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Aanwezig 5 
NeFUB Bestuur 6 
Martin Klomp (voorzitter), Dorothee Vogelesang (secretaris), Rick Verberne 7 
(penningmeester), Margreeth van Linge (jeugd), Vincent Ruger (topsport), Berend Poots 8 
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 10 
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 13 
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 17 
Overige 18 
Kascommissie, teammanager NDT, lid Floorball Flames 19 
 20 
Afmeldingen 21 
Geen. 22 

 23 
1. Opening 24 
De voorzitter, Martin Klomp, opent de vergadering om 19.32 uur en heet de aanwezigen 25 
welkom. Statutair gezien mag NeFUB niet online vergaderen, maar de wet is tijdelijk 26 
aangepast om het voor ons mogelijk te maken tijdens Covid-19 maatregelen de vergadering 27 
wel te houden.  28 
 29 
2. Vaststellen agenda 30 
Er zijn geen opmerkingen met betrekking tot de agenda ontvangen.  31 
 32 
Besluit: De agenda wordt vastgesteld. 33 
 34 
UFC Utrecht geeft aan vanuit de vereniging veel vragen te hebben ontvangen over de 35 
financiën. Er wordt gevraagd naar de begroting van 2020. Deze zal in de volgende ALV 36 
toegelicht worden. De huidige ALV is gericht op het afronden van 2019. 37 
 38 
3. Vaststellen notulen ALV 26 november 2019 39 
Er zijn voorafgaand aan de ALV geen opmerkingen ontvangen.  40 
 41 
De voorzitter loopt de pagina’s door. FB Agents geeft aan dat het bij pagina 3, agendapunt 42 
nummer 8 (Rondvraag) om zowel UFC Utrecht als FB Agents gaat. FB Agents zou graag 43 
willen zien dat hun naam daarin toegevoegd wordt. 44 
 45 
Verder zijn er geen inhoudelijke of tekstuele opmerkingen over de notulen. 46 
 47 
Besluit: de notulen van 26 november 2019 worden vastgesteld. 48 
 49 
4. Voorstellen nieuwe bureaumedewerker 50 
Angelina Gomez Berns stelt zich aan iedereen voor. Ze vertelt dat ze nu een jaar lid is van de 51 
Floorball Flames. Ze heeft Sportkunde gestudeerd en zodoende heeft ze gereageerd op de 52 
vacature van bureaumedewerker bij de NeFUB.  53 
 54 
5. Jaarverslag 2019 55 
De voorzitter licht het jaarverslag per punt toe. Hij benadrukt de teruglopende 56 
vrijwilligersbezetting en de werkdruk die hierdoor komt kijken bij het behalen van de 57 
doelstellingen. De voorzitter hoopt dat de ALV aanleiding geeft tot aanmeldingen voor 58 
commissies en bestuursleden, zodat de doelen van de NeFUB behaald kunnen worden. 59 



 60 
Vanuit UFC Utrecht wordt de vraag gesteld of er al geëvalueerd is over de toepassing van de 61 
Jeugd Gast Licentie en het Binnenlandse Transfer formulier. De secretaris geeft aan dat 62 
beide momenteel actief gebruikt worden. Het doel is om dit sowieso aan het einde van  63 
seizoen 2020-2021 te evalueren. Daarnaast is er de intentie om tussentijds, als er meer 64 
wedstrijden gespeeld zijn, de effecten en ervaringen ervan te evalueren. Zo probeert het 65 
bestuur tussendoor input te ontvangen van de transfer- en licentiecommissie. 66 
 67 
Een andere vraag van UFC Utrecht is hoe de NeFUB werkt aan het doel om zichtbaarder te 68 
worden naar de leden toe. De secretaris geeft aan dat het nu, wegens Covid-19, niet mogelijk 69 
is om fysiek aanwezig te zijn op locaties. Wel wordt door de secretaris en door het bestuurslid 70 
jeugd aangegeven dat de NeFUB op een meer proactieve manier contact probeert op te 71 
zoeken met verenigingen. Door de interactie op te zoeken en op tijd in overleg te gaan met 72 
verenigingen, worden problemen voorkomen of opgelost. Daarnaast geeft de secretaris aan 73 
te werken aan de zichtbaarheid door eerder te bellen dan te mailen en vaker sociale media te 74 
gebruiken. 75 
 76 
FB Agents stelt de vraag waarom de ledenaantallen ten opzichte van 2017 bij de jeugd zijn 77 
gedaald en bij de senioren zijn gestegen. Volgens de secretaris heeft dat te maken met twee 78 
factoren: jeugd die doorstroomt naar seniorenteams en het wegvallen van jeugdleden door 79 
bijvoorbeeld een vrijwilligerstekort. Het bestuurslid jeugd vult daarop aan dat bij veel 80 
verenigingen is gekozen om de A/B teams vroegtijdig door te laten stromen naar de senioren. 81 
UFC Groningen bevestigt dit. Bij hen is de aanwas van jeugdleden juist voldoende en van 82 
senioren niet, waardoor er gekozen wordt om jeugd door te laten stromen naar de senioren. 83 
 84 
Afsluitend wordt door UFC Groningen gevraagd naar het aantal aanmeldingen en het type 85 
deelnemers van de trainerscursus, omdat er in Groningen geen trainer vindbaar is voor de 86 
senioren. De bureaumedewerker geeft aan dat er tot nu toe zes aanmeldingen zijn en dat de 87 
kennis en ervaring van de deelnemers erg uiteenlopen. Zo kent de deelnemersgroep een 88 
jonge deelneemster die geen tot weinig ervaring heeft met het geven van training en 89 
deelnemers die al meerdere jaren training geven. De secretaris vult daarop aan dat die 90 
diversiteit in deelnemers de bedoeling is en de training zal versterken, zodat ze ervaringen 91 
met elkaar kunnen delen en van elkaar kunnen leren. Momenteel is door Covid-19 deze 92 
cursus tot nader order uitgesteld, maar aanmelden kan altijd (opleidingen@nefub.nl / 93 
angelina@nefub.nl). 94 
 95 
Er wordt gestemd over het jaarverslag 2019. 96 
 97 
Besluit: Met 86% van de stemmen wordt het jaarverslag 2019 aangenomen zoals 98 
gepresenteerd. 99 
 100 
6. Jaarrekening 2019 101 
De secretaris licht de jaarrekening toe. Een toelichting hierop is toegevoegd bij het 102 
jaarverslag. 103 
 104 
De verwachting was dat de NeFUB op een negatief resultaat zou uitkomen, maar dat is niet 105 
gebeurd. De secretaris geeft aan dat er door de commissies meer op de centen wordt gelet. 106 
Er wordt nu meer rekening gehouden met het gedachtegoed dat iedere euro door de leden 107 
gedragen wordt en dat is prettig. Daarnaast zijn er minder achterstallige betalingen, waardoor 108 
de bond financieel gezonder is dan een paar jaar geleden.  109 
Verder is de NeFUB dit jaar gestart met het maken van reserveringen, zodat er gespaard kan 110 
worden voor nieuw materiaal dat aan vervanging toe is.  111 
Afsluitend geeft de secretaris aan dat er veel Salming kleding ligt die de NeFUB voor een 112 
kleine prijs verkoopt. Teams zouden deze kleding bijvoorbeeld kunnen kopen om te 113 
gebruiken bij het Mixed Toernooi, mochten zij nog geen tenue hebben.  114 
Geconcludeerd wordt dat de NeFUB in 2019 in het algemeen een goed jaar heeft gedraaid. 115 
 116 
FB Agents vraagt hoe het geld van de Nederlandse Loterij Cup is besteed, aangezien die vrij 117 
goedkoop is uitgevallen, er meer aanmeldingen zijn geweest dan begroot is en er geen 118 
correctie is geweest voor de deelnemende teams. De secretaris geeft aan dat de halhuur 119 



daarvan in de seniorencompetitie zit, omdat bepaalde wedstrijden op een reguliere dag 120 
ingehaald moesten worden. 121 
 122 
Vanuit UFC Hogeland wordt gevraagd waarom er twee saldo’s zijn. De secretaris geeft aan 123 
dat de kascommissie dit ook was opgevallen. Dit wordt standaard geleverd door het 124 
programma dat door de NeFUB gebruikt wordt (Informer Online). De secretaris geeft aan dit 125 
wel te willen gaan verbeteren. 126 
Daarnaast stelt UFC Hogeland een vraag over de kruisposten. De secretaris van de NeFUB 127 
geeft aan dat de seizoenen niet gelijk lopen met de boekjaren. Er worden uitgaven gedaan en 128 
dat geld komt in een volgend jaar terug. Om deze geldstromen inzichtelijk te maken, is 129 
gekozen de kruisposten te weergeven. 130 
 131 
6.1 Verklaring kascommissie  132 
Hedi Vogelesang-Aref geeft aan dat ze samen met Joost Schram de kascontrole heeft 133 
gedaan. Volgens haar had Joost twee jaar geleden geadviseerd de kruisposten inzichtelijk te 134 
maken. Verder geeft Hedi aan geen boekhouder te zijn, maar de boekhouding erg inzichtelijk 135 
te vinden. Er is niks meer terug te zien van de minder nette boekhouding van een paar jaar 136 
geleden. 137 
 138 
Er wordt gestemd voor de benoeming van Hedi Vogelesang-Aref voor de kascontrole 139 
commissie 2019. 140 
 141 
Stemmen voor:   95% 142 
Stemmen tegen:  0% 143 
Onthouding van stem:  5% 144 
 145 
Besluit: De benoeming van Hedi Vogelesang-Aref voor de kascontrole 2019 is met 95% van 146 
de stemmen voor akkoord. 5% van de mensen heeft zich onthouden van stemmen en er is 147 
geen stem tegen. 148 
 149 
Door UFC Groningen wordt de vraag gesteld waarom er in deze ALV niet vooruitgeblikt wordt 150 
naar de begroting van 2020. Verenigingen blikken bij de afsluiting van een seizoen wel 151 
vooruit op de begroting van het volgende seizoen. 152 
De secretaris van de NeFUB geeft aan dat in de ALV van het voorjaar het voorgaande jaar 153 
wordt afgesloten en dat in de ALV van het najaar de begroting voor het komende jaar wordt 154 
behandeld. Door Covid-19 is de huidige ALV echter verplaatst van het voorjaar naar het 155 
najaar. De ALV waarin vooruitgeblikt wordt naar 2021, dient nog gepland te worden. 156 
De te behandelen stukken per ALV zijn gebaseerd op de momenten dat de NeFUB stukken 157 
moet leveren aan NOC*NSF. NOC*NSF geeft aan dat actuele jaren en af te sluiten jaren in 1 158 
document intern voor verwarring zorgt. Voor de ALV zou dit echter voortaan wel ter informatie 159 
meegestuurd kunnen worden, maar dit wordt dan niet expliciet behandeld en naar NOC*NSF 160 
gestuurd. 161 
 162 
6.2 Decharge bestuur 163 
Er wordt gestemd over de jaarrekening 2019 en de decharge van de interim penningmeester. 164 
 165 
Besluit: Met 86% van de stemmen voor is de jaarrekening akkoord, is 2019 afgesloten en 166 
wordt de interim penningmeester gedechargeerd. 167 
 168 
7. Bestuurlijke verkiezingen 169 
 170 
7.1 Verkiezing penningmeester 171 
De voorzitter stelt de nieuwe kandidaat voor de openstaande vacature als penningmeester 172 
voor. Het gaat om Rick Verberne, wonend in Kopenhagen. 173 
 174 
Rick stelt zichzelf voor en vertelt dat hij het leuk vindt om zich, naast werk en onderzoek, 175 
bezig te houden met andere zaken. Hij is in zijn studententijd vice-penningmeester geweest, 176 
heeft met verschillende (financiële) programma’s gewerkt en veel (vrijwilligers)werk gedaan 177 
waar geld in omgaat. 178 



Het bestuurslid Jeugd vult daarop aan dat Rick al een tijdje met het bestuur meedraait, veel 179 
vragen stelt, betrokken is en aanvullende ideeën heeft. Kortom, een aanwinst voor de 180 
NeFUB. 181 
 182 
Er wordt gestemd voor de aanstelling van Rick Verberne in de rol van NeFUB 183 
penningmeester. 184 
 185 
Besluit: Met 90% stemmen voor wordt Rick aangenomen als penningmeester. Twee mensen 186 
hebben zich onthouden van stemmen en er zijn geen stemmen tegen. 187 
 188 
De voorzitter bedankt Dorothee Vogelesang voor het uitoefenen van de functie als interim 189 
penningmeester de afgelopen (boek)jaren en spreekt zijn blijdschap uit over het vinden van 190 
een nieuwe penningmeester. 191 
 192 
7.2 Verkiezing bestuurslid FAN 193 
De kandidaat voor de functie bestuurslid Floorball Academie Nederland (FAN) is Berend 194 
Poots. De voorzitter vertelt dat Berend als kandidaat vorig jaar al voor was gesteld, maar 195 
doordat zijn kandidaatstelling erg kort op de laatste ALV was, we niet direct tot officiële 196 
aanstelling konden overgaan. Het plan was om dit in de ALV van het voorjaar te doen, maar 197 
doordat deze verplaatst is naar het najaar kunnen we het nu pas officieel maken.  198 
 199 
Berend stelt zichzelf voor en vertelt dat hij gymleraar is in Rotterdam. De koppeling tussen 200 
onderwijs en scholing trekt hem enorm en daarom is hij al langer betrokken bij de FAN. 201 
Berend wil met name de slag naar het onderwijs maken. Daar liggen volgens hem veel 202 
kansen om floorball bekender te maken in Nederland. 203 
 204 
Vanuit UFC Hogeland wordt de vraag gesteld wat de doelstelling is van het bestuurslid FAN 205 
en of er een taakomschrijving voor bestaat. In het verleden was er bijvoorbeeld het doel om 206 
een schoolcompetitie op te zetten, wat los staat van de normale competitie en verenigingen. 207 
Berend en het bestuurslid jeugd geven aan dat de focus juist zal liggen op het slaan van de 208 
brug tussen onderwijs en verenigingen. Het bestuurslid jeugd geeft aan dat de NeFUB met 209 
Berend stappen kan gaan maken om zich verder te ontwikkelen. 210 
De secretaris geeft aan dat het doel voornamelijk het matchen van de academie met de 211 
NeFUB is. Door samenwerking kunnen de FAN en de NeFUB elkaar helpen bij bepaalde 212 
uitdagingen. Met het bestuurslid FAN kan aan het gezamenlijk doel gewerkt worden: floorball 213 
in Nederland vergroten. De NeFUB en de FAN kunnen door gezamenlijke doelen, zoals het 214 
organiseren van een trainerscursus, gericht samenwerken. Er staat nog niks zwart op wit, 215 
maar dit ligt in lijn met de ontwikkelingen. FAN is een separaat instituut, maar de 216 
vertegenwoordiging in het NeFUB bestuur in de rol van Berend, heeft de ideeën van FAN als 217 
grondslag van het portfolio binnen NeFUB (onderwijs, educatie en groei). 218 
UFC Hogeland adviseert de verwachtingen naar elkaar toe op papier te zetten, zodat 219 
voorkomen wordt dat het misgaat. In het verleden is de samenwerking namelijk minder goed 220 
verlopen. 221 
 222 
UFC Groningen geeft aan geen duidelijk beeld te hebben van de FAN. Het was voor hen niet 223 
bekend dat dit een landelijke organisatie is. Als vereniging merken zij weinig van het bestaan 224 
van de FAN, terwijl deze wel actief is. 225 
De secretaris geeft aan dat de FAN een zelfstandig functionerend orgaan is. Het staat los van 226 
de NeFUB. Berend vertelt dat het voor de FAN niet de doelstelling is om leden van de NeFUB 227 
weg te halen, maar juist in te zetten op het zo goed mogelijk wegzetten en inhoudelijk 228 
verbeteren van de floorballsport in Nederland. Zo willen ze bijvoorbeeld inzetten op educatie, 229 
door het bieden van verschillende cursussen. Mario Blom is in samenwerking met Berend de 230 
(ontwikkeling van de) trainerscursus gestart. Vanuit dat initiatief wordt verwacht verder te 231 
bouwen aan bijvoorbeeld kennisdeling. 232 
 233 
UFC Groningen geeft aan het fijn te vinden als de werkzaamheden van de FAN ook gedeeld 234 
worden met het noorden, zodat ze als verenigingen beter kunnen samenwerken met de FAN. 235 
Om dit verder vorm te geven, zou het goed zijn als iemand van de FAN uitgenodigd wordt om 236 
het ledenberaad bij te wonen.  237 



De voorzitter vat samen en geeft daarbij aan dat er veel interesse en betrokkenheid bestaat 238 
over dit onderwerp. Hij benoemt dat er een gezamenlijk doel is, namelijk floorball zo breed en 239 
bekend mogelijk te maken. 240 
 241 
Er wordt gestemd voor de aanstelling van Berend Poots als nieuw Algemeen Bestuurslid 242 
FAN. 243 
 244 
Besluit: Met 84% van de stemmen is akkoord gegeven voor Berend Poots als nieuw 245 
Algemeen Bestuurslid FAN. Drie stemmers hebben zich onthouden van een stem en een 246 
iemand heeft niet gestemd. 247 
 248 
8. Vacatures bestuur en commissies 249 
De voorzitter licht de openstaande vacatures toe. Dit zijn de volgende: 250 
 251 
Algemeen bestuur: 252 

• Bestuurslid Media & PR 253 
• Bestuurslid Competitie 254 

 255 
Media & PR worden nu door de secretaris en de bureaumedewerker gedaan. De NeFUB zou 256 
echter graag willen zien dat iemand met kennis hiervan dit oppakt, zodat er meer 257 
geprofessionaliseerd kan worden. 258 
 259 
Het bestuurslid competitie is nieuw. Het organiseren van competitie is een uitdaging. De 260 
NeFUB wil graag de kansen en sport verder ontwikkelen, maar komt daar niet aan toe. Het 261 
bestuurslid competitie zal samenwerken met verschillende commissies en bestuursleden, 262 
zoals de commissie van het NK Jeugd en het bestuurslid jeugd.  263 
 264 
Commissies/projecten: 265 

• Coördinator jeugdcompetitie Noord/Midden 266 
• Commissie NK Jeugd - commissieleden 267 
• Competitie commissie senioren - commissieleden 268 
• Kascontrole commissie - commissieleden 269 
• Mediacommissie - commissielid sociale media 270 
• scheidsrechterscommissie - commissieleden 271 
• Staf voor het Nationaal Dames Team U19 of opleidingsteam 272 
• Projectleiders voor diverse initiatieven 273 

 274 
Veel commissies bestaan nu uit een persoon. De commissieleden zorgen er nu voor dat de 275 
verschillende competities lopen, maar tijd om in de ontwikkeling van de NeFUB te investeren 276 
is er niet. Daarvoor zijn meer commissieleden nodig. Een voorbeeld is de ambitie van de 277 
NeFUB om met verschillende niveaus van scheidsrechters te werken. Er kan niet van een 278 
persoon verwacht worden dat hij naast de dagelijkse zaken, tijd vrijmaakt voor de benodigde 279 
ontwikkelingen en daarom zou de NeFUB graag meer mensen zien onder de verschillende 280 
commissies. 281 
 282 
De vacatures die de NeFUB het liefst zo snel mogelijk ingevuld ziet worden, zijn de 283 
competitiecommissie, de scheidsrechterscommissie en de staf voor het Nationaal Dames 284 
Team U19. 285 
 286 
UFC Utrecht geeft aan meer vrijwilligers dan ooit te hebben binnen de club. Vrijwilligerswerk 287 
doen voor de NeFUB lijkt voor leden echter een stapje te ver te zijn. UFC Utrecht stelt voor in 288 
een ledenberaad te brainstormen over de wijze waarop mensen overgehaald kunnen worden 289 
iets voor de NeFUB te doen. De secretaris spreekt hier waardering over uit en bedankt UFC 290 
Utrecht voor de ondersteuning, die vanuit hen geboden wordt aan de competitiecommissie. 291 
Denk bijvoorbeeld aan het maken van een handig Excel-bestand en het doorvoeren van 292 
verbeteringen op de website. Het maken van het competitierooster is een complexe taak. De 293 
secretaris vindt het dan ook jammer dat leden klagen over het rooster, terwijl ze zelf geen 294 
steentje bijdragen aan de ontwikkeling daarvan. 295 
 296 



Afsluitend geeft de secretaris aan blij te zijn met de mensen die er nu zijn. Als iedereen eraan 297 
bijdraagt om iedereen gemotiveerd te houden, komt het goed. 298 
 299 
9. Rondvraag 300 
Blue Falcons geeft aan dat er vorig seizoen wedstrijden uit zijn gevallen en dat het dit seizoen 301 
weer dreigt te gebeuren. Er wordt gevraagd of leden contributie terugkrijgen. 302 
De secretaris geeft aan dat in de vorige ALV is afgesproken dit niet te doen. Er zijn 303 
investeringen gedaan ten behoeve van sportontwikkeling. Voor 2020 wordt er vanuit gegaan 304 
dat de wedstrijden gespeeld kunnen worden. Mocht dat niet lukken, dan zal het bestuur er 305 
zeker over na gaan denken.  306 
 307 
UFC Hogeland en FB Agents geven aan dat er de afgelopen maanden veel afgekeurd werd 308 
in de portal. FB Agents geeft daarbij aan dat de vereniging geen terugkoppeling heeft 309 
ontvangen. 310 
De secretaris licht toe dat de transfer- en licentiecommissie actief kijkt naar hoe iemand 311 
ingeschreven staat. Bij de jeugd zouden er geen problemen moeten zijn, tenzij er een 312 
duplicaat speler opgevoerd is, of geen binnenlands transferformulier ingediend is. 313 
Voor de senioren kan het zijn dat het binnenlandse transferformulier niet is ontvangen, dat de 314 
internationale transfer nog niet is goedgekeurd of dat de informatie van de speler niet 315 
compleet is. Verenigingen dienen voor woensdagavond 23.59 uur de inschrijving te hebben 316 
ingediend in het portaal. Klopt er iets niet, dan zal de commissie vrijdagavond terugkoppeling 317 
geven. Verenigingen dienen op vrijdagavond voor de wedstrijd te checken of de 318 
inschrijvingen goedgekeurd zijn. Als er iets is afgekeurd en er is geen terugkoppeling 319 
geweest, heeft de vereniging de verplichting de transfer- en licentiecommissie te benaderen. 320 
Spelers die uitkomen op een wedstrijddag, zonder goedkeuring in het portaal, kunnen de 321 
wedstrijduitslag na de wedstrijd, conform het sanctiereglement, worden beboet. 322 
FB Agents geeft aan dat dit wel goede informatie is om te delen aan het begin van het 323 
seizoen, omdat besturen van (studenten)verenigingen vaak per seizoen wisselen. De 324 
secretaris geeft aan begrip hiervoor te hebben, maar verwijst ook naar de reglementen, 325 
waardoor het in principe duidelijk zou moeten zijn. De verwachting is dat deze kennis niet 326 
volledig verloren zou moeten gaan bij een bestuurlijke wissel. Individuele leden hebben deze 327 
kennis ook, niet alleen de bestuurders. 328 
 329 
10. Afsluiting 330 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering om 21.21 uur. 331 


