
  

 
 Jaarverslag 2018-2019 Nederlandse Lacrosse Bond 
 
 
Dit jaarverslag van de NLB geeft een overzicht van de activiteiten van Nederland Lacrosse 
(Nederlandse Lacrosse Bond) over het lacrossejaar 2018-2019, wat loopt van 1 augustus 2018 tot en 
met 1 augustus 2019.  
 
Het was een goed lacrossejaar met als belangrijkste ontwikkeling de start van het de 
jeugdlacrossecompetitie in Nederland.   
 
Leden  
Het aantal spelende en trainende leden van verenigingen aan het eind van het seizoen bedroeg  1011 
 
Bestuur en organisatie van lacrosse in Nederland 
Het bestuur bestond aan het begin van het seizoen uit Hendrik van Sandick (voorzitter), Jasper van 
der Horst (vice-voorzitter,) Claasje Beyen (penningmeester), Ercüment  (Eddy) Unsurorlu 
(breedtesport), Stef Groen (topsport) en Daniël Sterenborg( jeugd). De taken van secretaris zijn 
totdat een nieuwe secretaris is gevonden verdeeld tussen de andere bestuursleden. Stef Groen is in 
juni 2019 afgetreden, omdat hij bestuurslid wordt van TNL. 
Naast het bestuur verzorgt Anja Scherjon de ledenadministratie en is Els Manders benoemd als 
vertrouwenspersoon.  
De dames en heren hebben en eigen scheidsrechterscommissie die tevens adviseert over aanpassing 
van reglementen.  
De onafhankelijke tuchtcommissie is omgezet in een onafhankelijke commissie van beroep. 
 
In november 2018 is na een lange aanloop de Stichting Topsport Nederland Lacrosse (TNL) opgericht. 
De stichting is overkoepelend voor de nationale programma’s van vrouwen, mannen en boxlacrosse. 
De stichting zal een eenduidig beleid voor alle nationale teams voeren. Het topsportbeleid en de 
continuïteit zullen vanuit het bondsbestuur bewaakt worden. Door onderbrenging bij de stichting zijn 
de financiële risico’s van het meedoen aan een WK of EK afgescheiden van de bond.  de 
samenstelling is als volgt: Roelof Vuurboom (voorzitter); Patricia van Baal (namens MDNT); Peter 
Boogers (penningmeester); Jedidja Verboom (namens WDNT); Jan van Wanrooij (namens box); 
Sander Palfenier (technische zaken en TNL marketing); Stef Groen (secretaris).  
 
De NLB werkt samen met de Lacrosse Academy voor de verzorging van clinics, de trainersopleiding, 
en de organisatie van scheidsrechters- en EHBO-cursussen. 
 
Verenigingen  
De volgende 11 Nederlandse verenigingen hebben deelgenomen aan de competitie: Amsterdam 
Lions, Den Haag Lacrosse, Delft Barons, Domstad Devils,  Phoenix Enschede , Groningen Gladiators, 
Keizerstad Kannibalz, Leicrosse Leiden, Rotterdam Jaguars, Tilburg Titans, Wageningen Warriors. 
Daarnaast zijn er nog 3 verenigingen actief: Amersfoort Alligators, Bergen op Zoom Ogers (verhuisd 
van Ossendrecht naar Bergen op Zoom) en Martinistad. 
De Maastricht Lama’s nemen deel in de Duitse competitie en zijn geen lid van de NLB. 
 
Competitie heren en dames 
Het seizoen 2018-2019 is goed verlopen. In de twee heren en drie damesdivisies werd volop sportief 
gestreden. In de dames hoofdklasse speelt een Mixed België team mee de Ghent Gazelles, dit ter 
ontwikkeling voor het niveau van het Belgische nationale team. 
Het invoeren door de verenigingen van de teamroosters en wedstrijdgegevens op de website liep 
nog met horten en stoten. 



  

Het finaleweekend werd prima georganiseerd door Nijmegen. Het toernooi verliep in uitstekende 
sfeer. Bij zowel de heren als de dames werd de vorige kampioen van de troon gestoten in spannende 
finales. Bij de dames versloegen Domstad Devils de Amsterdam Lions en bij de heren de Amsterdam 
Lions de Domstad Devils.  
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Jeugdcompetitie  
Bij de jeugd is een verheugende mijlpaal te melden. Het afgelopen jaar is er voor het eerst een 
competitie gestart , bestaande uit vier wedstrijddagen.  
Voor de jeugdcompetitie waren er de volgende actieve teams: 
Den Haag lacrosse 
Ogers Lacrosse 
Domstad Devils 
Amersfoort en Amsterdam Avengers combinatie team 
Rotterdam+-team: aangevuld met spelers uit Groningen, Nijmegen en Enschede spelers 
Middels materiaalsubsidie van World Lacrosse zijn deze teams voorzien van een goalie-set, twee 
goals en een doos ballen per team. Komend jaar zal het spelen met een goalie dan ook verplicht 
worden. Er is nog geen zicht hoeveel teams er zich voor de jeugdcompetitie in gaan schrijven. Er 
wordt wel een groei gezien in het aantal jeugdspelers, doordat deze competitie wordt aangeboden. 
Jeugd heeft ook een uitstap gemaakt naar Machelen als 'Team NL' met een contact toernooi.  
 
Scheidsrechters  
Ook het afgelopen seizoen is het gelukt om alle wedstrijden met voldoende scheidsrechters te 
spelen. Er waren geen tuchtzaken tegen spelers. 
De scheidsrechters hebben ook internationaal flink meegeblazen. Er zijn deze zomer 5 Nederlandse 
scheidsrechters actief geweest op het dames EK in Netanya en het Under-20 EK in Praag, met als 
hoogtepunt een Nederlander als lead umpire respectievelijk head referee bij de gold-medal games 
van beide toernooien! 
 
 
 Nationale Teams  

• Het Nederlands damesteam (Womens Dutch National Team) heeft in juli 2019 aan het EK in 
Netanya Israel deelgenomen, wat resulteerde in een prima achtste plaats. 

• Het MDNT heeft een aantal trainingssessies gehouden. 

• Het boxteam heeft hard getraind voor het WK in Langley Canada in september 2019 en 
deelgenomen aan enkele voorbereidende toernooien. Dat wordt het eerste WK indoor ooit 
voor het Nederlandse team. 

• Voor het eerst in jaren zijn we weer present op een jeugd EK of WK. Nederland heeft zich 
ingeschreven voor het WK U19 voor jongens in Limerick in Ierland.  
 

 
Kwaliteitsverbetering en veilig sportklimaat 
Sinds begin 2018 is er een gecertificeerde trainersopleiding. Het is een online opleiding die wordt 
afgerond met een trainingsdag. De cursus is georganiseerd door de Lacrosse Academy. 
Met steun van de NLB worden scheidsrechtscursussen op verschillende niveaus aangeboden. De NLB 
ondersteunt ook de deelname van scheidsrechters aan internationale toernooien, zodat ze zich 
verder kunnen ontwikkelen. 
Ook dit jaar heeft de NLB EHBO cursussen mede bekostigd, die georganiseerd zijn door de Lacrosse 
Academy.  



  

 
Promotie van de sport 
Het werven van leden is en blijft een zaak van de clubs. De nieuwe website van de NLB is nog 
onderbenut, omdat er een vacature is voor een vaste webredacteur. Veel communicatie loopt nog 
via de facebookkanalen van MDNT en WDNT. 
Een middel om lacrosse bekendheid te geven is via clinics. Daartoe heeft de NLB in 2018 een contract 
gesloten met de Lacrosse Academy. Die geeft clinics volgens een gestructureerd format en met 
gecertificeerde trainers, zodat kwaliteit verzekerd is. De meeste verzoeken om clinics komen binnen 
bij de clubs. De Lacrosse Academy werkt landsdekkend en wordt ingeschakeld als een club niet in 
staat is de gevraagde clinic te geven.  
 
Verenigingsondersteuning 
Voorafgaand aan de ALV in juni is een kaderdag voor de verenigingsbestuurders georganiseerd. Die 
ging over het gebruik van de website voor de wedstrijdadministratie en over ledenwerving. 
Door veel clubs is het afgelopen jaar subsidie aangevraagd voor allerlei activiteiten. Een verheugende 
ontwikkeling. 
 
Accommodaties en voorzieningen 
Het afgelopen jaar is verder gewerkt aan het ontwikkelen van lacrossevelden met een vaste belijning. 
Naast Amersfoort is een vast lacrosse veld in Enschede aangelegd.  
In Amersfoort heeft de NLB op het terrein van AMHC een opslagbox van 3 bij 6 m. Die kan gebruikt 
worden voor opslag van spullen van de NLB (zoals merchandise en spullen voor clinics), Amersfoort 
Alligators, nationale teams en zo nodig ook andere verenigingen. 
 
Financieel  
De financiën zijn op orde en het boekjaar 2018-2019 is afgesloten met een positief saldo ondanks 
investeringen in de website.  
 
NOC*NSF  
De contacten met NOC*NSF zijn goed.  Het kleine bondenoverleg van NOC*NSF is bijgewoond. 
Daarnaast is actief deelgenomen aan enkele van de sessies met betrekking tot de transitie in de 
sport. Kennisuitwisseling tussen bonden helpt om Nederland Lacrosse naar een hoger niveau te 
tillen.  
Verder heeft het bestuur zich ingezet om aan de minimale kwaliteitseisen te blijven voldoen en waar 
nodig uit te breiden. Als leidraad is de code ‘Goed Sportbestuur’ gebruikt. De ALV van NOC*NSF heeft 
besloten de vaste financiële bijdrage van NOC*NSF in drie jaar deels af te bouwen. Voor de NLB 
betekent dat een vermindering van 16.000 naar 8.000 euro. 
 
Internationale federaties en ontwikkelingen 
De wereldbond FIL heeft in juli 2018 besloten dat de mannen voor het WK 2022 een 
kwalificatietoernooi moeten spelen. Dat is het EK van 2020. Naar verwachting zullen de eerste 14 
teams van het EK zich kwalificeren. De nummers 1 tot en met 10 van het vorige WK zijn automatisch 
gekwalificeerd.  
De wereldbond heeft in 2018 een miljoenensponsor binnengehaald, waardoor het mogelijk wordt 
veel geld uit te trekken om lacrosse tot een Olympische sport te maken. Gemikt wordt op 2028 in Los 
Angeles. Dat heeft ertoe geleid dat de FIL eind 2018 is omgedoopt tot World Lacrosse en dat lacrosse 
een voorlopige Olympische erkenning heeft gekregen. Om aangewezen te worden in 2028 moet 
echter nog veel gebeuren. Het aantal aangesloten bonden wereldwijd zal bijvoorbeeld van 60 tot 100 
moeten toenemen. Ook komt lacrosse alleen in aanmerking als het wordt omgebouwd naar 7x7. 
Daar is het afgelopen jaar aan gewerkt.  Jasper van der Horst nam namens het bestuur van de NLB in 
augustus deel aan de General Assembly van World Lacrosse. Daar is het 7x7 uitgebreid aan bod 



  

gekomen. Er zal in het komende jaar in de beker mee geoefend worden. Sanne Visser nam in juli 
2019 deel aan de Annual General Meeting (AGM) van de Europese bond ELF. 
 
2018-2019 overall  
Het is een goed lacrossejaar geweest met de eerste jeugcompetitie, een mooi finaleweekend in 
Nijmegen en goede vertegenwoordiging van Nederland door de nationale teams op internationale 
toernooien. Zorgwekkend daarentegen is de leegloop in het bestuur van de NLB.  
 
Bedankt allemaal voor een mooi competitiejaar.  
 
  



  

Bijlage bij het jaarverslag 2017-2018: Evaluatie Goed Sportbestuur  
 
Bestuur 
1. In 2012 is het meerjarenbeleidsplan goedgekeurd door de ALV en leidend voor beslissingen die 
Nederland Lacrosse neemt. Het jaarplan en de begroting zijn opgesteld aan de hand van het 
meerjarenbeleidsplan. Omdat de ontwikkeling niet zo snel ontwikkelt als de gestelde ambitie in het 
meerjarenbeleid is er door het bestuur gewerkt aan een gewijzigde strategie welke aan de ALV 
voorgelegd zal worden in het seizoen 2018-2019 

2. Op dit moment is er geen beleid voor bijzondere groepen, zoals mindervaliden. Deze doelgroepen 
zijn nog niet aanwezig in de sport.  

3. Er zijn geen aparte rechtsvormen binnen Nederland Lacrosse.  

4. Al de leden hebben in de ALV een stem, dit gaat trapsgewijs, hoe meer leden een vereniging heeft 
hoe groter het aantal stemmen dat deze vereniging heeft in de ALV. Daarnaast zijn individuele leden 
stemgerechtigd.  

5. Binnen Nederland Lacrosse hebben commerciële partijen geen enkele invloed op de bestuurlijke 
gang van zaken binnen de bond. Met hen wordt zo nodig een dienstverleningsovereenkomst 
gesloten en verder hebben zij geen invloed.  
 
Topsportstatuut  
Een apart topsportstatuut heeft Nederland Lacrosse nog niet. Aankomend seizoen wordt deze 
vastgelegd samen met de nieuwe structuur voor topsport.  
 
Financieel statuut  
Elk jaar wordt de begroting voorgelegd aan de ALV ter goedkeuring en datzelfde geldt voor de 
jaarrekening en balans. De kascommissie controleert de begroting en de jaarrekening en geeft 
hierover verslag aan de ALV. Nederland Lacrosse heeft nog niet zoveel inkomsten dat een externe 
accountant nodig is om de financiële huishouding te controleren. Daarnaast zijn alle verzekeringen 
voor sporters, vrijwilligers en bestuurders geregeld. De verzekeringen van de spelers wordt 
gecontroleerd door middel van een spelerspas.  
 
Besturingsmodel  
1. Op dit moment houdt het bestuur zich bezig met zowel beleid maken als uitvoeren. Het toezicht 
wordt gehouden door de ALV. De uitvoering van het beleid wordt ondersteund door commissies, die 
volledig onder de verantwoordelijkheid vallen van de bond. Daarnaast laat Nederland Lacrosse zich 
adviseren door oudere leden, die ervaring hebben op het gebied van besturen of punten waar het 
bestuur weinig kennis heeft.  

2. Er zijn competentie- en bestuursprofielen opgesteld voor Nederland Lacrosse.  

3. Het bestuur bestond afgelopen jaar uit 6 personen voor het grootste deel van het jaar. Het bestuur 
is een afspiegeling van de lacrossewereld, maar de man-vrouw verdeling laar op dit moment te 
wensen over.  
Er is een officieel rooster van aftreden. Elke bestuursperiode is voor minimaal 2 jaar en door dit 
model wordt de continuïteit behouden.  
4. Het bondsbestuur is het hoogste uitvoerende orgaan. Een directie of betaalde krachten heeft de 
bond niet.  

5. Sinds 2013 heeft Nederland Lacrosse geen quorum meer voor ALV’s. Door het quorum op te 
heffen zijn er meer enthousiaste bestuurders te zien op vergaderingen. Dit heeft geleidt tot 
inhoudelijk sterkere ALV’s.  
 
Bestuursfuncties  
1. In de statuten staat vastgelegd hoe de procedure van voordracht en benoeming binnen de bond is 
geregeld.  



  

2. Zie punt 3 bij besturingsmodel.  

3. De statuten voorzien in het voordragen door zowel het bondsbestuur als de ALV.  

4. De bestuurskandidaten worden altijd enthousiast en gemotiveerd voorgesteld aan de ALV en van 
te voren wordt bekeken of hun nevenfuncties een functie in het bestuur niet in de weg staan.  

5. Het bestuur is altijd open over de nevenfuncties tijdens een bestuursperiode. Tot nu toe hebben 
bestuursleden nooit neventaken gehad, die op enigerlei wijze niet samen konden gaan met taken 
voor het bondsbestuur. Statutair is ook vastgelegd dat dit niet is toegestaan.  

6. De benoemingstermijn van een bestuurder is ten minste 2 jaar met een mogelijkheid tot 
herbenoeming.  

7. Geen enkel bestuurslid is lid van een commissie zoals de tuchtcommissie of kascommissie. Wel 
sturen bestuursleden inhoudelijke commissies aan en werken ze nauw samen, maar een bestuurslid 
heeft geen bevoegdheid of stemrecht. Dit is om de continuïteit te bewaken en de commissie niet te 
laten ‘zwemmen’.  

8. Het bondsbestuur heeft een archief met notulen van bondsvergaderingen, bestuursvergaderingen 
en commissievergaderingen. Notulen van bondsvergaderingen zijn toegankelijk voor alle 
leden/spelers en beschikbaar voor alle verenigingen.  
 
Gedragscode bestuur  
1. Er is een gedragscode voor bestuursleden.  

2. Het financieel jaarverslag wordt aan de ALV en de kascommissie voorgelegd. Zij hebben inzage in 
alle bonnetjes en lichten de ALV in mochten er veel of rare onkosten gedeclareerd worden. 
Afgelopen jaar is dit niet voorgekomen.  

3. Als de bond een (financiële) relatie aangaat met een bekende wordt dit tot nu toe niet aan de ALV 
voorgelegd, tenzij het om bedragen gaat, die bijvoorbeeld niet zijn begroot of hoger zijn dan 5000 
euro. Dat bedrag is vastgelegd in het HR.  
 
Bestuursaansprakelijkheid  
Het bondsbestuur heeft een bestuursaansprakelijkheidsverzekering waar de ALV van op de hoogte is.  
 
Transparantie  
Het bondsbestuur is volledig transparant wat betreft ALV’s en volgt hiervoor een vooraf bekend 
schema. Alle notulen zijn openbaar voor de leden en kunnen altijd opgevraagd worden door niet 
leden. Het bestuur licht de ALV in als er veranderingen plaatsvinden of vraagt de ALV om daarover te 
stemmen. De agenda en stukken zijn vooraf bekend bij de bestuursleden van de  
verenigingen.  
 
Aftreden bestuursleden  
Het bondsbestuur bevordert het aftreden van bestuursleden als dit noodzakelijk wordt geacht. Het 
heeft voor Nederland Lacrosse geen zin om door te gaan met bestuursleden die te vaak afwezig zijn 
of hun taken in onvoldoende mate uitvoeren. Uiteraard wordt er eerst geprobeerd om met elkaar op 
een lijn te komen voordat aftreden wordt voorgesteld.  
 
Agenda bestuur  
Het bondsbestuur roept elk jaar minstens 2 ALV’s af en in de meeste gevallen is dit 3 keer per jaar. 
Dit om alle leden betrokken te houden en sneller beslissingen te kunnen nemen. In september 
worden de jaarrekening en het jaarverslag besproken, in juni de begroting en zo nodig in februari een 
extra ALV voor algemene zaken.  
 
Directiestatuut  
Nederland Lacrosse heeft geen directie en daarmee ook geen directiestatuut.  
 



  

Controletaak ALV  
1. Bondsbestuurders hebben geen stemrecht in de ALV van Nederland Lacrosse, doordat een 
bondsbestuurder nooit een bestuurder van een lacrossevereniging kan zijn.  

2. Er is een officiële vastgelegde planning en controle cyclus binnen Nederland Lacrosse.  

3. Zoals benoemd in het punt onder agenda bestuur, zijn de ALV’s zo ingedeeld dat de ALV altijd 
gegarandeerd wordt dat op financieel en secretarieel gebied de ALV op de hoogte is en heeft 
ingestemd met de plannen voor of van het betreffende jaar.  
 
Statuten en Reglementen  
Nederland Lacrosse bezit op dit moment een dopingreglement, tuchtreglement, een regeling tegen 
seksuele intimidatie en racisme en discriminatie. Deze voldoen sinds 2014 aan alle eisen die 
NOC*NSF stelt. In 2014 is Nederland Lacrosse aangesloten bij ISR (Instituut Sportrechtspraak) en zijn 
de statuten hierop aangepast, zodat ze voldoen aan de eisen van ISR en het NOC*NSF.  
Nederland Lacrosse heeft daarnaast een vertrouwenspersoon aangesteld en een commissie van 
beroep (voorheen tuchtcommissie) voor de behandeling van beroepen tegen sancties met betrekking 
tot wedstrijdovertredingen. Deze acteren volledig los van het bestuur. 
 


