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Voorwoord 

Opeens rolt de bal niet meer, gaan sportparken en stadions op slot, en blijven kantines dicht. Half 

maart zet de covid-pandemie de samenleving op zijn kop. Naast al het persoonlijk leed en zorgen 

over onze gezondheid, wordt ook de floorballwereld in onzekerheid gestort. Alle competities in 

Nederland stoppen voortijdig, zonder kampioenen, promovendi en degradanten. Het WK en de 

Olympische Spelen worden uitgesteld.  

 

Iedereen zal begrijpen dat deze ongekende situatie grote impact heeft op spelers, coaches, 

vrijwilligers, fans, scheidsrechters en bestuurders. We staan voor grote uitdagingen, terwijl de 

toekomst moeilijk te voorspellen valt. Wel weten we dat gezondheid altijd ver boven alles staat en om 

die reden sporthallen in ieder geval tot 11 mei gesloten blijven. 

 

Terwijl de pandemie-wolkbreuk zich nog boven ons ontlaadt, is de opklaring zichtbaar. 

Vooruitblikkend kunnen we met de komst van meerdere vaccins uitkijken naar herstel van het 

openbare leven, van de economie en dus ook van floorball. Want onze liefde voor floorball is 

onvoorwaardelijk, in de weken dat we niet mogen spelen en trainen, voelen we de leegte. Geen 

wedstrijdspanning, geen uitlaatklep, geen koffie in de kantine of praatje langs de lijn. Eens te meer 

beseffen we hoezeer floorball voor sociale verbondenheid zorgt. 

 

Ondanks alles zijn er ook lichtpuntjes, we zijn gelukkig nog steeds financieel gezond. Daardoor 

kunnen we verenigingen compenseren voor de afgelaste speeldagen, het NK-jeugd en de geïnde 

lidmaatschappen, na restitutie zijn nagenoeg alle uitstaande schulden bij ons voldaan. De eerlijkheid 

gebiedt te zeggen dat, willen we gezond blijven, we er komend jaar niet aan ontkomen de 

lidmaatschappen te verhogen. 

 

Hoopgevend is dat de eerste stap naar samenwerking met de KNHB is gezet. Afgevaardigden van 

deze bond hebben deelgenomen aan het Ledenberaad arbitrage. Ook kan ik melden dat doelstelling 

3, het voldoen aan de eisen van NOC*NSF voor een professionele organisatie, is behaald. 

In een doorkijk naar 2021 willen wij als bond graag dichter bij onze leden staan en bereikbaarder en 

zichtbaarder zijn. We hebben daar wel een voltallig bestuur en bemenste commissies voor nodig. Op 

die manier kunnen we elkaar helpen en voor de groei van floorball in Nederland zorgen. 

 

We gaan er alles aan doen om samen met onze verenigingen en leden het komend jaar sterker en 

veelzijdiger uit de covid-stilte te komen want: 

 

NeFUB zijn we samen! 

 

Met sportieve groet, 

Martin Klomp 
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1. Feiten en Cijfers 

1.1 Ledenaantallen en Sociale Media 
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1.2 Winnaars 2020  

Gedurende 2020 hebben we moeten besluiten dat het seizoen niet uitgespeeld kon worden. Daarom 
kent seizoen 2019-2020 geen kampioenen. 

2. Het bestuur 

2.1 Bestuurssamenstelling 

Zittend 

Voorzitter:     Martin Klomp 

Secretaris:     Dorothee Vogelesang 

Bestuurslid Jeugd & Ontwikkeling:  Margreeth van Linge 

Bestuurslid Topsport & Ontwikkeling: Vincent Ruger 

  

Aangesteld 

Penningmeester:   Rick Verberne 

Bestuurslid FAN:    Berend Poots 

 

Vacant 

Bestuurslid Media & PR 

Bestuurslid Competitie 
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2.2 Bestuurlijke evaluatie 2020 

Het bestuursjaar in 2020 was een jaar vol uitdagingen.  De overheid heeft maatregelen moeten treffen 

in het kader van nationale veiligheid en gezondheid en ook de NeFUB en floorballend Nederland 

werden hierdoor getroffen. Het bestuur heeft gedurende het kalenderjaar 2020 daarom diverse 

moeilijke besluiten moeten nemen vaak ingegeven door externe factoren. Ondanks alles is de situatie 

ook gebruikt om een reeks andere zaken aan te pakken. 

 

Naast te proberen voortgang, interactie en positiviteit te behouden, heeft het bestuur natuurlijk het effect 

gezien van de covid maatregelen ten opzicht van de competities en onze sport. Het bestuur en haar 

commissies hebben hard gewerkt aan opties en mogelijkheden om de competities mogelijk te maken. 

Helaas waren de maatregelen in de regelmaat de blokkerende factor. 

 

Het bestuur erkent dat in 2020 online communicatie en zichtbaarheid een grotere rol heeft gespeeld, 

daar fysieke bijeenkomsten erg gelimiteerd werden. Onder andere het ledenberaad en de ALV’s werden 

ineens online, en tonen wat ons bezighoudt op sociale media werd essentiëler. Zeker gezien de 

wedstrijddagen, waarop we elkaar zien en de geluiden rondom behoeftes meekrijgen, niet plaats 

vonden .  

 

Het bestuur merkt dat verenigingen ook geraakt worden door de maatregelen, wat zeker niet bijdraagt 

in het ontwikkelen van de sport en behoud van onze leden. We zien dat niet alle verenigingen de kracht 

hebben om de bijzondere activiteiten te kunnen vormgeven. 

 

2020 kende naast de covid uitdagingen nog een aantal belangrijke momenten, einde van de zomer gaf 

bureaumedewerkster Carlijn aan, toe te zijn aan een nieuwe uitdaging. Dus in september hebben we 

sollicitatiegesprekken gehouden met potentiële nieuwe medewerkers en hebben we per 1 oktober 

afscheid genomen van Carlijn en Angelina aangesteld in de positie. 

 

Over het algemeen is het bestuur van mening dat we misschien meer hadden willen bereiken, zoals bij 

de doelstellingen in het kader van onderzoek en samen ontwikkelingen uitwerken, maar we zagen ook 

dat omdat de sport nu even niet beoefend kon worden – de interesse in de diverse projecten en/of 

vrijwillige vacatures in de bond even een stapje lager werd dan daarvoor. Dit blijft iets dat aandacht 

nodig heeft, maar het bestuur is wel trots om te zeggen na 4 jaar zonder penningmeester Rick te hebben 

aangesteld in de rol van penningmeester. 
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3. Professionalisering 

3.1 Vrijwilligers en Vacatures – 67% Succes 

In 2020 hadden we 3 doelstellingen in het kader van ‘vaste vrijwilligers’, waarmee we doelen op 

bestuurdersposities in het NeFUB bestuur. Voor 2 posities is een nieuwe bestuurder aangesteld. 

Voor het dagelijks bestuur is een nieuwe penningmeester aangesteld, in de persoon van Rick Verberne. 

Hij is niet woonachtig in Nederland, maar zijn floorball geschiedenis ligt voornamelijk in Nederland en 

brengt het bestuur zijn ervaring als penningmeester in andere organisaties. 

 

Naast de aanstelling van Rick als Penningmeester, is ook Berend Poots aangesteld in het bestuur. 

Berend is ons nieuw algemeen bestuurslid FAN. Berend komt uit de FAN organisatie, is enthousiast 

over de sport en beschikt, als opleider en Master Sport en Beweegeducatie over de benodigde kennis 

en vaardigheden op het gebied van sporteducatie. 

 

3.2 Commissies en Projecten –  10% behaald 

De NeFUB had voor 2020 als doelstelling actief te werken aan het vullen van commissies en 

projectteams om de bond en de sport vooruit te helpen. Helaas is deze doelstelling sterk beïnvloed 

door de covid maatregelen, het niet beoefenen van de sport maakt het werven van vrijwilligers ten 

behoeve van de sport lastiger. 

 

Gelukkig hebben we in een aantal commissies wel versterking mogen verwelkomen. Een aantal van 

deze vrijwilligers maakt het de bond mogelijk om veel te blijven puzzelen met de mogelijkheden van 

competitievormen tijdens deze rare tijden van covid. Alle vrijwilligers bij elkaar maken de taken lichter, 

dus de NeFUB waardeert al haar vrijwilligers.
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4. Sportontwikkeling 

4.1 Trainersopleiding – 95% gehaald 

In 2020 is veel tijd en aandacht gespendeerd aan de trainersopleiding. Naast dat de projectleden de 

energie hebben gestoken in het plan, de inhoud en ontwerp van de opleiding werd ook een traject 

gepland. Helaas kon de uitvoering door de covid maatregelen geen plaatsvinden. We hopen dit traject 

in 2021 te kunnen uitvoeren. 

 

4.2 Clinics en Materiaalverhuur – 50% behaald 

De 2020 situatie en het uitblijven van een aantal vrijwilligers, heeft het onderzoek om de kosten 

verbonden aan de verhuur en de opslag van onze materialen geen plaats gevonden. 

 

Echter zijn we wel begonnen met de financiële reserveringen om de materialen die NeFUB heeft ten 

behoeve van verhuur en evenementen te kunnen vervangen in de toekomst. NeFUB 

verhuurmaterialen zijn niet heel goedkoop, zeker als je kijkt naar de bijkomende kosten van transport, 

en de kwaliteit van de materialen moet dan wel goed zijn.  

5. Verenigingsondersteuning 

5.1 Nieuwe verenigingen ondersteunen – 50% gehaald 

In 2020 heeft 1 nieuwe vereniging (Floorball Den Bosch) zich aangemeld om lid te worden van NeFUB. 

NeFUB heeft met de vereniging gewerkt aan tenue oplossingen, zodat deelname aan het mixed toernooi 

mogelijk zou worden. Daarnaast is er gesproken over het potentieel lenen/gebruiken van een boarding. 

Helaas heeft covid ook hier ingegrepen, natuurlijk is de vereniging opgericht en in contact met NeFUB 

– maar de vereniging moest kort na starten net als andere verenigingen in Nederland de activiteiten 

stilleggen.  
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6. Ontwikkeling Seniorencompetitie 

De competitiecommissie senioren is dit jaar uitgebreid en gezien de hoeveelheid werk die dit jaar aan 

deze commissie is toegekomen, zeker een goede situatie. Hoewel het niet altijd zichtbaar is voor de 

bondsleden, is deze commissie het hele seizoen aan het werk geweest met aangepaste competitie 

scenarios, om zodra de maatregelen het toelaten, een vorm van competitie te kunnen spelen. Helaas 

is tot op heden geen loon naar werken gekregen. In 2020/2021 zou de commissie nog iets autonomer 

en op eigen initiatief mogen gaan handelen. Nu komt de opdracht nog vaak vanuit het bestuur. Echter, 

hier ligt ook de taak voor het bestuur zelf om een meer afwachtende i.p.v. aansturende houding aan te 

nemen.  

 

6.1 Onderzoek uit-thuis systeem – niet haalbaar 

Initieel is er gekeken naar de financiële impact van dit systeem en de mogelijkheden voor verenigingen. 

Mede door de grote van de meeste verenigingen achten wij een nieuw systeem op dit moment niet 

haalbaar. Een herstructurering van de kosten brengt onzekerheid met zich mee, die voor kleinere 

verenigingen en met name nieuwe verenigingen een belemmering kunnen zijn. Daarnaast kennen veel 

van onze verenigingen geen eigen beschikking (alleen gedeeld) om eigen thuis dagen te organiseren. 

Onder de huidige omstandigheden zien wij liever een actieve houding van de competitiecommissie en 

vereniging om, waar mogelijk, een  aantal thuisdagen toe te kennen aan verenigingen die meerdere 

teams hebben. 

6.2 Onderzoek Licentiesysteem – niet gehaald 

De licentiecommissie heeft twee jaar geleden een idee geopperd om het licentiesysteem aan te passen. 

De initiële presentatie aan de bond (ALV) leverde veel vragen op, waardoor we graag een projectteam 

hadden gevormd om het idee verder uit te werken en de gevolgen in kaart te brengen (voordelen, 

nadelen, welke systeemontwikkelingen zijn nodig, reglementaire impact, etc.). 
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7. Jeugd 

7.1 Teams in jeugdcompetitie 

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

2017 voorjaar 5 6 6 5 

2017 najaar 7 5 8 2 

2018 voorjaar 7 5 8 3 

2018 najaar 5 4 7 4 

2019 voorjaar 5 4 7 4 

2019 najaar 6 4 5 4 

2020 voorjaar 6 7 5 4 

2020 najaar 5 6 6 3 
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Jeugd Midden A/B-Jeugd C-Jeugd D-Jeugd E-jeugd 

2017 voorjaar 9 9 8 10 

2017 najaar 8 10 9 10 

2018 voorjaar 8 10 9 15 

2018 najaar 7 9 14 9 

2019 voorjaar 7 9 15 14 

2019 najaar 7 9 14 9 

2020 voorjaar 7 9 14 9 

2020 najaar 3 11 12 6 
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7.2 NK Jeugd 

 

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

2017 11 15 12 13 

2018 10 10 14 18 

2019 8 7 8 12 

2020 0 0 0 0 

 
Helaas kon door de covid-maatregelen het NK-jeugd van 2020 niet doorgaan.  

8. Scheidsrechters 

De scheidsrechterscommissie bestaat momenteel uit 1 actief lid, dit is zeker niet ideaal. Momenteel 

ondersteunt het bestuur en de competitie commissie inhoudelijk de scheidsrechterscommissie. 

De scheidsrechterssommissie uit haar zorgen over de wens om alle eredivisiewedstrijden te voorzien 

van bondsscheidsrechters, daar er zichtbaar minder bondsscheidsrechters beschikbaar zijn.  

 

Wel is zichtbaar dat er veel interesse is vanuit de verenigingen voor het onderwerp, de bond ziet ook 

dat dit een prioriteit dient te zijn. Voldoende scheidsrechters van niveau draagt zichtbaar bij aan een 

veilige sportomgeving en verhoogd het plezier in onze wedstrijden. Zonder versterking van de 

commissie is een stap terug wellicht de enige reële weg voor het seizoen 2021/2022. 

 

8.1 Ontwikkeling scheidsrechtersopleidingen – 20% behaald 

NeFUB ziet dat de hoeveelheid scheidsrechters terugloopt en dat er regelmatig opmerkingen 

binnenkomen over de kwaliteit van scheidsrechtersbegeleiding tijdens een wedstrijd. Dit is zeker iets 

dat we niet graag zien, de NeFUB ziet graag veilige wedstrijddagen en voldoende spelregelkennis bij 

haar leden (ook als ze geen competitie spelen). 

 

De scheidsrechterscommissie heeft weinig leden, waardoor sommige onderwerpen minder aandacht 

krijgen dan nodig. Maar de verenigingen hebben ook een steentje bij te dragen aan de ontwikkeling 

van de scheidsrechterspoule. De NeFUB in Q1 2021 een ledenberaad over Scheidsrechters. Met de 

informatie uit het beraad hopen we inzichtelijk te krijgen waar de verenigingen behoefte aan hebben 

in de ontwikkeling van scheidsrechters en de spelregelkennis in de verenigingen.  
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9. Nationale teams en talentontwikkeling  

Ook de Nationale teams zijn niet onaangeraakt gebleven door de covid-maatregelen. De teams 

konden hun training(skamp)en niet laten doorgaan. Floorball als sport wordt onder NOC*NSF niet 

beschouwd als topsport, ondanks dat deze teams bestaan uit onze eigen toppers. Hierdoor is een 

regeling die voor de eredivisie voetbal of (ijs)hockey wel geldt, bij floorball niet geldig.  

Een aantal leden van nationale teams zijn niet actief in Nederlandse competitie, hierdoor konden 

sommigen in 2020 nog trainen – maar eigenlijk alle competities in Europa zijn beïnvloed door het 

virus, zowel op nationaal als internationaal niveau. 

 

9.1 Nationaal Damesteam U19 

In dit jaar besloot de staf te stoppen met het begeleiden van het team. NeFUB bedankt deze 
stafleden voor de inzet van de afgelopen jaren. 
 
Helaas was er niet direct een vervangende staf beschikbaar, waardoor besloten is om het team niet in 
te schrijven voor het kwalificatietoernooi. 
De persoonlijke werving van staf is normaliter het beste, welke door covid onder druk kwam te staan. 

NeFUB zoekt nog steeds naar een nieuwe staf voor deze enthousiaste groep dames. 

 

9.2 Nationaal Herenteam U19 

Het jaar begon goed voor de U19-heren. Er was een mooie groep 

talentvolle spelers, een gemotiveerde en ervaren staf uit Nederland en 

Zwitserland en er waren fantastische plannen voor training en 

trainingskampen. Dit was een hele goede basis voor een uitstekend 

resultaat. 

 

Voorbereidingen voor het kwalificatietoernooi waren in volle gang, maar 

covid blokkeerde de ambities van het team. Het WK kwalificatietoernooi 

werd door IFF almaar uitgesteld en uiteindelijk afgelast. Een enorme 

domper op zo’n succesvolle basis. Maar het team en haar staf kijkt uit naar weer samen te kunnen 

werken naar een nieuw toernooi en kwalificatie te behalen. 
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9.3 Nationaal Damesteam 

 
Ook het nationaal damesteam leek een opzet voor succes te kennen. Een stevige groep talentvolle 
spelers, ervaren en nieuwe dames, een staf met een sterke doelstelling en een goed 
trainingsprogramma. Helaas ook voor de Nationale Dames werd het werken naar een WK kwalificatie 
onderbroken door de maatregelen. Het WK kwalificatietoernooi zou plaatsvinden in juni 2021, maar 
het is ten tijde van dit schrijven al bekend dat het kwalificatietoernooi is afgelast. 
 

9.4 Nationaal Herenteam 

 
Het NHT heeft eind januari het WFCQ gespeeld in Letland. Ondanks goed spel is er geen plaatsing 

voor de eindronde behaald. Er werden 4 wedstrijden gespeeld. De eerste twee, tegen Oostenrijk en 

Liechtenstein, werden beide gewonnen. De wedstrijd tegen Spanje werd verloren, maar het 

hoogtepunt van het toernooi was toch wel de wedstrijd tegen Tsjechië. Deze wedstrijd werd 

uiteindelijk wel verloren, maar de floorball wereld was verrast door de sterke prestatie van ons team. 

Na 37 minuten in de wedstrijd stond Nederland namelijk nog voor.  

 

Na het WFCQ heeft het team met regelmaat getraind, de trainingen zijn helaas stilgevallen door de 

covid-maatregelen. De staf heeft haar spelers gestimuleerd om thuis actief te blijven. 
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10. Toekomstgeluiden 

Het is mooi om te zien dat verenigingen initiatieven nemen en dat verenigingen proberen contact te 
behouden met hun leden. Het NeFUB bestuur erkent deze uitdagingen en ziet dat er goede 
initiatieven ontstaan om toch ‘samen’ te kunnen trainen. 
Een aantal verenigingen houdt online fitness sessies, er wordt in duo’s hardgelopen, er is een online 
training voor keepers ontstaan en we zien interactie met andere landen om kennis te delen. Dit zijn 
allen initiatieven die misschien niet waren ontstaan als covid er niet was, maar dat betekent natuurlijk 
niet dat we niet graag de sport weer actief zouden hebben!  
 
De NeFUB heeft voor 2021 ook mooie doelstellingen staan, welke tijdens het schrijven van dit 
document nog steeds beïnvloed worden door de covid-maatregelen. NeFUB vergadert actief mee in 
overleggen met NOC*NSF en overheidsvertegenwoordigers, om de binnensport weer mogelijk te 
maken. Buiten overleg op bestuurlijk niveau, hebben de commissies hard gewerkt aan plannen om 
straks de sport te herstarten, staat de trainersopleiding in de startblokken, wordt gewerkt aan 
verbetering in doping-bewustzijn, maar wordt er ook al volop gewerkt aan seizoen 2021-2022 en 
werken we met de scheidsrechterscommissie aan plannen voor opleidingsverbetering en uitbreiding.  
 
Naast de zaken in het kader van de uitvoer van onze sport, heeft de NeFUB voor 2021 ook veel input 
van alle spelers en vrijwilligers nodig. Hoe kunnen we de verenigingen sterker maken, hoe kunnen we 
ondersteunen waar nodig? Eind 2021 dient er een nieuw meerjarenbeleidsplan te liggen, waarin de 
uitdagingen voor verenigingen en de wensen van onze leden zichtbaar moeten zijn.  
Natuurlijk is het verzamelen van de input afhankelijk van wat er binnen de maatregelen mag, maar we 
zien meer kansen en mogelijkheden voor interactie met leden, vrijwilligers en andere bonden. Input 
van leden is van groots belang voor de doelstellingen van NeFUB, want het bestuur kan alleen 
besturen als de bondsleden haar steunen en daarom samen de doelstellingen zetten voor de 
komende 4-5 jaar is iets dat hoog in het vaandel staat bij NeFUB bestuur. 
 
 


