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Notulen Algemene Ledenvergadering NeFUB 1	  
Datum: 16 november 2017 2	  
Plaats: Sportcentrum Papendal, Arnhem 3	  
 4	  
Aanwezig 5	  
NeFUB Bestuur 6	  

• Dorothee Kruijs-Vogelesang (secretaris, interim-penningmeester), Margreeth van 7	  
Linge (bestuurslid jeugd) 8	  

Kandidaat-bestuurslid 9	  
• Jeroen Smit (kandidaat-bestuurslid topsport) 10	  

NeFUB Bureau 11	  
• Carlijn Martens (bureaumedewerker) 12	  

Verenigingen 13	  
• Blue Falcons, FC Quicksticks, Floorball Flames, HFC Heroes, Hot Shots, HSK, HSV, 14	  

Messed Up, Sonics, U.C. Face Off, UFC Lions, UFC Utrecht 15	  
Overig 16	  

• Nationaal Herenteam 17	  
 18	  
Afmeldingen 19	  
NeFUB Bestuur 20	  

• Victor de Bruin (voorzitter), Daniël Nicolai (bestuurslid media & PR), Jorg Andree 21	  
(bestuurslid FAN) 22	  

Verenigingen 23	  
• Floorball Flamingo’s, Jolly-Good, UFC Groningen 24	  

Overig 25	  
• Nationaal Herenteam U19 26	  

 27	  
 28	  
 29	  
1. Opening 30	  
De secretaris, Dorothee Kruijs-Vogelesang, opent de vergadering om 19:32 uur en heet de 31	  
aanwezigen welkom. Ze meldt dat het bestuur vanwege last minute werk en ziekte helaas 32	  
niet volledig is. De agenda wordt besproken. 33	  
 34	  
Besluit: de agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 35	  
 36	  
2. Vaststellen notulen ALV 23 mei 2017  37	  
Inhoudelijk 38	  

- Aan regel 73 wordt toegevoegd dat niet de kascommissie, maar de ALV kritiek had 39	  
op het gebrek aan inzage in een deel van de kasstukken.  40	  

 41	  
Besluit: de notulen van 23 mei 2017 worden vastgesteld met voorgestelde wijziging.  42	  
 43	  
3. Stemming kandidaat-bestuursleden 44	  
Jeroen Smit heeft zich kandidaat gesteld voor de functie als bestuurslid topsport. Hij 45	  
motiveert nogmaals zijn interesse in de functie en zijn achtergrond in sport en floorball.  46	  
 47	  
Jeroen Bart heeft zich de dag voor de ALV teruggetrokken als kandidaat omdat hij 48	  
momenteel niet voldoende tijd heeft voor de functie. Hij blijft geïnteresseerd en hoopt zich in 49	  
de ALV in voorjaar 2018 alsnog kandidaat te kunnen stellen voor het bestuur. Het bestuur wil 50	  
hem de komende tijd wel betrokken houden bij de topsport en de ontwikkelingen daarin. Hij 51	  
heeft aangegeven dat hij de komende periode beschikbaar is voor advies.  52	  
 53	  
Het komende half jaar zal Jeroen Smit in elk geval, in samenwerking met Margreeth van 54	  
Linge, verantwoordelijk zijn voor topsport. Hij gaat gesprekken aan met teams en 55	  
teammanagers en hoopt door het toepassen van hoor en wederhoor te leren wat er speelt en 56	  
alle neuzen dezelfde kans op te krijgen.  57	  
Het doel is dat álle stafteams namens het bestuur een projectopdracht krijgen waarin staat 58	  
wat de NeFUB van hen verwacht en wat zij van de NeFUB kunnen verwachten.  59	  
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Er wordt gestemd over de kandidatuur van Jeroen Smit. 60	  
 61	  
Aantal stemmen voor:  26 stemmen 62	  
Aantal stemmen tegen:   0 stemmen  63	  
Aantal stemmen neutraal:  6 stemmen 64	  
 65	  
Besluit: Het kandidaatschap van Jeroen Smit wordt goedgekeurd. Jeroen Smit wordt welkom 66	  
geheten in het NeFUB bestuur.  67	  
 68	  
4. Jaarplan 2018 69	  
De toelichting op het jaarplan opent met een van de belangrijkste punten: de zoektocht naar 70	  
de penningmeester. Het noodscenario, wanneer geen penningmeester gevonden wordt, 71	  
houdt in dat de NeFUB op zoek moet naar een betaalde penningmeester, boekhouder of 72	  
accountant. Dat kan de NeFUB niet financieren uit bestaande inkomsten, deze kosten gaan 73	  
dus doorwerken in de contributie.  74	  
 75	  
De overige focuspunten in het jaarplan worden toegelicht.  76	  
 77	  
Na vragen over het nationaal team beleid licht het bestuur toe dat er op dit moment een 78	  
concept beleidsplan ligt. Dat plan wordt besproken met de stafleden van de verschillende 79	  
nationale teams. Het bestuur vindt het belangrijk dat de teams zelf invloed hebben op en 80	  
meepraten over het beleid. De ALV geeft aan hier ook graag over mee te praten. Het bestuur 81	  
meldt dat zij geïnteresseerd is in de mening van de leden, maar dat de ALV hier niet de juiste 82	  
plaats voor is. Er zal een aparte bijeenkomst worden georganiseerd waarin verenigingen 83	  
kunnen meepraten over het (concept) beleidsplan nationale teams.  84	  
 85	  
Het bestuur licht toe dat de doelstellingen zoals beschreven in paragraaf 1.3 voortkomen uit 86	  
het meerjarenbeleidsplan 2017-2020. De focuspunten voor het jaar 2018 dragen hieraan bij, 87	  
maar het doel is niet om deze doelstellingen van 2020 te realiseren in 2018.  88	  
 89	  
Er wordt gestemd over het jaarplan 2018.  90	  
 91	  
Aantal stemmen voor:  32 stemmen 92	  
Aantal stemmen tegen:   0 stemmen  93	  
Aantal stemmen neutraal:  0 stemmen 94	  
 95	  
Besluit: Het jaarplan 2018 wordt vastgesteld en goedgekeurd. 96	  
 97	  
5. Begroting 2018 98	  
Het grootste verschil in de begroting 2018 ten opzichte van die van 2017 is dat de NeFUB 99	  
minder geld zal ontvangen uit de bijdrage bestedingsplan van NOC*NSF. Andere wijzigingen 100	  
zijn dat de bond in 2018 gebruik zal gaan maken van een financieel systeem, dat er meer 101	  
verzekeringen zijn afgesloten en dat meer geld beschikbaar komt voor marketingdoeleinden.  102	  
Er zijn twee kleine wijzigingen ten opzichte van de toegestuurde begroting:  103	  
- De naam ‘subsidie NOC*NSF’ is op verzoek van NOC*NSF gewijzigd in ‘NOC*NSF bijdrage 104	  
bestedingsplan’. 105	  
- De bankkosten en rentekosten zijn samengevoegd tot 1 post.  106	  
 107	  
In de lasten is onder topsport rekening gehouden met de plaatsing van een seniorenteam 108	  
voor het WFC. In de vorige ALV is afgesproken dat wanneer dat team zich niet plaatst en dus 109	  
geen inschrijfgeld wordt betaald, dat geld verdeeld wordt over alle nationale teams of gebruikt 110	  
wordt voor sportontwikkeling. Ook in 2018 zal het bedrag dat eventueel niet wordt uitgegeven 111	  
aan een inschrijving voor het WFC gespendeerd worden aan sportontwikkeling. 112	  
 113	  
De winstmarge op clinics en materiaalverhuur is laag, maar gekeken naar de huidige 114	  
inkomsten en uitgaven is deze begroting realistisch.  115	  
 116	  
Voor de website is €750 begroot. Dat geld gaat niet alleen naar de kosten voor hosting en e-117	  
mail, bij elkaar ongeveer €200, maar is tevens bedoeld voor de ontwikkeling van een nieuwe 118	  
website.  119	  
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Er wordt gestemd over de begroting 2018.  120	  
 121	  
Aantal stemmen voor:  32 stemmen 122	  
Aantal stemmen tegen:   0 stemmen  123	  
Aantal stemmen neutraal:  0 stemmen 124	  
 125	  
Besluit: De begroting 2018 wordt vastgesteld en goedgekeurd. 126	  
 127	  
6. Vacatures 128	  
Dorothee noemt de vacatures bij de NeFUB en roept verenigingen op om binnen hun leden 129	  
een oproep te doen voor de verschillende vacatures: 130	  
 131	  
Dagelijks bestuur:  132	  

• Penningmeester  133	  
Commissies/projecten:  134	  

• Kascontrolecommissie 135	  
• Scheidsrechterscommissie (t.b.v. jeugdcompetitie) 136	  
• Commissieleden jeugdcompetitie noord en midden 137	  
• Projectmedewerker(s) website 138	  
• Projectmedewerker(s) NK jeugd 139	  

 140	  
Geïnteresseerden kunnen zich melden bij info@nefub.nl en secretariaat@nefub.nl.  141	  
 142	  
7. Rondvraag 143	  
De app Slappshot bestaat 5 jaar! Er wordt gewerkt aan een app voor iOS.  144	  
 145	  
Zoals in het jaarplan staat wordt in 2018 onderzoek gedaan naar een eventueel uit en thuis 146	  
systeem. Er wordt niet verwacht dat dat al in seizoen 2018-2019 ingevoerd gaat worden 147	  
omdat een dergelijk nogal wat gevolgen heeft voor met name kleine verenigingen.  148	  
 149	  
Informatie en planning van het finaleweekend op 26 en 27 mei zal begin januari bekend 150	  
worden gemaakt.  151	  
 152	  
Onlangs is naar aanleiding van vragen en opmerkingen van leden met de 153	  
competitiecommissie gesproken over de planning van wedstrijden. In de reguliere competitie 154	  
is de richtlijn om wedstrijden 45 dagen voorafgaand aan de speeldag online te zetten. Onder 155	  
andere door wat problemen met het reserveren van zalen is het de afgelopen tijd niet altijd 156	  
gelukt om deze richtlijn aan te houden. Doel is dat dit in de tweede helft van het seizoen niet 157	  
meer voorkomt.  158	  
 159	  
Het is de bedoeling dat alle wedstrijden in de seniorencompetitie op zijn vroegst om 10:30 uur 160	  
beginnen. Helaas is floorball maar een kleine sport en moeten we ons soms schikken naar de 161	  
zaalhuur die we krijgen aangeboden, waardoor het kan voorkomen dat er eerder gestart moet 162	  
worden. In het vervolg zal bij het maken van wedstrijdschema’s meer rekening gehouden 163	  
worden met teams die vroeg moeten starten, zodat dat niet elke wedstrijddag dezelfde teams 164	  
overkomt.  165	  
 166	  
Officieel is het Mixed Toernooi is officieel geen onderdeel van de NeFUB en wordt alleen de 167	  
financiële administratie gefaciliteerd. Vragen over dit toernooi kunnen gemaild worden naar 168	  
mixed@nefub.nl.  169	  
 170	  
Het bestuur wil kijken naar de mogelijkheid voor een interactieve wijze van online vergaderen, 171	  
maar geeft de voorkeur aan fysieke aanwezigheid bij de ALV. Het doel is dan ook om een 172	  
volgende ALV in het weekend te organiseren, zodat leden zich in de avond minder hoeven te 173	  
haasten en minder last hebben van files.  174	  
 175	  
Afsluiting 176	  
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om 21:07 uur. 177	  


