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1. Het investeringsplan
Naar aanleiding van het meerjarenbeleidsplan van de Nederlandse Floorball en Unihockey Bond
(NeFUB), dat loopt van 2022 tot 2027, is er ook een investeringsplan gemaakt. Doelen zijn om
hoofdzakelijk de verenigingen maar ook de internationale- en bondsscheidsrechters te ondersteunen.
Daarnaast zal NeFUB ondersteuning blijven bieden aan de nationale teams. Hiervoor zijn drie
subsidieregelingen opgesteld. Deze worden in de paragrafen hieronder toegelicht. Vervolgens wordt
toegelicht hoe hier een aanvraag voor gedaan kan worden.

1.1 Subsidieplan Verenigingsondersteuning
Verenigingen kunnen financiële ondersteuning aanvragen voor projecten. De omvang van deze
ondersteuning, is afhankelijk van de grootte van het project. De ondersteuning is op basis van een
garantiesubsidie. Dit houdt in dat de NeFUB de garantie geeft dat je een vooraf vastgesteld bedrag aan
subsidie krijgt om een tekort op je begroting op te vangen, mits dit verwachte tekort daadwerkelijk
optreedt. Dit laat je achteraf zien door een afrekening, binnen een maand na de activiteit, in te dienen.
Als het tekort in de afrekening kleiner is dan verwacht, dan krijg je minder subsidie. Blijkt het tekort
hetzelfde of hoger dan verwacht dan krijg je het vooraf toegekende bedrag, op voorwaarde dat er aan
alle vereisten voldaan is. De subsidie dient aangevraagd te worden op uiterlijk 30 april van het
betreffende jaar.
•

Project Klein geldt op regionaal niveau en verwijst naar verenigingen die dusdanig bij elkaar liggen,
dat men mag verwachten dat de reistijd reëel is op een werkdag (bijv. Utrecht-Houten of Delft-Den
Haag). De financiële ondersteuning die de bond hiervoor kan bieden, is tussen de €100 tot €350.

•

Project Groot geldt op landelijk niveau en verwijst naar verenigingen die dusdanig van elkaar af
liggen, dat reistijden als hinderlijk kunnen worden ervaren (bij. Delft-Utrecht, Amersfoort-Nijmegen).
De financiële ondersteuning die de bond hiervoor kan bieden, is tussen de €350 en €1250.

1.2 Investeringsplan Oranje
De NeFUB zou graag toe willen werken naar de kwalificatie van Oranje voor alle eindtoernooien van de
IFF, zowel voor de senioren nationale teams, als voor de U19. Oranje werkt met een brede basis en
heeft heldere ambities. Om dit te bereiken, zijn gedegen trainingsfaciliteiten en een doorstroom van
jeugd naar senioren nodig.
Financiering
Bij het niet kwalificeren van het nationaal dames- of herenteam of van het nationaal dames- of
herenteam U19, blijft van het begrootte budget voor het voor het eindtoernooi (± €1500) 60% behouden
voor verdere ondersteuning van de nationale teams ten behoeve van het behalen van de doelstelling.
Dat is ongeveer €900. Het bedrag blijft beschikbaar voor 18 maanden na het mislopen van kwalificatie.
Het vrijgekomen budget komt ten goede aan de Topsport Sector van de NeFUB. Teams en hun staf
mogen binnen deze 18 maanden project(en) voorstellen bij het bestuur. Projecten die samenwerking
tussen de verschillende topsport sectoren bevorderen maken meer kans om toegezegd te worden.

1.3 Investeringsplan Internationale- en bondsscheidsrechters
De NeFUB heeft als doel dat Oranje over IFF gecertificeerde scheidsrechters kan beschikken. De bond
en IFF gecertificeerde scheidsrechters ondersteunen de ontwikkeling van nieuwe scheidsrechters op
jeugd en clubniveau. Om dit te bereiken, zijn opleiding, de mogelijkheid tot internationale ervaring en
doorstroom van jeugd naar senioren nodig.
Financiering
Bij het niet kwalificeren van het nationaal dames- of herenteam of van het nationaal dames- of
herenteam U19, blijft van het begrote budget voor het eindtoernooi (± €1500,-) 40% behouden voor
ondersteuning van internationale- en bondsscheidsrechters ten behoeve van het behalen van de
doelstelling. Dat komt neer op ongeveer €600. Het bedrag blijft beschikbaar voor 18 maanden na het
mislopen van kwalificatie. Het vrijgekomen budget komt ten goede aan de Topsport Sector van de
NeFUB. IFF gecertificeerde en bondsscheidsrechters mogen binnen deze 18 maanden project(en)
voorstellen bij het NeFUB bestuur. Projecten die samenwerking op internationaal niveau en tussen de
verschillende topsport sectoren bevorderen maken meer kans om toegezegd te worden.
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2. Een subsidieaanvraag doen
Om een aanvraag te doen, dient er aan een aantal voorwaarden te worden voldaan. Deze worden in
onderstaande paragrafen toegelicht.

2.1 Algemene voorwaarden en criteria
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Er is per seizoen een gelimiteerd budget beschikbaar. Wanneer dit op is, zullen er in dat seizoen
geen subsidies meer gedaan worden.
Voor verenigingsondersteuning, is de aanvraag periode voor de eerste ronde open van 1 januari tot
en met 30 april van het betreffende jaar door de NeFUB ontvangen te zijn. Op uiterlijk 31 juni zal
een beslissing genomen worden, voor een startdatum van 1 juli. Aanvragen met meer dan één
vereniging hebben een grotere kans op toezegging.
In het geval van een subsidieaanvraag voor Oranje of voor Internationale- en bondsscheidsrechters,
dient de aanvraag binnen 18 maanden na het mislopen van de kwalificatie te geschieden. Bij Oranje
hebben aanvragen met meer dan één team grotere kans op toezegging.
De aanvraag dient minimaal 8 weken voor aanvang van de activiteit gedaan te worden.
Indien er op 1 juli nog budget beschikbaar is zullen aanvragen van 1 juli t/m 30 november
doorlopend in overweging genomen worden. Met uiterlijk een beslissing voor 31 december,
De subsidieaanvraag dient ingediend te worden via het aanvraagformulier:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFxhyKrcc5_ynnuYxFhZhpZgsPryByUMp4PhWEX9OPCn_nQ/viewform?usp=sf_link
Deze aanvraag dient volledig en concreet te zijn. Over onvolledige aanvragen wordt niet
gecorrespondeerd.
Het betreft een innovatief project. Het project is nieuw en er is een duidelijk plan uitgewerkt (inclusief
promotie- en financieringsplan).
Het financieringsplan dient per mail ingestuurd te worden naar: penningmeester@nefub.nl.
Bij een succesvolle aanvraag wordt een getekend formulier naar de contactpersoon gestuurd. De
aanvraag is definitief zodra alle betrokken partijen (NeFUB en aanvrager(s)) akkoord zijn en het
formulier hebben ondertekend.
Alle projecten dienen conform de reglementen van de NeFUB uitgevoerd te worden, evenals de
AVG (zie KISS-document).

2.2 Aanvrager(s)
•
•

De aanvrager(s) van de subsidie is een aan NeFUB gelieerde organisatie of persoon/commissie.
In het geval van een subsidieaanvraag voor verenigingsondersteuning, dient de aanvrager
ondersteund te worden door één of meerdere verenigingen. Deze vereniging(en) dient geen
achterstallige betalingen bij de NeFUB te hebben.

2.3 Het projectplan
●
●

●

●

De aanvraag dient binnen één van de subsidiabele categorieën te vallen. Je vindt de categorieën
onder ‘3. Veel gestelde vragen’.
In de aanvraag moet worden uitgelegd waarom dit project subsidie verdient, waarom het project
een toevoeging is voor de NeFUB en het behalen van de doelstellingen zoals vermeld in het
Meerjarenbeleidsplan voor 2022-2026 van de NeFUB. Tevens dient het best passende kernthema
gekozen te worden.
Een project moet verscheidene inkomstenbronnen hebben. De subsidieaanvrager heeft een
gedegen dekkingsplan waarbij de verschillende inkomstenbronnen in evenwicht zijn. De NeFUB
subsidieert alleen activiteiten waarbij ten minste één andere inkomstenbron aanwezig is. Andere
inkomstenbronnen kunnen zijn:
o Deelnemersbijdragen of inkomsten uit kaartverkoop
o Vereningsbijdrage
o Sponsoring
o Andere fondsen
Minimaal vragen wij om het logo van de NeFUB te plaatsen op:
o Posters
o Programmaboekjes
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●

●

●
●
●
●
●

o Wedstrijdschema’s
o Entreetickets
o Website
De subsidie moet worden besteed aan essentiële zaken, zoals bijvoorbeeld externe
trainers/coaches en de locatie van een evenement. De NeFUB financiert geen persoonlijke
eigendommen, reizen en overnachtingen, borrels etc. maar is zich er wel van bewust dat dit
onderdeel kan zijn van bepaalde te subsidiëren activiteiten*. Het bedrag dat wordt besteed aan
reizen, overnachtingen, borrels, lunch of diner dient in redelijke verhouding te staan tot essentiële
zaken.
Het is de bedoeling dat (oud)leden en deelnemers medegedeeld wordt dat het project mede
mogelijk gemaakt is door de NeFUB. Daarom is het een voorwaarde dat er een plan wordt maakt
voor de manier waarop, naar aanleiding van het verkrijgen van de subsidie, de NeFUB en floorball
gepromoot worden.
Wij verwachten dat als een activiteit wordt georganiseerd, er een bericht op Facebook of Instagram
wordt geplaatst over de activiteit met een tag naar de Facebookpagina (NeFUB - Nederlandse
Floorball en Unihockey Bond) en/of Instagram (floorballnl) van de NeFUB.
Bij grote evenementen (vanaf 50 deelnemers) zien we graag dat de door ons aangeleverde banner
op het evenement zelf wordt gebruikt. Deze kan opgehaald/geleverd worden in overleg met de
bondsmedewerker.
Bij een ontoereikende promotie zal er 50% van het toegekende bedrag gekort worden. Als de
promotie in zijn geheel ontbreekt dan zal er 75% van het toegekende bedrag gekort worden.
In het dekkingsplan moet duidelijk worden hoe mogelijke financiële risico’s worden ondervangen.
Fraude/valsheid in geschrifte/creatief boekhouden zal leiden tot het nietig verklaren van deze
overeenkomst.

Als de subsidieaanvraag niet aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, komt de aanvraag niet voor
een garantiesubsidie in aanmerking.

*Het bestuur heeft de mogelijkheid om in uitzonderlijke situaties een uitzondering te maken op de regel. Iedere vorm van
reisvergoeding en overnachting dient vooraf, helder en concreet in bestedingsplan opgenomen te zijn en een aparte argumentatie
dient geleverd te worden waarom deze uitzondering noodzakelijk is. Kosten gemaakt voor de goedkeuring van het projectplan
komen per definitie niet in aanmerking voor een vergoeding.
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3. Veel gestelde vragen
Hoeveel aanvragen mag je per vereniging doen?
● Een vereniging mag onderdeel zijn van maximaal twee aanvragen per jaar.
● Bij de eerste beoordeling in mei/juni zal er gekeken worden naar de mogelijkheid om te spreiden
tussen verenigingen.
● Grote ambitieuze plannen mogen meerdere jaren omvatten. De kwaliteit van de aanvraag dient dit
te reflecteren.
Voor wat voor activiteiten kun je subsidie aanvragen?
● Cursus, symposium, lezing: de subsidie is afhankelijk van het aantal deelnemers, tijdsduur, opzet
en omvang en sportieve inhoud.
● Binnenlands sportevenement: de subsidie is afhankelijk van het aantal deelnemers, de locatie, de
duur, promotie van floorball en de NeFUB.
● Buitenlands sportevenement: de subsidie is afhankelijk van het aantal deelnemers, de locatie, de
duur, promotie van floorball en de NeFUB in het bijzonder.
● Alumni activiteiten
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