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Algemene Ledenvergadering  
Zondag 11 september 2016, 13.00 uur  
Kantine Atletiekvereniging Triathlon, Amersfoort 
 
Aanwezig: Roos van Rooij (Tilburg Lacrosse), Adrienne Broeders, Olaf van Nielen (Wageningen 
Warriors), Simone de Jong, Manouk Bolt, Hella Janssen en Pauline Thio (LLV Leicrosse), Tom van 
Haaren (Keizerstad Kannibalz), Maarten Versteeg en David Koole (Domstad Devils), Nick Rodewijk en 
Paul Blijs (Rotterdam Lacrosse), Mike Chin (Amersfoort Lacrosse), Stephan de Keijser (Amsterdam 
Lacrosse), Coen Berkhout en Elise van Dijk (Groningen Gladiators), Priscilla Hanssen, Bellamie Persael 
en Emma van Grondelle (Keizerstad Kannibalz), Mark van Kruistum en Ercüment Unsurorlu (Enschede 
Phoenix), Ariaan Bruinsma en Robert Otten (Martinistad Lacrosse) Guido van de Lindeloof 
(herenscheidsrechters) Roelof Vuurboom (TNL) Claasje Beyen (kascommissie), Sander Palfenier 
(kandidaat bestuurslid),  
Hendrik van Sandick (voorzitter NLB), Henriëtte de Jong (vice-voorzitter), Axel Bijker (penningmeester), 
Andris van der Voort van der Kleij (bestuurslid breedtesport), Jasper van der Horst (bestuurslid jeugd) 
en Els Manders (secretaris/ notulen)  
Afwezig met kennisgeving: WDNT, MDNT, Jorick Spitzen (kascommissie), Damesscheidsrechters, 
Ossendrecht Lacrosse 
Afwezig zonder kennisgeving: Delft Lacrosse, Den Haag Lacrosse  
 
1. Opening 
Hendrik van Sandick opent de vergadering om 13.00 uur. Hij heet iedereen van harte welkom. 
 
Aan de hand van het ledenaantal van de aanwezige clubs en de machtigingen is het aantal stemmen 
bepaald. Hieronder staat de stemverhouding weergegeven: 

- Amsterdam Lions: 20 stemmen  
- Domstad Devils: 15 stemmen 
- Enschede Phoenix: 10 stemmen 
- Groningen Gladiators: 15 stemmen  
- Keizerstad Kannibalz: 10 stemmen 
- LLV Leicrosse: 5 stemmen 
- Rotterdam Lacrosse: 10 stemmen 
- Tilburg Lacrosse: 15 stemmen 
- Wageningen Warriors: 15 stemmen  

 
Het totaal aantal aanwezige stemmen is 115 stemmen. Voor een meerderheid zijn meer dan 58     
stemmen nodig. 
 
2. Vaststellen agenda 
De agenda is als volgt vastgesteld: 

1. Opening 

2. Vaststellen agenda 

3. Vaststellen notulen bondsvergadering 18 juni 2016 

4. Mededelingen en ingekomen stukken 

5. Stemming Leicrosse volwaardig lid 

6. Goedkeuring secretarieel jaarverslag 2015-2016 

7. Goedkeuring jaarrekening 2015-2016 

8. Decharge en installatie kascommissie 

9. Decharge bestuursleden 
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10. Voordracht (en benoeming) nieuw bestuurslid 

11. Vacatures  

12. W.v.t.t.k. 

13. Rondvraag 

14. Sluiting 

 

3. Vaststellen notulen vorige bondsvergadering 
Mike vraagt of er al onderzoek gedaan is naar de mogelijkheden voor het jeugdlidmaatschap. Jasper 
heeft contact gehad met Captain Lax. Zij kunnen een t-shirt aanbieden voor de jeugdleden. 
Waarschijnlijk gaat dit het cadeau bij een jeugdlidmaatschap worden. 
 
Coen van Groningen Gladiators vraagt hoe Inventeers gereageerd heeft op de partij die 
verantwoordelijk is voor het websitegedeelte op de Duitse bondssite. Deze partij is gecommuniceerd 
naar Inventeers en zij nemen contact op als ze meer informatie willen over de opzet voor de 
databasestructuur betreffende het competitiegedeelte. 
De kosten van de website blijven onder de 8.000 euro.  
 
De notulen zijn verder zonder inhoudelijke opmerkingen vastgesteld. 
 
4. Mededelingen en ingekomen stukken 
Er zijn geen mededelingen en ingekomen stukken. 
 
5. Stemming Leicrosse volwaardig lid 
Leicrosse heeft de afgelopen jaren een stabiele basis gecreëerd en willen de komende jaren verder 
doorgroeien. Er is een enthousiast bestuur actief. Momenteel hebben ze officieel 20 leden en is er een 
nieuwe groep enthousiastelingen actief die uit de introductieperiode is gekomen.  Namens het bestuur 
van de NLB hebben Hendrik en Henriëtte een zeer postief gesprek gevoerd met het bestuur van 
Leicrosse. 
 
Leicrosse wordt unaniem als volwaardig lid gekozen door de ALV en heeft vanaf nu stemrecht in de 
vergadering. Het bestuur heet Leicrosse van harte welkom. 
 
6. Goedkeuring secretarieel jaarverslag 2015-2016 
Het jaar 2015-2016 was een mooi jaar voor Nederland Lacrosse. Het aantal leden is licht gegroeid. Het 
bestuur heeft het afgelopen jaar in een stabiele samenstelling kunnen functioneren, waardoor nieuwe 
initiatieven zijn opgepakt, zoals het organiseren van een trainersdag. De competitie is mooi afgesloten 
met het finaleweekend in Rotterdam waar de Domstad Devils bij de dames en de Amsterdam Lions bij 
de heren  kampioen zijn geworden. Daarnaast zijn er enkele jeugddagen georganiseerd. De 
scheidsrechterscommissies hebben ervoor gezorgd dat er meer en kwalitatief betere scheidsrechters 
gekomen zijn het afgelopen seizoen.   
De topsportstructuur heeft het afgelopen jaar een stap gezet. De stichting TNL (Topsport Nederland 
Lacrosse) is opgericht. Deze stichting komt boven het MDNT, WDNT en boxlacrosse te staan.  
Het WDNT heeft een actief tussenjaar gehad met verschillende development- en elitecamps.     
 
Het jaarverslag wordt zonder inhoudelijke opmerkingen goedgekeurd. 
 
7. Goedkeuring jaarrekening 2015-2016 
Voor het tweede jaar op rij is er een positief resultaat behaald. Dit biedt een stabiele basis voor de 
komende jaren. Mocht de NOC*NSF subsidie de komende jaren minder worden kan dit opgevangen 
worden. 
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Deze jaarrekening gaat over een periode van 10 maanden in plaats van 12 door de wijziging van het 
boekjaar. Voor aankomend seizoen gaat het boekjaar weer over 12 maanden van 1 juli tot en met 30 
juni.  
 
De sticks die in bezit zijn van de bond zijn volledig afgeschreven. Deze sticks zijn nog in goede staat en 
kunnen gebruikt blijven worden. Er zullen geen nieuwe sticks aangeschaft worden. 
 
Er staat voor clinics 1000 euro op de begroting. Er zijn geen inkomsten binnengekomen, omdat alle 
clinics doorgeschoven zijn naar de verenigingen. De begroting is opgesteld, voordat de beslissing is 
genomen om alle clinics door te sturen naar de vereniging. 
 
Er zijn stappen genomen om het positieve resultaat niet zo hoog uit te laten vallen. Er is een 
subsidieregeling ingesteld voor verenigingen, zodat zij aanspraak maken op een bijdrage voor 
initiatieven die ze nemen. Het aanvraagformulier is te vinden op de bestuurdersdropbox. 
 
Wageningen stelt de vraag wat er met de contributie gebeurt als er consistent een positief resultaat 
wordt gedraaid. Hier wordt zeker over nagedacht. De keuze zal mede afhangen van de subsidie van 
NOC*NSF. Als er meer duidelijkheid is over de herverdeling van de subsidie wordt er ook een beslissing 
genomen over de hoogte van de contributie en de uitgaven van Nederland Lacrosse. De herverdeling 
van de subsidie van NOC*NSF zal niet beslist worden op basis van resultaat wat gedraaid wordt. Ze 
denken na over het toekennen van subsidie op basis van grote (top 10 bonden) en kleine bonden. Het 
is daarbij niet van belang hoeveel leden je hebt, de potentie van de bond op internationaal 
topsportniveau is belangrijker. Er circuleren ook scenario’s waarin de bijdrage voor kleine niet 
Olympische bonden tot nul wordt gereduceerd. Volgend jaar weten we meer.  
 
De jaarrekening wordt unaniem aangenomen door de ALV, met dank aan penningmeester Axel.  
 
8. Decharge en installatie kascommissie 

De huidige kascommissieleden Claasje Beyen en Jorick Spitzen worden bedankt voor hun inzet. De 

vergadering herbenoemd Claasje Beyen als kascommissielid voor aankomend seizoen. Jorick Spitzen 

wordt gevraagd of hij als lid van de kascommissie wil aanblijven. 

 
9. Decharge bestuursleden en erelidmaatschap 

Henriëtte de Jong en Els Manders worden bedankt voor hun inzet de afgelopen jaren en bij deze 

gedechargeerd uit het bestuur. Hendrik merkt op dat het bestuur hen allebei zeer zal missen.  

Els heeft de afgelopen twee jaar haar taken als secretaris uitstekend vervuld en was belangrijk voor de 

goede sfeer en communicatie in het bestuur. Hij overhandigt haar een cadeau en een kussensloop met 

het NLB-logo, zodat ze nog vaak met plezier kan terugdenken aan de tijd in het bestuur. 

Henriëtte heeft zich vele jaren op een positieve manier ingezet voor de promotie van lacrosse in 

Nederland, waarvan vijf jaar in het bestuur. Ze heeft vier jaar lang de zware taak gehad om competitie 

en de beker te organiseren en te begeleiden en dat tot prima gedaan. Ook buiten haar portefeuille 

heeft ze veel werk verzet en het bestuur alert gehouden. Op momenten dat bestuursleden afhaakten 

heeft ze telkens de noodzakelijke taken overgenomen.  

Het bestuur stelt daarom voor haar tot erelid te benoemen. Dit voorstel wordt met algemene stemmen 

aangenomen. Daarmee wordt ze na Ray Birch en Erik Vogels het derde  erelid in de efljarige historie 

van de bond. De voorzitter overhandigt haar een oorkonde met bewijs van het erelidmaatschap. Ook 

zij krijgt het kussensloop om van een welverdiende rust te genieten (zal niet gebeuren, haar kennende) 

en een cadeau. 
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10. Voordracht (en benoeming) nieuwe bestuurslid 

Sander Palfenier stelt zich voor als kandidaat bestuurslid. Hij heeft ervaring in de lacrossesport als 

speler, mede-oprichter van Den Haag Lacrosse en organisator van Beachlacrosse. Daarnaast heeft hij 

de master Internationaal Sportmanagement gedaan waar hij nuttige kennis heeft opgedaan die hij kan 

gebruiken voor de lacrossesport. Daarna is Sander geruime tijd werkzaam geweest als militair, waarbij 

hij de laatste jaren actief is geweest bij het Bureau Internationale Militaire Sport. Hij heeft daarvoor 

onder ander de militaire wereldkampioenschappen georganiseerd.  

 

Sander wordt door de ALV unaniem gekozen als secretaris. Bij deze is Sander geïnstalleerd als 

secretaris. 

 

11. Vacatures 

De vacature topsport in het NLB bestuur is nog vacant. 

 

Steven Luna wordt hoofd van de ontwikkelingscommissie. En wordt Chief Development Officer met 

als taak de bevordering van de lacrossesport in Nederland. Hij is een ervaren lacrossetrainer. Hij gaat 

zijn ervaring onder meer gebruiken om trainingen te geven. Daarnaast heeft hij veel ervaring met 

promotie. Er zijn nu twee andere geïnteresseerden die de commissie waarschijnlijk komen versterken. 

Mochten er nog meer enthousiastelingen zijn kunnen deze zich melden bij de secretaris. 

 

De breedtesportcommissie zoekt nog leden. Er kan gedacht worden aan het organiseren van de beker 

of administratieve taken voor de competitie. 

 

Daarnaast zoekt de damesscheidsrechterscommissie nog een of twee leden voor onder andere 

administratieve taken en het (mede)organiseren van cursussen. 

 

De jeugdcommissie bestaat nu uit Kim van der Linden en Daniël Sterenborg en wordt aangestuurd 

door Jasper vanuit het NLB. Deze commissie kan nog extra ondersteuning gebruiken. 

 

De ledenadministratiefunctie komt per 1 januari 2017 vacant. Leen van der Voet verwerkt dit 

kalenderjaar nog de ledenmutaties. 

 

Geïnteresseerden in een van deze functies kunnen contact opnemen met de secretaris 

(secretaris@nederlandlacrosse.nl). 

 

12. W.V.T.T.K. 

De deadline voor het doorgeven van competitieteams  voor de tweede en derde divisies is 28 

september. Er wordt gekeken in hoeverre teams van één vereniging op dezelfde wedstrijdlocatie 

kunnen spelen. Dit dienen verenigingen zelf aan te geven bij Andris.  

 

Vanaf dit seizoen moeten herenteams in de hoofdklasse met dezelfde kleur helm spelen. De vraag is 

of hiervoor een subsidieaanvraag gedaan kan worden voor spelers die slechts een periode bij een club 

komen spelen. Er ontstaat een discussie over het feit of de bond hieraan een bijdrage moet leveren. 

Sommigen zijn van mening dat deze regel al vijf jaar aangekondigd wordt en dat de club tijd genoeg 

heeft gehad om hier op in te kunnen spelen. Het is een kleine moeite om een paar helmen aan te 
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schaffen die gebruikt kunnen worden door tijdelijke leden. Anderen vinden dat alle kosten die extra 

gemaakt moeten worden zoveel mogelijk uitgesloten moeten worden. Er komt geen eenduidig besluit 

in de vergadering naar voren. Het NLB bestuur gaat over dit punt nadenken en komt hierop terug in 

een volgende ALV. 

 

12. Rondvraag 

Amsterdam vraagt of het een bewuste keuze is dat alle communicatie in het Nederlands gaat. Het 

bestuur gaat erover nadenken om een Engelse vertaling toe te voegen aan de communicatie. 

 

13. Sluiting 

Hendrik bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 15.30. 


