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Voorwoord 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2018. In haar vierde lustrum blijven we een bond in ontwikkeling 
die zoekt naar groei, verbetering en verbinding. Positieve ontwikkeling is de lichte stijging van 
het totaal aantal leden in 2018, helaas is er wel een aanzienlijke daling bij de jeugd te 
constateren. Er is hoe dan ook met wisselend succes maar met groot plezier veel floorball 
gespeeld. 
 
Ondanks een rumoerig jaar met vele bestuurswisselingen en -vacatures is het toch een jaar 
geweest waar met beperkte middelen het nodige is bereikt. Ook zijn wij blij met de voordracht 
van een kandidaat voor de positie van algemeen bestuurslid Topsport & Ontwikkeling, maar 
helaas staan er, mede door het aanstaande vertrek van twee leden, nog steeds een aantal 
vacatures open. Omdat de belastbaarheid van de bestaande bestuurders niet eindeloos is, is 
dit ontegenzeggelijk een obstakel om de doelen dit jaar naar volle tevredenheid te realiseren.  
 
In een doorkijk naar 2019 zijn wij november jl. gestart onder de slogan ‘samen sterker’ met 
als doel een wij-gevoel te creëren. De eerste formele aanzet hiertoe, het Ledenberaad, was 
afgelopen april een groot succes. In een volle zaal werden de thema’s ‘Uitwerking wijziging 
competitiestructuur’ en ‘Voorstel regelwijzigingen wedstrijdlicentie en transferreglement' 
besproken. Het was mijn eerste ervaring als voorzitter en ik kan aangeven dat ik bijzonder 
tevreden ben over de enorme betrokkenheid en samenwerking die avond. Als dit maatgevend 
is voor de ontwikkeling de komende jaren dan ben ik ervan overtuigd dat het floorball in 
Nederland belangrijke stappen gaat zetten in het realiseren van haar doelen.  
 
Kortom, ik kijk vol vertrouwen naar de toekomst want ik vind dat we trots mogen zijn op de 
behaalde resultaten van het afgelopen jaar en de ingezette duurzame koers richting een 
volwaardige sport, waar zowel aandacht is voor de breedtesport als voor de topsport.  
 
Martin Klomp 
Voorzitter NeFUB 
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Totaal 
 

2016: 1192 leden 
2017: 1268 leden 
2018: 1294 leden 

Winnaars NK Jeugd 2018 
 

A/B-jeugd: UFC Lions A/B1  
 
C-jeugd: UFC Lions C1  
 
D-jeugd: UFC Groningen D1  
 
E-jeugd: FB Agents West E2  
 
 

1. Facts and numbers 
 
 

Ledenaantallen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeugd 
 

2016: 564 leden 
2017: 664 leden 
2018: 600 leden 

Senioren 
 

2016: 628 leden 
2017: 604 leden 
2018: 694 leden 

Social Media  
 

 Januari 2018 Januari 2019 Verandering 
Facebook 903 896 - 7 (0,8%) 
Twitter 527 527 = 0 (0,0%) 
Instagram 523 727 + 204 (39,0%) 
 
Totaal 

 
1953 

 
2150 

 
+197 (10,09%) 

 

Winnaars seniorencompetitie 2018 
 
Heren eredivisie:         Zie landskampioen 
Heren 1e divisie: UFC Groningen 2 
Heren 2e divisie: Jungle Speed 
 
Dames eredivisie: UFC Utrecht 1 
Dames 1e divisie: Jungle Falcons 
 
Landskampioen heren: UFC Utrecht 1 
Landskampioen dames: Hot Flames 1 
 
Beker heren:   UFC Utrecht 1 
Beker dames:   Sonics 

Winnaars jeugdcompetitie 2018 
 
Jeugd noord  
 
A/B-jeugd: UFCG Selwerd A/B1 
 
C-jeugd: UFCG Selwerd C2  
 
D-jeugd: UFCG Beijum D1  
 
E-jeugd: UFCG Beijum E1  
 
 

Jeugd midden  
 
A/B-jeugd 1e div: UFC Lions A/B1 
A/B-jeugd 2e div: Floorball Flames A/B1
  
C-jeugd 1e div: UFC Lions C1 
C-jeugd 2e div: UFCU Lunetten C2  
 
D-jeugd 1e div: Sonics D1 
D-jeugd 2e div: HFC Heroes D1  
 
E-jeugd 1e div: FC Quicksticks E1 
E-jeugd 2e div: UFCU Leidsche Rijn E2 
E-jeugd 3e div: UFCU Oog in Al E2 
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2. Het bestuur 
 
2.1 Bestuurssamenstelling 
Zittend 
Voorzitter:     Victor de Bruin / Martin Klomp 
Secretaris:     Dorothee Vogelesang 
Bestuurslid Jeugd & Ontwikkeling:  Margreeth van Linge 
Bestuurslid Media & PR:   Daniël Nicolai 
Bestuurslid FAN:    Jorg Andree 
 
Aangesteld 
Voorzitter:    Martin Klomp 
 
Vacant 
Penningmeester 
Bestuurslid Competitie 
Bestuurslid Topsport & Ontwikkeling 
 
2.2 Bestuurlijke evaluatie 2018 
Op 3 april 2019 heeft het bestuur een evaluatie gehouden over 2018. De evaluatie van het 
bestuur kent een drietal insteken; de punten uit het jaarplan (wat hebben we bereikt in 
2018?), 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.  
 
Het bestuur kijkt terug op een rumoerig jaar, maar is trots op het feit dat een aantal 
knelpunten zijn opgelost, de competities gedraaid hebben en dat er toch onderwerpen tot 
realisatie zijn gekomen.   
 
De rumoer kwam voornamelijk uit de personele bezetting van het bestuur. Diverse 
functionarissen hebben het bestuur verlaten, waar geen directe vervanger voor beschikbaar 
was. Ook waren er privé omstandigheden bij een aantal bestuurders, waardoor 
beschikbaarheid en energie minder was dan bij het maken van de plannen voor 2018 
rekening mee gehouden was. Ondanks dit alles is bijna de helft van de gestelde 
doelstellingen nog behaald. 
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3. Professionalisering 
 
3.1 Vacatures 
De NeFUB heeft ook in 2018 last van een tekort aan ingevulde rollen. In het bestuur zijn er 
een viertal vacatures, waaronder die van voorzitter sinds de voorjaars-ALV  en die van 
penningmeester, waardoor het dagelijks bestuur alleen uit de secretaris bestond. Dit was een 
zeer onwenselijke situatie en er is hard gezocht naar aanvulling voor het dagelijks bestuur. 
Gelukkig is in de zomermaanden een passende kandidaat gevonden, welke in de najaars-
ALV is aangesteld als voorzitter van de bond. 
 
Nog steeds kent het bestuur diverse vacatures, welke geen vervulling krijgen en waardoor 
andere bestuurders telkens voller in het takenpakket zitten. In 2018 heeft het bestuur 
besloten daarmee te stoppen en dit ook duidelijk te communiceren in de najaars-ALV van 
2018. Eind 2018 is een nieuwe kandidaat gevonden voor de rol van Algemeen bestuurslid 
Topsport en Ontwikkeling opgestaan, deze wordt in de ALV van voorjaar 2019 voorgesteld ter 
stemming aan de leden.  
 
De vacatures van penningmeester en die van Algemeen bestuurslid Competitie zijn niet 
vervuld in 2018. 
 
3.2 Financiën 
In 2017 heeft de NeFUB een pakketselectie gedaan om de boekhouding over te nemen van 
Hisla, welke aangegeven had deze werkzaamheden niet langer voor de NeFUB te kunnen 
voorzien. In 2018 heeft de NeFUB het online boekhoudpakket Informer in gebruik genomen. 
De kosten voor dit pakket zijn beperkt, de ondersteuning, het gebruikersgemak en de 
mogelijkheden die het de NeFUB biedt is dat wat de NeFUB nodig heeft en meer. Met het 
implementeren is externe hulp gezocht bij Dhr. T. Schoenmakers, een bekende van de sport. 
Deze accountant heeft de NeFUB geholpen de boekhouding te begrijpen en onder controle te 
krijgen. De NeFUB is hem daar dankbaar voor. 
 
Een andere uitdaging is de inkomsten uit clinics en materiaalverhuur. In eerdere jaren was er 
weinig geld over na verhuur. Door meer met lokale partners en verenigingen te werken is er 
nu meer financieel resultaat uit de clinics en materiaalverhuur. De NeFUB ambieert een nog 
beter en stabieler plan, maar is blij met het behaalde resultaat. 
 
3.3 AVG en NeFUB Ledenadministratie 
In 2018 is de AVG aangescherpt, dit had ook consequenties voor de NeFUB en haar 
website(s). De NeFUB-website moest wat aanpassingen krijgen om weer aan de wetgeving 
te voldoen, evenals haar portalen. NeFUB heeft in samenwerking met vrijwilliger M. Donders 
diverse verbeteringen doorgevoerd in het portaal en de website. Hiermee is NeFUB weer 
aangesloten op de eisen van de nieuwe wetgeving. Het NeFUB bestuur bedankt M. Donders 
voor zijn inzet deze veranderingen te realiseren. 
 
3.4 NeFUB Mailboxen 
De NeFUB is in 2018 overgestapt van een mailprovider via de web-host naar een gratis 
systeem van Google. Noodzaak was dat de mailboxen groter werden, en de pakketten van 
de provider telkens duurder. In samenwerking met M. Donders is de overgang van het 
SoHosted mailpakket naar de Google services gerealiseerd. 
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4. Competitie 
 
4.1 Conclusie Pilot dame(s) in herencompetitie(s) 
In seizoen 2017-2018 heeft een pilot plaatsgevonden met een vrouwelijke keeper in een 
herenteam, dat uitkwam in de 1e divisie heren en in het NeFUB bekertoernooi. In 2018 is de 
pilot geëvalueerd, de omringende lande geraadpleegd over de aanpak welke daar wordt 
toegepast. Het NeFUB bestuur heeft de conclusie getrokken dat het implementeren van een 
betreffende maatregel de damescompetitie in Nederland meer zou schaden dan dat het zou 
opleveren en daarom is besloten na de pilot geen vervolgstappen te nemen. 
 
4.2 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. De 
scheidsrechterscommissie is daarnaast aan het werk geweest aan een plan om de competitie 
in rondes te laten spelen (i.p.v. op 1 dag), waardoor er meer ontwikkelmogelijkheden zullen 
ontstaan voor o.a. scheidsrechters en de opleidingen. Dit voorstel wordt uitgewerkt en zal 
daarna aan de ALV worden voorgelegd. 
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5. Jeugd 
 
5.1 Jeugdoverleg  
In 2018 zijn er zoals afgesproken 3 jeugdoverleggen gepland. Deze hebben ze alle drie 
plaatsgevonden, te weten in januari, juni en november. Bij alle overleggen waren minimaal 5 
verenigingen vertegenwoordigd en waren de coördinatoren van de competities aanwezig. 
 
In de jeugdoverleggen is ruimte geweest voor punten die de NeFUB voor het komen tot een 
besluit of voor het vragen van advies aan verenigingen wilde bespreken. Zo is er besloten dat 
het advies voor beschermende brillen per 2018/2019 in gaat en per seizoen 2019/2020 
verplicht wordt conform de IFF eisen. Ook is er een besluit voorbereid over speelvorm in de 
D-jeugdcompetitie Midden. Er is gesproken over de competitievorm en communicatie 
daarover. Tevens zijn de jeugdcompetities zijn besproken en geëvalueerd. 
 
Het NK is geëvalueerd en er is nagedacht over de vorm van het NK Jeugd 2019 en er is een 
lijst gemaakt met telefoonnummers van jeugdverantwoordelijken bij verenigingen zodat men 
elkaar makkelijker kan bereiken.  
 
Tot slot is er in een groot deel van het overleg ruimte tot het uitwisselen van ervaringen met 
elkaar. Deze tijd is door de verenigingen hoofdzakelijk gebruikt voor het bespreken van 
ervaringen over het verkrijgen van vrijwilligers, scheidsrechters, nieuwe leden, trainers. 
 
5.2 Overzicht van aantal teams in competitie  
 
 2017 1e helft 2017 2e helft 2018 1e helft 
E-Jeugd Noord  5 2 3 
D-Jeugd Noord 6 8 8 
C-Jeugd Noord 6 5 5 
A/B-Jeugd Noord 5 7 7 
    
E-Jeugd Midden  10 10 15 
D-Jeugd Midden 8 9 9 
C-Jeugd Midden 9 10 10 
A/B-Jeugd Midden 9 8 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. 
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5.3 NK Jeugd 2018  
Het NK Jeugd 2018 is verdeeld in 2 speeldagen. Zaterdag 26 mei werd in Sportcentrum 
Olympos het NK voor C-, D- en E-jeugd gespeeld in combinatie met promotie/degradatie 
wedstrijden en de competitiefinale voor heren. Op zondag 27 mei werd in twee sporthallen in 
Groningen het NK A/B-jeugd gespeeld, ook in combinatie met een promotie/degradatie 
wedstrijd en de competitiefinale voor dames. De combinatie van jeugd en senioren is op 
zaterdag erg goed bevallen. Het had met name op ouders die nog nooit een 
seniorenwedstrijd hadden gezien een positieve invloed. Op zondag was er minder animo voor 
het bekijken van de damesfinale na afloop van het NK Jeugd, er zijn een aantal vermoedens 
die ten grondslag lagen aan de lagere opkomst voor deze damesfinale. De locatie in het 
noorden van het land, op een zondag, terwijl de teams uitkomend in de finale beiden 
afkomstig waren uit midden Nederland en de relatief late starttijd van de finale zijn 
vermoedelijk de grootste oorzaken van de lagere opkomst. 
 
Voorafgaand aan het NK was het even de vraag of het toernooi doorgang kon vinden omdat 
er te weinig vrijwilligers beschikbaar waren. Door een noodbrief is dat probleem gelukkig 
opgelost en kon het toernooi doorgaan.  
 
Onder de E-jeugd waren veel deelnemende teams die (nog) niet deelnamen in de NeFUB 
jeugdcompetitie. Er was ook 1 niet-competitie team in de D-jeugd en 1 in de A/B-jeugd. Deze 
nieuwe teams werden erg sportief en met veel enthousiasme ontvangen door de teams met 
competitie-ervaring.  
 
Aantal deelnemende teams aan het NK Jeugd 
 
 2017  2018 
E-Jeugd  13 18 
D-Jeugd  8 12 
C-Jeugd  15 10 
A/B-Jeugd 11 10 
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6. Nationale Teams en talentontwikkeling 
6.1 Prestaties WFCQ’s 
In februari 2018 heeft het Nationaal Herenteam (NHT) deelgenomen aan het WFCQ in Tallinn, 
Estland.  Het NHT kwam uit in een poule met Finland, Estland, Polen, België en Liechtenstein.  
Beginnende met een gelijkspel tegen België, had het team een zwaardere start dan verwacht. 
Echter werd er hard gewerkt om een winst binnen te halen, welke gelukkig kwam tegen 
Liechtenstein. De heren hebben hard gewerkt, maar hebben zich helaas niet weten te 
kwalificeren voor de eindronde van december 2018 in Praag. Na afronding van het traject 
heeft de staf van het NHT aangegeven niet nog een traject te willen begeleiden. NeFUB heeft 
in december 2018 gesprekken gevoerd met kandidaat opvolgers, maar het bestuur heeft 
aangegeven in de ALV van het najaar 2018 dat een nieuwe staf niet aangesteld kan worden 
zonder de aanstelling van een nieuw algemeen bestuurslid voor het portfolio topsport. 
 
In 2018 heeft het Nationaal Herenteam U19 (NHT U19) deelgenomen aan het WFCQ In 
Bolzano, Italië. Nederland was in Italië te sterk voor Groot-Brittannië en Italië, wist een nipt 
gelijkspel te bereiken tegen Hongarije maar helaas waren tegenstanders Duitsland en 
Oostenrijk te sterk voor onze jonge leeuwen. Ondanks de fantastische prestaties, bleek het 
helaas net niet genoeg voor plaatsing voor het WK. Na het traject te hebben geëvalueerd 
heeft de staf van het NHT U19 afscheid genomen. Er is tot op heden geen opvolging 
gevonden. 
 
6.2 Nationale (opleidings)teams niet actief op WFCQ’s 
Het Nationaal Damesteam (NDT) speelden in 2018 geen kwalificatietoernooi, maar is met 
een nieuwe staf in de zomer van 2018 hard gaan werken aan de ontwikkelingen ten behoeve 
van het kwalificatietoernooi in 2019. In het najaar van 2018 heeft het team deelgenomen aan 
de Italiaanse Dolo-Cup, waar het 2 oefeninterlandwedstrijden op 1 dag speelde; 1 tegen 
Oostenrijk en 1 tegen Italië. Beide wedstrijden werden gewonnen en het NDT nam de beker 
mee naar Nederland. Er wordt door het NDT maandelijks getraind. Met de gestelde ambities 
en inzet van de speelsters wordt een mooi traject verwacht. 
 
Naast trainen heeft het NDT U19 ook deelgenomen aan de Gothia Cup, met twee teams in 
de catagorie tot 15 jaar en één in de catagorie tot 18 jaar. Het traject van de U19 dames is in 
juli 2018 afgesloten met deelname aan de Prague Games. 
Na de zomer is een flink aantal dames doorgestroomd naar het NDT en zijn er wisselingen 
geweest in de staf. De trainingsgroep is aangevuld met nieuwe meiden uit het hele land, 
waarmee 1 of 2 keer per maand op zondag wordt getraind onder leiding van Mats Eglin. Er 
zijn steeds 2 trainingen, gevolgd door een training van de A-selectie. Meiden horen vooraf of 
ze deelnemen aan de A-selectie training. Hiermee wordt gewerkt aan het scherp houden van 
de groep, wordt gefocust op ontwikkelen van de deelnemers en wordt er ook op een hoger 
niveau getraind. De meiden werken met de staf aan de benodigde ontwikkelingen voor het 
spelen op het WFCQ 2019 met als doel zich natuurlijk te kwalificeren. 
 
Voor de heren van het U16 opleidingsteam was 2018 een jaar van vernieuwing. Er is 
afscheid genomen van een aantal belangrijke spelers en een grote groep nieuw talent is 
verwelkomd. In 2018 was het hoogtepunt was een trainingskamp in Frederikshavn, 
Denemarken. Het kamp had 6 zware, maar leerzame wedstrijden tegen de beste Deense 
ploegen. De gastheer van het kamp, de Frederikshavn Blackhawks, hadden goede 
verzorging en faciliteiten geregeld voor het team en daarmee was het een onvergetelijk kamp. 
Eind 2018 heeft het U16-team nieuwe doelstellingen gesteld, waarbij het formen van een 
stabiel team een basisdoelstelling is. Het JU16 opleidingsteam zal in 2019 o.a. deelnemen 
aan de Groningen Floorball Open. 
 


