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Notulen Algemene Ledenvergadering NeFUB 1	  
Datum: 23 mei 2017 2	  
Plaats: Sportcentrum Papendal, Arnhem 3	  
 4	  
Aanwezig 5	  
NeFUB Bestuur 6	  

• Victor de Bruin (Voorzitter), Dorothee Kruijs-Vogelesang (Secretaris, interim-7	  
penningmeester), Margreeth van Linge (Bestuurslid Jeugd), Daniël Nicolai 8	  
(Bestuurslid Media), Jorg Andree (Bestuurslid FAN) 9	  

NeFUB Bureau 10	  
• Carlijn Martens (Bureaumedewerker) 11	  

Verenigingen 12	  
• Blue Falcons, FC Quicksticks, Floorball Devils, Floorball Flames, HFC Heroes, Hot 13	  

Shots, HSV, Jungle-Speed, Messed Up, Sonics, Stick Together, U.C. Face Off, UFC 14	  
Groningen (Gemachtigde is namens deze vereniging aanwezig), UFC Lions, UFC 15	  
Utrecht 16	  

Overig 17	  
• Nationaal Damesteam, Nationaal Damesteam U19 18	  

Afmeldingen 19	  
Verenigingen 20	  

• Jolly-Good 21	  
 22	  
 23	  

1. Opening 24	  
De voorzitter, Victor de Bruin, opent de vergadering om 19:38 uur en heet de aanwezigen 25	  
welkom. Voorafgaand aan de ALV is door de leden verzocht om een aantal extra punten op 26	  
te nemen in de agenda. Het bestuur voldeed in eerste instantie niet aan deze wens, maar in 27	  
overleg wordt besloten dat de agendapunten onder agendapunt 9. W.v.t.t.k. komen te vallen. 28	  
Ingekomen stukken zullen in het vervolg uiterlijk twee weken voor aanvang van een ALV 29	  
ingediend worden bij het bestuur.  30	  
 31	  
Besluit: de agenda wordt vastgesteld met voorgestelde wijzigingen.  32	  
 33	  

2. Vaststellen notulen ALV 24 november 2016 34	  
Tekstueel 35	  

- De datum en locatie boven de notulen zullen worden aangepast.  36	  
 37	  
Inhoudelijk 38	  

- De open vereniging ‘Floorball NL’ is in oprichting. De wijziging van de statuten ligt er 39	  
review bij een bevriende notaris zodat de statutenwijziging binnenkort bij een notaris 40	  
kan worden doorgevoerd.  41	  

- De nieuwe website is nog steeds niet in beheer. Het bestuurslid Media geeft aan dat 42	  
hier onvoldoende mankracht voor is. Mensen kunnen zich aanmelden om te helpen 43	  
bij de invulling (niet per se website-technisch dus). 44	  

- Voor het Nationaal Damesteam (NDT) was geld begroot voor het WK, maar omdat zij 45	  
zich niet gekwalificeerd hebben is besloten dit geld te verdelen over alle nationale 46	  
teams. 47	  

 48	  
Besluit: de notulen van 24 november 2016 worden vastgesteld met voorgestelde wijzigingen.  49	  
 50	  

3. Jaarverslag 2016 51	  
Het jaarverslag 2016 wordt toegelicht.  52	  
 53	  

- De huidige bestuurssamenstelling is hetzelfde als in het jaarverslag staat. 54	  
- Er is sinds het advies van de NN Group meer onderling gecommuniceerd tussen de 55	  

FAN en NeFUB. Vooral op het gebied van clinics zijn de NeFUB en FAN meer samen 56	  
gaan doen. Eén van de doelen voor de toekomst is voor floorballend Nederland 57	  
duidelijk maken hoe de samenwerking eruit ziet en wie je waarvoor kan bereiken.  58	  

Besluit: Het jaarverslag 2016 wordt door de ALV vastgesteld.  59	  



	   2	  

4. Financieel verslag 2016 60	  
Het financieel verslag 2016 wordt toegelicht.  61	  
 62	  
Eind 2015 was de post Schulden nog heel hoog, maar eind 2016 was die al gehalveerd. 63	  
Aangegeven wordt dat de NeFUB op dit moment schuldenvrij is. Wel zijn er nog veel 64	  
onduidelijkheden in de begroting op het gebied van schulden uit het verleden. Dit is ontstaan 65	  
door gebrekkige communicatie met en uitvoer van het financieel administratiebureau. Ook 66	  
hebben sommige van de voorgaande penningmeesters de financiën niet voldoende op orde 67	  
gehouden. 68	  
 69	  
Omdat er vorig jaar geen jaarbegroting gemaakt is, kan het huidige jaar niet vergeleken 70	  
worden met toen. Volgend jaar zal dit wel gedaan worden. 71	  
 72	  
De kascommissie is grotendeels tevreden over de kasstukken. De ALV heeft kritiek op het feit 73	  
dat de kascommissie in een deel van de kasstukken geen inzage heeft gehad. Dit kwam o.a. 74	  
door de moeizame werkrelatie met het financieel administratiebureau. Echter wil NOC*NSF 75	  
graag goedgekeurde kasstukken zien.  76	  
Er is een discussie tussen bestuur en verenigingen over de inzage van alle financiële 77	  
stukken. De ALV eist dat voor de volgende kascontrole alle financiële stukken inzichtelijk zijn 78	  
voor de kascontrolecommissie omdat zij alleen op die manier een mening kan vormen 79	  
hierover. Het bestuur zorgt ervoor dat volgend jaar de broncontrole wel kan plaatsvinden. 80	  
 81	  
Er wordt gestemd over goedkeuring van de jaarrekening 2016 en het verlenen van decharge 82	  
aan het bestuur.  83	  
Aantal stemmen voor:  33 stemmen 84	  
Aantal stemmen tegen:   5 stemmen  85	  
Aantal stemmen neutraal:  2 stemmen 86	  
 87	  
Besluit: Het bestuur wordt gedechargeerd voor kalenderjaar 2016. 88	  
Besluit: De jaarrekening 2016 wordt vastgesteld en goedgekeurd. 89	  
 90	  

5. Wijzigingen wedstrijdreglement jeugd 91	  
Vorig jaar is het wedstrijdreglement gesplitst naar een wedstrijdreglement senioren en een 92	  
wedstrijdreglement jeugd. Daarna bleek dat het wedstrijdreglement jeugd niet helemaal 93	  
toereikend was en na het jeugdoverleg dat in februari 2017 is gehouden worden een aantal 94	  
wijzigingen voorgesteld. Doel hiervan is meer aansluiting van het reglement bij de huidige 95	  
situatie en meer zicht op de jeugdcompetitie en wie waar speelt en betere teambegeleiding 96	  
en betere scheidsrechters.  97	  
 98	  
Wijzigingen t.o.v. voorstel 99	  

- In paragraaf 6.1 wordt een zin toegevoegd voor regio midden. In regio midden 100	  
worden scheidsrechters ingedeeld. Elk team dat deelneemt aan de 101	  
jeugdcompetitiedag midden kan ingedeeld worden om te fluiten en dient voor 102	  
scheidsrechters te zorgen.  103	  

- In paragraaf 6.1 wordt toegevoegd dat C- en A/B wedstrijden altijd 2 scheidsrechters 104	  
dienen te hebben.  105	  

- De leeftijdsgrenzen zoals in paragraaf 7.1.2. beschreven zijn schuiven een jaar op. 106	  
Dat betekend dat de A/B-jeugd in seizoen 2017-2018 geboren moet zijn in de jaren 107	  
2000, 2001, 2002 en 2003. In het wedstrijdreglement komen geen geboortejaren te 108	  
staan, alleen op de website en het inschrijfformulier.  109	  

 110	  
Er wordt gestemd over het wedstrijdreglement jeugd inclusief de hiervoor genoemde 111	  
wijzigingen.  112	  
 113	  
Aantal stemmen voor:   27 stemmen 114	  
Aantal stemmen neutraal:  11 stemmen 115	  
Aantal stemmentegen:   2 stemmen 116	  
 117	  
Besluit: Het wedstrijdreglement wordt met voorgestelde wijzigingen goedgekeurd. 118	  
 119	  
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6. Wijziging competitie opzet jeugd en teambijdragen  120	  
De enige wijziging in de competitie opzet van de jeugd is dat er twee wedstrijddagen worden 121	  
toegevoegd zijn. Dat zijn dus 10 wedstrijddagen in plaats van 8. Op basis daarvan zijn de 122	  
teambijdragen verhoogd.  123	  
 124	  
Er wordt gestemd over de competitie opzet van de jeugd en de wijziging van de 125	  
teambijdragen. Daaraan wordt toegevoegd dat wanneer de A/B-jeugd uiteindelijk minder 126	  
wedstrijddagen zal spelen, er restitutie van de resterende contributie zal plaatsvinden.    127	  
Aantal stemmen voor:   27 stemmen 128	  
Aantal stemmen neutraal:  13 stemmen 129	  
Aantal stemmen tegen:   0 stemmen 130	  
 131	  
Besluit: De nieuwe competitieopzet jeugd en de bijbehorende teambijdragen worden 132	  
goedgekeurd met voorgestelde wijziging. 133	  
 134	  

7. Wijziging competitieopzet senioren en teambijdragen 135	  
De wijzigingen in de competitie opzet van de senioren worden toegelicht.  136	  
 137	  
Er wordt gestemd over de wijzigingen in de competitie opzet van de senioren en wijziging 138	  
teambijdragen.  139	  
Aantal stemmen voor:   36 stemmen 140	  
Aantal stemmen neutraal:  2 stemmen 141	  
Aantal stemmentegen:   2 stemmen 142	  
 143	  
Besluit: De nieuwe competitieopzet senioren en de bijbehorende teambijdragen worden 144	  
goedgekeurd. 145	  
 146	  

8. Vacatures 147	  
Het bestuur noemt de vacatures die er zijn. Er zijn vacatures binnen het bestuur voor een 148	  
penningmeester en een bestuurslid Topsport.  Daarnaast is de NeFUB op zoek naar een 149	  
vertrouwenscontactpersoon, leden voor de kascommissie 2017 en een coördinator 150	  
jeugdcompetitie midden. Voor meer info kan contact opgenomen worden via info@nefub.nl.  151	  
 152	  

9. W.v.t.t.k.  153	  
Voorstel Nationaal Damesteam 154	  
Het Nationaal Damesteam (NDT) heeft voorgesteld om deel te nemen aan de eerste divisie in 155	  
de herencompetitie, om zo als team toe te kunnen werken naar een hoger niveau. Het 156	  
bestuur acht dit op dit moment niet mogelijk, maar wil wel voorstellen dat alle herenteams 157	  
zich kunnen inschrijven voor oefenwedstrijden tegen het NDT in competitievorm. Deze opzet 158	  
staat los van de reguliere competitie en de wedstrijden vinden plaats op zondag. Een 159	  
definitieve uitwerking is hier nog niet van, maar zal in samenwerking tussen het NDT en het 160	  
bestuur opgesteld worden. De verenigingen zullen vervolgens op de hoogte worden gebracht.  161	  
 162	  
Besluit: Het NDT en het bestuur gaan werken aan een vorm van oefenwedstrijden voor het 163	  
NDT tegen herenteams. 164	  
 165	  
Ondersteuningscommissie 166	  
De Ondersteuningscommissie (OC) heeft verzocht opgeheven te worden. Dit is bij een 167	  
eerdere ALV al besproken, maar niet ten uitvoer gebracht omdat verenigingen bedenktijd 168	  
wilden hebben.  169	  
 170	  
Er wordt gestemd over het opheffen van de ondersteuningscommissie.  171	  
Aantal stemmen voor:   38 stemmen 172	  
Aantal stemmen neutraal:  0 stemmen 173	  
Aantal stemmentegen:   0 stemmen 174	  
 175	  
Besluit: De ondersteuningscommissie wordt opgeheven. 176	  
 177	  
 178	  
 179	  
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Zone  180	  
Het bestuur licht toe dat er met vier partijen is gesproken in de zoektocht naar een nieuwe 181	  
sponsor. De beste optie was Zone, waarbij ook de spelers financieel gezien het meeste 182	  
voordeel hadden. 183	  
 184	  
De vergadering geeft aan graag meer communicatie gehad te willen hebben rondom het 185	  
nieuwe sponsorcontract, maar het bestuur zegt dat er aanbiedingen zijn gedaan onder 186	  
geheimhouding. Dit mag niet zomaar gedeeld worden, omdat het in sommige gevallen gaat 187	  
om bedrijfsgevoelige informatie.  188	  
 189	  
Het bestuur zal op korte termijn met de stafteams communiceren over het Zone contract. 190	  
 191	  
NK Jeugd 192	  
Niet alle verenigingen zijn even tevreden over de communicatie rondom het NK Jeugd (en de 193	  
bijbehorende regels). Het bestuur geeft aan dat verenigingen hun feedback kunnen 194	  
aanleveren via de rondgestuurde mail. 195	  
 196	  

10. Afsluiting 197	  
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om 22:22 uur. 198	  


