
Notulen Algemene Ledenvergadering NeFUB 
Datum: 20 mei 2021 1 
Plaats: digitaal via Zoom 2 
 3 
Aanwezig 4 
NeFUB Bestuur 5 
Martin Klomp (voorzitter), Dorothee Vogelesang (secretaris), Rick Verberne (penningmeester), 6 
Margreeth van Linge (jeugd), Vincent Ruger (topsport), Berend Poots (FAN) 7 
 8 
NeFUB Bureau 9 
Angelina Gomez Berns 10 
 11 
Verenigingen 12 
U.C. Face Off, SUFV Hot Shots, UFC Groningen, MSUV Messed Up, FB Agents, Floorball Flames, UFC 13 
Utrecht, Blue Falcons, HFC Heroes, U.S.F.V. Jungle-Speed, HSK, HSV Haren, UFC Hogeland, Sonics 14 
 15 
Afmeldingen 16 
Verenigingen 17 
Floorball Den Bosch 18 
 19 
1. Opening  20 
Om 19.33 uur opent de voorzitter de digitale vergadering. Hij geeft aan het fijn te vinden dat er veel 21 
verenigingen vertegenwoordigd zijn. 22 
 23 
Angelina deelt mede dat per 1 juli 2021 de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) 24 
ingaat. Alle verenigingen dienen per 1 juli 2021 hieraan te voldoen. De WBTR vereist aandacht van alle 25 
bestuursleden van verenigingen. In de wet wordt benoemd dat verenigingen aan hun kwaliteit dienen 26 
te werken. Het is daarom nodig om de wet intern te bespreken en om als vereniging daaruit conclusies 27 
te formuleren. Naar aanleiding daarvan dienen de statuten van verenigingen waarschijnlijk gewijzigd te 28 
worden. 29 
Om verenigingen hierin te ondersteunen, is de NeFUB partner van www.wbtr.nl. Het partnerschap biedt 30 
verenigingen de mogelijkheid om met een korting van 60% een stappenplan aan te schaffen. Het 31 
stappenplan leidt je op begrijpelijke wijze langs alle verplichtingen van de nieuwe wet. Naar schatting 32 
neemt het doorlopen ervan 3 uur tijd in beslag. De kosten voor de aanschaf van het stappenplan zijn 33 
€240 excl. BTW, maar met de korting van 60% is dit slechts €96 exclusief BTW. Meer informatie hierover 34 
wordt per mail naar de verenigingen verzonden. Ook op onze website is het stappenplan toegelicht. 35 
 36 
Er zijn verder geen mededelingen. 37 
 38 
2. Vaststellen agenda 39 
De voorzitter heeft een aanvulling voor de agenda, dat toegevoegd is bij punt 5. Het betreft “Decharge 40 
bestuur”.  41 
 42 
Verder zijn er geen op- of aanmerkingen. De agenda is vastgesteld. 43 
 44 
3. Vaststellen notulen ALV 10 december 2020 45 
De voorzitter loopt de notulen per pagina door. Er zijn geen opmerkingen. De notulen van de ALV van 46 
10 december 2020 zijn vastgesteld. 47 
 48 
4. Jaarverslag 2020 49 
De secretaris licht het jaarverslag 2020 toe. Covid-19 heeft veel impact gehad op 2020, waardoor veel 50 
van de ambities niet zijn behaald. De bond heeft gemerkt dat er minder betrokkenheid en activiteit is 51 
wanneer de sport niet beoefend wordt. We zien dat het ledenaantal terugloopt, waar ook Covid-19 zijn 52 
bijdrage aan doet. Helaas zien we door het hele spectrum van floorball heen een terugloop, zowel in de 53 
jeugd als bij de senioren. Daarmee neemt ook het aantal beschikbare vrijwilligers af. Gelukkig zijn er 54 
niet alleen niet behaalde zaken. Er zijn ook successen te noemen over 2020: 55 

- Rick is aangesteld als penningmeester, waardoor er voor het eerst in 5 jaar een compleet 56 
dagelijks bestuur is. 57 

- Angelina is, ter vervanging van Carlijn, aangesteld als bureaumedewerker. 58 
- Er is veel ontwikkeld rondom de trainersopleiding, die in de startblokken staat. 59 

http://www.wbtr.nl/
https://nefub.nl/ondersteuning-voor-verenigingen-om-aan-de-nieuwe-wet-bestuur-en-toezicht-rechtspersonen-te-voldoen/


- Het Nationaal Herenteam heeft de floorballwereld geshockeerd door tijdens het WFCQ tot ruim 60 
in de tweede periode een voorsprong te hebben op Tsjechië. De wedstrijd werd uiteindelijk 61 
verloren, maar wat een mooi succes was dat. 62 

- Er zijn verenigingen die online (sport)activiteiten organiseren. 63 
 64 
Voor 2021 staan, ondanks de maatregelen omtrent Covid-19, mooie vooruitzichten. De NeFUB staat in 65 
contact met NOC*NSF en de overheid om binnensport weer mogelijk te maken. Daarnaast heeft de 66 
bond zich wederom aangesloten bij het nieuwe programma van de dopingautoriteit en wordt er aan 67 
verbetering van de scheidsrechtersopleiding gewerkt. Eind 2021 dient de NeFUB een nieuw 68 
meerjarenbeleidsplan te hebben. Om passende, realistische en bij de verenigingen aansluitende 69 
kerndoelen te formuleren, zal de bond weer van iedereen input verzamelen. 70 
 71 
Blue Falcons heeft een vraag over het stukje social media in het jaarverslag. Op de Y-as van de grafiek 72 
staat het aantal volgers. Dit is voornamelijk bij Instagram gestegen. De secretaris licht toe dat de NeFUB 73 
op dit moment alleen Facebook en Instagram gebruikt. Van Twitter wordt geen gebruik gemaakt. De 74 
NeFUB heeft nog altijd een vacature openstaan voor algemeen bestuurder Media en PR of 75 
commissielid/medewerker Media en PR. We proberen andere oplossingen te realiseren voor langer 76 
openstaande functies. Het NHT plaatst namens NeFUB met regelmaat berichten op het NeFUB 77 
account. Dit zijn werkbare oplossingen, waar wij erg blij mee zijn. 78 
 79 
Het bestuurslid Topsport vult afsluitend aan dat er een gratis educatieprogramma over doping opgesteld 80 
is door de dopingautoriteit. Binnenkort volgt hier meer informatie over. Het volgen van het 81 
educatieprogramma wordt voorlopig vrijwillig, maar zal in de toekomst waarschijnlijk verplicht worden 82 
vanuit de IFF. We verwachten dat de Nationale Teams zeker een trainingsmoment hebben in het kader 83 
van het dopingprogramma. 84 
 85 
Er wordt gestemd over het jaarverslag. 86 
 87 
Besluit:  88 
Alle 14 stemmen zijn akkoord met het jaarverslag 2020. Het jaarverslag is daarom aangenomen. 89 
 90 
5. Jaarrekening 2020 91 
De penningmeester vertelt allereerst dat de NeFUB zo transparant mogelijk probeert te zijn, maar dat 92 
er is aangemerkt dat we misschien iets te transparant zijn geweest bij het rondsturen van de stukken 93 
over de compensatieregeling. Achteraf ziet de bond in dat de betreffende gegevens wellicht beter één 94 
op één met de verenigingen gedeeld hadden kunnen worden. Dit laat echter niet weg dat de bond 95 
uiteindelijk toch transparant wil zijn over hoe haar schulden en dergelijke zijn opgebouwd. Daar de bond 96 
er vanuit gaat dat het voorstel van de terugbetalingsregeling 2020 goedgekeurd wordt, is alleen een 97 
versie met resultaten inclusief terugbetaalregeling, zoals deze op tafel ligt, gedeeld met de ALV. 98 
 99 
De penningmeester gaat over tot het toelichten van de jaarrekening 2020. Omdat in het 100 
boekhoudprogramma de jaren eerder niet afgesloten waren, wordt nu nog het saldo verlies en winst 101 
van voorgaande jaren weergegeven. Dit zal hierna verdwijnen. Verder wordt de restitutie weergegeven. 102 
 103 
Vanuit Blue Falcons wordt er gevraagd wat er precies terugbetaald zal worden. De penningmeester 104 
vertelt dat eigenlijk alles, behalve de lidmaatschapsbijdrage en de verenigingsbijdrage, naar ratio 105 
afgelaste speeldagen t.o.v. totaal geplande speeldagen terugbetaald zal worden. Enkel en alleen als 106 
iemand zich heeft aangemeld om een half jaar te spelen en er geen continuïteit is te zien in het 107 
lidmaatschap, zal ook het lidmaatschap teruggestort worden. 108 
 109 
Wat betreft de winst- en verliesrekening valt het op dat, door het afgelasten van wedstrijden in 2020, er 110 
minder inkomsten en sancties zijn geweest. Het gestegen bedrag bij de post lidmaatschap verenigingen 111 
is te wijten aan doorgeschoven geld. Dit stond er in het verleden niet altijd op, maar dat moest dit jaar 112 
wel vanwege het te restitueren bedrag en vanwege de ambitie van het aanpassen van het boekjaar. 113 
Sportontwikkeling heeft vorig jaar stilgelegen. Bij restitutie staan de inkomsten die wij hebben gehad en 114 
die wij terug gaan storten. Het gaat hier ook om bedragen die wij naar het voorjaar 2021 zouden 115 
doorschuiven. Ook binnen de lasten zijn de gevolgen van Covid-19 merkbaar. Verder is er een mobiel 116 
abonnement aangeschaft, waardoor de bond nu ook direct bereikbaar is via Whatsapp. Tevens is de 117 
reservering voor de restitutie weergegeven. Wat betreft topsport is er in 2020 betaald voor deelname 118 



aan het WFCQ, maar dit is afgelast en het bedrag wordt in 2021 teruggestort. Aan marketing is niks 119 
besteed, omdat er geen activiteiten georganiseerd zijn waarbij marketing ingezet kon worden. 120 
 121 
De winst- en verliesrekening komt uit op een verlies van iets meer dan 9.000 euro. Dit is inclusief de 122 
terugbetaling van de competitiebijdragen van het voorjaar 2021. Hadden we dit niet opgenomen in deze 123 
regeling en in de documentatie over 2020, dan zou dat bedrag en een deel van de 124 
terugbetalingsregeling pas na het sluiten van boekjaar 2021 afgehandeld kunnen worden. 125 
 126 
Verklaring kascommissie 127 
De penningmeester geeft aan dat de kascommissie dit jaar uit slechts één lid bestond, namelijk Ingrid 128 
Mulders. Samen met Angelina heeft zij alles doorgelopen en daarna een verslag geschreven.  129 
 130 
Een belangrijke opmerking hierbij is dat de kascontrole eigenlijk uit 2 personen gedaan moet worden. 131 
Het bestuur en de leden van de bond zijn verantwoordelijk om dit te regelen, maar er is niemand meer 132 
gevonden. Dit jaar hebben we de commissie van 1 lid goedgekeurd, mede omdat Angelina pas net in 133 
dienst was en dus ook nog redelijk neutraal naar de stukken kan kijken. 134 
Structureel gezien is dit geen oplossing. Volgend jaar moet de commissie zeker weer uit 2 personen 135 
bestaan. Dit is ook onderdeel van het advies van de kascommissie. Daarop aansluitend doet de 136 
penningmeester het voorstel om voor de kascontrolecommissie elk jaar 2 verenigingen verantwoordelijk 137 
te maken om de controle te verzorgen. Om de kennis van de vorige keer niet verloren te laten gaan, 138 
wordt een rotatie van 2 jaar toegepast (in jaar 1 doen vereniging 1 en 2 de kascontrole, in jaar 2 139 
vereniging 2 en 3 en zo verder). 140 
 141 
Vanuit UFC Hogeland wordt er geopperd dat de reisafstand naar Arnhem vanuit het noorden hiervoor 142 
te groot kan zijn. Een aanvullend idee is daarom om te kiezen voor een combinatie van een vereniging 143 
dicht bij Papendal en een vereniging met een grote reisafstand. De persoon van de vereniging kan dan 144 
fysiek de kascontrole doen, waarna de twee aangewezen personen voor de kascommissie digitaal 145 
overleggen. Daarnaast moet niet worden vergeten dat reiskosten om de kascontrole te kunnen doen, 146 
kunnen worden gedeclareerd bij de bond. 147 
 148 
Er wordt gestemd over de terugbetalingsregeling. 149 
 150 
Besluit: 151 
14 stemmen geven aan akkoord te zijn en 1 persoon onthoudt zich van stemmen. Hiermee is de 152 
terugbetalingsregeling aangenomen. 153 
 154 
Er wordt gestemd over de jaarrekening 2020 en de decharge aan het bestuur over 2020. 155 
 156 
Besluit:  157 
Alle 15 stemmen zijn akkoord met de jaarrekening over 2020 en verstrekken daarmee decharge aan 158 
het bestuur over 2020. 159 
 160 
6. Statutenwijzigingen 161 
De penningmeester licht toe dat het boekjaar van de bond gelijkt loopt aan het kalenderjaar (jan-dec). 162 
Hierdoor zijn er vaak doorgeschoven kosten, wat het lastiger maakt om transparant te zijn. Het zou 163 
inzichtelijker zijn als het boekjaar gelijk loopt aan het seizoen, van 1 juli – 30 juni.  164 
Vanuit UFC Hogeland is er de vraag per wanneer dit ingaat. De penningmeester geeft aan dit zo spoedig 165 
mogelijk in te willen voeren. Daarom wordt in deze ALV ook alvast de begroting voor het eerste half jaar 166 
van 2021 en de begroting voor seizoen 2021-2022 gepresenteerd. Door ook het eerste half jaar van 167 
2021 af te sluiten, kunnen we de huidige maatregelen  achter ons laten en fris aan het nieuwe seizoen 168 
starten. Daarnaast zullen de statuten al gewijzigd worden vanwege de WBTR.  169 
 170 
Er wordt gestemd over de wijziging van het boekjaar. 171 
 172 
Besluit:  173 
Met 15 stemmen is het voorstel voor het wijzigen van het boekjaar geaccepteerd. 174 
 175 
Verder vertelt de secretaris dat er in de statuten geen regel staat over digitaal vergaderen. Bij de digitale 176 
ALV’s zijn mensen aanwezig die normaal gesproken niet aanwezig zijn. Daarnaast zijn er twee 177 
bestuursleden die in het buitenland wonen. Vanwege de positieve aspecten van digitaal vergaderen, wil 178 



het bestuur deze mogelijkheid aan de statuten toevoegen. Wel blijft het belangrijk om fysiek te 179 
vergaderen. Aanvankelijk was het voorstel om het volgende toe te voegen aan de statuten “Het bestuur 180 
kan besluiten de vergadering digitaal te organiseren”. Dit komt volgens UFC Hogeland over alsof er de 181 
keuze is om fysiek óf digitaal te vergaderen. Een combinatie zou hiermee uitgesloten worden. Volgens 182 
de secretaris zou een combinatie ervoor zorgen dat het lastig is een verenigingsstem na te gaan. 183 
Daarom is het idee om de mogelijkheid te bieden om digitaal aan te sluiten, maar degenen die digitaal 184 
aansluiten, hebben dan geen stemrecht. Floorball Flames vult aan dat het goed is om de mogelijkheid 185 
van een combinatie wel in te bouwen in de statuten. Als bond kun je dan alsnog besluiten in welke vorm 186 
de vergadering plaatsvindt en wat de procedure is met betrekking tot stemmen. 187 
Daarnaast is er de nieuwe WBTR. Naar aanleiding daarvan zullen de statuten waarschijnlijk aangepast 188 
moeten worden. Het bestuur heeft zich nog niet hierin kunnen verdiepen, maar het voorstel is om de 189 
statutenwijziging zonder extra ALV te doen. Het bestuur zal samen met Angelina het stappenplan 190 
doorlopen en vindt het belangrijk om op tijd aan de nieuwe wet te voldoen. Daarom worden verenigingen 191 
gevraagd of het akkoord is om de statuten naar aanleiding van de WBTR te wijzigen, zonder daarbij te 192 
wachten tot de ALV van het najaar. 193 
Er wordt gestemd over het geven van de verantwoordelijkheid aan het bestuur om de statuten te 194 
wijzigen in het kader van de WBTR wetswijziging, zonder inhoudelijk akkoord voorafgaand aan de 195 
wijziging en over het toevoegen van de mogelijkheid tot het digitaal vergaderen tijdens de ALV.  196 
 197 
Besluit: 198 
Met alle 15 stemmen is bovenstaande akkoord. 199 
 200 
Blue Falcons geeft aan dat in de statuten staat dat de ALV in het Nederlands gehouden moet worden 201 
en vraagt of dit ook in het Engels zou kunnen. Voor sommige verenigingen kan het echter juist lastig 202 
worden als de vergaderingen in het Engels zijn. Wat wel een mogelijkheid zou zijn, is iemand aan te 203 
laten sluiten die de Engelse taal beheerst en die even vertaalt. Een andere optie is een moment in de 204 
vergadering te plannen waarin Engelstaligen kort inschakelen om hun vragen te stellen. Hier wordt nog 205 
over nagedacht. 206 
 207 
7. Begroting 208 
 209 
Bijgestelde begroting 2021 210 
De penningmeester licht de bijgestelde begroting voor het eerste half jaar van 2021 toe. Daarin zijn het 211 
bestedingsplan van NOC*NSF, de doorgeschoven contributie en de teruggestorte bedragen van het 212 
WFCQ opgenomen. De kosten voor de wijziging van de statuten zijn een schatting. Verder is er een 213 
correctie van de belastingdienst. Er zat een fout en deze werd door de belastingdienst telkens foutief 214 
gecorrigeerd. Daar kwamen ze een aantal maanden geleden achter. Angelina heeft voor 2020 alles 215 
achterhaald en een suppletie aangifte ingediend bij de belastingdienst, met daarin het in de begroting 216 
opgenomen bedrag. Afsluitend was het van sommige reserveringen van sporthallen onduidelijk of deze 217 
door de maatregelen omtrent Covid-19 kosteloos geannuleerd zijn. Daarom is hiervoor een bedrag in 218 
de begroting opgenomen. 219 
 220 
Er wordt gestemd over de bijgestelde begroting voor 2021. 221 
 222 
Besluit:  223 
Met 14 stemmen voor en 1 onthouding van stemmen, is de bijgestelde begroting aangenomen. 224 
 225 
Begroting voor het seizoen 2021-2022 226 
De penningmeester licht de begroting voor het seizoen 2021-2022 toe. Afgelopen seizoen ontvingen 227 
we extra financiering vanuit NOC*NSF voor onkosten in het kader van Covid-19. Voor het komende 228 
seizoen wordt dit zeker niet meer verwacht. 229 
Bij de vorige ALV is aangekondigd dat de NeFUB verlies lijdt. Om de uitgaven te dekken – ook vanwege 230 
inflatie – zullen de lidmaatschaps- en verenigingsbijdragen verhoogd worden. De verenigingsbijdrage 231 
gaat van €7 naar €10 per seizoen. De individuele lidmaatschapsbijdrage zal per komend seizoen ook 232 
wijzigen. Voor senioren zal de bijdrage van €21 naar €25 per seizoen stijgen en voor de jeugd neemt 233 
de bijdrage toe van €12 naar €15 euro per seizoen. 234 
 235 
Een vraag van UFC Hogeland en UFC Utrecht is op basis van welke ledenaantallen de begroting is 236 
gebaseerd. De penningmeester vertelt dat er is uitgegaan van het aantal teams dat bij de bond bekend 237 
is en van de ledenaantallen op 1 oktober 2020. Er is wel een grote afname in het aantal leden – bij UFC 238 



Utrecht bijvoorbeeld 15 tot 20% - terwijl er nog geen nieuwe leden bij zijn gekomen. Het is echter lastig 239 
te voorspellen wat er per vereniging gebeurt. Daarom is het belangrijk om bij de halfjaarlijkse 240 
vergadering goed te kijken of dat wat begroot is klopt. 241 
 242 
Wat betreft de lastenkant is deze voornamelijk gelijk aan vorig jaar. Belangrijk is om reserveringen van 243 
sporthallen in te korten als dat kan. Daar kunnen we kosten mee besparen. Dit geldt zeker voor regio 244 
midden, waar de zaalhuur duurder is en steeds duurder wordt. Dit weergeeft tevens de scheve groei 245 
van de teambijdragen voor jeugd noord en midden. Daar waar jeugd noord meer inkomsten dan 246 
uitgaven heeft, geldt voor jeugd midden het tegenovergestelde. En dat terwijl jeugd midden al een 247 
grotere teambijdrage betaalt. Het bestuur wil geen ongelijkheid creëren en wil ook niet dat jeugd noord 248 
meer bijdraagt aan het NK Jeugd. Daarom dient dit in de toekomst nog onderzocht te worden. 249 
Verder zal het NK Jeugd ondergebracht worden onder topsport. Gezien er straks weer opgestart dient 250 
te worden, is het begrote bedrag voor sportontwikkeling nog altijd laag gehouden. Verder is er voor 251 
scheidsrechters en de opleiding daarvan een bedrag opzij gezet. 252 
 253 
Er wordt gestemd over de begroting 2021-2022. 254 
 255 
Besluit: 256 
De begroting is aangenomen met 15 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen van stemmen. 257 
 258 
8. Vacatures bestuur en commissies 259 
 260 
De secretaris licht de nog altijd openstaande vacatures toe. Er zijn projecten die 1 uur per week kosten. 261 
De kascommissie neemt slechts 8 à 10 uur per jaar in beslag. Deelname aan een commissie kost meer 262 
tijd, maar het betreft vaak piekmomenten en is veelal vooruit te plannen. 263 
Het helpt ook als iemand de ervaring krijgt van hoe een commissie of project werkt, zonder zich direct 264 
daarvoor aan te hoeven melden. Ben of ken je iemand die de bond graag zou willen helpen? Of die 265 
eens wil meelopen? Laat je horen bij een bestuurder, commissielid of bij Angelina (angelina@nefub.nl) 266 
of Dorothee (secretariaat@nefub.nl).  267 
 268 
Vandaag geeft het bestuurslid Jeugd ter kennis aan dat zij binnenkort haar bestuursfunctie zal verlaten. 269 
Er liggen andere uitdagingen uit haar pad en haar kinderen zijn niet meer bij de jeugd betrokken. 270 
Hierdoor is het lastiger geworden het lijntje met de jeugd te behouden. Het bestuurslid zal tot er een 271 
vervanger gevonden is, maar maximaal nog één jaar, haar functie blijven uitvoeren. 272 
 273 
Afsluitend is de bond ook op zoek naar een teammanager voor het NHT U19. De teammanager regelt, 274 
eventueel samen met Angelina, alle zaken rondom het team. Denk bijvoorbeeld aan het boeken van 275 
sporthallen. 276 
 277 
De voorzitter spreekt de hoop uit nu wel reacties te ontvangen op de openstaande vacatures.  278 
 279 
9. Rondvraag 280 
Er zijn geen vragen. 281 
 282 
10. Afsluiting 283 
De voorzitter dankt om 21.13 uur iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en wenst iedereen een erg 284 
sportief seizoen.  285 
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