NeFUB Beleidsplan
2014- 2016
Intermissie 2014 - FAN/ NeFUB

Nederlandse Floorball & Unihockey Bond

Inleiding
Op 1 november 2013 is er een interim bestuur aangesteld, dit
bestuur is primair belast met orde op zaken stellen op de
gebieden van Financiën, Besturing en Beleid.
Medio 2014 zijn er plannen geformeerd tot het samenvoegen van
FAN en NeFUB. Hierop wordt het meerjarenplan op dit moment
aangepast en verscherpt.
Deze aanpassing zal medio jan 2015 opgeleverd worden en
gepresenteerd aan de ALV.

2

Visie & Missie
Visie
Floorball is een laagdrempelige sport en ideaal als wedstrijd-,
school- en recreatiesport; waardevol voor de persoonlijke
ontwikkeling en vorming, en gezondheidsbevorderend door de hoge
intensiteit van het spel.

Missie
Ontwikkelen van Floorball tot volwaardige sport, het stimuleren van
floorball als breedtesport en als topsport, en het nationaal en
internationaal positioneren van de sport.
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•

Kern beleidsplan: kiezen voor focus op het versterken van
de basics van de sport en stapsgewijze groei van de sport

•

Basics: versterking van de huidige pijlers van de sport:
•

Competitie (organisatie, spelers en scheidsrechters)

•

Contact en samenwerking verenigingen en bond

•

Ondersteuning nationale teams

•

Opleidingen (trainers, scheidsrechters, spelregelkennis)

•

Leveren van clinics en materialen

•

Ondersteunen evenementen (NOC*NSF, Mission Olympic enz)

•

Samenwerking met NOC*NSF, sportbonden en andere partijen
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Aanpak Thema’s
Voor elk kernthema hanteren we de volgende volgorde:
•

A: Wat is de huidige situatie?

•

B: Waar willen we in 2016 staan?

•

C: Wat gaan we daar voor doen?

•

D: Wat hebben we nodig?
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Voortraject Beleidsplan
•

September 2011: eerste presentatie op ALV

•

December – April 2011-2012: focusgroepen actief

•

Mei 2012: presentatie focusgroepen op ALV

•

Augustus 2012: aanzet tot beleidsplan (PPT)

•

Augustus/september: reacties verenigingen

•

Oktober 2012: vaststelling beleidsplan op ALV

•

3e kwartaal 2014: Aanpassingen met FAN samenwerking.
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Thema 1 - Jeugd en
Verenigingsondersteuning
A: Wat is de huidige situatie?
•

Aantal jeugdleden per 1-8-2012: 455

•

Competitie

•

•

2 districten: Noord en Midden (Midden heeft ook teams uit Zuid)

•

E en D: kleinveld; C en B: Zwitserse Variant; 2012: geen A jeugd

•

Gemengde teams, 1ste en 2de divisie in alle jeugdcategorieën

Scholen
•

Sterke groei, vb Mission Olympic: jaarlijks schoolsporttoernooi, regionale voorronden + landelijke finale (1800 deelnemers)

•

Clinics door schoolactieve verenigingen (hulp bij sportdagen e.d.), NeFUB doet veel clinics (landelijk), te weinig
vervolgactiviteiten;

•

Samenwerking met KVLO, ISF, NOC/NSF en hun leden die
meedoen aan Mission Olympic; Ned. (jongens- + meisjesteam)
speelt in 2013 WK voor scholieren o.l.v. KVLO en ISF
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Thema 1 - Jeugd en
Verenigingsondersteuning

B: Waar willen we in 2016 staan?
•

•

Drie landelijke competitie regio’s:
•

Parallelle competitie in 3 regio’s / districten Noord, Midden, Zuid;
en landskampioenschap voor alle leeftijdscategorieën (E-D-C-B)

•

20% nieuwe verenigingen; 50% meer jeugdleden
•

Meer jeugdteams;

•

Regionale organisatie competitie:
•

FAN (Floorball academie Noord) regelt competitie Noord; wervingsgebied Groningen, Friesland,
Drenthe en Overijssel;

•

FAM (Midden): Utrecht, Gelderland, Flevoland en Noord-Holland

•

FAZ (Zuid) Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg

Regio-/district teams
•

Selectieteams per regio / district (kweekvijver voor U-15 of U-17)

•

U-15 en U-17 – beide jongens en meisjes;

•

Via de NeFUB organiseren internationale wedstrijden / toernooien
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Thema 1 - Jeugd en
Verenigingsondersteuning
C: Wat gaan we daarvoor doen?

•

Stimuleren regio’s door clinicsprogramma’s, overeenkomsten met scholen (ikv Mission
Olympic); organiseren van lokale scholencompetities; onderwijs kennismakingspaketten
aanbieden;

•

Vervolgfase deelname schoolteams aan competitie; scholieren lidmaatschap NeFUB,
aangepaste contributiebijdrage

•

Inzet clinics voor nieuwe jeugdleden ism regionale floorballclubs;

•

Stimuleren trainersuitwisseling en –opleiding; scheidsrechterspool en –opleiding;
stimuleren veilig sportklimaat

•

Vorming nieuwe clubs stimuleren (bijv. door ondersteuning van betrokken (oud-)
spelers / ouders e.d. en faciliterende rol NeFUB, aanpak a la floorballfreakz.
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Thema 1 - Jeugd en
Verenigingsondersteuning
D: Wat hebben we nodig?
•

Sportontwikkelaar (0,5fte) en stagiaires ALO op locatie (80% vd tijd in de regio); proefregio’s
Breda, Nijmegen, Eindhoven, Groningen en Zeeland; opstarten lokale scholencompetities;
verbinden met lokale floorball verenigingen; deelnemende scholieren lid maken van de
bond; (vlg sheet)

•

Sportkennismakingsmap met DVD, promotiemateriaal en gadgets; Jeugd informatie pagina
op website NeFUB; nieuwsbrief voor schooljeugd en scholen (september en februari);

•

Extra budget: contributies (nieuwe leden en scholen) en sponsoren

•

Materiaal: voldoende boardings, goals en sticksets in regio’s (floorball dicht bij huis spelen)

•

Ondersteunen nieuwe verenigingen en scholen (bijv. administratie en financiën bijhouden
van kleine teams / clubs zonder bestuur en van de scholen; scheidsen en wedstrijddagen
op locatie helpen organiseren)
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Thema 2 - Competitie
A: Huidige situatie
•

Heren, 2 divisies, 17 teams

•

Dames, 1 divisie, 10 teams

•

Mixed, 4 voorronde groepen, 29 Teams

•

Play Offs voor de landstitel en promotie / degradatie.

•

Maar ook:
•

gebrek aan coaches

•

relatief kleine teams

•

grote niveauverschillen

•

tactisch en technisch nog veel verbetering mogelijk

•

Weinig gediplomeerde trainers
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Thema 2 - Competitie
B: Waar willen we in 2016 staan?

•

Perfecte organisatie van de jeugd en senioren competitie, alsmede de beker;
kalender uitvoerig getest en besproken, en in april voorafgaand aan seizoen
beschikbaar

•

Heren en Dames spelen in meerdere divisies, lagere divisies meer regionaal,
hogere divisies landelijk

•

Elk team heeft een eigen staf, met minimaal een coach

•

Uit- en Thuiswedstrijden: meer sfeer rondom wedstrijden,
en daardoor meer publiek

•

Media aandacht finales / play-offs
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Thema 2 - Competitie
C: Wat gaan we daar voor doen?
•

Versterken competitiecommissies; op tijd starten met kalender; doorspreken
met alle betrokkenen (vb nationale teams); zalen geregeld voor aanvang
competitie;

•

Competities op niveau indelen; voor hoogste divisie: invoeren effectieve tijd;
invoeren uit- en thuiswedstrijden;

•

Opleidingen opzetten en verzorgen voor trainers en coaches;

•

Veilig Sportklimaat stimuleren (o.a. spelregelmodule ontwikkelen)

•

Samenwerking met buitenland voor meer diversiteit en kwaliteit (mogelijk
deelname buitenlandse teams; euroregio competitie)
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Thema 2 - Competitie
D: Wat hebben we nodig?
•

Organisatie moet vertrouwen en gezag uitstralen, sterke competitie
commissie die tegen een redelijke vergoeding de competitie regelt;
voldoende menskracht (min 3 max 5); Heldere afspraken; draaiboek
taakverdeling clubs – competitieorganisatie

•

Regelmatig overleg met verenigingen over wensen en problemen bij de
competitie-uitvoering; alle (school- en regio) uitslagen op website

•

Trainersopleidingen op vier niveaus; certificeren en registreren;

•

Veilig sport klimaat: focus op besturen, trainers/staf, spelers en arbiters
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Thema 3 - Topsport
A: Huidige situatie
•

Floorball heeft een hoog recreatief gehalte; Floorball is voor een kind vaak de tweede
sportkeuze; op jeugdniveau wordt de sport onvoldoende serieus genomen;
Onvoldoende zichtbaarheid van floorball als sport, jeugd heeft geen zicht op wat er
gebeurt bij de nationale teams;

•

Onvoldoende binding en ondersteuning voor jonge talenten

•

Competitie niveau is te laag; Floorball niet in elke stad te vinden

•

Nauwelijks contact tussen clubs, nationale teams en bond; Hierdoor geen weet wat er
speelt en waar behoefte aan is; onduidelijkheid over taken bond en nationale teams;

•

Financiële ondersteuning NT spelers is minimaal; spelers betalen alles zelf; moeten
spullen inleveren na een WK-traject
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Thema 3 - Topsport
B: waar willen we staan in 2016?
•

Stimuleren van zowel breedte sport als topsport;

•

Floorball als (eerste) sport promoten

•

Zie volgende dia voor de implicaties.
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Breedtesport

Topsport

(on/gebonden sporters)

+

Focus

+ Groei van het aantal leden
+ Meer verenigingen
+ Meer vrijwilligers
+ Niveau van de breedtesport omhoog
+ Competitie op eigen niveau
+ Goede relatie met scholen
+ Meer financiële mogelijkheden
+ Floorball aangeboden waar mogelijk
+ Floorball eerste sport voor jeugd

+

+ Grotere kweekvijver talenten
+ Nationale teams in top 10 WK
+ Structurele talent ontwikkeling
+ Sport krijgt in Nederland aanzien als
echte sport
+ Voldoen aan de eisen van het
NOC*NSF voor extra financiering
+ Grote sponsor voor nationale teams
+ Topsport uitstraling
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Thema 3 - Topsport
C-1: Wat gaan we er voor doen?
•

•

De topsport moet het voorbeeld zijn voor de breedtesport
•

Demonstratiewedstrijden organiseren; Jeugdspelers die wedstrijden bijwonen van senioren
teams;

•

Meer internationale wedstrijden op eigen bodem, Interlands zijn een feestje voor iedereen;
Nationale teams inzetten om clinics te geven

Betere relatie nationale teams en verenigingen
•

•

Kennis uitwisselen en zichtbaarheid nationale teams vergroten

Andere opzet competitie
•

Kleinere divisies; niveau verschil zo klein mogelijk houden; Competitie moet gericht op
topsport en breedtesport; betere afstemming met de nationale teams
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Thema 3 - Topsport
C-2: Wat gaan we er voor doen?
•

Regionale trainingen aanbieden
•

•

Floorball aanbieden waar dat maar kan
•

•

Opleidingsplan opstellen om talenten op te leiden; meer regio’s voor de jeugd; scouten van
spelers; talenten mee laten trainen met senioren; clubs actief talenten sturen naar regio
trainingen.

Betere samenwerking met scholen, het opzetten van schoolsport clubs, andere houding
naar scholen, wat willen zij en wat levert het de bond op; talenten ophalen bij scholen
(Mission Olympic); drempel zo laag mogelijk voor kinderen, ouders inschakelen

Duidelijke taakomschrijvingen maken van taak van de bond en de nationale teams,
opstellen protocollen
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Thema 4 - Organisatie
A. Huidige situatie 2012
•

Bureau: 1 directeur en 1 clinic & materialen coördinator

•

1-5 stagiaires, bureau is officiële stageplek

•

6 commissies (floorball vrijwilligers)

•

Bestuur (4 leden, 2 vacatures)

•

Klankbordgroep

•

Lid NOC / NSF

•

1 internationaal vertegenwoordiger bij IFF

•

ALV (2x per jaar)
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Thema 4 - Organisatie
A. Huidige situatie 2014/2015
•

Bureau: 1 Medewerker 0,6 FTE

•

1-2 stagiaires

•

6 commissies (floorball vrijwilligers)

•

Bestuur (3 leden Dagelijks Bestuur, 4 leden Algemeen Bestuur)

•

Klankbordgroep/ Brainstormsessie 2 x p.j.

•

Lid NOC / NSF

•

1 internationaal vertegenwoordiger bij IFF

•

ALV (2x per jaar)
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Thema 4 - Organisatie
B. Waar willen we in 2016 staan?
•

Volwaardig bestuur gericht op groei, continuïteit en kwaliteit

•

Bureau op sterkte in verhouding tot ledental(groei); met Protocollen voor alle basics-taken;

•

3 Floorball regio’s: Noord-Midden-Zuid

•

Goede samenwerking met:
•

Verenigingen, scholen, gemeenten

•

Sportbonden (mn Hockeybond)

•

NOC*NSF

•

IFF
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Thema 4 - Organisatie
C. Wat gaan we daar voor doen?
•

Samenwerking met NOC*NSF en KNHB;

•

Opvullen vacatures in bestuur en bureau (middels Sport en Zaken)

•

Focus op haalbare doelen en quick wins: stap voor stap

•

(inter-)actieve relatie bestuur/bureau met verenigingen en derden

•

Vernieuwde website; digitale nieuwsbrief; schoolbrief ed

•

Strak communicatieplan met inzet moderne sociale media

•

Samenwerkingsprogramma’s en certificaten voor vrijwilligers

•

(doorlopend) stageprogramma waardoor continuïteit stageacties gewaarborgd blijft;
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Thema 4 - Organisatie
D. Wat hebben we nodig?
•

Meer leden, diversiteit in Bondslidmaatschappen (scholieren)

•

Bredere bemensing bureau (min. 1,5 fte); volwaardig bestuur
(min. de portefeuilles voorzitter, secretaris, penningmeester en
topsportontwikkeling)

•

Samenwerking met KNHB (bureau- en operationele taken); topsportkennis
ontginnen;

•

Communicatieplan NeFUB; nieuwe website, plan sociale media

•

Basics-protocollen opstellen; kennis/ervaring vrijwilligers en stagiaires
vastleggen
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Thema 5 - Financiën
A: Huidige situatie
•

23 aangesloten verenigingen; 1050 leden;

•

Inkomsten bond

•

•

Bondscontributie, teambijdragen en spelerslicenties;

•

Subsidies NOC*NSF (structureel, incidenteel);

•

NOC*NSF Projectgelden (geoormerkt);

•

Clinics en materiaal verhuur;

•

Sponsor gelden (in natura);

•

Lotto gelden (via NOC*NSF)

Uitgaven:
•

Competitie

•

Clinics

•

Bureau (Salarissen / Huisvesting)

•

Geoormerkte projecten
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Thema 5 - Financiën
B. Waar willen we in 2016 staan?
•

aantal verenigingen: +/- 35; aantal verenigingsleden: +/- 2000;

•

speerpunten: jeugd en onderwijs

•

Inkomsten: - Bijdragen leden relateren aan prijsindex
- Subsidies NOC*NSF (structureel, incidenteel)
- NOC*NSF Projectgelden (geoormerkt)
- Clinics voor school participatie (in competitie)
- Sponsorgelden (een paar “grote” en meerdere “kleine”)
- Sponsorgelden (spelers gerelateerde ondernemingen)
- Sponsorgelden (specifieke tbv nationale teams)
- project sponsoren,
- Lotto gelden
- halfjaar lidmaatschappen / seizoenlicenties

28

Thema 5 - Financiën
C. Wat gaan we daar voor doen?
•

Verder professionaliseren van bond en bureau;

•

Ondersteunen verenigingen bij verhoging ledenaantallen;

•

Locale initiatieven: (FAN, FAZ, FAM); sponsorbeleid

•

Kalenderjaar boekhouding invoeren (in pas met NOC*NSF);

•

Versnellen kasstromen; financiële reserves;

•

verbeteren financiële procedures met betrekking tot:
- zaalhuren
- afrekenen nationale teams
- afrekenen competities
- declaraties
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Thema 5 - Financiën
D. Wat hebben we hiervoor nodig?
•

Opvullen vacature penningmeester;

•

Groei aantal verenigingen en leden;

•

Groei aantal medewerkers (vaste fte, stagiaires);

•

Nauwere samenwerking met aangesloten verenigingen;

•

Nauwere samenwerking met andere bonden (stick-sporten);

•

Sponsor beleidsteam opzetten dat actief markt verkent;

•

Nauwere samenwerking met NOC*NSF, scholen; KVLO in kader van Mission Olympic.
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Actie Programma 2013 – 2016;
Producten- en dienstencatalogus
Vragen aan de verenigingen, commissies en leden:
•

Acties 2013-2016
Welke acties zijn in de periode 2013-2016 aan te raden; welke verdienen
prioriteit, welke niet.

•

NeFUB producten en diensten
Welke producten en diensten moet de NeFUB de komende jaren ontwikkelen,
welke verdienen prioriteit en welke niet.

•

Alternatieven
Welke acties, producten en diensten worden in de aanzet beleidsplan gemist?

•

Aanbevelingen
Welke aanbevelingen doet de vereniging in het kader van het nieuwe
beleidsplan?
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Op de agenda
Voor 2015/2016 heeft de NeFUB de volgende
ontwikkelingen nog op de agenda staan. Deze
ontwikkelingen moeten het budget, de processen en
de groei stimuleren binnen de Nederlandse Floorball
Bond.
•

Interactief online leden administratie tool

•

Sponsorwerving campagne

•

Samenwerking KNHB met E & H Hockey

Einde

