Jaarplan 2019-2020 Nederlandse Lacrosse Bond
Algemeen
De focus ligt net als vorig jaar op drie onderwerpen. Ten eerste het makkelijker maken voor de
lacrossers om te lacrossen. Dat doen we door procedures en het gebruik van de website voor
wedstrijden verder te vereenvoudigen en door te zorgen voor een goed aanbod aan cursussen
samen met de Lacrosse Academy. Ten tweede het mogelijk maken dat de sport weer kan gaan
groeien. Dat doen we door in te zetten op jeugd en het ondersteunen van de Stichting Topsport
Nederland Lacrosse (TNL) bij promotieactiviteiten.
De nationale teams zijn het derde speerpunt, dat uitgevoerd wordt onder leiding van TNL. Er komen
steeds meer teams en toernooien. We willen die ondersteunen met meer geld.
Daarnaast is het goed voor de sport als er nieuwe verenigingen bijkomen. Recent voorbeeld zijn de
Ogers in Bergen op Zoom. 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 universiteiten
belemmeringen voor deze ontwikkeling laten vallen, en dat anders de clubs los komen van de
universiteit.
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 Enschede Phoenix het finale weekend
organiseren. De boxlacrosse competitie zal waarschijnlijk groeien. 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.
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. Daarvoor is een intensieve samenwerking met de Lacrosse
Academy opgezet. Verenigingen die niet kunnen ingaan op een clinicverzoek kunnen dat doorspelen
aan Lacrosse Academy.
Voor elke vereniging zijn subsidies beschikbaar om projecten met betrekking tot jeugd op te zetten.
Nationale teams
In juli 2019 neemt het WDNT deel aan het EK in Netanya in Israel.
Het boxlacrosse team heeft zich inmiddels ook ontwikkeld tot volwaardig nationaal team. Komend
seizoen zal het Boxlacrosseteam voor het eerst meedoen aan het WK, dat in Langley in Canada
plaatsvindt in september 2019. We hopen dat de teams weer goed zullen presteren en zoals
gebruikelijk Nederland Lacrosse op een positieve manier zullen representeren.
Op 9 juli 2020 start in Limerick het WK voor U19 jongens. We zijn verheugd dat voor het eerst in
lange tijd een Nederlands team daaraan zal deelnemen.
In juli 2020 volgt dan het EK voor mannen in Wroclaw.
In november 2018 is na een lange aanloop de Stichting Topsport Nederland Lacrosse opgericht. De
stichting is overkoepelend voor de nationale programma’s van vrouwen, mannen en boxlacrosse. De
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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. Zie de bijlage
met de statuten.
Scheidsrechters
Een stijging van het niveau van de scheidsrechters willen we blijven bevorderen. Voor de organisatie
van de scheidsrechtercursussen wordt samengewerkt met de Lacrosse Academy. 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.
De damesscheidsrechterscommissie ziet als speerpunt verhogen van het niveau van de
scheidsrechters. 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.
Trainerscursussen/opleiding
De ambitie van de NLB is om gecertificeerde trainers te hebben bij elke clubs. Daartoe is in 2018 een
certificeringstraject doorlopen. 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 geven 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 op termijn 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.
Ondersteuning verenigingen
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. Op
verzoek zal het bondsbestuur bij een vereniging op bezoek gaan om zaken te bespreken en
ervaringen uit te wisselen.
Voor elke vereniging zijn er voor allerlei soorten projecten subsidies beschikbaar (zie bijlage).
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.
Promotie van de lacrossesport
Voor promotie wil de NLB meer aandacht besteden aan sociale media. we hebben daarvoor behoefte
aan een webredacteur. Wie wil deze leuke taak op zich nemen? Voor de social media kunnen we
individuele content goed gebruiken voor nationale promotie. Blogs, videoblogs, foto’s zijn allemaal
welkome input.
Sponsors, marketing en merchandise
Op dit moment heeft de NLB geen commerciële partners of sponsoren. Het zijn met name de
nationale teams die aantrekkelijk kunnen zijn voor sponsoring. Daar wordt de aandacht op gericht.
De Stichting Topsport Nederland Lacrosse (TNL) zal dat gaan doen. Die heeft op dit moment een
aantal sponsors in de Lax 500 club (500 euro; 5 jaar lang 100 euro), die oorspronkelijk is opgezet rond
het MDNT, maar nu verbreed kan worden naar alle nationale teams.
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Ook de merchandising zal de TNL voor zijn rekening gaan nemen. De NLB heeft dat mede mogelijk
gemaakt door het realiseren van de centrale opslag in Amersfoort.
Website
De website nederlandlacrosse.nl functioneert. Er zal deze zomer gewerkt worden aan het wegwerken
van bugs en aan kleine verbeteringen Het gebruik voor de ledenadministratie en
wedstrijdadministratie blijkt toch nog lastig te zijn. De NLB wil de verenigingen bij het inwerken van
nieuwe besturen helpen met extra voorlichting. Voorts komen er weer wat verbeteringen van de
website. We zijn blij dat Wouter van der Horst het technisch beheer voor zijn rekening neemt.
Meerjarenplan
Het afgelopen jaar zijn voorbereidende stappen gezet voor een nieuw strategisch meerjarenplan. Dat
kan volgend jaar juni worden vastgesteld. Beleidstechnisch zal dat niet heel veel verschil maken met
het huidige, maar cijfermatig wel. Het nieuwe plan is meer een mission statement dat een leidraad
zal zijn voor ons handelen als NLB en niet een document met cijfermatige doelstellingen.
Vrijwilligers
We zijn blij met alle vrijwilligers bij de nationale teams, verenigingen en de bond. 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
ook voor begeleiders van de nationale teams, scheidsrechters en andere officials en bestuursleden.
Vrijwilligers en andere leden van verenigingen die met jeugd werken moeten beschikken over een
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), aan te vragen bij de gemeente.
Vertrouwenscontactpersoon
Els Manders is vertrouwenscontactpersoon. Zij is bereikbaar via
vertrouwenscontactpersoon@nederlandlacrosse.nl.
Organisatie van lacrosse in Nederland
Het bestuur van de NLB streeft er naar de lacrossesport te versterken. Het interne functioneren
wordt jaarlijks geëvalueerd. Voor het komend jaar wordt bezien of daar externen voor ingeschakeld
worden. Het soepel functioneren wordt gehinderd doordat enkele vacatures niet vervuld zijn.
Daardoor is bijvoorbeeld het actief bezoeken van verenigingen geschrapt. En daarom komt het
uitbesteden van nog meer taken in beeld. De meeste commissies van de NLB functioneren goed. Bij
de damesscheidsrechterscommissie bestaan al geruime tijd enkele vacatures.
Naast de reguliere taken komen er ook steeds nieuwe eisen en reglementen bij vanuit NOC*NSF,
World Lacrosse en de ELF. Het bestuur probeert die zo efficiënt mogelijk om te zetten en te zorgen
voor adequate naleving door de verenigingen en spelers. Een recent voorbeeld is het aangescherpte
Reglement Seksuele Intimidatie van het ISR. Denk ook aan de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) met privacyregels. Voor de AVG worden komend jaar nog enkele acties
afgerond. Jasper van der Horst is de contactpersoon voor alle vragen rond de AVG en ook het
aanspreekpunt voor datalekken bij de website.
Dit jaar heeft de samenwerking met Lacrosse Academy gestalte gekregen. Die gaat niet alleen clinics
verzorgen, maar organiseert ook de Scheidsrechters-, EHBO- en trainerscursussen.
De nieuwe Stichting TNL moet goed gaan functioneren als koepelorganisatie van de nationale teams.
TNL gaat ook sponsoring, marketing en merchandising voor zijn rekening nemen.
Bijgevoegd is een organogram van de organisatie van lacrosse in Nederland.
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Datalekken
Er is dit jaar één melding binnengekomen over een datalek. Die is binnen 24 uur afgedaan. Gelukkig
bleek het om een vals alarm te gaan.
Vacatures
Er waren al enkele vacatures (secretaris, redacteur website en sociale media) die al lang openstaan
en daarnaast moeten we op zoek naar een nieuwe penningmeester, die het in september wil
overnemen van Claasje Beyen. Dus schroom niet om je aan te melden en een steentje bij te dragen
aan Lacrosse Nederland of dat aan je ouders te vragen.
Verder zoeken we voor alle divisies een controleur, die 1 uur per week besteedt aan het controleren
of alle wedstrijdinformatie goed is ingevoerd op de website.
De taken van bestuurslid topsport zijn na de oprichting van TNL lichter geworden en zullen
vooralsnog verdeeld worden tussen de overige bestuursleden.
Juni 2019
Het bestuur:
Hendrik van Sandick, voorzitter
Claasje Beyen, penningmeester
Jasper van der Horst, vice-voorzitter
Ercüment Unsurorlu, breedtesport
Daniël Sterenborg, jeugd
Stef Groen, topsport
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Subsidieregeling Nederlandse Lacrosse Bond
Artikel 1 doel
Het bestuur van de Nederlandse Lacrosse Bond kan te bevordering van de lacrosseport in Nederland
subsidie verstrekken aan natuurlijke personen en lacrosseverenigingen voor:
a. het oprichten van een lacrossevereniging; een vast bedrag van € 500;
b. het houden van een (Open) Nederlands kampioenschap boxlacrosse, ter dekking van een
financieel tekort, tot een maximum van € 1000;
c. het houden van een (Open) Nederlands kampioenschap beachlacrosse, ter dekking van een
financieel tekort, tot een maximum van € 500;
c. het organiseren van een ander lacrossetoernooi voor verenigingen of individuele spelers, tot
een maximum van € 500;
d. het aanschaffen van promotiemateriaal voor de lacrossesport, waaronder sticks, gear en
doelen voor clinics, tot een maximum van € 200 per vereniging per seizoen;
f. het organiseren van een ander evenement ter bevordering van lacrosse, tot een maximum
van € 300.
Artikel 2 subsidieplafond
1. Het subsidieplafond bedraagt ten hoogste het bedrag dat uit de begroting van de Nederlandse
Lacrosse Bond voor de verschillende in artikel 1 genoemde doeleinden blijkt.
2. Over de subsidieaanvragen wordt beslist in volgorde van ontvangst van de aanvragen, met
uitzondering van aanvragen bedoeld in artikel 1, onderdelen a, b en c.
Artikel 3 subsidieverlening
1. Ook voorafgaand aan de indiening van de aanvraag gemaakte kosten kunnen voor subsidie in
aanmerking komen.
2. Indien de aanvraag wordt ingediend als met de betrokken activiteit of activiteiten reeds is
begonnen, bevat de aanvraag:
a. een weergave van de stand van zaken tot dusverre, en
b. een toelichting waarom de aanvraag niet voor aanvang van de activiteit of activiteiten is
ingediend.
3. Het bestuur van de Nederlandse Lacrosse Bond beslist over de aanvraag binnen vier
weken na ontvangst.
Artikel 4 beperkingen en voorwaarden
1. Voor subsidie komt niet in aanmerking een winstopslag ten behoeve van de subsidieontvanger.
2. De NLB bepaalt bij de verlening van de subsidie voor welke datum de activiteit moet zijn verricht.
Artikel 5 voorschotverlening
1. De NLB kan voorschotten verstrekken tot 100 procent van de verleende subsidie.
Artikel 6 verantwoording
1. Binnen een door de NLB in het besluit bepaalde termijn stuurt de subsidie-ontvanger schriftelijk
een verantwoording aan de penningmeester van de NLB over de besteding van de subsidie.
2. Indien de verantwoording niet tijdig wordt ingediend of als blijkt dat het doel waarvoor de subsidie
is toegekend niet is bereikt, kan de NLB het besluit tot verlening intrekken en eventueel verstrekte
voorschotten terugvorderen.
Vastgesteld door het bestuur van de Nederlandse Lacrosse Bond op 2 november 2015
Deze regeling treedt op 1 december 2015 in werking.
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