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Notulen Algemene Ledenvergadering NeFUB 1	  
Datum: 26 november 2019 2	  
Plaats: Sporthal Nieuw-Welgelegen, Utrecht 3	  
 4	  
Aanwezig 5	  
NeFUB Bestuur 6	  

• Martin Klomp (voorzitter), Dorothee Vogelesang (secretaris, interim penningmeester, 7	  
via Skype), Margreeth van Linge (bestuurslid Jeugd), Vincent Ruger (bestuurslid 8	  
Topsport) 9	  

NeFUB Bureau 10	  
• Carlijn Martens (bureaumedewerker) 11	  

Verenigingen 12	  
• DSFV Blue Falcons, FB Agents, HFC Heroes, Hot Shots, Jungle-Speed, Messed Up, 13	  

U.C. Face Off, UFC Utrecht 14	  
Overige 15	  

• Mario Blom, Berend Poot, teammanager NHT, teammanager NHT U19, 16	  
scheidsrechterscommissie,  17	  

 18	  
Afmeldingen 19	  
Verenigingen 20	  

• Floorball Devils, Stick Together 21	  
 22	  
 23	  
1. Opening 24	  
De voorzitter, Martin Klomp, opent de vergadering om 19:34 uur en heet de aanwezigen 25	  
welkom. Bestuurslid Dorothee Vogelesang is vanuit het buitenland via Skype aanwezig. De 26	  
agenda wordt besproken. Er zijn geen bijzonderheden.  27	  
 28	  
Besluit: de agenda wordt vastgesteld. 29	  
 30	  
2. Vaststellen notulen ALV 22 mei 2019 31	  
Er zijn geen inhoudelijke of tekstuele vragen of opmerkingen over de notulen. 32	  
 33	  
Besluit: de notulen van 22 mei 2019 worden vastgesteld. 34	  
 35	  
3. Jaarplan 2020 36	  
Martin Klomp licht het jaarplan per punt toe. Hij doet een oproep voor vrijwilligers die kunnen 37	  
bijdragen aan het uitvoeren van de diverse punten, onder andere op het gebied van 38	  
verenigingsondersteuning.  39	  
 40	  
Er wordt opgemerkt dat er een Gezonde Vereniging-training bestaat die verenigingen leert 41	  
hoe zij een vereniging gezond houden op het gebied van financiën, maar ook veiligheid en 42	  
vrijwilligersbeleid. Monica Leuring stuurt de informatie hierover naar het bondsbureau en 43	  
vanuit daar zal deze verspreid worden naar de verenigingen.  44	  
 45	  
Vincent Ruger meldt in aanvulling op het jaarplan dat er een teammanager beschikbaar is 46	  
gevonden voor het Nationaal Herenteam U19, net als een jonge trainer die ondersteuning 47	  
krijgt uit het buitenland. Om een complete staf te maken is nu alleen nog een (assistent-) 48	  
trainer nodig.  49	  
 50	  
De ALV geeft een compliment voor de competitieschema’s en het feit dat de wedstrijddagen 51	  
dit seizoen ruim op tijd online staan. Het bestuur geeft aanvullend een compliment aan Niek 52	  
van Dam, die momenteel alleen de competitiecommissie runt. Het bestuur geeft ook aan dat 53	  
het zeer ongewenst is dat commissieleden, van elke NeFUB-commissie, buiten de 54	  
gebruikelijke kanalen (@nefub.nl e-mailadres) benaderd worden, bijvoorbeeld via sociale 55	  
media. Het NeFUB bestuur of bureau zal vanaf heden doorgeven aan verenigingsbesturen 56	  
wanneer dit gebeurt, zodat de verenigingsbesturen zullen hun leden hierop kunnen 57	  
aanspreken.  58	  
 59	  
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Er wordt gevraagd of er nog iets gebeurt rond de Nationale Jeugdteams. Die liggen nu stil, 60	  
gaat er nog iets gebeuren voor de jeugd tussen 12 en 16? Vincent antwoordt dat er vroeger 61	  
districtstrainingen waren, maar dat die stil zijn komen te liggen vanwege gebrek aan trainers. 62	  
Het is wel de bedoeling dat zoiets in de toekomst weer zal plaatsvinden, maar ook dit is weer 63	  
afhankelijk van vrijwilligers. Het streven is om dit ook te verwerken in het beleidsplan 64	  
topsport.  65	  
 66	  
Er wordt gestemd over het jaarplan 2020. 67	  
 68	  
Aantal stemmen voor:  21 stemmen 69	  
Aantal stemmen tegen:   0 stemmen  70	  
Aantal stemmen neutraal:  0 stemmen 71	  
 72	  
Besluit: Het jaarplan 2020 is vastgesteld.  73	  
 74	  
4. Begroting 2020 75	  
Dorothee Vogelesang licht de begroting toe. De begroting heeft een negatief 76	  
exploitatieresultaat. De redenen hiervoor zijn genoemd in de toelichting, maar de basis 77	  
hierachter is de eerdere belofte aan de ALV dat het bestuur waar mogelijk zal investeren 78	  
zonder contributie verhoging. Er wordt bijvoorbeeld geïnvesteerd in een trainersopleiding, 79	  
naast de geplande ontwikkeling van opleiding zijn de deelnamegelden van internationale 80	  
toernooien (WFCQ’s) verhoogd door de IFF. Het bestuur gaat dat laatste wel aankaarten bij 81	  
de General Assembly van de IFF komende december, al is de laatste prijsverhoging meer 82	  
dan 10 jaar geleden. Wanneer de nieuwe prijs wederom een lange periode vaststaat, heeft 83	  
het bestuur hier meer begrip voor.  84	  
 85	  
Er wordt gevraagd wat ongeveer het vermogen van de bond is. Dorothee antwoordt dat de 86	  
bond op dit moment ongeveer €50.000 vermogen heeft. Dat is een heel wat betere 87	  
uitgangspositie dan een aantal jaar geleden, het bestuur is dan ook van mening dat het 88	  
negatieve exploitatieresultaat in de begroting op dit moment geen bedreiging is voor de bond.  89	  
 90	  
Er wordt gestemd over de begroting 2020. 91	  
 92	  
Aantal stemmen voor:  21 stemmen 93	  
Aantal stemmen tegen:   0 stemmen  94	  
Aantal stemmen neutraal:  0 stemmen 95	  
 96	  
Besluit: De begroting 2020 is vastgesteld.  97	  
 98	  
5. Wijzigingen reglementen 99	  
Margreeth van Linge licht toe dat deze reglementswijzigingen worden voorgesteld vanwege 100	  
een typefout in de vorige reglementen. Inhoudelijk is deze wijziging in het verleden al 101	  
bediscussieerd en goedgekeurd, en wordt bij deze gecorrigeerd naar de regel zoals bedoeld.  102	  
 103	  
Er wordt gestemd over de wijzigingen in het Wedstrijdreglement 2019 en het 104	  
Wedstrijdreglement Jeugd 2019.  105	  
 106	  
Aantal stemmen voor:  16 stemmen 107	  
Aantal stemmen tegen:   5 stemmen  108	  
Aantal stemmen neutraal:  0 stemmen 109	  
 110	  
Besluit: Het Wedstrijdreglement 2019 en het Wedstrijdreglement Jeugd 2019 zijn vastgesteld.  111	  
 112	  
6. Presentatie trainerscursus  113	  
Mario Blom is betrokken bij de jeugd van de FB Agents en heeft initiatief genomen tot de 114	  
ontwikkeling van een trainerscursus. Hij stelt zich voor en licht zijn ideeën toe. De presentatie 115	  
wordt verstuurd naar de verenigingen en is op aanvraag beschikbaar bij het bondsbureau. 116	  
Voor vragen kan ook contact opgenomen worden met het bondsbureau.  117	  
 118	  
 119	  
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7. Vacatures bestuur en commissies 120	  
Martin Klomp bespreekt de openstaande vacatures. Deze zijn inclusief taakomschrijving te 121	  
vinden op de NeFUB website. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met het 122	  
NeFUB bestuur of bondsbureau.  123	  
 124	  
Er heeft zich iemand kandidaat gesteld voor de functie bestuurslid Fan. Berend Poot is 125	  
gymleraar in Rotterdam en is daar vanuit de FAN gestart met een floorballtoernooi. Floorball 126	  
is voornamelijk dankzij hem in de stad steeds groter geworden. Mede dankzij ondersteuning 127	  
van de gemeente is floorball, zelfs zonder trainers en vereniging in de stad, na voetbal de 128	  
grootste sport. De komende periode gaat het bestuur verder met Berend in gesprek en naar 129	  
verwachting zal hij in de volgende ALV kandidaat gesteld worden als bestuurslid.  130	  
 131	  
Er wordt gediscussieerd over de manier waarop vrijwilligersfuncties bij de bond het best 132	  
kunnen worden vervuld. Het bestuur geeft aan hier zelf ook over na te gaan denken en het 133	  
onderwerp ook op de agenda te zetten van het ledenberaad in het voorjaar.  134	  
 135	  
8. Rondvraag 136	  
UFC Utrecht en FB Agents melden dat op het gebied van vrijwilligers verenigingen al veel 137	  
moeite hebben om hun eigen vrijwilligersfuncties te vervullen, laat staan dat ze daarin ook 138	  
nog iets voor de bond kunnen betekenen. Het zou fijn zijn wanneer in een ledenberaad zowel 139	  
aandacht wordt besteed aan de kansen voor vrijwilligerswerving voor de bond als voor de 140	  
verenigingen. Het bestuur gaat kijken wat we hierin voor elkaar kunnen betekenen. 141	  
 142	  
9. Afsluiting 143	  
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om 21:38 uur.    144	  


