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Notulen Algemene Ledenvergadering NeFUB 1	  
Datum: 26 november 2018 2	  
Plaats: Sporthal Nieuw-Welgelegen, Utrecht 3	  
 4	  
Aanwezig 5	  
NeFUB Bestuur 6	  

• Dorothee Vogelesang (secretaris, interim voorzitter, interim penningmeester), 7	  
Margreeth van Linge (bestuurslid Jeugd), Daniël Nicolai (bestuurslid Media), Jorg 8	  
Andree (bestuurslid FAN) 9	  

Kandidaat-bestuur 10	  
• Martin Klomp (kandidaat-voorzitter) 11	  

NeFUB Bureau 12	  
• Carlijn Martens (bureaumedewerker) 13	  

Verenigingen 14	  
• Blue Falcons, FB Agents, Floorball Flames, HFC Heroes, Hot shots, Jungle-Speed, 15	  

Messed Up, Sonics, UFC Lions, UFC Utrecht, U.C. Face Off 16	  
Overige 17	  

• Secretaris FAN 18	  
 19	  

Afmeldingen 20	  
Verenigingen 21	  

• FC Quicksticks, HSV 22	  
 23	  
 24	  
1. Opening 25	  
De interim-voorzitter, Dorothee Vogelesang, opent de vergadering om 19:32 uur en heet de 26	  
aanwezigen welkom. De agenda wordt besproken. Er zijn geen bijzonderheden.  27	  
 28	  
Besluit: de agenda wordt vastgesteld. 29	  
 30	  
2. Vaststellen notulen ALV 22 mei 2018  31	  
Inhoudelijk 32	  
- Regel 88-90: Er wordt verduidelijkt dat er decharge wordt verleend aan het bestuur met de 33	  
opdracht van de ALV aan het bestuur om de adviezen van de kascommissie over te nemen.  34	  
 35	  
Vragen:  36	  
- Regel 126-127: Is er navraag gedaan bij de IFF over een reglement voor sportbrildragers?  37	  
Antwoord: Ja, daar wordt begin december in de General Assembly van de IFF over 38	  
gesproken, daarna is daar hopelijk meer duidelijkheid over.  39	  
- Regel 227-230: Waarom heeft het ledenberaad over het voorstel van de 40	  
scheidsrechterscommissie niet plaatsgevonden?  41	  
Antwoord: Het is door drukte en lage bezetting helaas nog niet gelukt om een ledenberaad te 42	  
organiseren. Dat willen we echter nog steeds doen. We mikken op een ledenberaad in het 43	  
voorjaar, waar een plan uit voortkomt dat in de ALV in het voorjaar van 2019 voorgelegd kan 44	  
worden aan de verenigingen.  45	  
- Regel 365-368: Is er een update met betrekking tot het clubportaal?  46	  
Antwoord: Dat is onderdeel van het jaarplan. We hebben al enkele wijzigingen doorgevoerd 47	  
en zijn nu bezig met een aantal verdere stappen. Inmiddels hebben bijvoorbeeld personen 48	  
die niets van doen hebben met de ledenadministratie (zoals competitiecommissies), daar 49	  
geen toegang meer toe. Alleen de secretaris en bureaumedewerker kunnen gegevens van 50	  
leden inzien. 51	  
 52	  
Opmerkingen:  53	  
- Willen jullie wijzigingen in de notulen binnen 14 dagen, na het versturen van de notulen, 54	  
laten doorgeven door verenigingen? Dan kan dat in de volgende ALV ter informatie 55	  
voorgelegd worden en hoeft de inhoudelijke behandeling niet tijdens de ALV plaats te vinden.  56	  
 57	  
Besluit: de notulen van 22 mei 2018 worden vastgesteld met voorgestelde wijziging. 58	  
 59	  
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3. Voordracht voorzitter bestuur 60	  
Martin Klomp heeft zich kandidaat gesteld voor het voorzitterschap van de NeFUB. Hij stelt 61	  
zich nogmaals voor.  62	  
 63	  
Martin zag de vacature voor voorzitter van de NeFUB voorbij komen op een vacaturewebsite 64	  
en was direct geïnteresseerd. Hij acht zichzelf geschikt als voorzitter vanwege zijn 65	  
enthousiasme en zijn ervaring als bestuurder in andere omgevingen. Hij heeft een visie en 66	  
samen met zijn dadendrang denkt hij te hebben wat een voorzitter nodig heeft. Sinds de 67	  
zomer is Martin steeds meer betrokken bij het bestuur en bestuursvergaderingen. Zo is hij 68	  
ook betrokken bij het maken van het jaarplan en de begroting van 2019. Zijn visie is daar dan 69	  
ook al in verwerkt.  70	  
 71	  
De grootste uitdaging waar de NeFUB voor staat is het vinden van meer bestuursleden en 72	  
vrijwilligers. Martin gaat uit van de intrinsieke waarde van mensen. De meest ideale situatie 73	  
zou zijn wanneer er direct mensen opstaan die willen bijdragen zodat de hulp vanuit deze 74	  
personen zelf komt. In het werven van vrijwilligers kiest Martin voor een persoonlijke 75	  
benadering. Door persoonlijk contact te leggen met leden hoopt hij verder te komen.  76	  
 77	  
Er wordt gestemd over de kandidatuur van Martin Klomp.  78	  
 79	  
Aantal stemmen voor:  32 stemmen 80	  
Aantal stemmen tegen:   0 stemmen  81	  
Aantal stemmen neutraal:  0 stemmen 82	  
 83	  
Besluit: Martin Klomp is per 26 november 2018 de voorzitter van de NeFUB.  84	  
 85	  
4. Jaarplan 2019 86	  
Het bestuur wil graag het draagvlak voor de doelstellingen uit het jaarplan vergroten en ziet 87	  
graag dat verenigingen zich betrokken voelen bij de zaken die de NeFUB wil bereiken. Het 88	  
idee is ontstaan dat elke vereniging zich inzet om bij te dragen aan het bereiken van één van 89	  
de doelstellingen. Er is gemerkt dat alle doelstellingen behalen teveel werk is voor de 90	  
bondsbestuurders alleen, dus er wordt gerekend op de inzet uit de verenigingen. Dit is ook 91	  
zichtbaar in het eerste onderwerp uit het jaarplan: Vrijwilligers als randvoorwaarde. De 92	  
NeFUB is op zoek naar structurele ondersteuning in bestuur en commissies, maar ook hulp 93	  
bij projecten is zeer gewenst.  94	  
 95	  
Door Sonics wordt aangegeven dat wij, na overleg binnen de vereniging, waarschijnlijk bereid 96	  
zijn om zich te verbinden aan de doelstellingen met betrekking tot de trainersopleidingen. Ook 97	  
FB Agents geven aan al met dit onderwerp bezig te zijn geweest en hier graag een bijdrage 98	  
aan te willen leveren.  99	  
 100	  
Op de begroting is geen aparte post opgenomen voor eventuele kosten die voortkomen uit de 101	  
bijdragen van verenigingen aan de doelstellingen uit het jaarplan. Deze kosten zijn onderdeel 102	  
van de begrotingsposten behorende bij de verschillende doelstellingen.  103	  
 104	  
Op dit moment heeft de NeFUB geen penningmeester. In het jaarplan is opgenomen dat, 105	  
wanneer er geen penningmeester wordt gevonden, het bestuur genoodzaakt is om hier een 106	  
financiële investering in te doen. Dat is niet het doel, daarnaast heeft de NeFUB hier ook niet 107	  
de middelen voor, vandaar dat deze mogelijke investering niet is opgenomen in de begroting. 108	  
Wanneer er een vergoeding voor een penningmeester moet worden betaald zal dat maximaal 109	  
de wettelijk toegestane vrijwilligersvergoeding à €1500 per jaar zijn.  110	  
 111	  
Tot de volgende ALV in het voorjaar van 2019 fungeert de secretaris van het bestuur als 112	  
interim-penningmeester. Wanneer op dat moment geen nieuwe kandidaat is gevonden zal 113	  
het NeFUB bestuur andere (betaalde) opties onderzoeken.  114	  
Er wordt getipt dat een accountantsbureau wellicht bereid is om deze taak op zich te nemen 115	  
in ruil voor een sponsoring. Specifiek wordt accountantskantoor Flynth getipt.  116	  
 117	  
In het jaarplan is het idee om een verenigingslicentiesysteem te ontwikkelen opgenomen. Dit 118	  
systeem is met name bedoeld om verenigingen te stimuleren om zich te ontwikkelen, denk 119	  
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hierbij aan scheidsrechters en trainers, maar ook bestuurlijke onderwerpen in de vereniging 120	  
en de organisatorische zaken kunnen hierin aandacht krijgen. Het grootste doel is het 121	  
verbeteren van de kwaliteit van de sport en de verenigingen. Hoe beter een vereniging zich 122	  
organiseert, hoe hoger de licentie van die vereniging. Over hoe een vereniging gestimuleerd 123	  
kan worden zich te ontwikkelen is nog geen duidelijkheid. Het nog te ontwikkelen systeem 124	  
moet hier een meerwaarde in bieden.  125	  
 126	  
In het onderzoek naar de jeugdcompetities zijn twee vrijwilligers nodig. Zij helpen bij het 127	  
benaderen van verenigingen en andere betrokkenen voor hun input. Het onderzoek zal van 128	  
start gaan zodra er voldoende mensen zijn. De Floorball Flames bieden hun hulp aan bij deze 129	  
doelstelling.  130	  
 131	  
Naar aanleiding van een vraag over de actieve deelname van de verschillende bestuursleden 132	  
wordt gemeld dat het bestuur blij is in volledigheid voor de ALV te kunnen zitten. Na een jaar 133	  
waarin alle bestuursleden door verschillende privéomstandigheden niet altijd even actief 134	  
konden zijn, is iedereen langzaamaan zijn/haar taken weer aan het oppakken. De 135	  
verwachting is dat het bestuur op korte termijn weer actief kan handelen.  136	  
 137	  
Er is op dit moment geen bestuurslid Topsport, vandaar dat er op dit moment geen besluiten 138	  
worden genomen in het bestuur over de Nationale Teams. Er worden dan ook geen nieuwe 139	  
stafleden aangesteld. Er is een informele mededeling binnen gekomen van potentiële 140	  
stafleden voor het Nationaal Herenteam. Er is echter nog geen plan binnengekomen dus dat 141	  
ligt op dit moment stil.  142	  
 143	  
Foto’s en verslagen van wedstrijden voor social media en de nieuwsbrief mogen gemaild 144	  
worden naar Daniël Nicolai via media@nefub.nl. Deze mogen ook direct op social media via 145	  
privébericht verzonden worden aan het account van de NeFUB. Voor structurele 146	  
ondersteuning op het gebied van sociale media kan ook contact opgenomen worden met 147	  
Daniël.  148	  
 149	  
De rode draad in het jaarplan is de wens voor meer actieve vrijwilligers ten behoeve van 150	  
vereniging-overstijgende activiteiten en ontwikkelingen. Verenigingen melden dat zij het een 151	  
ambitieus plan vinden, gezien de hoeveelheid vrijwilligers die nodig is, en vragen zich af of 152	  
het jaarplan wel haalbaar is. Het bestuur antwoord dat de NeFUB 1200 leden heeft en dat er 153	  
dus veel potentie is, elk van deze leden heeft ook weer een netwerk. De doelstellingen 154	  
zouden niet bij het bestuur moeten blijven liggen, maar juist ook bij deze leden terecht 155	  
moeten komen. Het bestuur wil af van de houding ‘dat het bestuur het allemaal wel regelt’. 156	  
Afgelopen jaar is gebleken dat wanneer taken alleen in de verantwoording van het bestuur 157	  
liggen, doelstellingen snel onder druk komen te staan. Het bestuur wil dit in de komende jaren 158	  
voorkomen.  159	  
 160	  
Verenigingen geven aan dat zij zelf ook moeite hebben met het werven van vrijwilligers en 161	  
dat het nog moeilijker is om mensen enthousiast te maken voor hulp bij de bond. Er mist 162	  
binding met de NeFUB vanuit de leden. Leden weten niet wat de NeFUB doet en wat er 163	  
speelt. Het bestuur wordt aangeraden om zich daarop te richten. Daarnaast wordt getipt om 164	  
een tijdsinschatting van de verschillende taken mee te geven. Onduidelijkheid hierover 165	  
verhoogt de drempel om te willen helpen. Ook een positieve in plaats van wanhopige insteek 166	  
kan hierbij helpen.  167	  
 168	  
Er wordt gestemd over goedkeuring jaarplan 2019.  169	  
 170	  
Aantal stemmen voor:  32 stemmen 171	  
Aantal stemmen tegen:   0 stemmen  172	  
Aantal stemmen neutraal:  0 stemmen 173	  
 174	  
Besluit: Het jaarplan 2019 is vastgesteld.  175	  
 176	  
5. Begroting 2019 177	  
Het bestuur doet een voorstel voor een kleine verhoging van teambijdragen  en de 178	  
verenigingsbijdrage. Dat voorstel komt voort uit de reguliere jaarlijkse inflatie, 179	  
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tariefverhogingen van o.a. de sporthallen en de wens om  een aantal ontwikkelingen te 180	  
realiseren, zoals die van van scheidsrechters- en trainersopleidingen. De begroting is 181	  
gemaakt op basis van de begroting van vorig jaar en wat de realisatie hiervan het afgelopen 182	  
jaar heeft geleerd.  183	  
 184	  
In regio midden is de teambijdrage van D-jeugd lager dan die van de E-jeugd. Dat komt 185	  
doordat er minder E-teams zijn, waardoor de kosten voor een wedstrijddag over minder 186	  
teams verdeeld wordt.  187	  
 188	  
De dames in de eerste divisie betalen een iets hogere teambijdrage dan de heren in de 189	  
tweede divisie. Hoewel zij evenveel wedstrijddagen hebben, spelen de dames play-offs die 190	  
meer speeltijd vereisen dan een reguliere wedstrijd in deze divisies. Dit is dus de bron van 191	  
het tariefverschil. 192	  
 193	  
Er wordt opgemerkt dat onder ‘Topsport’ de posten ‘4.1 Terugbetaling voorschieten Nationale 194	  
Teams’ en ‘8.5 Voorschieten t.b.v. Nationale Teams’ niet op de begroting thuishoren. Deze 195	  
posten horen op de balans. Het bestuur geeft aan dat dat klopt en zal deze posten van de 196	  
begroting afhalen.  197	  
 198	  
Er wordt gevraagd naar het herenteam U16 en een eventuele bijdrage voor hen, ondanks dat 199	  
zij geen officieel nationaal team meer zijn. Het bestuur geeft aan dat hoewel dat niet bewust 200	  
begroot is, daar wel mogelijkheden voor zijn.  201	  
 202	  
Er wordt gestemd over de begroting met de voorgestelde wijziging. 203	  
 204	  
Aantal stemmen voor:  32 stemmen 205	  
Aantal stemmen tegen:   0 stemmen  206	  
Aantal stemmen neutraal:  0 stemmen 207	  
 208	  
Besluit: De begroting 2019 is met de wijziging vastgesteld.  209	  
 210	  
6. Wijzigingen Wedstrijdreglement Jeugd 211	  
Uit het jeugdoverleg is gebleken dat gewenst is dat de D-jeugdcompetitie in regio midden de 212	  
Zwitserse variant gaat spelen met een kleiner doel. In het jeugdoverleg is dat voorstel 213	  
uitgebreid besproken en bediscussieerd. Daaruit is het voorstel gekomen dat nu in de ALV 214	  
wordt voorgelegd.  215	  
 216	  
Er wordt gevraagd of verenigingen geholpen kunnen worden bij het aanschaffen van veel 217	  
pakken in één keer. De NeFUB gaat met sponsor Zone uitzoeken of het mogelijk is dat zij 218	  
korting geven op keeperspakken. Daarnaast kunnen verenigingen onderling contact 219	  
opnemen en bijvoorbeeld afspraken maken over het uitwisselen van keeperspakken op 220	  
wedstrijddagen.  221	  
 222	  
Ook is de regel met betrekking tot sportbrillen, die al eerder aan het reglement is toegevoegd, 223	  
opnieuw geformuleerd. Er is gekozen voor door de IFF goedgekeurde sportbrillen vanwege 224	  
de veiligheid van de brillen.  225	  
De IFF heeft deze regel niet verplicht gesteld aan haar bonden, maar geadviseerd en het 226	  
NeFUB bestuur heeft besloten dit een belangrijk onderwerp te vinden en het advies van de 227	  
IFF te volgen. Bij internationale jeugdtoernooien is het dragen van een sportbril reeds door de 228	  
IFF verplicht. Voor de aanschaf van sportbrillen is er al een regeling getroffen met Zone. Dit 229	  
aanbod wordt een aantal keer per jaar gecommuniceerd aan verenigingen en geldt nog 230	  
steeds.  231	  
 232	  
De wijzigingen in het Wedstrijdreglement Jeugd worden ter stemming gebracht.  233	  
 234	  
Aantal stemmen voor:  13 stemmen 235	  
Aantal stemmen tegen:   0 stemmen  236	  
Aantal stemmen neutraal:  19 stemmen 237	  
 238	  
Besluit: De wijzigingen in het Wedstrijdreglement Jeugd zijn vastgesteld.  239	  
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7. Vacatures bestuur en commissies 240	  
De verschillende vacatures binnen de NeFUB worden door het bestuur besproken. Een 241	  
volledige lijst van vacatures is te vinden op www.nefub.nl -> NeFUB -> Vacatures.  242	  
 243	  
In de vacatures voor bestuursleden wordt specifiek gevraagd om HBO/WO denkniveau. Het 244	  
is geen zwart/wit kwalificatie maar het bestuur is voor deze functies wel op zoek naar een 245	  
bestuurder en niet naar een uitvoerder. Omdat deze formulering mensen kan afschrikken en 246	  
niet inclusief is, zal het bestuur hier nader naar kijken.  247	  
 248	  
Voor een aantal vacatures wordt gevraagd naar de wens voor een x aantal jaar ervaring. In 249	  
de vacature voor penningmeester wordt bijvoorbeeld gevraagd naar iemand met minimaal 3 250	  
jaar ervaring in een financiële rol. De interim penningmeester geeft aan dat het systeem dat 251	  
de NeFUB gebruikt niet heel lastig is. Gezien de financiële geschiedenis van de NeFUB en 252	  
de wens om stabiel te blijven is het niet wenselijk een vrijwilliger zonder kennis van financiën 253	  
in te zetten. De NeFUB is juist op zoek naar iemand die zijn/haar weg weet te vinden in 254	  
boekhouding en financiële administratie.  255	  
 256	  
8. Rondvraag 257	  
Sonics meldt dat zij bezig zijn geweest met het aanvragen van VOG’s voor hun trainers. Er is 258	  
de afgelopen jaren nogal wat gebeurt in sportland rond misbruik (van kinderen) en het 259	  
aanvragen van VOG’s is wel het minste wat een vereniging kan doen. Het aanvragen 260	  
daarvan is relatief gemakkelijk en een aanrader aan alle verenigingen. Het bestuur geeft aan 261	  
dat dit een van de onderwerpen kan zijn die in het ontwikkelen van het beoogde 262	  
verenigingslicentiesysteem kan worden meegenomen.  263	  
 264	  
U.C. Face Off is bezig met het AVG-compliant maken van hun ledenadministratie en vraagt 265	  
anderen om tips voor het opstellen van verwerkerslijsten. De NeFUB heeft codes ingekocht 266	  
voor een stappenplan voor sportverenigingen. Door dat stappenplan te doorlopen kunnen 267	  
verenigingen hun organisatie AVG-proof maken. In het stappenplan staan tevens veel 268	  
voorbeelddocumenten, waaronder waarschijnlijk ook een verwerkersovereenkomst.  269	  
 270	  
9. Afsluiting 271	  
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om 21:33 uur.    272	  


