Notulen Algemene Ledenvergadering NeFUB
Datum: 18 november 2021
Plaats: digitaal via Microsoft Teams
Aanwezig
NeFUB Bestuur
Martin Klomp (voorzitter), Dorothee Vogelesang (secretaris), Rick Verberne (penningmeester),
Margreeth van Linge (jeugd), Vincent Ruger (topsport), Berend Poots (FAN)
NeFUB Bureau
Angelina Gomez Berns (bureaumedewerker)
Verenigingen
D.S.F.V. Blue Falcons, FB Agents, Floorball Flames, S.U.F.V. Hot Shots, HSV Haren, U.S.F.V. JungleSpeed, Sonics, U.C. Face Off, UFC Utrecht
Overig
2 stafleden van het Nationaal Herenteam
Afmeldingen
Verenigingen
Tilburg Floorball, WUV Stick Together, UFC Hogeland, HSK
1. Opening
Om 19.30 uur wordt de Algemene Ledenvergadering (ALV) geopend door de voorzitter. Hij heet
iedereen welkom, helaas vergaderen we wederom online maar het bestuur is van mening dat dit in de
huidige situatie gepaster is.
De voorzitter deelt mede dat er in het verstuurde meerjarenbeleidsplan (MJP) een typefout staat. Het
plan loopt van 2022 tot en met 2027, in plaats van tot en met 2026. Dit wordt aangepast.
Ten tweede zijn er meermaals signalen ontvangen over ongepast gedrag aan de wedstrijdtafel. Dit gaat
van te laat komen, niet op de wedstrijd letten tot aan het nuttigen van alcohol en onsportief gedrag aan
de wedstrijdtafel. De voorzitter wil dringend aangeven dat dit gedrag écht niet kan en hoopt dat
verenigingen de boodschap doorgeven aan hun leden.
2. Vaststellen agenda
Er zijn geen opmerkingen over de agenda. De agenda is daarom vastgesteld.
3. Vaststellen notulen ALV 20 mei 2021
De voorzitter doorloopt de notulen van de vorige ALV. UFC Utrecht stelt de vraag of de statutenwijziging
al heeft plaatsgevonden. De secretaris geeft aan dat het bestuur eerst het stappenplan van WBTR (Wet
bestuur en toezicht rechtspersonen) heeft doorlopen. De statutenwijziging zal binnenkort plaatsvinden.
Verder zijn er geen vragen of opmerkingen.
4. Terugkoppeling WBTR & statuten
De secretaris geeft aan dat het NeFUB bestuur het WBTR-stappenplan heeft doorlopen en dat de
huidige statuten van de bond voldoen aan de vereisten van deze nieuwe wet. Wel zijn er
aandachtspunten die beter zouden kunnen, deze staan in het algemeen reglement van de bond:
●

●

Grote uitgaven van het bestuur dienen beter gedocumenteerd te worden. Er dient expliciet te
worden gedocumenteerd waarom de betreffende uitgave gedaan wordt. In uitvoering worden
dergelijke uitgaven goed gedocumenteerd, maar het staat niet als zodanig beschreven in het
algemeen reglement van de NeFUB.
Volgens de WBTR dient er regelmatig gecontroleerd te worden of bestuursleden tegenstrijdige
belangen hebben. Het NeFUB bestuur doet dit nu alleen bij de aanstelling van een nieuw
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bestuurslid. Het bestuur zal in het algemeen reglement opnemen dat er minimaal jaarlijks opnieuw
gecontroleerd wordt op potentiële tegenstrijdige belangen.
Deze twee punten dienen volgens het NeFUB bestuur toegevoegd te worden aan het algemeen
reglement. Dit zal tijdens de volgende ALV ter sprake komen.
De secretaris concludeert dat de enige noodzakelijke wijziging in de statuten het boekjaar is. Het NeFUB
bestuur zal naar de notaris gaan om dit te regelen.
Er wordt gestemd over de notulen van 20 mei 2021.
Besluit:
Alle 12 stemmen zijn akkoord met de notulen van 20 mei 2021. Deze zijn daarom vastgesteld.
5. Jaarrekening voorjaar 2021
De penningmeester licht allereerst toe dat er een winst op de balans staat, die wordt veroorzaakt door
twee afgelaste WFCQ’s. Hiervan heeft de NeFUB de betaalde bijdrage in het voorjaar 2021
teruggekregen. Daarnaast stond de terugbetaling aan de belastingdienst nog op de balans en zijn er
sinds 2017 een aantal posten niet tegen elkaar weggeschreven. De bureaumedewerker en de
penningmeester zijn bezig met het oplossen hiervan. Wel betekent dit dat er mogelijk wederom een
suppletie aangifte gedaan moet worden. Dat maakt dat er voor deze ALV twee balansen gedeeld zijn.
Verklaring kascommissie
Daarnaast merkt de penningmeester op dat er wederom, voor de vierde keer op rij, in persoonlijke
kringen gezocht is naar leden voor de kascommissie. In de vorige ALV is voorgesteld om een lijst te
maken, waarin ieder jaar twee verenigingen verantwoordelijk zijn voor het voordragen van een lid voor
de kascontrolecommissie. Dit kan bijvoorbeeld de penningmeester van de vereniging zijn. Dit jaar heeft
dit niet het verwachte effect gehad en de penningmeester vraagt naar oplossingen. Na overleg met de
aanwezige verenigingen wordt voorgesteld het huidige idee voort te zetten. De NeFUB zal de lijst op de
website plaatsen, zodat die voor iedereen zichtbaar is.
Winst- en verliesrekening
Hierna gaat de penningmeester over tot het toelichten van de winst- en verliesrekening. Bij de baten
valt het op dat de bijdrage van NOC*NSF de helft is van hetgeen dat normaal gesproken op de winsten verliesrekening staat. Dit komt doordat het nu een half jaar betreft. Daarnaast zijn de bijdragen voor
de WFCQ’s die de NeFUB in het voorjaar 2021 terug heeft ontvangen in de winst- en verliesrekening
opgenomen. Verder heeft floorball door de corona maatregelen in het voorjaar 2021 stilgestaan,
waardoor er weinig baten zijn. Dit geldt ook voor de lasten. De belangrijkste uitgavenpost is de
suppletieaangifte over 2020. Verder is er nog wat zaalhuur in rekening gebracht voor de geplande
speeldagen van de jeugd en de senioren. Ook is er een klein verschil in restitutie blijven staan.
Balans
Afsluitend licht de penningmeester de huidige balans toe, die is aangepast naar aanleiding van de
feedback van de kascontrolecommissie. De meeste posten die op 0 moeten staan, staan op 0. Indien
er bij de kruisposten een ander bedrag staat, betekent het dat er iets is geboekt en dat dit op 30 juni
2021 nog door gefactureerd moest worden. De reservering van de restitutie is op deze balans wel
verrekend en naar 0 gezet. De af te dragen BTW, de voorbelasting en de BTW teruggave zijn in het
verleden nooit tegen elkaar weggestreept, waardoor deze bedragen alleen maar zijn opgelopen. Dit
geldt ook voor de vooruitontvangen bedragen, de nog te ontvangen facturen en de vooruitbetaalde
bedragen. Dit is iets waar de penningmeester en de bureaumedewerker nog tegenaan lopen en om het
te corrigeren moet er waarschijnlijk wederom een suppletie aangifte gedaan worden.
Floorball Flames vraagt zich af of de verschillende posten die onder hetzelfde onderwerp vallen
geclusterd zouden kunnen worden. De penningmeester geeft aan dat het administratiesysteem dit niet
doet, maar dat het handmatig wel gerealiseerd zou kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan het
samenvoegen van de kruisposten van de verschillende nationale teams. De huidige uitgesplitste
weergave is echter inzichtelijker.*
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*Na mailcontact is de vraag van Floorball Flames verhelderd. Er werd het opsplitsen van de balans in de onderdelen vlottende
activa, passiva, etc. bedoeld. De penningmeester heeft aangegeven hiernaar te gaan kijken.

Er wordt gestemd over de decharge van het NeFUB bestuur met betrekking tot de financiële stukken
over het voorjaar 2021.
Besluit:
Alle 13 stemmen zijn akkoord met de financiële stukken over het voorjaar 2021 en verstrekken daarmee
decharge aan het bestuur over het voorjaar 2021.
6. Meerjarenbeleid 2022-2027
Meerjarenbeleidsplan 2022-2027
De secretaris licht toe dat er een tijd geleden een enquête is verstuurd naar verenigingen en op sociale
media is gedeeld, om input voor het meerjarenbeleidsplan (MJP) te verkrijgen. Alle respons is gebruikt
om het MJP te maken, alhoewel de punten die door meerdere verenigingen benoemd zijn, prioriteit
hebben gekregen. De insteek van het MJP is verenigingsondersteuning, door de kennis en kunde van
verenigingen te behouden en verder te laten groeien. Daarnaast heeft de NeFUB als doel om te werken
aan het creëren van een toegankelijk netwerk tussen de bond en verenigingen. Zonder verenigingen is
er geen bond en daarom zijn de doelstellingen voor 2022 tot en met 2027 op verenigingen gericht.
Er wordt gestreefd naar een project werkstructuur. Het ontwikkelen van zaken die bijdragen aan de
kwaliteit, kwantiteit en de sport, zoals deze in Nederland beschikbaar is, kan niet alleen door de
bondsbestuurders (en commissieleden) gebeuren. Hiervoor is de poule van actieve nationale
vrijwilligers te klein. Voor ieder project is een goed plan en een coördinator nodig, zodat duidelijk is met
wie aan welke doelstelling gewerkt wordt. Dit gaat dan niet over de kascontrole, maar bijvoorbeeld over
de doorstroom van de jeugd naar de senioren of over de scheidsrechtersopleiding. Ieder project dat
uitgevoerd wordt, zou bij moeten dragen aan (een van) de drie hoofddoelstellingen uit het MJP.
Daarnaast zal er vanuit de NeFUB aandacht besteed worden aan promotie, gezien verenigingen aan
hebben gegeven daar moeite mee te hebben. De bond heeft als doel om een aantal materialen te
creëren en beschikbaar te stellen die iedereen kan gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan een standaard
promotiefilmpje.
De secretaris concludeert dat er voor dit MJP een andere insteek is gekozen dan in het voorgaande.
De prioriteit is meer verlegd naar de breedtesport en ligt in mindere mate op de topsport. Er is namelijk
een brede basis nodig om een goed topsportteam neer te zetten. De bond streeft ernaar om ieder jaar
contact op te nemen met leden en verenigingen middels een enquête of telefonisch contact, om de
doelen van dat jaar te bepalen.
Er wordt gestemd over het meerjarenbeleidsplan 2022-2027.
Besluit:
Het meerjarenbeleidsplan 2022-2027 is door alle 14 stemmen akkoord bevonden. Daarmee is het
meerjarenbeleidsplan 2022-2027 aangenomen.
Meerjarenbeleidsbegroting 2022-2027
De penningmeester licht allereerst de inkomstenkant van de meerjarenbeleidsbegroting toe. Daarbij is
een inflatie van 3% gehanteerd. De bijdrage van NOC*NSF is voor ieder jaar gelijk begroot, omdat deze
afhankelijk is van besluiten in de politiek.
De inkomsten weerspiegelen de bedragen die nodig zijn om de uitgaven in balans te houden. Deze
bedragen zullen de komende jaren oplopen. De manier waarop dit uitgesplitst wordt, dient nog bepaald
te worden. Dit kan bij de begroting in de volgende ALV, maar indien er al voorstellen zijn, mogen deze
kenbaar gemaakt worden. Er dient bijvoorbeeld besloten te worden wat de team- en
lidmaatschapsbijdragen gaan zijn voor de komende jaren. Voor topsport en sponsoring is er geen
bedrag begroot, omdat hier nog geen commissie voor is. Dat maakt het lastig een bedrag te bepalen.
Ook de uitgaven zijn doorberekend met de inflatie. Dit zijn de bedragen die geel gemarkeerd zijn. Een
toevoeging aan de meerjarenbeleidsbegroting is een bedrag dat apart wordt gezet om de
commissieleden in het zonnetje te zetten. Er mag namelijk meer aandacht gaan naar de vrijwilligers die
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zich voor de bond inzetten. Een discussiepunt is de zaalhuur, die in de randstad een stuk duurder is
dan bijvoorbeeld in het noorden van het land. Hierdoor genereren de verenigingen in het noorden relatief
gezien meer inkomsten dan verenigingen in het midden van het land.
Verder zal binnenkort de trainerscursus geëvalueerd worden. Daarna zullen de kosten van de bond
hiervoor afnemen. Voor de nationale teams worden de bijdragen voor zowel het WFCQ als het WFC
begroot, omdat er het doel is de eindrondes te behalen. De scheidsrechtersbijdragen voor deze
toernooien zijn eveneens begroot.
Er wordt gestemd over de meerjarenbeleidsbegroting 2022-2027.
Besluit:
Alle 12 stemmen zijn akkoord met de meerjarenbeleidsbegroting 2022-2027. Daarmee is de
meerjarenbeleidsbegroting 2022-2027 aangenomen.
Verlenging jaarplan 2021
De secretaris licht toe dat de bond is overgegaan van een kalenderjaar naar een gebroken boekjaar,
dat gelijk loopt aan de duur van een seizoen (1 juli tot en met 30 juni). Er is echter geen jaarplan voor
het voorjaar 2022. Door de coronamaatregelen zijn niet alle doelstellingen uit het jaarplan 2021 bereikt.
Daarom is het voorstel om het jaarplan 2021 te verlengen tot en met 30 juni 2022. Dan loopt dat ook
weer gelijk met de financiële stukken.
Er wordt gestemd over verlenging van het jaarplan.
Besluit:
Met 11 van de 13 stemmen voor is het jaarplan 2021 verlengd tot en met 30 juni 2022. 2 personen
hebben aangegeven zich te onthouden van stemming.
Investeringsplan
De penningmeester vertelt dat er een voorlopig investeringsplan is gecreëerd. Dit is bij de stukken voor
deze ALV meegestuurd. Op jaarbasis is er vanuit de NeFUB ongeveer 2000 tot 3000 euro beschikbaar
die geïnvesteerd kan worden ten behoeve van sportontwikkeling. Het NeFUB bestuur verwacht dat
verenigingen dichter bij hun leden staan, waardoor het voor hen effectiever is om een project op te
zetten dat gericht is op sportontwikkeling.
Het idee van dit investeringsplan is dat de aanvrager een plan en een begroting aan het NeFUB bestuur
voorstelt. Indien dit door het NeFUB bestuur akkoord wordt bevonden, wordt een bepaald bedrag garant
gesteld. Dit bedrag wordt uitgekeerd wanneer de door de aanvrager gemaakte kosten niet volledig
gedekt zijn na de uitvoering van het project. De kans dat een project akkoord wordt bevonden, is groter
wanneer meerdere verenigingen samenwerken. Het streven is om in januari 2022 te starten met dit
investeringsplan. Vanaf april worden de aanvragen verwerkt, wat het mogelijk maakt om in het nieuwe
seizoen aan de slag te gaan met de projecten. Het beschikbare budget wordt op jaarbasis bepaald.
Ook voor topsport is er een investeringsplan opgesteld. Wanneer de nationale teams de eindrondes
niet halen, blijft dat begrote bedrag over. 60% van dit bedrag blijft 18 maanden gereserveerd voor de
nationale teams zelf. Een nationaal team kan net zoals verenigingen een aanvraag doen voor een
project. Wanneer er in een project samengewerkt wordt door meerdere nationale teams, wordt de
voorkeur gegeven aan dat project. De overige 40% blijft 18 maanden lang gereserveerd voor projecten
voor bondsscheidsrechters. Het doel is om te kijken of we Nederlandse scheidsrechters kunnen
opleiden tot het niveau van IFF.
Het aanvraagformulier werkt via Google Forms. Het zou voor nu fijn zijn als van iedere vereniging een
bestuurslid tien minuten de tijd neemt om dit in te vullen als proef, zodat het bestuur zeker weet dat het
goed werkt alvorens het gelanceerd wordt.
Vanuit Floorball Flames is er de vraag of NeFUB zelf gebruikmaakt van subsidies. De secretaris geeft
aan dat veel subsidies gelden voor verenigingen, omdat deze via gemeenten lopen. Het bestuur raadt
verenigingen dan ook aan om contact op te nemen en te behouden met de gemeente. Floorball Flames
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geeft echter aan dat er ook een subsidie voor sportbonden is, genaamd ‘sportinnovator vouchers’. Deze
loopt tot 31 december 2021. De penningmeester geeft aan zich hier binnenkort in te gaan verdiepen.
Er wordt gestemd over het investeringsplan.
Besluit:
Alle 12 stemmen zijn akkoord met het voorlopig investeringsplan. Daarmee is het voorlopig
investeringsplan aangenomen.
7. Nationale Dopingautoriteit Update
Het bestuurslid topsport vertelt regelmatig contact te hebben gehad met de Nederlandse
Dopingautoriteit (NDA). Er is namelijk een nieuwe wet van kracht, die stelt dat doping educatie verplicht
is. Internationaal is nog geen sprake van deze wet, maar de kans is groot dat dit nog komt. Het kan dus
zijn dat IFF dit gaat vragen bij teams.
Deze educatie kan gratis gevolgd worden middels een e-learning op een gratis app, genaamd
Dopingwaaier. Het is de bedoeling dat iedereen deze e-learning volgt en hiervan een toets maakt. Deze
is eveneens bereikbaar via de app. Er zijn 3 niveaus voor spelers:
1. Brons: geldt voor iedereen, zoals jeugd.
2. Zilver: geldt voor eredivisiespelers (evenals nationaal teamleden) + staf.
3. Goud: geldt voor spelers die een whereabout hebben en die een Olympische sport doen (geldt dus
niet voor floorball).
Ook ouders van jeugdspelers, trainers, coaches en bestuurders dienen bewust te zijn van
dopingmiddelen en zouden de e-learning moeten volgen. Bij het gebruik van middelen, al is het een
klein zalfje, dient er opgezocht te worden of dit onder doping valt. Alle verenigingen en nationale teams
hebben de informatie doorgestuurd gekregen. Binnenkort zal er een samenvatting rondgestuurd worden
van een implementatieplan voor floorball.
Er wordt dus dringend geadviseerd de e-learning te volgen en de toetsen te doen. De NeFUB krijgt ieder
kwartaal een overzicht van degenen die de toets hebben afgerond. Bij vragen kan er gemaild worden
naar info@nefub.nl of topsport@nefub.nl. De educatie over doping geldt dus voor ieder lid van elk
niveau en van elke leeftijd. Er komt een fase waarin hierop gecontroleerd zal worden.
Voor Jungle-Speed voelt het gek om aan alle leden uit te leggen dat ze dit moeten regelen. De secretaris
geeft echter aan dat het over bewustwording gaat, denk eraan dat o.a. bepaalde medicijnen maar ook
marihuana en middelen die mensen op festivals nemen als doping beschouwd worden en dat sporen
van het gebruik lang zichtbaar blijven. Het is zonde als iemand hiervoor geschorst en beboet wordt.
Nogmaals, het betreft hier bewust zijn van NDA richtlijnen. De bond heeft geen controle of invloed over
wanneer de NDA de controles uitvoert, dat kan op ieder moment plaatsvinden en bij alle wedstrijden.
Het bestuur heeft nog een aantal tips voor verenigingen:
●

●
●

De NDA kan ook naar verenigingen (+ nationale teams) toekomen en gratis educatie verzorgen.
Het enige dat de vereniging hoeft te regelen, is een ruimte. Het voorlichtingsprogramma duurt
ongeveer een uur tot anderhalf uur.
Zorg ervoor dat deze informatie in de overdracht opgenomen wordt voor nieuwe besturen en
opvolgers, zodat de informatie in de toekomst niet verloren gaat.
Plaats het op de website van de vereniging, met eventueel een koppeling naar de NeFUB, zodat de
informatie up to date blijft.

8. Vacatures bestuur en commissies
De voorzitter betreurt dat er op dit moment meer vacatures openstaan dan tijdens de vorige ALV. De
voorzitter geeft aan dat hij zal aftreden, mede omdat zijn termijn erop zit. Door corona heeft zijn
voorzitterschap er anders uitgezien dan hij voor ogen had. De voorzitter kiest ervoor zich niet
herkiesbaar te stellen, omdat hij zijn plek gunt aan iemand die wel verbonden is aan floorball.
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Een tweede bestuursfunctie die vrij is gekomen is die van algemeen bestuurslid jeugd. Deze is al
twee termijnen ingevuld geweest door dezelfde persoon. Het bestuurslid jeugd geeft aan dat haar
kinderen de jeugd zijn ontgroeid. Daarnaast heeft het bestuurslid jeugd een nieuwe baan, waarbij ze in
het weekend moet werken. Dit maakt het lastig om wedstrijden bij te wonen. Hierdoor is haar binding
met de jeugdtak van floorball minder geworden. Naar haar idee moet de binding er wel zijn bij een
bestuurslid jeugd en daarom is haar besluit om ermee te stoppen.
De derde bestuursfunctie die vrij is gekomen, is die van algemeen bestuurslid topsport. Dit bestuurslid
begon drie jaar geleden met enthousiasme, maar corona bracht roet in het eten. Ook zijn binding met
de sport is minder geworden, doordat de floorballers die hij goed kent zijn gestopt met topsport (of
floorball). Het bestuurslid stoort zich aan de motivatie van sommige van de huidige spelers en had graag
een ander topsportklimaat gezien. Hij is aanwezig geweest bij trainingen en wedstrijden en heeft er
foto’s gemaakt. Maar het gevoel dat hij drie jaar geleden had, is er niet meer. Hij geeft aan daardoor
dingen die hij goed zou moeten doen, niet goed genoeg te doen. Hij vindt zichzelf niet meer de man op
de juiste plek en zou het goed vinden als er iemand komt die bijvoorbeeld internationaal heeft gespeeld.
Andere bestuursfuncties die open staan, zijn die van algemeen bestuurslid Media & PR en algemeen
bestuurslid competitie. Daarmee zijn er maar liefst 5 van de 8 bestuursfuncties van de NeFUB niet
ingevuld.
Daarnaast zijn er ook vacatures voor commissies die open staan. Er zijn op het moment twee erg
belangrijke commissies die zonder leden komen te zitten. Allereerst hebben de commissieleden van de
jeugdcompetitie midden aangegeven aan het einde van dit seizoen te stoppen. Ten tweede heeft ook
het – enige – lid van de scheidsrechterscommissie aangegeven aan het eind van dit kalenderjaar
ermee te stoppen. Deze functies hebben zeer veel prioriteit, want zonder hen kan er geen competitie
worden georganiseerd!
Een overzicht van alle openstaande vacatures kan gevonden worden op de NeFUB website.
9. Rondvraag
UFC Utrecht vraagt zich af of het NK Jeugd definitief op 28 mei 2022 georganiseerd wordt. Dit valt
namelijk in het Hemelvaartsweekend, waardoor sommige ouders en kinderen op vakantie zijn. Het
bestuurslid jeugd geeft aan dat het NK Jeugd op 21 en 28 mei 2022 gepland stond. In het verleden werd
dit op twee dagen georganiseerd. Vanwege het huidige aantal teams is er echter voor één dag gekozen.
Er is gekozen voor 28 mei 2022, omdat er dan in Amsterdam vier sporthallen beschikbaar zijn. Er is ook
nagevraagd of op 21 mei de sporthallen in Amsterdam beschikbaar zijn, maar dat is helaas niet het
geval. Wel was er een optie op 21 mei 2022 voor drie sporthallen in Utrecht reserveren, maar niet alle
benodigde wedstrijdtijd en -ruimte past binnen de 3 sporthallen en daarnaast zijn deze hallen een stuk
duurder.
Verder zijn er geen vragen.
10. Afsluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en sluit de vergadering om 21.25 uur.
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