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Jaarplan 2018-2019  

Algemeen 
 
De focus ligt op drie onderwerpen. Ten eerste het makkelijker maken voor de lacrossers om te 
lacrossen. Ten tweede het mogelijk maken dat de sport weer kan gaan groeien. Dat doen we door in 
te zetten op jeugd, trainersopleiding en nieuwe trainingsvormen en het organiseren van een goede 
samenwerking tussen de nationale teams met het oog op sponsoring en promotie.  
De nationale teams zijn het derde speerpunt. we willen die ondersteunen met meer geld en zorgen 
voor een goede samenwerking. 
 
Daarnaast is het goed voor de sport als er nieuwe verenigingen bijkomen. Daarin kan de bond wel 
initiatieven ondersteunen maar niet ontplooien.  
Voor de continuïteit van de sport is het belangrijk dat clubs jeugd kunnen opnemen en dat na hun 
studie spelers gewoon lid kunnen blijven.  Daarom streven we ernaar dat op lange termijn de clubs 
los komen van de universiteit of dat de universiteit de belemmeringen voor deze ontwikkeling laat 
vallen. 
 
Competitie, beker en boxlacrosse 
De veldcompetitieopzet blijft hetzelfde.  We gaan bekijken of we flexibeler kunnen worden met  
veranderingen in teams en schema’s. Komend seizoen zal Nijmegen het finale weekend organiseren. 
De boxlacrosse competitie zal een doorontwikkeling doormaken. De jeugdtoernooien zullen als mini 
competitie opgenomen worden in de agenda.  
De bekercompetitie staat ook voor het komende seizoen op de agenda. Die willen we in 
samenwerking met de Lacrosse Academy vormgeven. 
 
Scheidsrechters  
De focus van de herenscheidsrechterscommissie ligt ook aankomend jaar op het effectief feedback 
geven op scheidsrechters, zodat scheidsrechters hun vaardigheden en presentatie op het veld 
kunnen verbeteren. Om het niveau van de scheidsrechters omhoog te brengen wordt de ervaring 
gebruikt van scheidsrechters die op internationaal niveau actief zijn. In het aankomend seizoen weet 
een grote groep heren scheidsrechters hoe ze een assessment af moeten nemen en ze worden 
aangemoedigd om regelmatig assessment te doen.  
Daarnaast worden meer ervaren scheidsrechters aangemoedigd om internationaal te gaan fluiten en 
zodoende hun vaardigheden te verbeteren. Het doel is om op ieder groot toernooi in Europa 
meerdere Nederlandse scheidsrechters te hebben.  
Verder wordt er extra aandacht gegeven aan de presentatie van scheidsrechters, zoals het dragen 
van uniforme kleding. Dit zorgt voor een professionelere uitstraling naar de spelende teams en het 
publiek.  
De damesscheidsrechterscommissie heeft het aankomend jaar drie speerpunten. Het eerste 
speerpunt is om het niveau van de scheidsrechters te verhogen. Dit wil men bereiken door meer 
assessments af te nemen, doordat scheidsrechters makkelijker een assessment aanvragen. Verder 
wordt er een gevorderdencursus georganiseerd om het niveau van de meer ervaren scheidsrechters 
verder te verbeteren.  
Het tweede speerpunt is om het slagingspercentage van de basiscursus hoger te krijgen. Dit wil de 
commissie onder andere bereiken door een derde cursus in mei te organiseren, een praktijkgedeelte 
toe te voegen aan de cursus en de communicatie naar de teammanagers te verbeteren.  
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Daarnaast wordt er extra aandacht gegeven aan nieuwe scheidsrechters. Nieuwe scheidsrechters 
leggen een soort mini-assessment af, waarbij ze in de eerste wedstrijd door een ervaren 
scheidsrechter geschaduwd worden. De ervaren scheidsrechter bepaald na afloop van de wedstrijd 
of de nieuwe scheidsrechter in het vervolg zelfstandig kan fluiten.  
 
Clubondersteuning  
Wederom zal dit jaar een kaderdag aangeboden worden voor de besturen om bij te spijkeren of te 
brainstormen over belangrijke onderwerpen, zoals in 2018 de gevolgen van de privacywetgeving. 
Komend seizoen zal het bondsbestuur in overleg met de clubs weer verenigingsbezoeken gaan 
afleggen. Tijdens deze bezoeken kan de NLB als vraagbaak dienen, maar ook als adviesorgaan. 
Tevens zal de NLB in kaart brengen waar de knelpunten liggen bij de verenigingen binnen de 
NLB.  Clubs kunnen voor/na de ALV een afspraak maken met de bestuursleden voor een afspraak. 
 
Jeugd 
De NLB zal zich blijven richten op meer jeugd. Ten eerste door zoveel mogelijk jeugdtoernooien te 
helpen organiseren en zo mogelijk een competitie. Ten tweede door promotie en begeleiding van de 
lichamelijke oefening  in het middelbaar onderwijs, waarbij we ons richten op docenten lichamelijke 
opvoeding.  Ten derde via clinics. 
Voor elke vereniging zijn subsidies beschikbaar om projecten met betrekking tot jeugd op te zetten.  
 
Trainerscursussen/opleiding 
De ambitie van de NLB is om gecertificeerde trainers te hebben bij elke clubs. Daartoe wordt komend 
jaar een certificeringstraject doorlopen.  De resulterende opleiding moet (financieel) laagdrempelig 
zijn, maar zeker genoeg kwaliteit waarborgen. De NLB heeft gekozen voor een vergelijkbaar model 
als dat van US Lacrosse. De NLB maakt dan ook gebruik van de resources van US Lacrosse. De online 
Level 1 en 2 coach cursussen kunnen op het US Lacrosse platform behaald worden, met een US 
Lacrosse certificaten. Deze certificaten  zullen toegang geven tot een praktijk trainingsdag van de 
NLB. Indien deze praktijkdag met goed gevolg afgelegd wordt, dan zal een NLB trainerscertificaat 
afgegeven worden. Dit zal doorontwikkeld worden naar een level 2 en workshops voor behoud van 
de certificering. 
Met deze trainersopleiding en certificering kan lacrosse ook leraren L.O. bereiken. 
  
Nationale teams 

Wij zijn blij dat het boxlacrosse team zich inmiddels heeft ontwikkeld tot volwaardig 
nationaal team.  
Komend seizoen zal het WDNT zich voorbereiden op het EK in Tel Aviv in juli 2019 en het 
Boxlacrosseteam op het WK in Langley in Canada in september 2019. Op het moment zijn er 
geen concrete doelstellingen voor deelname aan jeugdtoernooien. Dit is het gevolg van een 
gebrek aan zowel spelers als vrijwilligers. Mocht dit in het komende jaar / de komende jaren 
veranderen zullen deze doelstellingen worden aangepast. 
Voor het aankomende seizoen zal voor de nationale teams een overkoepelende Stichting 
officieel worden opgericht. Door een verschuiving van prioriteiten is het oprichten van de 
stichting afgelopen jaar niet gelukt.  
De stichting wordt opgericht worden om de financiële risico’s van het meedoen aan een WK 
of EK te scheiden van de bond en de individuele vrijwilligers. De stichting wordt 
overkoepelend voor de nationale programma’s van vrouwen, mannen en boxlacrosse. 
Samen zullen zij een eenduidig beleid voor alle teams voeren. Het topsportbeleid en de 
continuïteit zullen vanuit het bondsbestuur worden bewaakt. 
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Nieuwe clubs  
De NLB streeft naar uitbreiding van het aantal clubs om de spreiding van lacrosse te vergroten. 
Omdat een club altijd gedragen zal moeten worden vanuit een aantal (of één) lokale enthousiasteling 
zal de NLB de initiatieven niet initiëren, maar wel ondersteunen waar zij kan. 
Initiatieven die op dit moment actueel zijn, zijn Zoetermeer en Bergen op Zoom. 
 
Marketing 
De NLB gaat meer aandacht besteden aan de marketing, onder meer door meer content input door 
leden. Op sociale media kunnen we individuele content goede gebruiken voor nationale promotie. 
Blogs, videoblogs, foto’s zijn allemaal welkome input voor het nationale platform.  
De website is inmiddels een paar maanden in gebruik en zal komend seizoen intensiever gebruikt 
gaan worden voor informatiedeling. 
 
Sponsoring en merchandising 
Op dit moment heeft de NLB geen commerciële partners of sponsoren. Het komende seizoen zal dan 
ook in het teken staan van het vinden van sponsoren en partners,  in het kader van de Stichting 
Topsport Lacrosse Nederland. Ons inziens kan het sponsoren van de nationale teams aantrekkelijk 
zijn voor sponsors. Ook daarom is het van belang dat Stichting er komt. 
 Voor merchandising kan de nieuwe Stichting ook een belangrijke rol spelen. Daarnaast is een 
hinderpaal weggenomen door het realiseren van de centrale opslag in Amersfoort.  

 
Website  
De nieuwe website nederlandlacrosse.nl is sinds kort in de lucht en functioneert goed. De input 
wordt steeds sneller en beter gegeven door de betreffende personen. De website zal nog een aantal 
ontwikkelingen ondergaan voor meer opties en om het één en ander makkelijker te maken. De inzet 
van clubbestuurders is echter wel noodzakelijk.  
 
Meerjarenplan 
Komend seizoen zal een nieuw strategisch meerjarenplan worden vastgesteld. Beleidstechnisch zal 
dat niet heel veel verschil maken, maar cijfermatig wel. Het nieuwe plan is meer een mission 
statement dat de leidraad zal zijn voor de NLB en niet een document op cijfers gebaseerd.  
 
Vertrouwenscontactpersoon 
De NLB heeft in Els Manders  een nieuwe vertrouwenscontactpersoon gevonden. Zij is bereikbaar via 
vertrouwenscontactpersoon@nederlandlacrosse.nl. Zij zal zich in eerste instantie gaan richten op het 
bewustzijn van de aanwezigheid van een vertrouwenscontactpersoon en haar taken. Daarnaast zal zij 
zich gaan bezig houden met de VOG’s (verklaringen omtrent gedrag) binnen de NLB. 
 
Lidmaatschap NLB 
Met het oog op kunnen vallen onder de verzekeringen en het kunnen toepassen van het tuchtrecht 
op alle personen die namens de NLB met lacrosse te maken hebben, wordt de vrijwilligers die geen 
lid zijn van een vereniging, dringend verzocht individueel lid te worden van de NLB of van een 
vereniging. Dit geldt voor begeleiders van de nationale teams, scheidsrechters en andere officials en 
bestuursleden. De NLB zal hier dit jaar aandacht aan besteden. 

 
Vrijwilligers 
Vrijwilligers en andere leden van verenigingen die met jeugd werken moeten beschikken over een 
verklaring omtrent gedrag, aan te vragen bij de gemeente. De NLB zal daar dit jaar op wijzen. Els 
Manders kan hierbij helpen. 
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Vacatures 
Uit het blijven openstaan van enkele vacatures (wedstrijdadministratie, marketing, secretaris, 
breedtesport)  blijkt de moeilijkheid van het vinden van vrijwilligers voor de functies. Dat is jammer, 
omdat het leuke functies zijn om wat te kunnen betekenen voor de sport, maar zeker ook om jezelf 
te kunnen ontwikkelen. 
Deze functies zijn niet alleen maar leuk, ze zijn ook nodig om onze bond haar werk te kunnen laten 
doen en onze sport te laten groeien. 
 
 


