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Notulen Algemene Ledenvergadering NeFUB 
Datum: 25 mei 2022 

Plaats: Sportpark Bokkeduinen te Amersfoort & digitaal via Microsoft Teams 

Aanwezig 

NeFUB Bestuur 

Martin Klomp (voorzitter), Dorothee Vogelesang (secretaris), Margreeth van Linge (jeugd), Vincent 

Ruger (topsport), Berend Poots (FAN)  

Online: Rick Verberne (penningmeester) 

Kandidaat-bestuurslid 

Leonard Widjaja 

NeFUB Bureau 

Angelina Gomez Berns 

Verenigingen 

Floorball Flames, Floorball Flamingo’s, HSK, Sonics 

Online: HSV, S.U.F.V. Hot Shots 

Afmeldingen 

Verenigingen 

D.S.F.V. Blue Falcons, F&UC Jolly-Good Hulst, FC Quicksticks, Messed Up, Tilburg Floorball, U.C. 

Face Off, UFC Groningen, UFC Hogeland, UFC Utrecht 

1. Opening 

Om 19.41 uur heet de voorzitter iedereen welkom. Het is fijn om fysiek bij elkaar te zitten.  

Er zijn geen op- of aanmerkingen van verenigingen ontvangen en ook de aanwezigen bij de vergadering 

geven aan geen opmerkingen te hebben. De agenda is daarom vastgesteld. 

2. Notulen ALV 18 november 2021 

De voorzitter neemt de notulen per pagina door. Vanuit HSK is er de opmerking dat het aantal stemmen 

per pagina wisselt. Dit komt doordat de vorige ALV online was en het aantal stemmers daarin wisselde. 

Er wordt afgesproken bij een volgende online ALV het totaal aantal mensen bij de stemmen te 

benoemen. Verder zijn er geen opmerkingen. De notulen zijn vastgesteld. 

3. Jaarplan seizoen 2022-2023 

De secretaris licht toe dat dit het eerste jaarplan is dat is gemaakt op basis van het nieuwe 

meerjarenbeleidsplan. Voor dit beleidsplan hebben veel verenigingen input geleverd door middel van 

de enquête die vorig seizoen is verspreid. Het jaarplan voor 2022-2023 is daarop gebaseerd. De 

algemene ambitie voor komend seizoen is te werken aan de vraag hoe we met elkaar gaan groeien. 

Dat kan alleen als we samenwerken. Aandachtspunten voor komend seizoen zijn de vele openstaande 

vacatures, sponsoring, opleidingsprogramma’s en communicatie.  

Sponsoring 

Verenigingen hebben aangegeven het lastig te vinden om sponsorbeleid vorm te geven. Zelf heeft de 

bond een overeenkomst met Renew (Zone) en die verloopt eind deze maand. De bond is in 

onderhandeling voor een nieuw contract. Ondanks inventarisatie bij twee andere bedrijven (Salming en 

een Zweeds bedrijf), heeft Renew tot nu toe het beste aanbod. Het gaat hierbij om korting op de prijs 

voor de aanschaf van kleding en materiaal voor de Nationale Teams. Een nieuw sponsorcontract zal 

voor de duur van 5 jaar gelden. 

Opleidingsprogramma’s 

Vorig seizoen is de bond gestart met een trainersopleiding. Dit seizoen is een pilot hiervan gedraaid. 

De NeFUB heeft het doel deze opleiding door te ontwikkelen. Daarnaast ambieert de bond een 

opleidingsprogramma voor scheidsrechters, waarbij er uitgegaan wordt van verschillende niveaus 

(jeugd scheidsrechter, clubscheidsrechter, bondsscheidsrechter, etc.). Dit zou bij moeten dragen aan 
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een verbreding van de scheidsrechters poule. Er zijn verder nog meer ideeën, maar de vraag is of er dit 

seizoen aan gewerkt kan worden. Hiervoor zijn er nog te weinig vrijwilligers. 

Communicatie 

De NeFUB wil meer interactie met verenigingen. Het beleid van de bond is dat de officiële communicatie 

naar de bestuursleden van verenigingen verstuurd wordt. Om ook leden te bereiken, is er het doel om 

social media in te zetten. Daarnaast behoudt en versterkt de bond graag de communicatie met de 

besturen van verenigingen. Dat kan naast via de mail ook telefonisch of fysiek plaatsvinden. Volgens 

het bestuur is het contact met verenigingen belangrijk om de (organisatie van de) sport verder te 

ontwikkelen.  

Verder ambieert de NeFUB sterker in te zetten op promotie. Hier is dit seizoen al een start mee gemaakt 

met een videofragment in de uitzending van ‘Dit is Holland’. Dit is terug te kijken op Videoland (seizoen 

4, aflevering 15). De video is opgenomen in Utrecht vanwege de centrale locatie, maar is niet te linken 

aan de vereniging. Het filmpje mag dan ook door iedere floorball vereniging ter promotie gebruikt 

worden. In het filmpje worden de verschillende vormen van floorball getoond (jeugd, senioren, mixed).  

Ook wordt Olympic Moves als een kans gezien om floorball te promoten en deelnemers ervan aan 

verenigingen te koppelen. Het is van belang dat verenigingen hierin een rol op zich nemen en de 

verbinding met de deelnemers opzoeken. 

HSK vraagt context te schetsen over de trainersopleiding. De secretaris geeft aan dat er een pilot voor 

een trainerscursus is geweest. Deze was gericht op beginnende trainers en ging in op de wijze waarop 

je een floorball training verzorgt, van warming-up tot afsluitend spel. Komend jaar zal er ook een cursus 

georganiseerd worden als er minstens 6 à 10 aanmeldingen zijn. De bond is bezig de trainerscursus 

NOC*NSF gecertificeerd te krijgen. Afhankelijk van de locatie en de kosten, dienen verenigingen een 

eigen bijdrage te betalen voor deelname aan de cursus. 

HSV geeft aan zich zorgen te maken over het lage aantal jeugdspelers. Bij de eigen vereniging valt het 

mee, maar de vereniging mist in het jaarplan een stukje over werving van jeugdspelers. Het bestuur 

geeft aan dat de doelstellingen niet alleen voor de senioren gelden, maar voor alle floorballers. Er wordt 

aangegeven dat dit ook bij ieder jeugdoverleg onderwerp van gesprek is. Verenigingen geven in dat 

overleg aan wat tops en tips zijn en delen op deze manier kennis en ervaringen met elkaar. 

HSK gaat in op de in te vullen vacatures voor het bestuur en de commissies en vraagt zich af wat de 

bond komend jaar anders gaat doen om vrijwilligers te werven. Het bestuur geeft aan de posten die 

bezet zijn, zo goed mogelijk uit te gaan voeren, maar grenzen te stellen aan de extra taken. Nu wordt 

de bond overeind gehouden terwijl er 6 openstaande vacatures zijn. De bestuursleden nemen te veel 

extra taken op zich. Het doel van het bestuur is de portfolio’s beter af te kaderen. De komende jaren zal 

er nagegaan worden hoe de NeFUB zo aangepast kan worden dat er minder mensen nodig zijn. Door 

het tekort aan mensen kan het wel zijn dat de organisatie van competities verandert. Er is nu 

bijvoorbeeld geen scheidsrechterscommissie, waardoor de organisatie van bondsscheidsrechters 

anders is georganiseerd. HSK tipt om een flexibele schil om het bestuur heen te bouwen, maar zelfs dit 

blijkt lastig bij de bond. Er staan projecten van een paar uur en die worden al niet ingevuld. Zo ook met 

het NK Jeugd, waar we tot een paar dagen van tevoren nog vrijwilligers hebben gezocht en we het 

minimale van het minimale hebben. Het werkt, maar het is niet ideaal. 

Er wordt gestemd over het jaarplan 2022-2023. 

Besluit: 

6 van de 6* stemmen zijn akkoord met het jaarplan 2022-2023. Het jaarplan 2022-2023 is hiermee 

vastgesteld.  
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4. Begroting seizoen 2022-2023 

De penningmeester licht de begroting voor het seizoen 2022-2023 toe en benoemt dat er een groot 

verschil is in de bijdrage voor het bestedingsplan van NOC*NSF. De bond gaat ervan uit dat deze 

grotere bijdrage eenmalig is. Verder is de inflatie groter dan eerder werd verwacht. De bond is van plan 

een aantal nieuwe investeringen te doen. 

Vergoeding voor clubscheidsrechters 

Vanaf komend seizoen geldt dat wanneer clubscheidsrechters 3 keer hebben gefloten, zij een 

scheidsrechters tenue ter waarde van 45 euro ontvangen. Voor de wedstrijden die clubscheidsrechters 

daarna fluiten, is er een vergoeding van 15 euro per wedstrijd. Op die manier loont het om je vaker op 

te geven als scheidsrechter voor je vereniging. Het aantal keer dat een clubscheidsrechter heeft 

gefloten, wordt met behulp van het wedstrijdformulier bijgehouden. 

Vrijwilligers bedankjes 

Om de waardering voor vrijwilligers te laten blijken, zal de bond een dag voor vrijwilligers organiseren. 

Dit seizoen wordt hier al op een iets kleinere schaal mee begonnen. 

Investeringsplan voor clubs en promotie 

Op dit moment zijn er slechts twee verenigingen die een subsidieaanvraag hebben ingediend. Vanaf juli 

of augustus zal er een tweede ronde openen voor een aanvraag later dat seizoen. Hiervoor geldt wie 

het eerst komt, wie het eerst maalt. 

Floorball Flamingo’s merkt op dat op de begroting 0 euro voor sponsoring staat. Dat komt doordat de 

sponsoring van Renew om korting op kleding gaat. De bond heeft geen inkomsten van sponsors. 

Doordat er geen reactie is gekomen om mee te denken aan sponsorinkomsten, zijn deze er niet (anders 

dan korting op kleding en de bijdrage van NOC*NSF). 

HSK vraagt zich af voor welke periode de tweede ronde van het investeringsplan geldt. De 

penningmeester geeft aan dat in juli of augustus een tweede ronde volgt, omdat er voor komend seizoen 

nog budget over is, gezien er maar twee verenigingen een subsidieaanvraag hebben gedaan. Voor 

seizoen 2023-2023 zal er in januari 2023 een nieuwe ronde komen, met deadline voor het indienen van 

de aanvraag op 30 april. Op die manier heb je als vereniging op tijd het geld voor de start van het nieuwe 

seizoen. Op het downloadgedeelte van de website van de NeFUB staat het investeringsplan en de 

subsidieaanvraag uitgelegd.  

Floorball Flamingo’s merkt op dat de begroting niet sluitend is, terwijl dat wel hoort. Dit komt doordat er 

een groot bedrag over is van de bestedingsbijdrage van NOC*NSF. De bond ontvangt graag ideeën 

over de wijze waarop dit geïnvesteerd kan worden. Zelf heeft het bestuur ook wel al wat ideeën, zoals 

een ‘design de NeFUB’-dag. Floorball Flamingo’s raad aan om dit in de begroting als een reservering 

te plaatsen, zodat deze sluitend is. Sonics noemt het idee om vrijwilligers te vergoeden, gezien er maar 

één betaalde kracht is. HSK geeft aan dat het handig is een ledenberaad te organiseren. Het 

bondsbestuur heeft inderdaad het idee om een dag te organiseren waarop mensen die interesse hebben 

in bepaalde onderwerpen, aan kunnen sluiten en hun ideeën kunnen geven. 

Floorball Flames vindt 15 euro vergoeding voor clubscheidsrechters weinig. De bond geeft aan dat dit 

ongeveer hetzelfde is als bij de KNVB en de KNHB. Maar ook dit onderwerp kan meegenomen worden 

in een ‘design de NeFUB’-dag. 

Sonics merkt op dat er twee keer trainersopleiding in de begroting staat. De penningmeester licht toe 

dat trainersopleidingen gaat om de ontwikkeling van de trainersopleiding. De bijdrage is dat wat de bond 

betaalt voor de leden om mee te doen aan de opleiding. 

Er wordt gestemd over de begroting 2022-2023. 

Besluit: 

6 van de 6* stemmen zijn akkoord met de begroting 2022-2023. De begroting 2022-2023 is hiermee 

vastgesteld. 
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5. Aanpassing reglementen 

5.1 Declaratieregeling 

De penningmeester licht het declaratiereglement toe. Dit is geüpdatet, waarbij toe is gevoegd dat 

clubscheidsrechters een vergoeding krijgen. 

Er wordt gestemd over de declaratieregeling. 

Besluit: 

5 van de 6* stemmen zijn akkoord met de declaratieregeling. Er is 1 onthouding van stemmen. Het 

declaratiereglement is hiermee vastgesteld. 

5.2 Nieuwe (IFF) spelregels per 1 juli 2022 

De IFF heeft een nieuwe versie van de spelregels gemaakt. De belangrijkste wijziging is dat de 5 

minuten tijdstraf gaat vervallen. Die wordt vervangen door 2+2 minuten tijdstraf. Deze straf wordt door 

2 mensen tegelijkertijd uitgezeten, waardoor je met 3 veldspelers komt te staan. Wordt er gescoord, dan 

mag een speler terug het veld in. De 2 minuten tijdstraf die niet vervalt, is voor degene die de overtreding 

heeft gemaakt. Deze twee minuten worden niet opgeheven. 

Verder mag de bal vaker dan 1 keer met de voet geraakt worden. Het is niet de bedoeling dat je gaat 

voetballen, maar je mag wel een voetbalactie maken. Daarnaast wordt een uitgestelde tijdstraf niet meer 

met een face-off hervat, maar met een vrije slag. Ook hoeft de keeper bij een strafbal niet met de voeten 

de doellijn te raken, maar wel in het doelgebied zijn.  

Afsluitend zijn er niet meer 3 wedstrijdstraffen, maar 2. Een technische wedstrijdstraf geldt alleen voor 

de wedstrijd waar je op dat moment voor bestraft wordt. De andere wedstrijdstraf is voor de wedstrijd 

erna. Een speler mag bij een rode kaart niet in de zaal of in de kleedkamer blijven. De speler dient het 

sportcomplex te verlaten. Het is aan de scheidsrechter om dit aan te sturen.  

Sonics vraagt zich af wat er gebeurt als de speler en het team weigeren hierbij mee te werken. De 

secretaris geeft aan dat de scheidsrechters de wedstrijd mogen staken.  

Als laatste zijn er een aantal verwoordingen verbeterd en is het document gemoderniseerd. 

Er wordt gestemd over de nieuwe spelregels. 

Besluit: 

6 van de 6* stemmen zijn akkoord met de spelregels. De spelregels zijn hiermee vastgesteld. 

5.3 Wedstrijdreglement senioren 

Door Covid-19 zijn verschillende onduidelijkheden uit het wedstrijdformulier aan het licht gebracht. Aan 

het reglement is daarom toegevoegd hoe een wedstrijd verplaatst dient te worden. Binnen 2 weken dien 

je als team met je tegenstander een nieuwe datum te prikken. Van de competitiecommissie hoor je de 

datum waarin je uiterlijk de wedstrijd ingehaald moet hebben. Dag en tijd maken niet uit. De wedstrijd 

mag bijvoorbeeld ook op een doordeweekse avond ingehaald worden. 

Sonics merkt op dat wanneer je tegenstander aangeeft niet in te willen halen, je alsnog verliest. De 

secretaris geeft aan dat de bond het spel faciliteert en dat de reglementen erop gericht zijn om dit zo 

goed mogelijk te organiseren. Wanneer er vanuit de kern van het spel gekeken wordt, namelijk het willen 

laten zien op het veld, dan zou je als tegenstander moeten willen spelen. De wedstrijddagen zijn ruim 

van tevoren bekend (staan in mei al op het downloadgedeelte van de NeFUB-website). Daarnaast kun 

je als vereniging/team altijd contact opnemen met de competitiecommissie indien jouw tegenstander 

niet meewerkt. De competitiecommissie kijkt dan als neutrale partij mee. 

Verder is de jeugdgastlicentie (JGL) aangescherpt. Deze heeft nu anderhalf seizoen gedraaid en we 

willen hem graag behouden. Het aantal wedstrijden dat een speler met een JGL bij de senioren mee 

mag doen is 2. Het aantal JGLs per wedstrijd is aangescherpt naar 1. Daarnaast wordt ook bij de JGL 

een Plan van Aanpak verwacht voor spelers jonger dan 15 jaar. De bond merkt dat nu, deels ook door 

Covid-19, wel heel erg jonge kinderen meedoen bij de senioren. Seniorenteams hebben aangegeven 

het eng te vinden om tegen jeugd te spelen, omdat kinderen over de boarding heen vliegen wanneer 

de spelers fysiek inzetten. 
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Afsluitend is bij het bekertoernooi de inschrijfprocedure beschreven en zijn er nieuwe begrippen aan de 

begrippenlijst toegevoegd. 

Er wordt gestemd over het wedstrijdreglement voor senioren. 

Besluit: 

6 van de 6* stemmen zijn akkoord met het wedstrijdreglement voor senioren. Het wedstrijdreglement 

voor senioren is hiermee vastgesteld. 

5.4 Wedstrijdreglement jeugd 

Het wedstrijdreglement jeugd is ondersteunend aan de jeugdcompetitie en heeft dezelfde insteek als 

het wedstrijdreglement voor senioren. De hardheidsclausules in dit reglement zijn versterkt. Er is 

toegevoegd dat de NeFUB aan het begin van het seizoen de competitievorm aan kan passen naar dat 

wat passend is. Dit wordt door het bondsbestuur besloten, en niet door de coördinatoren van de 

jeugdcompetitie. 

Daarnaast is de transferdeadline gewijzigd naar woensdag vanwege de openingstijden van het 

bondsbureau. Transfers en inschrijvingen van spelers in teams kunnen ook na woensdag nog gedaan 

worden, maar dan dient de vereniging zelf actief contact op te nemen met de coördinator van de 

jeugdcompetitie.  

Er wordt gestemd over het wedstrijdreglement voor de jeugd. 

Besluit: 

6 van de 6* stemmen zijn akkoord met het wedstrijdreglement voor de jeugd. Het wedstrijdreglement 

voor de jeugd is hiermee vastgesteld. 

5.5 Sanctieoverzicht 

Dit document vormt de basis voor de bond om te besluiten of iemand een sanctie krijgt. Afspraken 

rondom het verplaatsen van wedstrijden en boetes zijn verduidelijkt. Daarnaast is toegevoegd dat als 

er herhaaldelijk klachten zijn over misplaatst gedrag van de bemanning van een wedstrijdtafel, de 

NeFUB een sanctie mag toepassen. Onder het misplaatst gedrag van de wedstrijdtafel valt bijvoorbeeld 

het nuttigen van alcohol. Het bondsbestuur ziet dit ook als een motivatie voor verenigingen om hun 

leden te stimuleren de taak van wedstrijdtafel serieus te nemen. 

Er wordt gestemd over het sanctieoverzicht. 

Besluit: 

6 van de 6* stemmen zijn akkoord met het sanctieoverzicht. Het sanctieoverzicht is hiermee vastgesteld. 

6. Vacatures bestuur en commissies 

De voorzitter licht de vacatures toe. Er ontbreken bij de commissies en projecten zo’n 7 mensen. Voor 

het bestuur zijn er nog vier in te vullen rollen, namelijk Voorzitter, bestuurslid Jeugd & Ontwikkeling, 

bestuurslid Media & PR en bestuurslid Competitie. Dit is zorgwekkend en eigenlijk een herhaling 

van wat er iedere ALV gezegd wordt. Dat is jammer, want floorball is een prachtige sport. De voorzitter 

geeft aan bij de competitiefinales aanwezig te zijn geweest en er als niet-floorballer veel energie van 

hebben gekregen. Het zou fantastisch zijn als de bond veel vrijwilligers krijgt om floorball een boost te 

geven. Daarom vraagt de voorzitter de bestuursleden van verenigingen binnen de eigen vereniging te 

kijken of er mensen zijn die zich in willen zetten, ook al is het voor een klein deel. 

Het bestuurslid Jeugd geeft aan dat er ook goed nieuws is, want de taak voor coördinator 

jeugdcompetitie midden wordt vanaf komend seizoen ingevuld door Mark van UFC Utrecht.  

Verder wordt er door de aanwezigen voorgesteld de ‘dubbele’ functies, zoals bestuur en commissie 

Media & PR, samen te voegen. Ook jongeren en niet-achttienjarigen die het leuk vinden zich bezig te 

houden met media mogen zich aanmelden!  

Het bondsbestuur geeft aan in dienst te zijn van de sport en van alle floorballers. Als je een idee hebt, 

dan mag je dit gerust voorstellen en uitvoeren. En als het niet past, zal het bestuur zeggen wat wel past. 



*Aanvankelijk is medegedeeld dat verenigingen die online aansloten, geen stemrecht zouden hebben. Vanwege 

het lage aantal aanwezige verenigingen is besloten de twee verenigingen die online aanwezig waren stemrecht te 

geven. 

De NeFUB is ook een erkend stagebedrijf voor mbo-scholen. Dus als de mensen er zijn om studenten 

te begeleiden, kan dat ook. 

Sonics en HSK adviseren de vacatures en de teksten laagdrempeliger te maken. Er kan bijvoorbeeld 

bij geplaatst worden dat het ook mogelijk is om de taak als stage te doen. HSK biedt zich aan om over 

de vernieuwde teksten heen te lezen. 

Er zijn nu twee relevante vacatures die ingevuld moeten worden: die van voorzitter en die van 

bestuurslid Jeugd & Ontwikkeling. De voorzitter heeft aangegeven aan te blijven tot er een vervanger is 

gevonden, omdat hij in gesprek is met de KNHB over rolstoelhockey en dit belangrijke ontwikkelingen 

zijn. Het bestuurslid Jeugd & Ontwikkeling blijft aan totdat de jeugdcompetitie volgend seizoen is 

opgestart.  

De termijn voor de secretaris, Dorothee, is verlopen. Er wordt gestemd voor een derde en laatste termijn 

van 3 jaar van Dorothee voor secretaris van de bond.   

Besluit: 

6 van de 6* stemmen zijn akkoord. Dorothee treedt hiermee voor een derde termijn als secretaris van 

de NeFUB aan. 

Het bestuurslid Topsport, Vincent, treedt af. Het bondsbestuur bedankt Vincent voor zijn inzet de 

afgelopen jaren.  

Er wordt gestemd over decharge van Vincent als bestuurslid Topsport. 

Besluit: 

6 van de 6* stemmen zijn akkoord. Hiermee is Vincent decharge verleend. 

Voor vervanging van Vincent is er direct een vervanger gevonden, namelijk Leonard Widjaja. Leonard 

stelt zichzelf voor als speler van UFC Utrecht met ervaring in topsport als speler, keeper en coach. Hij 

heeft een visie voor topsport en breedtesport ontwikkeld, waarmee dit seizoen een start is gemaakt. 

Leonard legt uit dat er geen continuïteit in de training van de nationale teams zat, terwijl dit wel nodig is 

voor topsportontwikkeling. Zijn visie is om trainingsgroepen op te zetten, waarbij er op niveau getraind 

kan worden. Daarnaast worden er wedstrijden georganiseerd, waarbij ook scheidsrechters zich verder 

kunnen ontwikkelen. Er zijn ook ideeën voor de jeugd, maar Leonard geeft aan stapje bij stapje vooruit 

te willen. Verder haalt Leonard binnenkort zijn NOC*NSF niveau 3 trainerscertificaat en kent hij iedereen 

in floorballend Nederland.  

Er wordt gestemd over de toetreding van Leonard als bestuurslid Topsport. 

Besluit: 

6 van de 6* stemmen zijn akkoord. Hiermee is Leonard het nieuwe bestuurslid Topsport.  

7. Rondvraag 

HSK vraagt naar het standpunt van het bondsbestuur als het gaat om het versturen van de stukken in 

het Nederlands en in het Engels. Het bondsbestuur geeft aan dat de stukken bij NOC*NSF in het 

Nederlands ingediend dienen te worden. Daarnaast is er te weinig mankracht om deze naar het Engels 

te vertalen. 

Het oud-bestuurslid Topsport geeft aan dat een soortgelijke vraag ook via Messed Up is 

binnengekomen. De vraag was of de dopingtest van de Dopingautoriteit ook in het Engels beschikbaar 

is. Dat is het geval, maar die moet dan via IFF aangevraagd worden. 

Voor de bond is het prima om niet-Nederlandssprekende vrijwilligers in de commissies of in het bestuur 

te hebben, zolang de stukken in het Nederlands gedaan kunnen worden. De taak om media op te 

pakken past dan bijvoorbeeld beter dan die van bestuurslid Jeugd & Ontwikkeling. 

8. Afsluiting 

Om 21.20 uur bedankt de voorzitter iedereen, ook degenen die online aanwezig waren. De volgende 

keer is de ALV wederom fysiek.  


