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Het oprichten van een floorballvereniging – Een richtlijn
De oprichting van een floorballvereniging lijkt een enorme stap. Dit blijkt in de praktijk best mee te vallen. Met
goede begeleiding kun je ook als leek op dit gebied erg ver komen. Voordat je echter een echt stabiele
vereniging hebt die zichzelf volledig kan ondersteunen heb je wel vaak 2 jaar nodig. Gelukkig hoef je niet te
wachten met floorballen tot die 2 jaar voorbij zijn, dit kan uiteraard al veel eerder. In dit document vind je een
globaal stappenplan wat je als richtlijn zou kunnen hanteren om te komen tot een floorballvereniging. Het
beschrijft het oprichtingsproces van verenigingen in een 4-tal fasen. Maar eerst geven we je wat
achtergrondinformatie over de sport floorball en verenigingen in het algemeen.

De sport floorball, algemene achtergrondinformatie
Floorball is één van de snelst groeiende sporten van Europa. Ontstaan in Scandinavië, is de sport nu hard bezig
heel Europa te veroveren. Floorball is een snelle en dynamische teamsport die lijkt op een combinatie van
ijshockey en zaalhockey.
Floorball heeft veel van haar regels afgeleid uit het ijshockey, maar wordt gespeeld in een sportzaal, met
gewone schoenen, kunststof sticks en een zachte kunststof 'gaten' bal. De regels van floorball zijn vrij
eenvoudig. Daardoor kan iedereen al vrij snel een aardig partijtje meespelen.
Grootveld of Kleinveld
Een floorball team bestaat bij grootveld uit 5 veldspelers en een keeper. Floorball wordt gespeeld met
herenteams, damesteams, maar soms ook gemengd. Omdat floorball een snelle en dus vermoeiende sport is,
beschikt een team meestal over een flinke voorraad reservespelers, die continu door gewisseld mogen worden.
Voor beginnende verenigingen is de mixed kleinveld variant vaak erg aantrekkelijk. Hier speel je 4 tegen 4 met
kleine goals in eventueel gemengde vorm. Je kunt deze variant spelen in kleinere sporthallen, die veel vaker
nog beschikbaar zijn op aantrekkelijke trainingstijden.
Floorball = Snel
Zoals gezegd is floorball een snelle en dynamische sport. De lichte kunststof gatenbal gaat razendsnel over het
veld. Dankzij de boarding (of muur) en de eenvoudige regels zijn er weinig onderbrekingen. Een partijtje
floorball is dus een prima manier om je eens lekker uit te leven.
Floorball = Veilig
De kunststof sticks, de lichte gaten-bal en het ontbreken van de body-check maakt floorball een veilige sport.
Het is niet toegestaan om de stick boven de heup uit te zwaaien. Spelers krijgen dus niet zo gauw een klap van
de stick. De lichte plastic bal is ook niet echt gevaarlijk. Kortom: zware blessures komen vrijwel niet voor!
Floorball = Doen!
En bij voorkeur natuurlijk in je eigen woonplaats!! Kortom: geen beter idee dan het oprichten van een nieuwe
vereniging!
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Verenigingen, algemene achtergrondinformatie
Een vereniging is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen (leden), die volgens bepaalde regels
een bepaald doel willen verwezenlijken. De wet kent slechts twee beperkingen van dit doel. Het doel mag
vanzelfsprekend niet gericht zijn op verstoring van de openbare orde of op aantasting van de goede zeden én
het doel mag niet zijn het maken van winst ter verdeling onder de leden. Alle verenigingen hebben
rechtspersoonlijkheid, maar er kunnen 2 soorten verenigingen worden onderscheiden:
1. Verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid: dit zijn verenigingen die zijn opgericht bij notariële akte
waarin de statuten zijn opgenomen. Verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid moeten worden
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Zolang dit niet gebeurt, is iedere
bestuurder naast de vereniging hoofdelijk aansprakelijk!
2. Verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid: dit zijn verenigingen waarvan de statuten niet zijn
opgenomen in eerdergenoemde notariële akte. Iedere bestuurder is hier dus hoofdelijk aansprakelijk. Deze
verenigingen kunnen:
 géén erfgenaam zijn (er mogen wel legaten worden aanvaard); en
 géén registergoederen verkrijgen.
Een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid kan worden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer
van Koophandel.
Let op!
Een duidelijk verschil tussen de vereniging met volledige- of beperkte rechtsbevoegdheid is, dat bij een
vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schulden van
de vereniging.
Statuten
In de statuten worden de belangrijkste regels van de vereniging neergelegd. Als de vereniging bij notariële akte
wordt opgericht, dan moeten in ieder geval de volgende punten in de statuten worden opgenomen:
 de naam en de plaats van vestiging;
 het doel;
 de verplichtingen van de leden tegenover de vereniging;
 de wijze van bijeenroeping van de algemene ledenvergadering;
 de wijze van benoeming en ontslag van de bestuurders;
 de bestemming van het batig saldo van de vereniging na ontbinding.
Voor wijziging van de statuten van een bij notariële akte opgerichte vereniging is eveneens een notariële akte
vereist. Behalve statuten hanteren verenigingen vaak een huishoudelijk reglement. Hierin zijn de meer
specifieke regels voor de vereniging opgenomen.

Opzetten van een vereniging

Main supplier

Richtlijn tot het oprichten van een floorballvereniging
Het oprichten van een vereniging, en een floorballvereniging in het bijzonder kan worden onderverdeeld in een
4-tal fasen. Na een oriëntatiefase waarin je je af kunt vragen of het wel handig is om überhaupt een
floorballvereniging op te richten ga je over op de vormgevingsfase: Hoe willen jullie dat de nieuwe vereniging
er ongeveer uit gaat zien? Hoe groot moet de vereniging worden? Wordt het een gesloten vereniging
(vriendenclub) of open vereniging? Op welke leeftijdsgroepen richt de vereniging zich? Tijdens de
vormgevingsfase kan er ook al begonnen worden met introductietrainingen. Na de vormgeving komt de
uitwerkingsfase. Hier wordt daadwerkelijk begonnen met het zoeken naar geschikte zaalruimte, het werven
van leden, het zoeken van trainers e.d. Tenslotte komt de afrondingsfase. Vaak zie je dat deze fase pas na een
jaar of langer bereikt wordt. Tijdens de afrondingsfase ga je de vereniging die eerst nog uit wat los zand
bestond formaliseren. Je wordt in deze fase volledig lid van de NeFUB en je kunt bijvoorbeeld teams inschrijven
voor de competities en je krijgt een stem binnen de NeFUB zelf.
Per fase kunnen een aantal stappen worden onderscheiden die nieuwe verenigingen moeten doorlopen. De
ene stap zal bij de ene vereniging wat meer moeite kosten dan de andere stap. In het algemeen is het handig
om gedurende het oprichtingsproces contact te houden met de NeFUB. Op het NeFUB bureau zitten
medewerkers die allemaal ervaring hebben met het oprichten van verenigingen en kunnen vanuit deze praktijk
tips geven.
Fase 1: Oriëntatiefase
In de oriëntatiefase, die je waarschijnlijk bij het lezen van dit document al deels doorlopen hebt, ga je je
afvragen waarom je een vereniging wilt oprichten. Wil je competitie gaan spelen of slechts recreatief? Zijn er
misschien al verenigingen in de buurt?
Wanneer je voor jezelf duidelijk hebt dat je een vereniging wilt oprichten moeten je ideeën vorm krijgen en
zeker ook moet je mensen om je heen verzamelen die wellicht willen helpen met de oprichting.
Stap 0: Meldt de NeFUB dat je een vereniging wilt oprichten. Je kunt enventueel van de NeFUB een lijst
krijgen met personen die in jouw buurt wonen en al dan niet meer of minder bekend zijn met de sport.
Wellicht zitten bij deze personen mensen die je willen helpen met het oprichten van een vereniging.
Mochten er geen mensen bekend zijn dan kun je enthousiastelingen om je heen verzamelen door een
stukje in een huis-aan-huisblad.
Fase 2: De vormgevingsfase
Nu je weet wat je wilt, kunt je jouw plannen gaan realiseren.
Stap 1: Beleg een informatieve bijeenkomst met geïnteresseerden in de buurt. Het is hier handig om eenmalig
een kleine hal te reserveren en iedereen uit te nodigen. Nodig ook de NeFUB uit bij deze bijeenkomst.
De NeFUB kan helpen met het enthousiast maken van de geïnteresseerden en kan wellicht helpen met
het uitleggen van de basisregels. Probeer na deze bijeenkomst een aantal personen zo ver te krijgen
dat ze willen helpen met het oprichten van de vereniging, bijvoorbeeld door in het begin te helpen
met gesprekken met de gemeente, het opstellen van een begroting, het bijhouden van de post e.d.
Stap 2: Stel samen een plan van aanpak op. Bespreek goed wat je wilt en hoe je het wilt. Belangrijk is het dat
je op één lijn komt. Wat wordt het uiteindelijke doel: een grote vereniging met jeugdafdeling die op
het hoogste niveau speelt of misschien een klein vriendenclubje dat eens in de maand bij elkaar komt
om te sporten?
Stap 3: Leg contact met instanties waar je mee te maken krijgt. Informeer bij de gemeente, school,
universiteit naar mogelijke accommodaties, ondersteuningsmogelijkheden, e.d.
Stap 4: Organiseer een introductie-activiteit. De NeFUB kan helpen met bijvoorbeeld de organisatie van
een floorballclinic. Bij een clinic wordt een eerste training gegeven door een ervaren floorballer.
Fase 3: De uitwerkingsfase
In deze fase werk je jullie plan van aanpak uit. Maar ga alleen verder als er zich voldoende belangstellenden
hebben aangemeld.
Stap 5: Plaats een oproep voor een tweede bijeenkomst. Huur voor een tweedemaal een hal bij de
gemeente.
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Stap 6: Maak eventueel nadere afspraken (voor een gesprek) met uw gemeente. Vaak is er heel wat nodig om
een goede trainingstijd te krijgen. Het kan zijn dat je in de beginfase met wisselende trainingstijden op
misschien minder gunstige momenten genoegen moet nemen.
Stap7: Stel een conceptbegroting op. Je bent zolang je geen statuten hebt die vastgelegd zijn bij de notaris
en zolang je geen inschrijving hebt bij de Kamer van Koophandel als bestuurder hoofdelijk
aansprakelijk. Als je gedurende een langere periode een zaal huurt loop je risico’s als bestuurder. Zorg
dus voor een goede begroting zodat je in ieder geval je zaalhuur kunt betalen. Het is handig om
langzaam toe te werken naar een reservepotje waar je bijvoorbeeld materialen uit kunt aanschaffen.
Wat betreft sticks kun je het beste zo snel mogelijk toegaan naar een situatie waar leden hun eigen
stick moeten aanschaffen. Neem in de begroting ook de tarieven mee die de NeFUB hanteert voor
leden.
Stap 8: Ga op zoek naar een trainer. Dit is vaak niet eenvoudig. De NeFUB organiseert regelmatig cursussen
voor beginnende trainers. Hieraan zijn echter wel beperkte kosten verbonden. Indien iemand, die al
ervaring heeft met trainingen in bijvoorbeeld een andere sport een snelle cursus wil met wat
floorballspecifieke tips is er vaak wel iets te regelen met bestaande clubs. Kijk eens mee met een
andere trainer tijdens de training van die andere vereniging. Bezoek een training van de nationale
elftallen. Vaak krijg je hier voldoende inspiratie door. De NeFUB beschikt overigens ook over
oefenboeken, die je kunt aanschaffen voor een klein bedrag. Informeer bij de NeFUB voor
mogelijkheden op maat.
Stap 9: Houdt de derde bijeenkomst. Laat potentiële leden een inschrijfformulier invullen en ondertekenen.
Wanneer er voldoende belangstellenden zijn, kan je besluiten de vereniging op te richten.
Stap 10: Bespreek zeker onderling met de bestuursleden de volgende zaken:
 De concept-begroting (denk hierbij ook aan de hoogte van de contributie).
 Datum officiële oprichtingsvergadering.
 Naam van de vereniging.
 Verdeling van de taken en functies.
Stap 11: Zorg ook nu voor een goede pr. Kijk eens of je een artikel in de plaatselijke krant kunt regelen, vaak
zijn regionale kranten erg behulpzaam als het gaat om een nieuwe sport in de woonplaats. Je zou ook
eens kunnen kijken of er misschien Scandinaviërs, Tsjechen of Zwitsers in de buurt wonen en werken.
In deze landen is floorball erg populair onder de namen Innebandy, Sallibandy en Floorball. Vaak zijn
de inwoners gemakkelijk te overtuigen leden die je vereniging meteen wat extra glans geven.
Stap 12: Werk de concept-statuten (voorbeeldstatuten zijn op te vragen bij de NeFUB) en het concepthuishoudelijk reglement uit.
Fase 4: De afrondingsfase
In deze fase vindt de werkelijke oprichting plaats en moeten alle formaliteiten geregeld worden. Meestal kom
je niet in het eerste jaar door alle stappen heen. Dat is ook geen enkel probleem. Houdt alleen wel in de gaten
wat de wettelijke implicaties zijn van het niet bij de KvK te zijn ingeschreven en het niet hebben van door de
notaris vastgestelde statuten. Zie hiertoe het stukje over de algemene achtergrondinformatie over
verenigingen.
Stap 13: Organiseer de eerste algemene ledenvergadering.
Stap 14: Kies de bestuursleden.
Stap 15: Stel de hoogte van de contributie vast.
Stap 16: Keur de begroting goed
Stap 17: Neem de statuten en huishoudelijk reglement aan. (Laat in de notulen van de algemene
ledenvergadering opnemen dat de vergadering twee bestuursleden machtigt om namens hen naar de
notaris te gaan).
Stap 18: Bespreek daarnaast zaken als trainings-, wedstrijdmogelijkheden, e.d.
Stap 19: Laat na de Algemene Ledenvergadering de Statuten goedkeuren en beoordelen door de NeFUB. Doe
dit voordat je naar de notaris gaat omdat dat wellicht een dure aanpassing achteraf voorkomt!
Stap 20: Ga daarna met de statuten naar de notaris. Op www.degoedkoopstenotaris.nl kun je goedkope
notarissen vinden. Vaak kun je, zeker in kleinere gemeentes, afdingen op de prijs van de notaris.
Gebruik als argument dat je de standaardstatuten van de bond gebruikt.
Stap 21: Laat de vereniging inschrijven in het verenigingenregister van de Kamer van Koophandel. Kijk op
www.kvk.nl voor meer informatie
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Stap 22: Meld je aan als lid bij de NeFUB. Dit kan door het indienen van een schriftelijk verzoek bij het
bondsbureau, waarbij een uittreksel uit het handelsregister wordt overgelegd dat niet ouder is dan
twee weken. Bij het verzoek tot toelating wordt tevens opgave gedaan van de namen en adressen van
hun bestuursleden en worden de statuten van de vereniging overgelegd. Tevens dient opgave te
worden gedaan van de doelstelling van de vereniging. Het verzoek moet zijn ondertekend door
degenen die statutair bevoegd zijn de vereniging te vertegenwoordigen.
Stap 23: Schrijf je in voor de competitie…
Stap 24: Feliciteer jezelf en de sport. Een nieuwe vereniging is ontstaan!
Algemene opmerkingen






Zorg dat er van alle bijeenkomsten notulen worden gemaakt.
Van idee tot realisering vergt veel tijd en inspanning.
Neem de tijd om de diverse fasen goed af te ronden.
Aarzel niet om te overleggen met de NeFUB.
Als je een jeugdvereniging wilt starten is het handig om te kijken of er wellicht scholen in de buurt zijn
die een floorballset hebben. Misschien kun je gebruik maken van de sporthal en de materialen van de
school. Ook is de school de ideale plek om leden te werven.

