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Voorwoord 
 
Eind juli een voorwoord schrijven voor een jaarverslag dat eigenlijk in voorjaar al afgerond had 
moeten zijn voelt heel bijzonder. Dat is ook de reden dat ik mij genoodzaakt voel om in mijn 
voorwoord van het Jaarverslag dat over 2019 gaat, aandacht te schenken aan datgene wat ons allen 
al sinds een klein half jaar bezighoudt. Corona heeft dan ook een gat geslagen in de sportbeleving. 
De corona-maatregelen waren maandenlang niet alleen individueel voelbaar maar ook de 
groepsdynamiek is hierdoor als vanzelfsprekend veranderd. Dat de sportsector als eerste sector 
‘open’ is gegaan, is geen toeval. Dat komt doordat in de politiek en de maatschappij het besef leeft 
dat sport een enorme toegevoegde waarde heeft voor de samenleving, dat sport hét middel is om de 
Nederlandse samenleving weer in beweging te krijgen." 
 
Die overtuiging had de NeFUB al langer, we kunnen dan ook stellen dat floorball op zowel bestuurlijk 
als sportief niveau in 2019 in beweging was. Helaas niet altijd succesvol, zo blijkt dat te veel van de 
gestelde doelstellingen niet volledig gehaald zijn. Personele onderbezetting heeft hier alles mee te 
maken.  
Lichtpunten zijn: de benoeming van het bestuurslid topsport en de coördinator trainersopleidingen, 
het succesvolle NK Jeugd, de gevormde stafteams, het opleidingsplan (in ontwikkeling) voor de 
NeFUB Trainersopleiding en de vernieuwde website en database. Ook hebben we een succesvol 
ledenberaad georganiseerd en worden ‘de 13 aanbevelingen voor Goed Sportbestuur’ van NOC*NSF 
zo goed als volledig opgevolgd. 
 
We kunnen dus met trots terugkijken op hetgeen is bereikt en zien, ondanks corona, de toekomst vol 
vertrouwen tegemoet. Met bestuurskandidaten voor het penningmeesterschap en de FAN moeten we 
stappen kunnen zetten om de doelstellingen te realiseren. We hopen in 2020 een beleidsdag te 
kunnen organiseren en actiever contact met besturen van verenigingen en leden te hebben. En te 
kijken voor mogelijkheden en potentieel middelen te genereren uit een mogelijke samenwerking met 
een andere sportbond. 
 
De coronamaatregelen zijn versoepeld, echter de situatie fluctueert en is daarmee onzeker. Om die 
reden geldt onze slogan ‘Samen sterker’ des te meer en wil ik u verzoeken actief in de ontwikkelingen 
te participeren. Pas dan zal de ingezette duurzame koers richting een volwaardige sport, waar zowel 
aandacht is voor de breedtesport als voor de topsport te verwezenlijken zijn. 
 
Martin Klomp 
Voorzitter NeFUB 
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1. Facts and Numbers 
 

 
 
 

 
 
 
  

2016	   2017	   2018	   2019	  
Jeugd	   564	   664	   600	   567	  

Senioren	   628	   604	   694	   682	  

564	  

664	  
600	  

567	  
628	   604	  

694	   682	  

Ledenaantallen	  

Jeugd	  

Senioren	  

2017-‐01	   2018-‐01	   2019-‐01	   2020-‐01	  
Facebook	   796	   903	   896	   912	  

Instagram	   308	   523	   727	   851	  

TwiBer	   509	   527	   527	   519	  

796	  
903	   896	   912	  

308	  

523	  

727	  
851	  

509	   527	   527	   519	  

Social	  Media	  

Facebook	   Instagram	   TwiBer	  
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1.1 Winnaars 2019 

 
Winnaars NK Jeugd 2019 

A/B Jeugd Sonics A/B1 
C-Jeugd UFCU Lunetten C1 
D-Jeugd West Side Agents D1 
E-Jeugd FB Agents 
 
Winnaars Jeugdcompetitie Noord 2019 

A/B Jeugd HSV A/B1 
C-Jeugd UFCG Beijum C1 
D-Jeugd HSV D1 
E-Jeugd UFCG Beijum/Selwerd E1 
 
Winnaars Jeugdcompetitie Midden 2019 

A/B Jeugd UFC Lions A/B1 
C-Jeugd Divisie 1 UFCU Lunetten C1 
C-Jeugd Divisie 2 West Side Agents C1 
D-Jeugd Divisie 1 UFCU Lunetten D1 
D-Jeugd Divisie 2 UFCU Oog in Al D1 
D-Jeugd Divisie 3 UFCU Lunetten D2 
E-Jeugd Divisie 1 Floorball Flames E1 
E-Jeugd Divisie 2 Floorball Flames E2 
 
Winnaars Senioren Competitie 2018-2019 

Divisie Heren Dames 
Eredivisie (landskampioenen) UFC Utrecht 1 UFC Utrecht 1 
Eerste Divisie Tilburg Floorball Jungle Speed 
Tweede Divisie Hot Flames 2  
 
Winnaars Nationale Loterij Cup 2018-2019 

Heren UFC Utrecht 1 
Dames Hot Flames 1 
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2. Het bestuur 
2.1 Bestuurssamenstelling 
Zittend 
Voorzitter:     Martin Klomp 
Secretaris:     Dorothee Vogelesang 
Bestuurslid Jeugd & Ontwikkeling:  Margreeth van Linge 
 
Aangesteld 
Bestuurslid Topsport & Ontwikkeling: Vincent Ruger 
 
Afgetreden 
Bestuurslid Media & PR:   Daniël Nicolai 
Bestuurslid FAN:    Jorg Andree 
 
Vacant 
Penningmeester 
Bestuurslid Media & PR 
Bestuurslid Competitie 
Bestuurslid FAN - Kandidaat bekend gemaakt ALV najaar 2019 - Berend Poot 
 
2.2 Bestuurlijke evaluatie 2019 

Op 14 juli 2020 heeft het bestuur een evaluatie gehouden over 2019. Dit is later dan normaal, mede 
door het coronavirus. Evalueren is iets dat het bestuur graag in een fysieke bijeenkomst doet en dat is 
helaas niet gelukt voor de evaluatie over 2019. De evaluatie van het bestuur kent een drietal insteken; 
de punten uit het jaarplan (wat hebben we bereikt in 2019?), 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 bijzonder jaar, maar is trots op het feit dat een aantal knelpunten zijn 
opgelost, de competities gedraaid hebben en dat we stappen in gewenste ontwikkelingen hebben 
gemaakt. De NeFUB stelt zichzelf jaarlijks een stevig plan op, maar merkt dat door de personele 
bezetting van de NeFUB en haar commissies veel van de doelstellingen niet behaald worden. Dit 
heeft niet te doen met de wens om zaken te bereiken, het bestuur ziet veel potentie in diverse 
trajecten van ontwikkelen, maar erkend ook dat er te weinig tijd is om met weinig vrijwilligers de vele 
doelstellingen te bereiken. 
 
In 2019 werd de samenwerking tussen de bestuurders anders ingezet dan eerdere jaren, meer per 
portfolio. Dit verzorgde een betere taakverdeling tussen de bestuurders, maar maakt ook duidelijk 
bepaalde portfolio’s onderbezet zijn en meer aandacht nodig hebben. Dit kan zijn omdat het portfolio 
geen eigen bestuurder heeft of omdat een portfolio misschien te vol is. Alle bestuurders zijn nog 
steeds vrijwilligers en moeten het, net als alle commissieleden, in de tijd zien te plannen (naast werk, 
privé etc.). 
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3. Professionalisering 
3.1 Vrijwilligers en Vacatures 

In 2019 hebben er in het bestuur een aantal wijzigingen plaatsgevonden, maar het belangrijkste is dat 
er nog steeds vacatures zijn in zowel het bestuur als de commissies. Zonder deze rollen te vervullen 
is het niet alleen lastig om ontwikkelingen te realiseren, maar ook om de competities te organiseren of 
evenementen te verzorgen.  
 
Het bestuur ziet dat verenigingen moeite hebben vrijwilligers te vinden, te hebben en te behouden. Zo 
ook NeFUB commissies en projecten hebben hier last van. Ervaring leert dat mensen zich meer 
betrokken voelen wanneer zij persoonlijk worden aangesproken en gevraagd worden voor een rol. 
Echter, er zijn minder bestuurders actief en er is minder zichtbaarheid op de wedstrijddagen. De 
persoonlijke interactie tussen bestuurders en spelers is daarmee verminderd en de kans dat 
bestuurders dan potentiële nieuwe vrijwilligers voor commissies kan vinden verkleind. Het bestuur 
heeft in 2020 als doelstelling om meer zichtbaar te zijn als bestuur en hoopt directer met de leden te 
communiceren. 
 
3.2 Trainersopleiding 

In augustus 2019 is Mario Blom als deskundige op het gebied van educatie, opleidingen en 
ontwikkeling aangesteld om de NeFUB trainersopleiding vorm te geven. Het jaar 2019 heeft Mario 
gebruikt om het plan vorm te geven. Hierbij heeft hij gekeken naar de eisen van NOC*NSF, de 
potentie van de opleidingen en is hij begonnen aan het uitwerken van diverse modules gewenst voor 
de opleiding. 
 
Het traject is ter goedkeuring in de ALV van najaar 2019 aangeboden, waar het is goedgekeurd. De 
NeFUB en trainers zijn sindsdien bezig met de realisatie van de eerste training, beoogd te starten in 
het najaar van 2020. 
 
3.3 FloorballNL 

In de statuten van NeFUB staat dat geïnteresseerden lid kunnen worden van de vereniging voor 
ongebonden leden. Het heeft even geduurd maar de vereniging is officieel opgericht en de eerste 
leden zijn ingeschreven. De doelgroep van FloorballNL bestaat uit spelers, bestuursleden, 
commissieleden, stafleden van nationale teams, bondsscheidsrechters die geen lidmaatschap 
hebben bij een Nederlandse en bij de NeFUB aangesloten floorball-vereniging. Daarnaast is 
FloorballNL ook bedoeld voor bijvoorbeeld vriendenteams die deel willen nemen aan het Mixed 
Toernooi of scholenteams die deel willen nemen aan de jeugdcompetitie. 
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4. Competitie 
4.1 Jeugd Gast Licentie  

In 2019 is de Jeugd Gast Licentie geïntroduceerd. Deze nieuwe vorm van licentie draagt bij aan de 
kennismaking van jeugdige spelers aan de senioren competities. Deze licentievorm is ontstaan op 
verzoek van de verenigingen. 
 
4.2 Formulier Binnenlandse Transfer 

In 2019 is het Binnenlandse Transfer formulier geïntroduceerd, dit is ontstaan uit transfers van 
spelers waarbij de vertrekkende vereniging in het nadeel kwam (i.v.m. achterstallige financiën e.d.). 
Het formulier stimuleert tweezijdig akkoord op de transfer, waarmee eventuele problemen worden 
afgedekt en de speler pas transfer kan doen als beide verenigingen akkoord hebben bevonden. 
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5. Jeugd  
5.1 Jeugdoverleg 

In 2019 heeft één jeugdoverleg plaatsgevonden. Er is geprobeerd een jeugdoverleg te organiseren in 
februari maar wegen gebrek aan beschikbaarheid en belangstelling is deze geannuleerd. Tijdens het 
jeugdoverleg in september is vooral gesproken over het nieuwe seizoen dat op dat moment in 
aantocht was en de aandachtspunten daarbij voor verenigingen. Ook is het NK Jeugd geëvalueerd en 
hebben de aanwezige verenigingen onderling besproken waar zij tegenaan liepen en elkaar tips 
gegeven.  
 
5.2 Onderzoek Jeugd 

In 2019 is een tweeledig onderzoek gedaan naar zaken die spelen in de jeugd. Onderwerpen voor 
trainers en onderwerpen voor verenigingen zorgen voor input, de NeFUB zal de uitkomsten gebruiken 
in het opstellen van het komende meerjarenbeleidsplan en als input voor de jeugdoverleggen om 
verbeteringen te initiëren. 
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5.3 Teams in de competities 
 

 
 
 
 

5	  

7	   7	  

5	   5	  

6	  6	  

5	   5	  

4	   4	  

7	  

6	  

8	   8	  

7	   7	  

5	  5	  

2	  

3	  

4	   4	   4	  

2017	  voorjaar	   2017	  najaar	   2018	  voorjaar	   2018	  najaar	   2019	  voorjaar	   2019	  najaar	  

JeugdcompeWWe	  Noord	  

A/B-‐Jeugd	   C-‐Jeugd	   D-‐Jeugd	   E-‐jeugd	  

9	  
8	   8	  

7	   7	   7	  

9	  
10	   10	  

9	   9	   9	  
8	  

9	   9	  

14	  
15	  

14	  

10	   10	  

15	  

9	  

14	  

9	  

2017	  voorjaar	   2017	  najaar	   2018	  voorjaar	   2018	  najaar	   2019	  voorjaar	   2019	  najaar	  

JeugdcompeWWe	  Midden	  

A/B-‐Jeugd	   C-‐Jeugd	   D-‐Jeugd	   E-‐jeugd	  
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5.4 NK Jeugd 
 

 
 
 
Het NK Jeugd 2019 was net als de jaren ervoor weer één groot feest. De C-, D- en E-jeugd speelden 
hun wedstrijden op dezelfde dag in de Sporthallen Zuid in Amsterdam. De FB Agents waren erg 
betrokken bij de organisatie hiervan, wat de NeFUB erg goed bevallen is. Het NK voor A/B-jeugd 
vond een week later plaats, in Sportcentrum Olympos in Utrecht.  
 
Nieuw dit jaar was het uitreiken van de sportiviteitsprijs. In elke leeftijdscategorie werd door de 
NeFUB, in samenwerking met vrijwilligers en scheidsrechters, bepaald welk team het sportiefst heeft 
gespeeld tijdens het NK. Zij werden beloond met een heerlijke taart.  
 
Ook dit jaar is combinatie van de NK’s met de bekerfinales en competitiefinales van senioren is ook 
dit jaar weer erg goed bevallen. De finalisten werden luid aangemoedigd door alle aanwezige 
jeugdspelers.  
 
 
 
  

A/B-‐Jeugd	   C-‐Jeugd	   D-‐Jeugd	   E-‐jeugd	  
2017	   11	   15	   8	   13	  

2018	   10	   10	   12	   18	  

2019	   8	   7	   14	   12	  

11	  

15	  

8	  

13	  

10	   10	  
12	  

18	  

8	   7	  

14	  
12	  

Deelnemende	  teams	  NK	  Jeugd	  

2017	   2018	   2019	  
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6. Nationale teams en talentontwikkeling  
6.1 Nationaal Damesteam U19 

 

 
 
Het Nationaal Damesteam U19 heeft in januari 2019 deelgenomen aan de Gothia Cup in Gotenburg 
(Zweden). Er waren 2 teams gevormd en daardoor kon er in 2 categorieën deelgenomen worden aan 
de Gothia Cup. De groep NDT U19 dames tot 15 jaar werd begeleid door Iris Stokman en de dames 
met meer ervaring en tot 18jaar speelden onder leiding van Mats Eglin en Thijme de Valk. Met 
meerdere wedstrijden op 1 dag, extra oefeningen en teambuilding in de school waar ze sliepen, 
evenals het bekijken van topwedstrijden kijkt het team terug op een zeer leerzame reis. 
 
Na het toernooi werd er maandelijks getraind in voorbereiding op het WK Kwalificatietoernooi in 
september in Italië. In dit toernooi werd gespeeld tegen Oostenrijk (2-1 verloren), Hongarije (7-7), 
Rusland (12-2 verloren) en host Italië (7-6 winst). Helaas niet voldoende resultaat om te kwalificeren 
voor de eindronde van het toernooi, maar wederom een top ervaring voor het team. De oudste 
meiden zijn na het toernooi doorgestroomd naar het Nationaal Damesteam en met de andere meiden 
wordt sinds december weer volop getraind. 
 
6.2 Nationaal Herenteam U19 

Het jaar 2019 kende voor Nationaal Herenteam U19 een lastige start, 
waarbij de zoektocht naar een teammanager en andere stafleden leidraad 
had. Een late en lastige start, zonder trainers of coaches voor de spelers 
en keepers.  
 
Eind 2019 werd deze staf dan toch gevonden, een samenwerking tussen 
Nederlandse en Zwitserse trainers werd gestart en het pad naar de 
kwalificaties van 2021 werd uitgestippeld. 
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6.3 Nationaal Damesteam 

  
 
Het jaar 2019 begon voor het Nationaal Damesteam met het WK Kwalificatietoernooi in Trencin, 
Slowakije. Het traject naar dit toernooi werd gestart met interim-coach Ton Loesink, welke in seizoen 
2018-2019 werd overgenomen door bondscoach Stephan Widjaja. Het stafteam werd aangesterkt 
met lijncoaches Aron Piekema, Jesse Saris en Leo Widjaja, ondersteund door teammanager 
Alexander Kneepkens en fysiotherapeut Daphne Wittkämper. Samen stoomden zij in een korte 
intensieve periode het team klaar voor het toernooi. 
 
De poule waarin het Nationaal Damesteam speelde bestond uit Slowakije, Letland en Hongarije. De 
eerste wedstrijd was tegen thuisland Slowakije, waarbij het na 32 minuten nog steeds 1-1 stond en 
het team stevige weerstand bood tegen de sterke tegenstander. Helaas ondanks sterk spel en een 
goede teamgeest zijn alle wedstrijden verloren en heeft het NDT zich niet geplaatst voor de eindronde 
van het WK 2019. 
 
Na een grondige evaluatie heeft de voltallige staf besloten door te willen gaan en werken aan de groei 
naar het kwalificatietoernooi van 2021. Na enkele open trainingen is het traject na de zomer van 2019 
officieel van start gegaan met een trainingsgroep van ongeveer 35 dames. 
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6.4 Nationaal Herenteam 

  
 
Met een geheel nieuwe staf is er in 2019 begonnen met een meerjarig traject, met als doelstelling om 
in 2024 deel te nemen aan de eindronde van het WK. Een jaar waarin het team nieuwe spelers heeft 
mogen verwelkomen, maar ook afscheid heeft genomen van oud nationaal teamspelers. 
 
Het Nationaal Herenteam heeft deelgenomen aan de ReNew Cup in Duitsland, een toernooi dat 
georganiseerd wordt door het bedrijf achter onze hoofdsponsor ZONE. Daarnaast is er een 
drielandentoernooi gespeeld tussen het Nederlandse Nationaal Herenteam en de teams uit België en 
Groot-Brittannië. Ook zijn er oefeninterlands gespeeld tegen Estland en is er een trainingskamp in 
Göteborg belegd.  
 
Een geslaagd jaar waarin veel is geleerd om in 2020 mee aan de slag te gaan, het geeft vertrouwen. 
 
 


