Jaarverslag 2019-2020 Nederlandse Lacrosse Bond

Dit jaarverslag van de NLB geeft een overzicht van de activiteiten van Nederland Lacrosse
(Nederlandse Lacrosse Bond) over het lacrossejaar 2019-2020, wat loopt van 1 augustus 2019 tot en
met 1 augustus 2020.
Het was een ‘speciaal’ lacrossejaar.
COVID-19
Net zoals bij alle sporten heeft het virus COVID-19 grote invloed gehad op lacrosse dit seizoen. De
competities zijn afgebroken en toernooien zijn afgelast of uitgesteld. Nationale trainingsprogramma’s
kwamen praktisch stil te liggen.
Financieel zijn de gevolgen beperkt gebleven. De contributie voor het seizoen was al geïnd, hetgeen
naast de bijdrage vanuit het NOC*NSF de grootste inkomstenbron is. Evt. nieuw aangemelde spelers
na de stopzetting van de competitie hebben geen bondscontributie hoeven betalen.
Belangrijkste gevolg van de COVID-19 situatie is dat de ledengroei niet heeft door kunnen zetten.
Nederland Lacrosse kent elke jaar een aanzienlijke groei van leden in de tweede seizoenshelft. Door
alle gestaakte activiteiten heeft dit niet kunnen plaatsvinden.
Leden
Het aantal spelende en trainende leden van verenigingen aan het eind van het seizoen bedroeg 967.
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 Unsurorlu (breedtesport) en
Daniël Sterenborg (jeugd). De taken van secretaris zijn, totdat een nieuwe secretaris is gevonden,
waargenomen door Jasper van der Horst als secretaris ad interim.
Naast het bestuur verzorgt Anja Scherjon de ledenadministratie en is Els Manders
vertrouwenspersoon.
De dames en heren hebben een eigen scheidsrechterscommissie die tevens adviseert over
aanpassing van reglementen.
De onafhankelijke tuchtcommissie is omgezet in een onafhankelijke commissie van beroep.
Halverwege het seizoen is Claasje Beyen als penningmeester gestopt. Haar positie werd
overgenomen door Cynthia Bousema en zij werd op de ALV in juni officieel aangesteld.
Tijdens de online ALV in juni is een nieuwe voorzitter voorgedragen door het bestuur aan de leden,
Tom Thayer. Tom Thayer is zonder tegenstemmen als nieuwe voorzitter aangesteld en zal direct aan
de gang gaan met de nieuwe samenstelling van bestuurlijk Lacrosse Nederland
De Stichting Topsport Nederland Lacrosse is overkoepelend voor de nationale programma’s van
vrouwen, mannen en boxlacrosse. De stichting streeft ernaar 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 aan het begin van het seizoen is als volgt:
Roelof Vuurboom (voorzitter); Patty 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).
Gedurende het seizoen zijn er enkele wisselingen binnen het bestuur geweest. Patty van Baal is
gestopt, deze positie wordt nu waargenomen door Peter Boogers. Jedidja Verboom is gestopt en er
wordt gezocht naar opvolging. Jan van Wanrooij is gestopt en wordt vervangen door Rutger van

Bennekum. Stef Groen is gestopt en naar vervanging wordt nog gezocht. De positie van Sander
Palfenier is veranderd naar bestuurslid voor de U20 programma’s.
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 in Groningen.
De Maastricht Lama’s nemen deel in de Duitse competitie en zijn geen lid van de NLB.
Competitie heren en dames
Het seizoen 2019-2020 is goed van start gegaan met drie divisie niveaus bij de dames en twee bij de
heren en één bij de jeugd. De eerste helft van de competitie is zonder problemen verlopen. Na de
winterstop hebben nog enkele competitierondes plaatsgevonden, waarna de competitie is stilgelegd
vanwege COVID-19. De competitie is niet meer hervat en er is geen kampioen uitgeroepen.
In het najaar is ook de boxlacrosse competitie gestart, welke voor de COVIS-19 situatie is afgerond.
Tevens is er binnen boxlacrosse Nederland een start gemaakt met dames boxlacrosse door middel
van clinic en oefenwedstrijden.
Beker
De bekercompetitie heeft vanwege COVID niet plaatsgevonden.
Jeugdcompetitie
Bij de jeugd heeft het eerste seizoen een vervolg gekregen met een tweede seizoen. Wederom
deden vijf teams mee aan deze competitie. Wel waren er enkele team mutaties wat aantoont dat de
jeugd nog steeds niet helemaal stabiel groeit en dus aandacht vereist. Helaas is deze competitie ook
voortijdig afgebroken door COVID-19
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. Wederom was het aantal
aangewezen scheidsrechters voor de internationale toernooien stabiel.
Nationale Teams
Het Nederlands Mannenteam zou dit seizoen het EK in Polen spelen en het Nederlands Mannenteam
U19 zou het WK in Ierland spelen. Beide toernooien zijn uitgesteld naar het volgende jaar vanwege
COVID-19. Beide teams hebben hun voorbereiding moeten afbreken. Online heeft de staf van beide
teams zo goed mogelijk de teamleden proberen te begeleiden, zodat zij individueel konden blijven
werken aan hun progressie.
Aan het einde van het seizoen is de zoektocht naar een staf voor het Dames U20, waarbij drie
coaches zijn gevonden. Het WDNT U20 programma zal begin volgend seizoen van start gaan.
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 social media kanalen van clubs en nationale teams.
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
Door de COVID-19 situatie heeft de jaarlijkse kaderdag niet plaats kunnen vinden. In plaats daarvan
heeft de breedtesport coördinator extra contact gehad met alle clubs. Ook vanuit het algemene
bondsbestuur zijn er meerdere contactmomenten geweest om de clubs voor te lichten en om input
te vragen met betrekking tot de COVID-19 situatie.
Accommodaties en voorzieningen
Dit seizoen zijn er geen velden met vaste lacrosse belijning bij gekomen. Wel zijn de afspraken met
AMHC uit Amersfoort over het gebruik van het lacrosseveld uitgebreid. Enkele lacrosse clubs zijn wel
in overleg met de clubs waar ze zijn onder gebracht over vaste belijning.
De vorig seizoen aangeschafte garagebox wordt intensief gebruikt.
Financieel
De financiën zijn op orde en het boekjaar 2019-2020 is afgesloten met een positief saldo ondanks de
COVID-19 situatie. Het bestuur heeft besloten om voor nieuwe spelers geen bondscontributie te
vragen vanaf januari. Daarnaast is er een extra ondersteunings-subsidie voor materiaal beschikbaar
gesteld aan de clubs. De financiële gevolgen door COVID-19 zijn vooralsnog beperkt gebleven.
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. Door ziekte en COVID-19 zijn de contacten de tweede helft van het seizoen wel iets veranderd
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.
Internationale federaties en ontwikkelingen
De wereldbond “Federation of International Lacrosse” (FIL) heeft in juli 2018 besloten dat de mannen
voor het WK 2022 een kwalificatietoernooi moeten spelen. Dat is het EK van 2021. 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” (WL) 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.
Om lacrosse Olympisch haalbaar te maken wordt er gewerkt aan een alternatieve extra vorm van
lacrosse. Dit zal een 6 x 6 variant zijn op een kleiner veld met minder fysiek contact. 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
(ALV) van World Lacrosse.
2019-2020 overall
Dit seizoen heeft een goede start gehad. De tweede seizoenshelft is vrij snel stil komen te liggen door
COVID-19.
De leegloop van de landelijke besturen van de bond en stichting hebben doorgezet in eerste
instantie. Tijdens de stillegging COVID-19 is wel hard gewerkt aan een nieuwe bestuurssamenstelling.
Tijdens de ALV in juni is een nieuwe voorzitter aangesteld. Het ziet er naar uit dat we diverse nieuwe
bestuursleden tegemoet zullen zien aan het begin van het nieuwe seizoen.
Evaluatie Goed Sportbestuur
De evaluatie goed sportbestuur was gepland in de tweede seizoenshelft van 2019-2020. Door een
ernstig ziektegeval van de voorzitter was deze evaluatie in eerste instantie kort uitgesteld. Door de
COVID-19 situatie die in deze periode ook ontstond en de aanstaande bestuurswisseling in de zomer
is de evaluatie één seizoen uitgesteld. Wij vragen hierom begrip.
Bedankt allemaal voor dit halve competitiejaar en tijdens de tweede seizoenshelft.

