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 16 
Afmeldingen 17 
Verenigingen 18 
HSV 19 
 20 
1. Opening  21 
De voorzitter opent om 19.32 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vraagt of 22 
verenigingen mededelingen hebben die zij willen delen. Dat is niet het geval. Zelf vertelt de voorzitter 23 
dat de NeFUB zich aan het oriënteren is op een mogelijke samenwerking met de Koninklijke 24 
Nederlandse Hockeybond (KNHB). Er is al een overleg geweest en het blijkt dat de spelregels van 25 
Handgestuurde-rolstoelhockey sterk overeenkomen met de regels van floorball. Er liggen kansen, 26 
bijvoorbeeld met betrekking tot arbitrage. Zo zouden scheidsrechters gezamenlijk opgeleid kunnen 27 
worden, zodat de bonden deze met elkaar kunnen uitwisselen. Wellicht is het ook een idee om 28 
combidagen te organiseren met floorball- en rolstoelhockeywedstrijden. Vanuit de KNHB zal er een 29 
perscommuniqué komen. Dit zal de NeFUB overnemen en presenteren op de website.  30 
 31 
Verder heeft het bestuurslid jeugd nog een mededeling vanuit een lid. Dit lid vond het vervelend dat pas 32 
twee dagen voor de ALV (via social media) bekend werd dat deze plaats zou vinden. 33 
Verenigingsbesturen worden echter minstens vier weken voorafgaand aan de ALV per mail uitgenodigd. 34 
Iedereen is zeer welkom op de ALV, maar de leden van NeFUB zijn de verenigingen. Daarmee kan 35 
NeFUB de individuele leden niet persoonlijk uitnodigingen, maar alleen de besturen / verenigingen. 36 
Verenigingsbesturen dienen zelf de  uitnodiging voor de ALV door te spelen naar hun leden. 37 
 38 
2. Vaststellen agenda 39 
De voorzitter vertelt dat er geen reacties ontvangen zijn op de agenda en dat hetgeen wat aanvankelijk 40 
punt 4 was (Financiële gevolgen corona), toegevoegd is aan punt 6 (Begroting 2021). Er zijn geen 41 
vragen of opmerkingen met betrekking tot de agenda. De voorzitter stelt de agenda vast. 42 
 43 
3. Vaststellen notulen 44 
De voorzitter loopt de verschillende pagina’s van de notulen van de ALV van 15 oktober 2020 door. Er 45 
zijn geen opmerkingen. De notulen worden vastgesteld. 46 
 47 
4. Jaarplan 2021 48 
De voorzitter vertelt dat NOC*NSF goedkeuring heeft gegeven voor de verlenging van het 49 
meerjarenbeleidsplan met één jaar. Vervolgens licht hij de belangrijkste punten uit het jaarplan voor 50 
2021 toe. Er zal in 2021 voornamelijk ingezet worden op het opleiden van scheidsrechters, op de groei 51 
van floorball in Nederland en op communicatie en interactie. In 2021 wil het bestuur diverse leden 52 
beraden organiseren om draagvlak te creëren voor de doelstellingen in het nieuwe meerjarenplan. 53 
Daarnaast wilt het bestuur actief schakelen met besturen van verenigingen om problemen te voorkomen 54 
en om te werken aan het vergroten van de zichtbaarheid van de NeFUB. Het bestuur van de NeFUB wil 55 
graag meer samenwerken met verenigingen. 56 
 57 
Er zijn geen opmerkingen over het jaarplan 2021. Er wordt overgegaan tot stemmen. 58 
Het jaarplan 2021 is aangenomen met 10 stemmen voor, 1 onthouding van stemmen en geen stemmen 59 
tegen.  60 



5. Begroting 2021 (incl. Financiële gevolgen corona) 61 
De penningmeester licht allereerst toe dat de gevolgen van het coronavirus niet los te zien zijn van de 62 
begroting. Voor 2021 is in ieder geval het uitgangspunt genomen dat alle competitiewedstrijden 63 
gespeeld gaan worden. Dus zowel de wedstrijden die nog staan van het huidige seizoen, als die van 64 
het seizoen 2021-2022. De bekerwedstrijden van het seizoen 2020-2021 zijn geannuleerd, maar in het 65 
seizoen 2021-2022 zal er wel een bekertoernooi georganiseerd worden. Dat houdt in dat er in 2021 één 66 
speelronde van het bekertoernooi zal zijn. Het Mixed Toernooi van het najaar 2020 is doorgeschoven 67 
naar het voorjaar 2021. Er vallen dus inkomsten weg, terwijl de uitgaven wel blijven. Het bestuur van de 68 
NeFUB is aan het onderzoeken hoe de kosten uit gaan werken. Er is een prognose gemaakt en er wordt 69 
nagegaan wat te doen met geld dat overblijft. Het idee is om dit te investeren in de ontwikkeling van 70 
floorball, maar er kan pas een besluit genomen worden als de kascontrole over boekjaar 2020 heeft 71 
plaatsgevonden.  72 
 73 
FB Agents vraagt of dit betekent dat het naar de volgende ALV doorgeschoven wordt. De 74 
penningmeester geeft aan dat dit klopt. Gezien er een groot tekort is, gaat dit doorgeschoven worden. 75 
Als blijkt dat er toch geen wedstrijden gespeeld kunnen worden, zal er gekeken moeten worden hoe dit 76 
aangepakt gaat worden. 77 
 78 
UFC Hogeland vraagt of dit betekent dat er vanuit de NeFUB de intentie is om de volledige competitie 79 
van 2020-2021 te spelen. De penningmeester geeft aan dat dit inderdaad de bedoeling is. De 80 
weekenden voor het bekertoernooi zijn nu vrijgekomen. Het zou moeten lukken om vijf weekenden te 81 
plannen om wedstrijden in te halen. Als er nog lang niet gespeeld kan worden, zal er gekeken worden 82 
of het seizoen toch op een andere manier afgesloten kan worden.  83 
Daarop vraagt UFC Hogeland of er een deadline is waarop het besluit wordt genomen wat te doen met 84 
de competitie. Dan zou namelijk ook besloten kunnen worden wat er gedaan wordt met het overschot. 85 
De secretaris vertelt dat er doorgespeeld zou kunnen worden tot 1 juli 2021. Er zou ook overwogen 86 
kunnen worden om, in plaats van de speeldagen centraal te organiseren vanuit de NeFUB, verenigingen 87 
onderling de te spelen wedstrijden te laten organiseren, zodat er meer flexibiliteit is. We dienen ons 88 
flexibel op te stellen. De hoop is er om vanaf half januari te kunnen trainen met de senioren en om vanaf 89 
februari te starten met de competitie, maar het is natuurlijk nog onbekend of dit mogelijk is.  90 
Het bestuurslid jeugd vult hierop aan dat het inhalen van de competitiewedstrijden alleen voor de 91 
senioren geldt. Voor de jeugdcompetitie is er de hoop om de vijf wedstrijddagen die gepland staan, te 92 
spelen. Er dient tevens rekening gehouden te worden met de financiële mogelijkheden. 93 
 94 
UFC Utrecht stelt de vraag of het mogelijk is dat ook na de laatste competitiespeeldag nog wedstrijden 95 
gespeeld moeten worden. Daarop vertelt de penningmeester dat wedstrijden mogelijk doorgeschoven 96 
gaan worden. De secretaris laat weten dat de NeFUB zich richt op het spelen van de volledige 97 
seniorencompetitie in de periode na de kerstvakantie en uiterlijk 1 juli. Er gaat gekeken worden naar de 98 
mogelijkheden. Normaliter worden er bijvoorbeeld play-off wedstrijden georganiseerd om een 99 
landskampioen uit te roepen en deze mee te laten doen aan het Europese kampioenschap. Er zou 100 
besloten kunnen worden geen play-off wedstrijden te spelen en de competitiekampioen deel te laten 101 
nemen aan het Europees toernooi. Zodra duidelijk wordt dat er geschoven gaat worden, zal dat 102 
gecommuniceerd worden zodat leden de betreffende dagen in hun agenda’s vrij kunnen houden. 103 
Het bestuurslid jeugd vult daarop aan dat er wellicht naar de leden gecommuniceerd dient te worden 104 
rekening te houden met een mogelijke verlenging van de competitie tot 1 juli 2021. 105 
FB Agents en UFC Utrecht geven aan dat dat fijn zou zijn, zodat leden weten waar ze aan toe zijn. UFC 106 
Utrecht werkt bijvoorbeeld met halfjaarsleden en heeft al een paar uitschrijvingen ontvangen door de 107 
gevolgen van het coronavirus. 108 
 109 
De penningmeester gaat over tot het toelichten van de begroting voor 2021. Iedere post wordt 110 
doorlopen. Eerst worden de baten toegelicht en daarna de lasten. 111 
De bijdrage van NOC*NSF voor het bestedingsplan is gelijk gebleven. Iedere bond krijgt echter een 112 
compensatie voor de gevolgen van het coronavirus. Deze heeft de NeFUB ook ontvangen. Verder is 113 
sponsoring toegevoegd aan de begroting. Daar gaat de NeFUB in 2021 mee aan de slag, zodat in de 114 
toekomst de inkomsten van de NeFUB niet voor 80% van de leden hoeven te komen. 115 
FB Agents vraagt zich af waarom er geen bedrag is begroot voor sponsoring. De penningmeester licht 116 
toe dat dit nog in een erg vroeg stadium is. De verwachting is dat 2021 nodig is voor het leggen van 117 
contacten. Tussen een eerste gesprek en het daadwerkelijk overgaan tot betaling kan veel tijd zitten. 118 
De penningmeester durft niet te zeggen of de NeFUB in 2021 inkomsten zal hebben uit sponsoring. 119 
 120 



UFC Hogeland vraagt of er voor de NeFUB ook regelingen zijn omtrent het coronavrius. De secretaris 121 
vertelt dat er regelingen zijn voor bonden, maar die gelden niet voor de NeFUB. Daar zijn de vaste 122 
lasten van de NeFUB te laag voor. Het bestuur houdt het wel in de gaten en de secretaris geeft aan 123 
sterk betrokken te zijn bij activiteiten die door het NOC*NSF georganiseerd worden. Voor verenigingen 124 
valt er meer te halen, omdat veel regelingen regionaal of via de gemeente verzorgd zijn. 125 
 126 
Aanvullend hierop verzoekt de voorzitter verenigingen na te denken over investeringen die in het 127 
kalenderjaar 2021 gedaan zouden moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan een nieuwe boarding. De 128 
NeFUB zou mogelijk een subsidie kunnen krijgen met betrekking op materiaal. Er dient dan minstens 129 
25.000 euro uitbesteed te worden aan materiaal. Daar zou dan een subsidie van 5.000 euro tegenover 130 
staan.  131 
 132 
De penningmeester gaat verder met het toelichten van de begroting. Er wordt uitgegaan van een 133 
normale competitie en de inkomsten daaruit zijn daarom gelijk gebleven. Wel is er een damesteam 134 
toegevoegd. U.C. Face Off heeft de verwachting uitgesproken voor komend seizoen een damesteam 135 
samen te kunnen stellen. 136 
De verwachte inkomsten met betrekking tot sportontwikkeling zijn iets lager, omdat er verwacht wordt 137 
dat in het eerste kwartaal van 2021 geen clinics en evenementen georganiseerd zullen worden. De 138 
verwachte inkomsten hiervan zijn gebaseerd op de inkomsten uit 2019. 139 
 140 
Gezien er geen vragen meer zijn over de baten, gaat de penningmeester over tot het toelichten van de 141 
lasten. De meeste algemene lastenposten zijn ongeveer gelijk gebleven. Het salaris is iets lager, maar 142 
conform CAO, met de start van de nieuwe bureaumedewerker. Daarnaast is er overgestapt naar een 143 
mobiel nummer, omdat de vaste telefoondienst bij NOC*NSF stopt. Verder is er een nieuwe laptop 144 
aangeschaft in 2020, die de komende jaren in delen afgeschreven zal worden. Hierdoor zal de NeFUB 145 
budget hebben voor de aanschaf van een nieuwe laptop op het moment dat deze nodig is, naar 146 
verwachting over minimaal 4 jaar. 147 
Verder benoemt de penningmeester de uitgaven voor de verschillende competities. FB Agents vraagt 148 
zich af of het nog steeds de bedoeling is dat alle eredivisiewedstrijden door bondsscheidsrechters 149 
gefloten worden. Dat gebeurt nu namelijk niet. De penningmeester geeft aan dat er inderdaad veel te 150 
weinig bondsscheidsrechters zijn en dat de NeFUB bezig is met de ontwikkeling hiervan. De NeFUB 151 
hoopt de ideeën tijdens het ledenberaad van 30 januari 2021 met de leden te kunnen bespreken. 152 
Daarnaast bestaat de scheidsrechterscommissie op het moment uit slechts één persoon. Het plannen 153 
en vinden van scheidsrechters is al een taak op zich, dus het zou fijn zijn als zich meer mensen voor 154 
deze commissie aanmelden. Er is in ieder geval begroot dat alle eredivisiewedstrijden (dames en heren) 155 
door bondsscheidsrechters begeleid worden.  156 
 157 
UFC Hogeland complimenteert de NeFUB met de concrete begroting. Het valt op dat het NK Jeugd veel 158 
geld kost en de vraag is waarmee dit gecompenseerd wordt. De secretaris licht toe dat er dit jaar een 159 
vertekend beeld is, omdat wedstrijden worden doorgeschoven. Het bestuurslid jeugd vertelt dat een 160 
deel van de inkomsten uit jeugdlidmaatschappen, gebruikt wordt voor het NK Jeugd. 161 
 162 
De penningmeester licht de posten sportontwikkeling en topsport toe.  163 
De secretaris vertelt dat het bestuur er vanuit gaat dat de NeFUB niks extra’s overhoudt, omdat nog niet 164 
bekend is wat corona voor verdere effecten heeft op de sport en competitie. Op topsport moeten nog 165 
beslissingen genomen worden, maar het bestuur gaat er vanuit dat teams ingeschreven gaan worden 166 
voor de toernooien van de IFF. 167 
Afsluitend licht de penningmeester de post website toe. Het bestuur is aan het kijken of het over kan 168 
stappen van Dropbox naar Google Drive, waardoor een klein deel van de kosten bespaard wordt. 169 
 170 
De NeFUB komt uit op een negatief resultaat. Een groot deel hiervan, zo’n 17.000 euro, is te wijten aan 171 
het doorschuiven van wedstrijden. Er blijft echter nog een tekort over van 5.000 euro. Het bestuur heeft 172 
besloten de competitiebijdragen niet te verhogen. Maar groeit het aantal teams en het aantal leden niet 173 
in het komende jaar, dan is het niet te vermijden om in 2022 de bijdragen te verhogen. 174 
 175 
Blue Falcons vraagt of de NeFUB een buffer heeft. De penningmeester vertelt dat de NeFUB er liquide 176 
goed voor staat. Er zijn ook redelijk wat uitstaande kosten die de NeFUB nog moet innen. Er is geen 177 
reden voor zorgen over de liquide middelen komend jaar of het jaar daarna, mits er niet weer iets 178 
extreems gebeurt. Het scheelt dat veel uitgaven van de NeFUB gekoppeld zijn aan de competitie.  179 
 180 



UFC Utrecht stelt de vraag waarom er gekozen wordt voor een begroting per kalenderjaar en niet voor 181 
een seizoen. De penningmeester vertelt dat dit onderwerp van gesprek is binnen het bestuur en met 182 
NOC*NSF. Vanuit de belastingdienst zou dit in ieder geval geen probleem zijn en het bestuur overweegt 183 
om over te gaan tot een begroting per seizoen. 184 
De secretaris vult hierop aan dat NOC*NSF bij de oprichting van de NeFUB geadviseerd heeft met 185 
kalenderjaren te werken. Dit is daarom destijds zo in de statuten vastgelegd. Mocht de NeFUB dit willen 186 
veranderen, dan zouden de statuten opengebroken moeten worden en zou er een plan van aanpak 187 
gemaakt moeten worden. Daarnaast dienen nieuwe deadlines voor het aanleveren van stukken 188 
overeengestemd te worden met NOC*NSF. Zeker dit seizoen was het handig geweest om met 189 
seizoenen te werken. Het wijzigen van de statuten kost echter geld en energie. Er wordt daarom nog 190 
binnen het bestuur goed gekeken naar de beste optie. 191 
 192 
De penningmeester sluit de toelichting van de begroting af met drie belangrijke punten: 193 

• De NeFUB wil op advies van de kascommissie beter omgaan met achterstallige betalingen. Als 194 
het goed is, heeft iedere vereniging die een factuur van voor 2020 open heeft staan, een mail 195 
van de penningmeester ontvangen. Mocht een vereniging een bedrag van voor 2020 open 196 
hebben staan en geen bericht hebben vernomen, dan verzoekt de penningmeester die 197 
vereniging contact op te nemen met de NeFUB (info@nefub.nl / penningmeester@nefub.nl). 198 
Het zou namelijk mogelijk zijn dat het mailadres in de administratie niet klopt. Zelf gaat de 199 
NeFUB ook achter de zaalhuur aan die nog betaald moet worden. 200 

• De NeFUB ontkomt er waarschijnlijk niet aan de competitiebijdrage te verhogen. De vraag is op 201 
welk deel de bijdrage verhoogd dient te worden. Dit ligt aan de extra kosten en aan de doelen 202 
van de bond. Denk bijvoorbeeld aan het meer investeren in scheidsrechters en of we die kosten 203 
met z’n allen willen dragen. Het hangt af van wat verenigingen/leden willen. 204 

• Afsluitend dient er goed in de gaten gehouden te worden wat het coronavirus gaat betekenen 205 
voor de financiën in de competitie, zodat deze naar iedereen verantwoord kunnen worden. 206 

 207 
De secretaris laat weten dat de NeFUB in 2021 bijeenkomsten gaat organiseren waarin met zoveel 208 
mogelijk mensen overlegd gaat worden over de doelen en de ontwikkeling van floorball in Nederland. 209 
De ledenberaadsessie van 30 januari 2021 is open voor alle leden. De secretaris doet de oproep om 210 
mensen die goede ideeën hebben of die betrokken zijn bij scheidsrechters uit te nodigen voor het 211 
ledenberaad. Zo kan er gezamenlijk een goede doelstelling gesteld worden en kan er samen gewerkt 212 
worden aan het behalen van die doelstelling. We hebben uiteindelijk geen invloed op wat het 213 
coronavirus met ons doet, maar wel op de ontwikkeling van floorball.  214 
 215 
Er zijn verder geen vragen meer over de begroting of over de financiële gevolgen van het coronavirus. 216 
Er wordt daarom overgegaan tot het stemmen over de begroting voor 2021. 100% van de stemmers is 217 
voor, er zijn geen stemmen tegen en niemand heeft zich onthouden van een stem. De begroting 2021 218 
is hiermee akkoord. 219 
 220 
6. Vacatures 221 
De secretaris vertelt dat de voorgaande ALV hele fijne gevolgen heeft gehad. Er zijn namelijk 3 nieuwe 222 
leden voor de competitiecommissie. Daarnaast is er één persoon voor de kascontrolecommissie 223 
gevonden. 224 
Er dient in de ALV gestemd te worden over toetreding tot de kascommissie en daarom vertelt de 225 
penningmeester meer over de persoon die bereid is gevonden om de kascontrole te doen. Het betreft 226 
Ingrid Mulders, een vriendin van de penningmeester die bij de studievereniging penningmeester is 227 
geweest en ook kascontrole heeft gedaan. Ingrid is niet bekend met de floorball wereld, maar vindt het 228 
leuk om de kascontrole te doen.  229 
UFC Utrecht vraagt zich af wie de kascommissie heeft verlaten. De secretaris vertelt dat de commissie 230 
van het afgelopen jaar eenmalig de kascontrole deed. Er is nu dus één persoon gevonden, maar de 231 
NeFUB is nog op zoek naar een tweede persoon voor de kascommissie. Mocht iemand een persoon 232 
kennen die hiertoe bereid is, dan zou de NeFUB hier graag in contact mee komen.  233 
 234 
Er wordt anoniem gestemd om Ingrid Mulders toe te voegen als lid van de kascommissie voor het 235 
boekjaar 2020. 100% van de stemmers is hiermee akkoord gegaan, er was geen bezwaar en niemand 236 
heeft zich onthouden van stemmen. 237 
 238 
  239 
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De voorzitter licht de openstaande vacatures van de NeFUB toe. Er zijn nog steeds twee vacatures 240 
open voor bestuursleden, namelijk: 241 

• Bestuurslid Media & PR 242 
• Bestuurslid Competitie 243 

 244 
Voor de commissies en projecten staan de volgende vacatures open: 245 

• Coördinator jeugdcompetitie Noord/Midden 246 
• Commissie NK Jeugd – commissieleden 247 
• Competitie commissie senioren – commissieleden 248 
• Kascontrole commissie – commissieleden 249 
• Mediacommissie – commissielid sociale media 250 
• Scheidsrechterscommissie – commissieleden 251 
• Staf voor een Nationaal Team of opleidingsteam 252 
• Projectleiders voor diverse initiatieven 253 
 254 

De voorzitter spreekt de hoop uit dat in 2021 deze vacatures ingevuld worden en dat besturen van 255 
verenigingen navraag doen onder de leden. Op de website staat een toelichting van de vacatures 256 
(https://nefub.nl/over-de-nefub/vacatures/).  257 
 258 
FB Agents vraagt of dit ook in het Engels beschikbaar is. De secretaris vertelt dat het niet het geval is. 259 
Het is in ieder geval geen probleem als mensen geen Nederlands spreken. Binnen de statuten staat wel 260 
dat officiële stukken in het Nederlands zijn, maar in overleggen zou er geen probleem zijn. Indien er 261 
vraag is kan de vacature vertaald worden naar Engels. 262 
 263 
Justin is een van de nieuwe leden van de competitiecommissie en vraagt zich af waarom er nog meer 264 
leden voor deze commissie gezocht worden. De secretaris vertelt dat er zo meer flexibiliteit is wanneer 265 
een van de commissieleden bijvoorbeeld een keer geen tijd heeft en dat de NeFUB nog het doel heeft 266 
om na te gaan of een uit-en-thuiscompetitie mogelijk is. Het is dan handig om tijdens overlegmomenten 267 
hierover iemand erbij te hebben die kennis heeft van de planning van de competitie. 268 
 269 
UFC Utrecht geeft aan ideeën te hebben over hoe de vacatures gevuld zouden kunnen worden en 270 
vraagt wie hiervoor benaderd kan worden. De penningmeester en secretaris geven beide aan dat 271 
verenigingen en leden met ideeën bij hen terecht kunnen (penningmeester@nefub.nl/ 272 
secretaris@nefub.nl). 273 
 274 
7. Rondvraag 275 
Het bestuurslid topsport geeft aan dat de NeFUB nog steeds op zoek is naar staf voor het nationaal 276 
damesteam U19. Hij doet de oproep om het te laten weten als er mensen zijn met interesse of ideeën. 277 
Er is een dringende behoefte aan capabele mensen voor trainingen van onze talenten.  278 
Daarnaast geeft het bestuurslid aan dat verenigingen en leden zich goed dienen in te lezen op de regels 279 
die in het buitenland gelden wanneer gekozen wordt daar iets te doen, zoals deelname aan een 280 
toernooi. Het is goed om bewust te zijn van de regels die in het betreffende land gelden. Het zou zomaar 281 
kunnen gebeuren dat een team teruggestuurd wordt naar Nederland, omdat er niet aan de (strenge) 282 
regels voldaan wordt. 283 
 284 
Verder geeft UFC Hogeland aan de manier waarop de ALV nu georganiseerd wordt erg positief te 285 
vinden. Het zou mooi zijn als dit ook na het coronavirus zo plaats zou kunnen vinden. Het mag nu 286 
digitaal wegens een wetswijziging, maar wellicht kan dit ook aangepast worden in de statuten als toch 287 
besloten wordt die open te breken. De secretaris vindt dit een goede toevoeging als de statuten 288 
inderdaad opengebroken worden. Vanuit NOC*NSF is er de verwachting dat deze wetswijziging tijdelijk 289 
is en dat dit teruggedraaid wordt wanneer de maatregelen omtrent het coronavirus voorbij zijn. 290 
 291 
UFC Utrecht herinnert zich dat in de vorige fysieke vergadering de secretaris digitaal aanwezig was. De 292 
secretaris vertelt dat dit klopt en dat volgens de wet 75% van de deelnemers aan de vergadering fysiek 293 
aanwezig dient te zijn. UFC Utrecht geeft aan dat er dan eigenlijk besloten kan worden om in een 294 
toekomstige fysieke vergadering een bepaalde regio digitaal aan te laten haken. De secretaris stemt 295 
hiermee in en vertelt dat het bestuur dit in gedachten had voor de vorige ALV, toen nog niet duidelijk 296 
was dat de ALV tijdelijk volledig digitaal plaats kon vinden. Maar het bestuur van de NeFUB wil natuurlijk 297 
wel voorkomen dat er niet aan de 75% voldaan wordt. 298 
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Vanuit FB Agents is er nog de vraag of er verenigingen zijn met aansprakelijkheidsverzekeringen en 299 
welke verzekering dit dan is. Er is schade in de sporthal geweest die bij FB Agents in rekening is 300 
gebracht. HSK geeft aan een verzekering te hebben, maar niet te weten of schade hier ook onder valt. 301 
Ook Floorball Flames heeft een aansprakelijkheidsverzekering. De secretaris geeft aan dat ze weet dat 302 
HSK ook een aansprakelijkheidsverzekering voor het bestuur heeft. De NeFUB heeft zelf een 303 
verzekering voor evenementen, nationaal team vrijwilligers, haar werkgeversschap en voor het bestuur. 304 
De NeFUB heeft deze verzekeringen afgesloten bij Meeus. De secretaris gaat checken of het voor 305 
verenigingen mogelijk is om een verzekering af te sluiten bij deze organisatie. Verder benadrukken de 306 
secretaris en het bestuurslid jeugd het belang van een verzekering voor bestuursaansprakelijkheid. UCF 307 
Lions was bijvoorbeeld niet verzekerd, waardoor het bestuur hoofdelijk aansprakelijk werd gesteld voor 308 
het opheffen van de vereniging.  309 
 310 
Er zijn verder geen vragen. 311 
 312 
8. Afsluiting 313 
Om 20.47 uur sluit de voorzitter de algemene ledenvergadering. Hij bedankt iedereen voor de aandacht 314 
en inbreng het afgelopen jaar. Het bestuur wenst iedereen fijne feestdagen en een floorballrijk 2021. 315 


