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Voorwoord 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2017. In haar 19e bestaansjaar blijven we een bond in ontwikkeling, 
die zoekt naar groei en herkenning. Met een verandering van verzekeraar en sponsor zijn er 
op de achtergrond veel zaken veranderd, die langzaam hun weg vinden naar de voorgrond. 
 
Ook in 2017 is er weer veel floorball gespeeld, met soms mooie successen, en soms helaas 
alleen de complimenten over de ontwikkeling van het niveau. De uitdaging blijft derhalve om 
zowel kwantitatief en kwalitatief te blijven groeien, met de schaarse middelen die er zijn. 
Daarom mogen we ook trots zijn op de initiatieven die ontplooid zijn, en in de toekomst hun 
vruchten zullen afwerpen, zoals daar het regionale opleidingsinstituut zijn, alsook de 
hernieuwde scheidsrechtersopleiding, en de projecten en pilots die hebben kunnen lopen. 
 
Qua bestuur en organisaties blijven er veel vacatures. Weliswaar is het mogelijk om enkele 
initiatieven te ontplooien, maar het gebrek aan vrijwilligers en bestuurders is een beperking 
voor de bond, ook omdat de belastbaarheid van de bestaande vrijwilligers en bestuurders niet 
eindeloos is. 
 
Al met al vind ik dat we kunnen stellen, dat we als NeFUB, als vertegenwoordiging van de 
floorball gemeenschap, weer een stap in de juiste richting hebben gezet, en hoop ik dat deze 
vooruitgang duurzaam zal zijn. 
 
Victor de Bruin 
Voorzitter NeFUB 
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Winnaars NK Jeugd 2017 
 

A/B-jeugd: UFCU Leidsche Rijn A/B1 
 
C-jeugd: Sonics C1 
 
D-jeugd: UFCU Lunetten D1 
 
E-jeugd: Sonics E1 
 
 

1. Facts and numbers 
 
 

Ledenaantallen 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jeugd 
 

2016: 564 leden 
 

2017: 664 leden 

Senioren 
 

2016: 628 leden 
 

2017: 604 leden 

Totaal 
 

2016: 1192 leden 
 

2017: 1268 leden 

Winnaars jeugdcompetitie 2017 
 
Jeugd noord  
 
A/B-jeugd: UFCG Lewenborg A/B1 
 
C-jeugd: UFCG Lewenborg C1 
 
D-jeugd: HSV D1 
 
E-jeugd: SC Rodenborg E1 
 
 

Jeugd midden  
 
A/B-jeugd: Sonics A/B1 
 
C-jeugd: FC Quicksticks C1 
 
D-jeugd: UFCU Lunetten D1 
 
E-jeugd 1e div: UFC Lions E1  
 
E-jeugd 2e div: HFC Heroes E1 
 

Social Media  
   

 Januari 2017  Januari 2018   Groei 
Facebook  796   903  +107 (13,5%) 
Twitter   509   527  +18 (3,6%) 
Instagram  308   523  +215 (69,8%) 

 
Totaal   1613   1953  +340 (21,1%) 

Winnaars seniorencompetitie 2017 
 
Heren eredivisie: UFC Utrecht 1 
Heren 1e divisie: HSK 
Heren 2e divisie noord:Face Off 2 
Heren 2e divisie zuid: Lions Together 
 
Dames eredivisie: Hot Flames 1 
Dames 1e divisie: UFC Utrecht 2 
 
NK senioren heren: UFC Utrecht 1 
NK senioren dames: UFC Utrecht 1 
 
Beker dames:  UFC Utrecht 1 
Beker heren:  UFC Utrecht 1 
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2. Het bestuur 
 
2.1 Bestuurssamenstelling 
Zittend 
Voorzitter:     Victor de Bruin 
Secretaris:     Dorothee Kruijs-Vogelesang 
Bestuurslid Jeugd & Ontwikkeling:  Margreeth van Linge 
Bestuurslid Media & PR:   Daniël Nicolai 
Bestuurslid FAN:    Jorg Andree 
 
Aangesteld 
Bestuurslid Topsport & Ontwikkeling:  Jeroen Smit 
 
Vacant 
Penningmeester 
Competitie 
 
2.2 Van de bestuurder Topsport & Ontwikkeling: 
 

 
2.3 Bestuurlijke evaluatie 2017 
Op 20 maart 2018 heeft het bestuur een evaluatie gehouden over 2017. De evaluatie van het 
bestuur kent een drietal insteken; de punten uit het jaarplan (wat hebben we bereikt in 
2017?), de 13 Aanbevelingen voor Goed Sportbestuur en onderlinge persoonlijke evaluatie 
(tips en tops tussen bestuurders). De volledige bestuurlijke evaluatie is te downloaden op 
www.nefub.nl.  
 
In het jaarplan over 2017 heeft het bestuur een aantal scherpe doelstellingen gesteld. Per 
onderwerp is er geëvalueerd in hoeverre de doelstelling gehaald is, wat de successen waren 
bij het behalen van de doelstelling en wat er misschien beter aangepakt had kunnen worden. 
Natuurlijk is er gesproken over de uitdagingen die niet zijn behaald in 2017. Er is bijvoorbeeld 
weinig voortgang gemaakt op het gebied van de website en ontwikkelingen van het NeFUB 
clubportaal. Ook is er helaas geen voortgang gemaakt met het benodigde onderzoek naar de 
impact en effecten van het implementeren van een uit-thuis-systeem voor de 
seniorencompetities. Hierbij kan met name gewezen worden naar de beschikbare tijd van 
onze bestuurders. 

Jeroen: 
“In november 2017 ben ik aangesteld als bestuurslid Topsport & ontwikkeling. Ik 
heb me de afgelopen periode vooral beziggehouden met kennismaken met de 

stafleden van de huidige Nationale Teams. Bij alle Nationale Teams heb ik 
trainingen bijgewoond en daardoor een redelijk beeld gekregen van de huidige 

selecties en hoe er getraind wordt. Ik heb gemerkt dat de stafleden en de 
selectiespelers dit erg waarderen en dat ik tegenwoordig veelvuldig word 

benaderd voor vragen. Er is hierdoor een goede communicatie op gang gekomen 
wat zeer positief werkt. 

 
Eind 2017 is mij duidelijk geworden dat de zoektocht naar nieuwe stafleden voor 

het Nationaal Damesteam en het Nationaal Herenteam voor mij een van de 
prioriteiten is. Ook het beleidsdocument dient afgerond te worden. Hier ga ik vol 

enthousiasme verder mee aan de slag.“ 
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Er zijn ook resultaten geboekt. Alle resultaten hebben ook plaats in dit jaarverslag maar ook 
een opsomming van een aantal van de behaalde successen: 

• De NeFUB is projectmatiger gaan werken, denk hierbij aan de projectopdrachten met 
de stafleden van onze Nationale Teams. 

• Een kalender bestuurlijke activiteiten is vastgelegd, waarin herhalende taken zijn 
opgenomen zodat deze niet meer vergeten kunnen worden. 

• De financiën van de NeFUB zijn volledig onder controle, een nieuw financieel 
boekhoudpakket is geselecteerd om dit ook in de toekomst zo te kunnen houden. 

• De uitbreiding van de divisies in de seniorencompetitie voor heren is met succes 
geïmplementeerd. 

• Scheidsrechter trainingsdagen zijn georganiseerd evenals overleggen met betrekking 
tot de jeugd. 

 
Wanneer gekeken wordt naar de 13 Aanbevelingen voor Goed Sportbestuur, is ten opzichte 
van 2016 voortgang zichtbaar. Waar het bestuur in 2016 vooral gefocust was op het 
wegwerken van achterstanden en het slechte imago van de NeFUB, kan over 2017 
verbetering gemeld worden. Vanuit de evaluatie 2016 is meegenomen dat veel van de 
afspraken binnen het bestuur niet gedocumenteerd waren en dat beleid opstellen op 
bepaalde onderwerpen zeer nodig was. In 2017 is heeft dit dan ook veel aandacht gekregen 
waardoor het bestuur nu kan concluderen dat volgens het concept van goed sportbestuur een 
betere aanpak gehanteerd wordt dan in 2016. Aandachtspunten om mee te nemen naar 2018 
waren ook al onderdeel van ons jaarplan 2018, maar zijn onder andere het afronden van 
beleid en documentatie over beleid rondom topsport en financiën. 
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3. Professionalisering 
 
3.1 Financiën 
In de evaluatie van 2016 is naar voren gekomen dat de NeFUB bestuurders te weinig inzicht 
hadden in de kosten en hoe de boekhouding werd gehanteerd. In 2017 zijn diverse pakketten 
vergeleken, gesprekken gevoerd en is de afweging en keuze gemaakt voor een nieuw 
boekhoudpakket. De implementatie van het gekozen pakket wordt gestart in 2018. 
 
3.2 Sponsoring 
Eind 2016 liep de sponsorovereenkomst met Salming en Floorballshop.nl ten einde. Daarom 
is eind 2016 begonnen met de zoektocht naar een nieuwe hoofdsponsor. Begin 2017 zijn 
diverse aanbiedingen gedaan door bedrijven die merken vertegenwoordigen als Salming, 
Jako en Zone. In dit traject is gekeken naar de potentie voor de sport, de kosten voor onze 
spelers in Nationale Teams en de mogelijkheden tot samenwerking met het betreffende 
bedrijf. Begin 2017 is het besluit gevallen en is gekozen voor Renew Group met ZONE als 
het nieuwe hoofdmerk. In de loop 2017 hebben diverse Nationale Teams al de kleding en 
andere materialen aangeschaft.  
 
Het bestuur heeft in 2017 veel vragen gehad over reden waarom de keuze is gevallen op 
Renew Group. Die vragen kwamen onder andere voort uit het feit dat de spelers en 
speelsters van Nationaal Teams nu zelf moeten betalen voor de kleding die zij in dit team 
moeten dragen. In het nemen van het besluit heeft het bestuur gekeken naar de kosten per 
Nationaal Teamspeler en in geen enkel sponsoraanbod waren de kosten per speler lager. 
Ook niet wanneer de samenwerking met Salming gecontinueerd werd. Het overstappen naar 
de nieuwe hoofdsponsor kende uitdagingen in de communicatie tussen het bestuur en de 
leden van de ALV en Nationale Teams, maar het bestuur staat nog steeds achter de overstap. 
 
3.3 Jaarkalender 
De diverse onderwerpen van het NeFUB seizoen zijn gecategoriseerd in een NeFUB 
bestuurlijke jaarkalender. De kalender moet de diverse bestuursleden ondersteunen in het 
takenpakket en tijdig uitvoeren van de activiteiten.  
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3.4 Projectmatig werken 
Het NeFUB bestuur heeft in 2017 gewerkt aan het realiseren van een sjabloon voor projecten. 
Het sjabloon heeft aandacht voor de doelstellingen van de sport, het financiële aspect van 
een idee/ plan en geeft ruimte voor afspraken te maken. 
Het sjabloon is ingezet om de stafleden van de Nationale Teams te voorzien van een officiële 
opdracht vanuit de NeFUB en om de onderlinge verwachtingen op papier te zetten.  

 
 
3.5 Samenwerking FAN 
De samenwerking met de FAN is het gehele jaar ter sprake gekomen, maar dat heeft niet 
geleid tot een concreet product of plan. De fundamenten voor samenwerking met betrekking 
tot bijvoorbeeld schoolsport zijn gelegd, maar hebben nog niet geleid tot een groei van de 
sport. Hetzelfde geldt voor de oprichting van FloorballNL, als vereniging voor ongebonden 
leden. Helaas heeft de oprichting niet in 2017 plaatsgevonden, maar zijn alle statuten wel in 
2017 voorbereid om de oprichting te kunnen realiseren.  
Het NeFUB bestuur richt erop om de samenwerking met de FAN in 2018 tot concretere 
resultaten te laten leiden. 
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3.6 Verzekeringen 
Een aantal jaar achtereen heeft het bestuur geconcludeerd dat de bond niet voldoende 
verzekerd was. In die jaren is de wetgeving met betrekking tot werkgeverschap veranderd en 
heeft de NeFUB verplichtingen gekregen om bepaalde verzekeringen te realiseren. In 2017 
zijn deze acties ondernomen. De NeFUB begon het jaar begon met slechts een dure 
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, gedurende het jaar een overstap gemaakt naar 
een andere goedkopere versie van deze verzekering. Deze besparing is direct opnieuw 
ingezet voor het afsluiten van extra verzekeringen. Sindsdien is de NeFUB is ook verzekerd 
door middel van een werkgeversaansprakelijksheidsverzekering, een collectieve 
ongevallenverzekering voor personeel en een aansprakelijkheidsverzekering. Deze laatste 2 
verzekeringen zijn ook afgesloten ten behoeve van de (staf)leden van de Nationale Teams en 
bondsscheidsrechters. 
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4. Competitie 
 
4.1 Ontwikkeling seniorencompetitie heren 
In september 2017 is opzet van de seniorencompetitie voor heren gewijzigd, waarbij alle 
divisies van 6 teams per divisie gegroeid zijn naar 8 teams per divisie. Bij de start van het 
seizoen bleek deze opzet even wennen voor de teams, maar na verloop van tijd werd 
duidelijk dat de grotere divisies in de praktijk goed werken en dat de teams binnen de divisies 
aan elkaar gewaagd zijn. 
 
4.2 Pilot en onderzoek dames in herencompetities 
Eind van het seizoen 2016-2017 kwam naar voren dat diverse dames geïnteresseerd zijn in 
het verder ontwikkelen van hun floorball kwaliteiten en dat er de wens lag om dames toe te 
laten in de herencompetitie. Daarom heeft in het seizoen 2017-2018 een pilot 
plaatsgevonden met UFC Groningen 2. Dit team heeft in het bekertoernooi voor heren en in 
de herencompetitie toestemming gekregen om te spelen met een vrouwelijke keeper. 
Hiernaast heeft de NeFUB bij diverse landen en andere sporten geïnformeerd naar de 
ontwikkelingen en regels die hierover gehanteerd werden.  
In 2018 wordt de pilot geëvalueerd en zal het bestuur een besluit nemen over het vervolg van 
deze pilot. 
 
4.3 Scheidsrechtersopleiding 
De scheidsrechterscommissie heeft in 2017 twee trainingsdagen georganiseerd voor 
scheidsrechters. Op deze trainingsdagen waren scheidsrechters van alle niveaus welkom en 
werd gesproken en gediscussieerd over het zijn van scheidsrechter in Nederland. Het doel 
van de bijeenkomsten was regelinterpretatie (met behulp van video-analyse) en de toon en 
het gebruik van de scheidsrechterfluit. 
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5. Jeugd 
 
5.1 Jeugdoverleg 
Er heeft in 2017 een jeugdoverleg plaatsgevonden in Sporthal Bokkeduinen in Amersfoort. 
Het was een vruchtbaar overleg met helaas maar weinig vertegenwoordigers van 
verenigingen. Het overleg ging over het voorstel van de NeFUB om enkele regels in het 
Wedstrijdreglement Jeugd aan te passen. Deels omdat er fouten in zaten en deels om 
bepaalde afspraken helderder te formuleren. Een belangrijk doel daarbij vanuit de NeFUB 
was om meer zicht te krijgen op de spelers in de competitie en waar deze spelers spelen. De 
voorstellen werden geïntroduceerd en toegelicht.  
Verder is er overleg geweest over sportontwikkeling en over hoe verder te gaan met de 
districtstrainingen, de relatie tussen de U19 en de trainingsgroep U16. Er is afgesproken daar 
later verder over te spreken. 
Er was een tweede overleg gepland voor het begin van het seizoen. Echter door te weinig 
animo bij de verenigingen is deze helaas niet doorgegaan. Het overleg was vooral bedoeld 
om de met alle neuzen dezelfde kant op van start te gaan in het nieuwe seizoen. Er is ervoor 
gekozen om alle informatie naar alle verenigingen op te sturen. 
 
5.2 Overzicht van aantal teams in competitie 
 
 2015 2e helft 2016 1e helft 2016 2e helft 2017 1e helft 
E-Jeugd Noord  5 5 5 2 
D-Jeugd Noord 5 4 5 8 
C-Jeugd Noord 6 6 6 5 
A/B-Jeugd Noord 5 5 5 7 
     
E-Jeugd Midden  6 7 10 10 
D-Jeugd Midden 7 6 8 9 
C-Jeugd Midden 14 10 9 10 
A/B-Jeugd Midden 9 9 10 8 

 
We kunnen zien dat de sport in ontwikkeling is. Dit is ook bij het jeugdoverleg onderwerp van 
gesprek. Hierbij wordt het delen van ervaringen door verenigingen als zeer positief ervaren. 
 
5.3 NK Jeugd 2017 
Het NK Jeugd 2017 werd gehouden in Sporthal Nieuw-Welgelegen in Utrecht en werd 
gecombineerd met de finales van de eredivisies van de dames- en herencompetitie. Het 
enthousiasme voor het NK was groot en er deden veel teams mee op zaterdag bij de C-, D- 
en E-jeugd. Ook op zondag was ook het animo voor de A/B-jeugd groot. Het toernooi werd 
mede een succes door de inzet van vele vrijwilligers, met name van UFC Utrecht.  
 
Voorafgaand en tijdens het toernooi bleek er bij enkele verenigingen onduidelijkheid te zijn 
over het doel van het NK en over het reglement. Mede daarom is er meteen na het NK een 
evaluatie verzoek verstuurd naar alle verenigingen, zodat dit bij komende NK’s niet meer het 
geval is. 
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6. Nationale Teams en talentontwikkeling 
 
6.1 Prestaties WFCQ’s 
In februari 2017 heeft het Nationaal Damesteam (NDT) deelgenomen aan het WFCQ in 
Celano, Italië. Het NDT was in een groep geplaatst met Duitsland, Oostenrijk, Estland en 
Zwitserland.  
De Oostenrijkse dames waren niet opgewassen tegen Nederland, deze wedstrijd werd met 1-
14 gewonnen. De overige drie wedstrijden werden verloren waardoor het NDT als vierde in 
de poule eindigde, waar plaats 3 minimaal nodig was. Hierdoor ontbrak Nederland helaas op 
het WK wat in december gespeeld werd in Slowakije.  
 
In september 2017 heeft het Nationaal Damesteam U19 (NDT U19) deelgenomen aan hun 
allereerste WFCQ in Linz, Oostenrijk, waar ook Rusland, Italië en Oostenrijk aan deelnamen. 
De meiden wonnen de wedstrijd tegen Italië met maar liefst 1-10, maar verloren van Rusland 
en nipt van Oostenrijk. Dat bleek helaas net niet genoeg voor plaatsing voor het WK.  
 
Voor teams U16 is er geen WFC(Q), maar het opleidingsteam U16 heeft wel een aantal 
mooie stappen bereikt: 

o In 2017 het kamp in Zug in Zwitserland gehouden  
o Vernieuwing van de selectie en doorstroom naar U19 
o Debuut van oud-U16 spelers in het NHT tijdens het WFCQ in februari 2018 

 
 
6.2 ROF 
Halverwege 2017 heeft Mats Eglin het initiatief genomen om het Regionaal 
Opleidingscentrum Floorball (ROF) op te richten. Dit opleidingscentrum bestaat uit twee 
regioteams met spelers die geboren zijn in 2002 (meisjes), 2003, 2004 en 2005 (meisjes en 
jongens). Het ROF verzorgt en structureert trainingen voor de getalenteerde spelers uit de 
regio, deelt kennis en visie en zorgt voor een doorgaande leerlijn en 
ontwikkelingsperspectieven voor de spelers. Ook worden nauwe contacten onderhouden met 
stafleden van Nationale Teams.  
 
 
 
 


