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Notulen Algemene Leden Vergadering Nederland Lacrosse  

Hockeyclub AMHC - Barchman Wuytierslaan 234, Amersfoort 

Zondag 17 september 2017  

 

Aanwezig:  Rolijne Pietersma, Céline Cleij, Hugo vd Kort (Delft Lacrosse), Britt van Binsbergen 

(Den Haag Lacrosse), Peter Boogers, Patty van Baal (MDNT), Stef Groen (beoogd bestuurslid 

Topsport NLB), Sem Dreijer, Kaylee van Dijk, Maud Kok, Kim Hahn (Wageningen Warriors), Bas 

van Beers (Were Di Lacrosse), Lea Wiggers, Julia Rombouts, Adeline Dehue, Marrit Smit 

(Leicrosse), Marloes Otter, Annette Adema, Max Hein, Martin Karkossa (Groningen Gladiators), 

Ercüment Unsurorlu (Phoenix Enschede), Anja Scherjon (Ledenadministratie), Rowan de Kort, 

Hilde Romijnders, Marieke Brouwers, Marike Koekkoek, Reinier König, Caroline van Heugten, 

Bellamie Persad (Keizerstad Kannibalz), Claasje Beyen (kascommissie), Mike Chin, Lara Elemans 

(Amersfoort),  

Hendrik van Sandick (voorzitter NLB), Sander Palfenier (secretaris NLB en notulist), Andris van 

der Voort van der Kleij (breedtesport), Steven Luna (ontwikkeling) 

 

Afwezig met afmelding: Domstad Devils, Amsterdam Lions, Maastricht Lama’s,  

 

Afwezig zonder afmelding: Rotterdam Jaguars, Martinistad 

 

Machtigingen stemmen: Were Di Lacrosse/Tilburg is gemachtigd door Amsterdam Lions, 

Amersfoort is gemachtigd door Domstad Devils. 

 

1. Opening 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering om 13.07 uur. 

 

2. Agenda 

De voorzitter vraagt of er op- en/of aanmerkingen op de agenda zijn. Tilburg geeft aan dat 

nog gestemd moet worden of Were Di de status van volwaardig lid over mag nemen van de 

Tilburg Titans.  

De voorzitter besluit hierover gelijk te stemmen bij hand opsteken. Alleen Domstad Devils 

onthoudt zich van stemmen omdat voor dit punt geeft machtiging is afgegeven. Er zijn geen 

tegenstemmers 

Voor: 9, Tegen 0. Onthouding 1 

Daarmee is besloten dat Were Di Lacrosse per direct de status van volwaardig krijgt.. 

 

Verder zijn er geen op- of aanmerkingen op de agenda. Daarmee is de agenda vastgesteld. 

 

 3. Vaststellen notulen ALV 11 september 2016 

Er zijn geen op- en aanmerkingen op de notulen van de ALV van 18 juni 2017. Daarmee zijn 

de notulen vastgesteld. 

 

4. Mededelingen 

-  Om meer transparant te kunnen zijn in de toekenning in boetes gedurende de 

competitie, zullen de toegekende boetes online terug te vinden zijn voor de clubs. 
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- Afgelopen jaren is soepel omgegaan met de uitschrijvingen van leden. De deadline voor 

uitschrijvingen is 31/8. Het bestuur heeft besloten deze datum te verplaatsen naar 30/9. 

Deze nieuwe datum zal wel als harde datum gehanteerd gaan worden.1 

 

5. Secretarieel Jaarverslag 

De voorzitter noemt kort de belangrijkste punten uit het verslag. Naar aanleiding van het 

verslag wordt namens Domstad Devils gevraagd wat de richtlijnen zijn voor de 

subsidieverstrekking. De secretaris geeft aan dat de door de ALV vastgestelde subsidieregeling 

(het document met de richtlijnen voor de subsidie) op de website te vinden zijn. 

Er zijn geen op- en aanmerkingen op het  secretarieel jaarverslag. Daarmee is het verslag 

aangenomen. 

 

6. Financieel Jaarverslag 

Bij afwezigheid van de penningmeester wegens ziekte geeft de voorzitter aan dat de NLB 

financieel een goed jaar heeft gedraaid en dat we een eventuele aanpassing van de contributie 

laten afhangen van de ontwikkelingen binnen de NLB en NOC*NSF. Op de vraag of er op- en 

aanmerkingen zijn op het financiële jaarverslag, worden namens de Domstad Devils de 

volgende vragen gesteld: 

 

Vraag: Waarom zijn de daadwerkelijke kosten lager dan begroot bij de 

scheidsrechtercommissie? 

Antwoord (door breedtesport): de kosten hangen af van de declaraties van de commissie en die 

waren afgelopen jaar lager. 

 

Vraag: Waarom zijn de daadwerkelijke afschrijvingen minder dan begroot? 

Antwoord (door voorzitter): omdat bepaalde afschrijvingen, zoals de website, over meer jaren 

gespreid worden en de website later is opgeleverd dan gepland. 

 

Het verslag van de kascommissie (Claasje Beyen en Jorick Spitzen) wordt door Claasje Beyen 

toegelicht. Ze bedankt de penningmeester voor zijn goede werk de afgelopen jaren en raadt 

de ALV aan het financieel jaarrapport aan te nemen. 

 

De voorzitter vraagt of er nog op- en aanmerkingen zijn op het financieel jaarrapport. Er zijn 

geen op- en aanmerkingen meer, daarmee is het financieel jaarrapport aangenomen. 

 

De voorzitter bedankt de kascommissie, Claasje Beyen en Jorick Spitzen, voor hun werk in de 

afgelopen twee jaren en verzoekt aan de ALV twee nieuwe leden aan te dragen. 

Rowan de Kort (Nijmegen) en Lea Wiggers (Leiden) melden zich aan als lid van de 

kascommissie.  

 

7. Organisatie finaleweekend 

Afgelopen editie is noodgedwongen georganiseerd door het bestuur van de NLB, op de velden 

van Zeeburgia in Amsterdam, omdat er uiteindelijk geen enkel bod is gedaan door een club 

en het bestuur het onaanvaardbaar vond om het jaar af te sluiten zonder finaleweekend. Om 

dit in de toekomst te voorkomen is tijdens de  ALV van 18 juni 2017 afgesproken dat de 

organisator voor de aankomende twee jaren bekend zou moeten zijn. Een tweede afspraak is 

dat deze ALV de deadline voor aanmeldingen zou zijn voor de komende twee jaar. Het bestuur 
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van de NLB heeft een lijst opgesteld waarin de volgorde van organisatoren staat voor het geval 

er geen vrijwillige aanmeldingen zijn. Voor het seizoen 2017-2018 heeft Were Di Lacrosse zich 

kandidaat gesteld. Geen van leden heeft hier bezwaar tegen, waarmee Were Di Lacrosse als 

organisator voor aankomende editie van het finaleweekend in 2018 zal optreden. De voorzitter 

bedankt Tilburg voor de aanmelding en wenst ze veel succes. 

Voor het seizoen 2018-2019 meldt zich geen vrijwillige kandidaat, waarmee Phoenix Enschede 

(de eerste op de lijst) de aangewezen kandidaat is voor 2018-2019. 2 

 

Namens Domstad Devils kwam de vraag hoe de gesplitste organisatie in 2009 is geweest. 

Stef Groen kon daar na navraag antwoord op geven. De dames en heren finales werden op 

verschillende locaties gespeeld. 

 

8. Concept weersbepalingen 

Bestuurslid breedtesport licht dit punt toe. Door onduidelijke en/of onbekende richtlijnen met 

betrekking tot het weer zijn er in het verleden wedstrijddagen door gegaan die hadden moeten 

worden afgelast of vice versa. Het bestuur heeft gedurende de zomer een concept met 

richtlijnen gemaakt. In de toekomst zal het bestuur bij een code rood weerswaarschuwing  de 

wedstrijden vanuit de bond afgelasten. Zo lang dit niet het geval blijft het organiserende team 

de verantwoordelijkheid hebben voor de inschatting om de wedstrijddag door te laten gaan 

of af te gelasten. Op het moment dat de hoofdscheidsrechter aanwezig is, verschuift deze 

verantwoordelijkheid naar de hoofdscheidsrechter. 

 

9. Voorstellen nieuwe ledenadministrateur en voordragen nieuw bestuurslid topsport 

De voorzitter geeft aan verheugd te zijn dat twee nieuwe vrijwilligers aan het werk gaan bij de 

NLB.  

Als eerste stelt hij Anja Scherjon (Enschede) voor als nieuwe ledenadministrateur.  

Daarna introduceert hij Stef Groen en vraagt hem zichzelf voor te stellen aan de ALV. Na een 

korte introductie draagt de voorzitter namens het bestuur Stef Groen voor als bestuurslid 

Topsport.  

De ALV verkiest Stef Groen unaniem als bestuurslid Topsport. 

 

De voorzitter richt zich ook met een dankwoord richting scheidend bestuurslid Andris van der 

Voort van der Kleij . Andris heeft bijna drie jaar prima werk verricht door zowel de competitie 

als de beker in goede banen te leiden en daarnaast andere klussen op zich te nemen, zoals 

afgelopen juni het finaleweekend. Als dank ontvangt hij het inmiddels traditionele NLB 

kussensloop, een fles wijn en (later) de enige echte NLB strandhanddoek. Andris reageert met 

een kort dankwoord.  

 

Ook penningmeester Axel Bijker neemt afscheid na drie jaar, maar is wegens ziekte helaas niet 

aanwezig. De voorzitter memoreert dat Axel de bij zijn aantreden in wanorde verkerende 

boekhouding heeft gestroomlijnd en een goed boekhoudprogramma heeft geïntroduceerd. 

Daardoor is er veel beter zicht op de financiële situatie. Hij bedankt Axel namens de NLB voor 

al zijn goede werk. De cadeaus volgen later. 

 

Als laatste punt worden de openstaande vacatures nogmaals benoemd:  

Bestuurslid breedtesport,  

penningmeester en  
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commissieleden voor de scheidsrechtercommissie dames. 

De secretaris benadrukt de urgentie nogmaals door te benoemen dat zonder breedtesport 

bestuurslid en scheidsrechtercommissie de competitie per direct onder druk zal komen te 

staan. Het gemis van een penningmeester heeft ook gevolgen, maar desnoods kan die taak 

uitbesteed worden aan een externe boekhouder, hetgeen wel geld zal kosten. 

 

10. Presentatie ontwikkeling 

Hoofd ontwikkelingscommissie Steven Luna geeft een korte presentatie over voortgang van 

de trainersopleiding. Op dit moment wordt er gewacht op een reactie vanuit US Lacrosse voor 

het theoretische gedeelte van de opleiding. De organisatie van de praktijkdag houdt de NLB 

in eigen handen. Met goed gevolg zal deze opleiding een trainerscertificaat opleveren van de 

NLB.  Luna vraagt teams per mail, ontwikkeling@nederlandlacrosse.nl , aan te geven hoeveel 

trainers de clubs willen opgeven. 

Vraag Amersfoort: is dit voor de toekomst of voor nu? 

Antwoord: Op dit moment wordt gewerkt aan een realisatie voor dit seizoen 

 

Vraag Delft: Mogen er meer trainers meedoen dan de aangegeven twee? 

Antwoord: ja 

 

Ook gaat Luna in op het standaardiseren van de clinics. Het document hiervoor staat al op de 

website. Dit document kan als leidraad dienen om de organisatie van een clinic te 

vergemakkelijken en de kwaliteit hiervan uiteindelijk te kunnen waarborgen.   

Luna vraagt als laatste om na gebruik van het document feedback te sturen en hem te laten 

weten of er meer behoefte is aan dergelijke documenten. 

 

Mike Chin van Amersfoort vraagt of er op dit moment materiaal aanwezig is bij de bond. 

Bestuurslid breedtesport laat weten dat dit er op dit moment niet is, maar wel gaat komen. Op 

dit moment is de bond bezig met de realisatie van de garagebox op de bondslocatie, waarna 

aangeschaft materiaal ook opgeslagen kan worden. 

Ercüment Ersurorlu (Enschede) vult daar bij aan dat clubs zelf ook subsidie kunnen aanvragen 

voor clinicmateriaal bij de bond. 

 

Pauze 14.20u- hervatting14.38u 

 

11. Clinics 

Bestuurslid breedtesport gaat naast het standaardiseren van de clinics wat verder in op de 

aanvragen. De NLB krijgt steeds vaker aanvragen binnen voor lichamelijke oefening 

doeleinden. Helaas komt te vaak voor dat een clinic/workshop niet doorgaat. Dat gaat ten 

kostte van de ontwikkeling van de sport.  Via de huidige structuren komt  de aanvraag niet 

altijd terecht bij de potentiële trainers. De NLB ziet graag een groep van potentiële 

(clinic/workshop)trainers zich verzamelen bv via WhatsApp en de aanvragen daarin uitzetten. 

Het gaat hier om clinic/workshop aanvragen die ten goede komen aan de ontwikkeling van de 

sport, met name aanvragen vanuit bijvoorbeeld scholen. Indien de aanvragende instantie de 

financiële middelen niet heeft, is de NLB bereid een reiskosten vergoeding en een 

uurvergoeding te verstrekken voor maximaal twee trainers. De maximale uurvergoeding zal 

per aanvraag bekeken worden.  

mailto:ontwikkeling@nederlandlacrosse.nl
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Commerciële aanvragen voor bijvoorbeeld bedrijfsuitjes kan de bond ook uitzetten in deze 

groep, maar hier zal de bond geen financiële bijdrage aan leveren. Aanvragen die direct bij 

clubs binnen komen, kunnen door de eigen clubs afgehandeld worden, maar kunnen deze 

groep wel als back up gebruiken. Breedtesport zal spoedig een mail sturen om deze groep op 

te starten. 

Voorgesteld wordt dat de clubs uitwisselen wat ze rekenen voor een commerciële clinic en wat 

daarvoor de reden is.  Op de ALV blijkt namelijk dat dit nogal uiteenloopt. Eén tarief kan handig 

zijn, bijvoorbeeld als een clinic wordt overgedragen aan een andere club. 

 

12. EHBO 

De secretaris vraagt of er behoefte aan een nieuwe EHBO cursus (welke gesubsidieerd wordt 

door de NLB). Meerdere leden geven aan dat hier behoefte aan is. De secretaris stuurt snel een 

mail om te inventariseren hoeveel animo er exact is om een aanvraag te kunnen doen. 

 

13. Competitie 

Bestuurslid breedtesport geeft enige toelichting over de komende competitie: 

- Team België dames zal niet meer mee doen in de competitie. De NLB had het Belgische 

team teruggezet van de eerste naar tweede divisie omdat niet voldaan werd aan de 

gestelde afspraken. België wilde niet in de tweede divisie mee spelen.  

- Er heeft een kleine herindeling van de divisies plaatsgevonden naast de reguliere 

promotie en degradatie. 

- Gedurende de eerste helft van de competitie zullen naar alle waarschijnlijkheid de 

organiserende teams (teammanagers) verantwoordelijk worden voor het invoeren van 

de wedstrijduitslagen op de website. Dit hangt af van de voortgang van de aanpassing 

van de website. De wedstrijdrosters zullen zelf ingevoerd moeten worden. Hiervoor zal 

een deadline gelden. De wedstrijdadministratie zal een controle uitvoeren. 

- Inhaalwedstrijddagen worden gespeeld op de eerstvolgende inhaaldag en worden 

georganiseerd door het team waarbij de organisatie niet doorging, de locatie mag wel 

afwijken. 

- Individuele wedstrijden mogen ingehaald worden op elke dag van de week, zo lang dat 

maar binnen een maand na de uitgestelde wedstrijd gebeurd. 

- Tijdens het Newcomers Tournament zal de teammanagers bijeenkomst zijn. 

- Amersfoort is een vaste uitwijkmogelijkheid als wedstrijdlocatie 

- 30 september is de uiterlijke datum voor uitschrijvingen van leden. Voor leden die op 

1/10 2017 nog ingeschreven staan, zal contributie voor het seizoen 2017-2018 betaald 

moeten worden.  

- Afgelopen jaren is elk seizoen minimaal 1 tuchtincident geweest. De NLB hoopt op een 

seizoen zonder incidenten. 

 

Vraag Wageningen:  de teammanagers meeting valt samen met het Newcomers Tournament, 

MDNT camp en een scheidsrechter cursus. Dat maakt het erg lastig om overal bij aanwezig te 

zijn.  

Antwoord breedtesport: Bij goede reden zal bij afwezigheid bij de teammanagersmeeting de 

teammanager individueel ingelicht worden. 

 

Vraag Leiden: Sommige teams hebben de concept schema’s niet ontvangen. 
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Antwoord breedtesport: alle voorzitters hebben de schema’s op de mail gekregen. Indien een 

schema niet ontvangen is graag de contactgegevens nakijken en een mail sturen naar 

breedtesport@nederlandlacrosse.nl om het schema als nog te ontvangen. 

 

14. Door clubs aangedragen punten 

Delft: verzoekt aandacht te hebben voor het formaat van nummers aan de voorkant van 

tenues, omdat dat soms lastig te zien is voor verdedigers en scheidsrechters. Nijmegen geeft 

aan dat ze een kleine overgangsperiode hebben omdat de bestellingen van nieuwe tenues nog 

niet binnen zijn. 

 

Den Haag: verzoekt of het mogelijk is om een meisje jonger dat 16 dispensatie te verlenen. In 

dit specifieke geval gaat het om een meisje dat al vier jaar lacrosse speelt en toestemming van 

haar ouders heeft. Het bestuur overweegt een algemene dispensatieregeling met criteria. De 

clubs geven hun mening, waar een aantal team de grens van 16 voldoende vinden, zijn meisjes 

jonger dan 16 fysiek en metaal oud genoeg? Andere clubs vinden dat er gekeken moet worden 

naar ervaring met het spel. De clubs zijn het er wel over eens dat dit een moeilijk punt is in de 

groei naar een jeugdcompetitie toe. Het bestuur heeft de meningen aangehoord en zal 

volgende bestuursvergadering een besluit hierover nemen.  

Amersfoort geeft aansluitend op dit punt aan dat het een mogelijkheid zou kunnen zijn om 

een jeugdcompetitie te starten met kleinere teams om de stap naar een eigen competitie 

kleiner te maken. 

 

Leiden: vraagt hoe andere teams hun vaste belijning voor elkaar hebben gekregen. Amersfoort 

en Enschede geven beiden aan dat om de tafel te gaan zitten met alle lokale betrokken partijen 

de beste optie is. 

 

15. Rondvraag 

Were Di Lacrosse: vraagt namens de voorzitter van Were Di Lacrosse of de situatie rondom 

het huidige gebruik van het logo van de NLB onder de aandacht is bij het bestuur van de NLB. 

De voorzitter geeft aan dat het onderwerp onder de aandacht is. Het gaat om het gebruik van 

het in 2011 gewijzigde oorspronkelijke logo. Daarover wordt overlegd met de ontwerper van 

dat logo. 

 

Nijmegen: vraagt wanneer de volledige competitieschema’s bekend zullen worden 

Bestuurslid Breedtesport: Dames 1e en 2e divisie en heren 1e divisie komende week. De overige 

divisie op een zo laat mogelijk tijdstip om de startende teams met nieuwe leden zo lang 

mogelijk de kans te geven om mee te doen. 

 

Wageningen: vraagt om op de volgende ALV de verplichting van het dragen van goggles in 

stemming te brengen. De voorzitter vraagt hiervoor een onderbouwd voorstel te doen. 

 

Secretaris: door de ontwikkelingen bij de F.I.L. om met lacrosse de Olympische status te zal de 

doping handhaving een prominentere rol gaan krijgen. De nationale teamspelers zullen op 

termijn de ‘whereabouts’ bij moeten gaan houden voor mogelijke out-of-competition 

controles. 

 

 

mailto:breedtesport@nederlandlacrosse.nl
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16. Sluiting 

De voorzitter dankt iedereen voor de aanwezigheid en inzet. Hij sluit de vergadering om 16.06 

uur. 

 
1 Dit punt is later besproken in de vergadering maar viel onder de mededelingen 
2 De organisatie ligt in handen van Phoenix Enschede, maar het is niet verplicht het in Enschede 

te organiseren. 

 


