
 

 
 
  

 
 
 

  

Procedures Cityleague 2015 
Ron van Kesteren – Team Cityleague    

 

Dit document beschrijft de minimale communicatie tussen de organiserende vereniging 

en de Nederlandse Frisbee Bond. 

Opzet van Cityleague 
Elke Cityleague heeft de vrijheid om keuzes te maken die het best aansluiten bij de 

doelen en uitgangspunten van Cityleague. Enkele keuzes zijn echter verplicht om onder 

de naam Cityleague te mogen organiseren: 

 Gratis schijf: Alle deelnemers krijgen een Cityleague schijf zodat ze ook in hun vrije 

tijd met een echte schijf kunnen gooien (uitzonderingen voor clubleden of 

groepsinschrijvingen zijn mogelijk).  

 Cityleague.nl: Gebruik van cityleague.nl voor inschrijving maakt voor deelnemers 

duidelijk dat Ultimate landelijk gespeeld wordt. 

 Maximaal 5 tegen 5: Bij 5 spelers blijft er ook bij incidentele spelers en beginners 

voldoende ruimte en structuur in het veld en is deelnemen aan het spel voor 

iedereen goed mogelijk.  

Subsidie 
Vanaf dit jaar wordt een Cityleague volledig onder verantwoordelijkheid van een 

verenging georganiseerd. Er vindt geen geldstroom plaats tussen de NFB en vereniging.  
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Organisatie 
Een Cityleague doorloopt vier opeenvolgende fasen van opstarten tot afsluiten.  

Fase 1: Opstarten 

1. De organisator verzoekt de Cityleague coördinator een league te openen op 

cityleague.nl. 

Fase 2: Promoten in inschrijven 

1. De organisator promoot de Cityleague. 

2. Deelnemers schrijven zich in via Cityleague.nl. 

3. De organisator bestelt een realistisch aantal schijven bij Discs en Sports. 

Fase 3: Uitvoeren 

1. Extra deelnemers melden zich aan via de website.  

2. Extra benodigde schijven worden besteld bij Discs en Sports. 

Fase 4: Afsluiten 

1. De organisator stuurt overgebleven schijven terug naar Discs en Sports.  

Materialen beschikbaar via NFB 
De NFB stelt de volgende materialen en service beschikbaar aan verenigingen voor de 

Cityleague organisatie en promotie. 

 Poster in digitaal aanpasbaar formaat 

 Cityleague.nl inschrijvings- en promotiewebsite 

 Cityleague Facebook pagina  

 Twitter account

Tips 
Er worden al meerdere jaren Cityleagues georganiseerd. Uit deze ervaring komen de 

volgende tips voort. 

De league 
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Tips om de league als serieus sportief evenement neer te zetten: 

 Zet het op als een volwaardig toernooi met teams die via poulewedstrijden 
toewerken naar een finale. 

 Zorg dat iedere deelnemer de finale kan zien. 

 Maak de spelregels duidelijk. 
 

De sfeer 
Tips om een geweldige sfeer te creëren:  

 Team packs. 

 Spirit circles en spirit games. 

 Muziek. 

 Sluit af met een barbecue of borrel. 

 Regel een sponsor zodat je dit kunt betalen. 
 

Promotie 
Tips om zoveel mogelijk deelnemers voor de league te krijgen: 

 De meeste deelnemers komen via mond-tot-mond reclame.  

 Vertel over de league en de sfeer. 

 Daag verenigingsleden uit een team te vormen. 

 Schrijf deelnemers van vorig jaar een email. 

 Plaats een bericht op je Facebook pagina (dezelfde pagina als vorig jaar). 
 

Conversie 
Tips om zoveel mogelijk deelnemers lid te maken van je verenging: 

 Mix verenigingsleden met nieuwelingen. 

 Bied één of twee concrete vervolgopties aan, bijvoorbeeld pick-up games op een 
vast avond en training/competitie in een vast team. 

 Een geschikt moment om de opties aan te bieden is tijdens de afsluitende barbecue. 

 Stuur hetzelfde aanbod na afloop van de league via mail.  

 Vraag alleen de mensen die daadwerkelijk een toevoeging zijn voor je vereniging. 

 Zorg dat de deelnemers de Facebook pagina van je league liken. 

Bestelling schijven 
De Cityleague schijven zijn beschikbaar via Discs en Sports (Hans Krens). Het is raadzaam 

om iets meer schijven te bestellen dan het aantal ingeschreven deelnemers, zodat je 

gedekt bent als er op de eerste avond ineens een paar meer mensen meedoen. 
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Om te bestellen maak een lijstje met de volgende gegevens, en stuur het naar Hans 

op info@frisbeewinkel.nl: 

 Factuuradres (Naam, adres van je vereniging) 

 Verzendadres (Plaats waar je de frisbees wilt ontvangen) 

 Aantal schijven dat je wilt ontvangen 

Stuur dit bericht een week voordat jouw Cityleague begint, zodoende ontvang je de 

frisbees op tijd. 

mailto:info@frisbeewinkel.nl

