Notulen Algemene Leden Vergadering Nederland Lacrosse
Hockeyclub AMHC - Barchman Wuytierslaan 234, Amersfoort
Zondag 18 juni 2017
Aanwezig: Mike Chin (Amersfoort), Peter Boogers (MDNT), Patty van Baal-Verheijen (MDNT),
Harriët van Goor (Utrecht), Kim van der Linden (Utrecht), Jan van Wanrooij
(Tilburg/NLBoxlacrosse), Roeland Huitsing (Tilburg), Sem Dreijer (Wageningen), Noortje Buys
(Groningen), Thomas Haitsma (Groningen), Kaylee van Dijk (Wageningen), Christiaan
Menningh (Phoenix), Lara Elemans (Amersfoort), Ercüment Unsurorlu (Phoenix), Bellamie
Persad (Nijmegen), Priscilla Hansen (Nijmegen), Anoek Gorter (Nijmegen), Hugo v/d Kort
(Delft), Nanda Schellingerhout (Delft), Nick Rodewijk (Rotterdam), Mireille van Leeuwen
(Rotterdam), Graham Clark (Groningen), Hendrik van Sandick (voorzitter NLB), Axel Bijker
(penningmeester NLB), Jasper van der Horst (bestuurslid jeugd NLB), Sander Palfenier
(secretaris, topsport a.i. NLB / notulist)
Afwezig met afmelding: Den Haag Lacrosse, Leicrosse, Amsterdam Lions, Martinistad
Lacrosse, Andris van der Voort van der Kleij (breedtesport), Steven Luna (ontwikkeling), WDNT,
Annemieke van der Linden (Vertrouwenspersoon)
Afwezig zonder afmelding: Maastricht Lacrosse
Aanwezige (of bij machtiging) stemmen: Amsterdam 20 (Machtiging naar Rotterdam), Delft
15, Utrecht 20, Nijmegen 15, Groningen 15, Enschede 10, Rotterdam 15, Tilburg 15,
Wageningen 20
1.
Opening
De voorzitter heet iedereen van harte welkom, geeft aan dat er een interessante kaderdag is
geweest met een helaas wat lage opkomst. De voorzitter opent de vergadering om 13.34 uur.
Enschede geeft aan dat zij waarschijnlijk vanaf volgend seizoen ook over een officieel lacrosse
veld zullen beschikken, hetgeen met enthousiasme wordt begroet.
2.
Agenda
De voorzitter vraagt of er op- en/of aanmerkingen op de agenda zijn, waarop geen reactie
komt. Daarmee is de agenda vastgesteld.
Groningen:
oneerlijkheid in boetes
Nijmegen:
beslissingen m.b.t. het weer vanuit NLB
Belijning bij gamedays, soms moeilijk te zien voor refs
3e divisie voornamelijk 10 tegen10
Algemeen doelsaldo laten tellen over onderling resultaat
Eis stellen aan velden (speelbaarheid)
Mogelijkheden gamedays op zaterdag
Reiskosten n.a.v. te laat afgezegde gameday
Amsterdam:
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Helmen/sokken regel
Tilburg:
Compacter maken van competitieschema
Mededeling organisatie Tilburg Lacrosse
Organiseren finale weekend
Helmen regel
Rotterdam:
Goggles
Wageningen:
Certificeringtraject trainers
Lacrosse person of the year
3.
Vaststellen notulen ALV 11 september 2016
Tilburg merkt op dat Henriëtte de Jong niet het eerste erelid is van de bond. Eerder zijnErik
Vogels verkozen tot erelid en Ray Birch enJasper van der Horst tot lid van verdienste. Het
bestuur zal uitzoeken wie eerder verkozen zijn tot erelid en lid van verdienste. 1
Na deze aantekening worden de notulen vastgesteld.
4.
Finaleweekend 2017 en finaleweekenden in de toekomst
De voorzitter kijkt kort terug op het finaleweekend welke dit jaar door de bond zelf is
georganiseerd bij gebrek aan een club die de organisatie op zich wilde nemen. Dat is een
eenmalige actie geweest van het bestuur. Het weekend is goed verlopen. De voorzitter bedankt
Ercüment Unsurorlu van Phoenix die als enige heeft gereageerd op de oproep voor vrijwilligers.
Hij ontvangst een presentje voor zijn inzet vooraf en gedurende het weekend.
Het weekend is als prettig ervaren. Een opmerking van de FIL waarnemer is wel dat
toeschouwers niet meer binnen de hekken en/of lijnen kunnen en mogen zitten gedurende de
wedstrijden.
Groningen vraagt of het mogelijk is om in de toekomst ook de derde plaats te belonen met
een prijs. Het bestuur lijkt dat een goede suggestie.
De voorzitter geeft aan dat vanaf deze ALV, bids voor het finaleweekend ingestuurd kunnen
worden. Tijdens de volgende ALV zal een keuze gemaakt worden tussen de bids. Bij een gebrek
aan bids, zal er vanaf, een nog samen te stellen, lijst een club aangewezen worden voor de
organisatie. Bij de samenstelling van de lijst zal rekening gehouden worden met de capaciteit
van de club en hoe vaak er al een finaleweekend is georganiseerd.
Tilburg heeft zich voor komend seizoen (2017-2018) al kandidaat gesteld.
Delft en Wageningen geven aan dat er geen velden beschikbaar waren om het weekend te
organiseren.
Tilburg stelt voor om een jaar vooruit te plannen, zodat club hier op in kan spelen. Dat voorstel
wordt overgenomen door het bestuur.
Komende ALV zal er een keuze gemaakt worden voor de komende twee seizoenen.
5.

Evaluatie competitie 2016-2017

In de notulen van de ALV van 7 juli 2012 is te lezen dat Erik Vogels tot Erelid is verkozen. De
verkiezingen van Ray Birch en Jasper van der Horst zijn nog niet terug te vinden in de notulen.
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Nijmegen: stelt vragen over het Belgische team in de competitie, er is veel uitval van
wedstrijden of onvolledige teams en daardoor ook het gebrek aan geleverde scheidsrechters.
Verzoek om dit mee te nemen in het samenstellen van een nieuw schema.
Tevens wordt de vraag gesteld of de teamroosters voor de wedstrijd wel goed gecontroleerd
worden. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de scheidsrechters.
Enschede: vraagt waar de boetes voor het Belgische team heen gaan aangezien dit geen club
is. Deze gaan naar het team zelf.
Wageningen: verzoekt om (inhaal)wedstrijden niet op feestdagen te plannen. Door een aantal
team wordt aangegeven dat het in andere sporten juist normaal is dat er op feestdagen
wedstrijden worden gehouden. Jasper van der Horst geeft aan dat het lastig is om deze
weekenden helemaal vrij te houden. Wel zal met de nieuwe planning gekeken of er
mogelijkheden zijn.
6.
Helmenregel hoofdklasse heren
Omdat al meerdere keren discussie gevoerd is over dit punt, wordt nu geen nieuwe discussie
gestart en alleen gestemd voor of tegen afschaffing van deze regel. Het voorstel luidt:
afschaffen van de regel in de hoofdklasse heren dat de helmen van een team bij een
competitie- en bekerwedstrijd dezelfde kleur moeten hebben.
Stemming:
Voor afschaffing: Amsterdam, Delft, Utrecht, Enschede, Rotterdam, Tilburg
Tegen afschaffing: Nijmegen, Groningen
Blanco: Wageningen
95 stemmen voor afschaffing en 30 tegen afschaffing, de helmenregel is daarmee afgeschaft.
7.
Vacatures
De voorzitter vertelt dat twee bestuursleden, Axel Bijker (penningmeester) en Andris van der
Voort van der Kleij (breedtesport) zich helaas niet beschikbaar stellen voor herverkiezing. Het
gevolg is dat naast de bestaande vacatures, twee nieuwe bestuursleden gezocht worden op
korte termijn.
De voorzitter geeft aan dat de vulling van deze vacatures essentieel zijn om de competitie
draaiende te houden en verzoekt iedereen zijn netwerk aan te spreken.
Utrecht: vraagt of het een mogelijkheid is, omdat de bond er financieel goed voor staat, om
noodzakelijk werk uit te besteden.
Enschede: vraagt of sportlink een optie is. Ook dat wordt niet overwogen vanwege de hoge
kosten.
Tilburg: draagt de optie van stages aan. Op zich is dat een prima idee, maar het is tot nu toe
niet gelukt stagiaires te interesseren voor functies in het bestuur, wat al een paar keer is
geprobeerd met de functie bestuurslid marketing.
Jasper van der Horst vult aan dat, naast de bestuursfuncties, nog twee functies binnen de
damesscheidsrechtercommissies vrijkomen. Eén commissielid blijft actief binnen de commissie
en zal zich gaan richten op het internationaal niveau. Gezocht wordt naar twee leden voor het
nationale niveau.
8.
Beheer/login website
De website is in de lucht en geeft veel nieuwe mogelijkheden. Om deze mogelijkheden uit te
breiden, om de clubs een eigen login te geven om de ledenadministratie en
wedstrijdadministratie te vergemakkelijken, zal er een aanvullende offerte gemaakt moeten
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worden door de leverancier. Deze uitbreiding van de mogelijkheden zal de leden- en
wedstrijdadministratie puur tot een controlerende functie maken. Over de rol van de clubs en
de scheidsrechters bij de wedstrijden wordt gediscussieerd. Verzocht wordt de rol niet te
verzwaren. Het bestuur zal die wens nader bezien.
Het bestuur zal een lijst van wensen voor de uitbreidingen samenstellen en deze voorleggen
aan Inventeers. De offerte die hieruit voortvloeit zal per mail aan de clubs worden voorgelegd.
9.
Opslagcontainer
De voorzitter vraagt toestemming aan de leden om een opslagcontainer aan te schaffen, welke
geplaatst zal worden bij hockeyclub AMHC. Omdat de kosten mogelijk net boven de 5000 euro
komen, is de toestemming van de ALV nodig. De afschrijving van deze aanbesteding zal over
meerdere jaren verspreid worden. Ter vergelijking geeft de penningmeester aan dat de huur
voor een vergelijkbaar object jaarlijks tussen 1000-1200 euro zal liggen.
Enschede vraagt of deze opslag dan ook gebruikt mag worden door de clubs in aanloop van
evenementen. Dat is het geval.
Rotterdam en Utrecht geven aan dat zij veel goedkoper aan een tweedehands opslag zijn
gekomen (1300 euro). Het bestuur zal hier ook naar kijken, maar is ook afhankelijk van wat er
bij AMHC mag.
Stemming: iedereen is voor, geen tegen of blanco stemmen. Voor 125, tegen 0, blanco 0
10.
Jaarplan 2017-2018
Topsport: de voorzitter geeft aan dat bij stichting TNL de NLB een controlerende en
adviserende rol zal hebben. Om te zorgen dat er financiële onafhankelijkheid is, zal er geen
bestuursverantwoordelijkheid van de bond bij TNL zijn, zo benadurkt Peter Boogers. De
rolverdeling zal duidelijk op papier moeten komen.
Trainingsprogramma: secretaris geeft toelichting. Door het NOC*NSF erkende diploma’s zijn
op dit moment nog een stap te ver. Voor deze erkenning zijn mentoren en examinatoren nodig,
welke wij nu nog niet hebben. De NLB heeft besloten nu te starten met een eigen NLB
certificering. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van het online trainingsprogramma van US
Lacrosse en een NLB praktijkdag. Afleggen met goed gevolg levert een NLB certificaat op. Van
hieruit gaan we doorwerken naar de erkenning door NOC*NSF. Deze opleiding zal ook open
staan voor bijvoorbeeld gymleraren.
Jeugd: Bij diverse clubs zijn al jeugdleden, echter is er bij de bond nog geen inzicht in de
aantallen. Het verzoek aan de clubs is te inventariseren hoeveel jeugdleden er zijn en dit te
laten weten aan de NLB. Ook verzoekt de bond de jeugdleden te registreren (indien dat nog
niet gebeurd is). Dit kan tot 16 jaar gratis.2 Voordeel is dat jeugdleden ook onder de huidige
verzekering vallen en dat de registratie op gang komt, zodat beleid voor de toekomst gerichter
gemaakt kan worden.
Pauze 14.54u – hervatting 15.16u
11.
Begroting 2017-2018
De penningmeester geeft toelichting op de begroting voor het seizoen 2017-2018. Hij geeft
aan dat de bond er financieel goed voor staat.
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Misschien moet dat ook voor jeugdleden tot 18 voor zover ze nog niet deelnemen aan de competitie. Het
bestuur zal uitzoeken wat mogelijk is binnen de reglementen.
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Hij geeft aan dat er een mogelijkheid is tot een contributieverlaging van 5 euro per persoon
voor spelende leden en 2,50 euro voor niet spelende leden, mits er genoeg vrijwilligers zijn
voor de openstaande vacatures, zodat er geen werk uitbesteed hoeft te worden. Ook weet de
bond niet of deze verlaging in de toekomst blijvend kan zijn in verband met de onzekere
toekomst met betrekking tot de toelage vanuit het NOC*NSF.
Reacties zijn overwegend twijfelachtig; of het dan wel zinvol en noodzakelijk is om de
contributie te verlagen, omdat de drempel om het daarna weer te verhogen in de toekomst
dan weer hoger ligt.
De penningmeester geeft aan dat een te hoog vermogen ook kan leiden tot een verlaging van
de toelage, waarop de reactie is dat er liever meer besteed wordt, zoals aanschaf materiaal en
verhoging van de bijdrage aan de nationale teams, zeker omdat er nu structureel een
boxlacrosseprogramma is toegevoegd en mogelijk nationale jeugdteams. Naar de laatste optie
zal gekeken moeten worden omdat dat aan voorwaarden vanuit het NOC*NSF gebonden is.
Het bestuur zal zich naar aanleiding van de reacties beraden.
12.
Vertrouwenspersoon
Annemieke van der Linden is de nieuwe vertrouwenspersoon. Haar contactgegevens staan op
de website. Zij zal zich in eerste instantie ook gaan bezig houden met het traject voor het
aanvragen van een gratis Verklaring Omtrent Gedrag. Zo’n verklaring is wenselijk voor
diegenen die activiteiten organiseren voor jeugd.
13.
Communicatie
De secretaris geeft aan dat het bestuur begrijpt dat de bestuurstaken tijd kosten, maar verzoekt
wel aan de clubs de mails te beantwoorden. Vaak worden mails niet beantwoord. Het
beantwoorden van mails hoeft niet altijd een bevestigd antwoord te zijn, maar kan ook een
‘nee’ zijn of een korte ontvangstbevestiging. Door mails te bevestigen of kort te beantwoorden
kan veel duidelijkheid gecreëerd worden.
14. Aangedragen punten door clubs









Groningen
Een verzoek om meer transparantie in het uitdelen van boetes. De NLB zal aan het
begin van het seizoen met een (concept) document komen wat in de transparatie zal
voorzien.
Het aangedragen punt met betrekking tot de scheidsrechters (scheidsrechter niveau
dames divisie 2/3) is vooraf aan de ALV besproken en afgehandeld in overleg met de
damesscheidsrechterscommissie.
Nijmegen
Een verzoek tot het stellen van richtlijnen vanuit de bond m.b.t. weersverwachtingen.
Vanuit het bestuur wordt aangegeven dat het centraal regelen van de besluiten met
betrekking tot het weer erg moeilijk is, omdat de situatie lokaal nogal kan verschillen.
Het bestuur zal voor het nieuwe seizoen met een concept document komen waarin
richtlijnen omschreven staan.
Een verzoek voor richtlijnen m.b.t. zichtbaarheid belijning. Jasper geeft aan dat deze
beslissing geheel bij de scheidsrechters ligt. Indien de zichtbaarheid niet voldoende is,
ligt de verantwoordelijkheid bij de organiserende club om dit in orde te maken
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Er wordt veel 10 tegen 10 gespeeld in de 3e divisie dames. Is dit wenselijk? Dit mag
volgens het competitie reglement in de 3e en 2e divisie bij de dames, mede omdat dit
opstart divisies zijn. Wel moet uiterlijk de maandag voor de wedstrijd dit aangegeven
worden. Verzoek is om dit goed te handhaven. In de 2e divisie komt dit nauwelijks voor.
Indien het gewenst is om deze regel aan te passen kan dat op een ALV in stemming
gebracht worden.
Verzoek om het algemene doelsaldo voorrang te geven boven het onderlinge
doelsaldo. Tilburg geeft aan dat eerder juist voor de huidige variant is gekozen in de
ALV om het onderling sterkste team hoger te laten eindigen. De voorzitter geeft aan
dat de huidige regels in overeenstemming met de Fil zijn. Het bestuur geeft aan dat
het veranderen van de regel altijd in stemming gebracht mag worden. Na de uitleg van
Tilburg waarom eerder voor de huidige situatie gekozen is, laten de clubs de situatie
zoals deze nu is.
Het keuren van de bespeelbaarheid van de velden ligt bij de scheidsrechters.
Verzoek om ook wedstrijden op zaterdag te kunnen organiseren. De meeste teams
hebben een voorkeur voor de zondag, maar als het lang genoeg vantevoren bekend is,
worden er geen problemen gezien door de clubs.
De vraag is of al gemaakte reiskosten naar aanleiding van een afgezegde wedstrijddag
vergoed kunnen worden. Deze gemaakte kosten kunnen vanuit de bond uit het boete
potje worden vergoed.
Tilburg
Verzoekt om een compactere competitie bij de heren hoofdklasse. Bijvoorbeeld na de
winterstop te starten met de competitie. Nu vinden ze de competitie te verspreid, zodat
geen ‘ritme’ ontwikkeld kan worden. (Delft voegt zich bij dit punt). Andere verenigingen
zijn niet overtuigd. Wel is er een afhankelijkheid van MDNT/WDNT/Box trainingen en
beker competitie. Zodra deze data bekend zijn, zal de commissie breedtesport met een
voorstel komen.
Doet de mededeling dat Tilburg Lacrosse formeel op houdt te bestaan. Tilburg zal een
nieuwe afdeling vormen binnen de omnivereniging Were Di. De ALV feliciteert Tilburg
met deze stap. Omdat dit formeel een nieuwe vereniging is zou Tilburg eerst weer
aspirant-lid moeten worden. Tilburg verzoekt de ALV om in de huidige status, als
volwaardig lid, door te mogen gaan. Het bestuur steunt dat. Dit punt zal volgende ALV
in stemming worden gebracht.
Rotterdam
Naar aanleiding van een oogkasbreuk bij één van de dames wordt de oproep gedaan
om goggles te dragen. De NLB houdt de FIL regelgeving aan. De ALV kan goggles
verplicht stellen aanvullend op deze regels, als de clubs dat echt willen, door middel
van een stemming. Wel moet er uitgekeken worden, dat het niet een ‘nieuwe’
helmenregel wordt. De verantwoording ligt hier nu bij de speelsters zelf. Los hiervan
blijft de opmerking van Rotterdam staan om na te denken over het dragen van goggles.
De ALV lijkt nog niet opteren voor een verplichting.
Wageningen
Trainersopleiding is eerder aan bod gekomen bij de bespreking van het jaarplan 20172018 in de ALV
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Oppert het idee om een ‘Lacrosse person of the year’ award in te stellen, om vrijwilligers
in het zonnetje te zetten. Iedereen is positief over dit idee, het moet alleen verder
uitgewerkt worden hoe dit ‘eerlijk’ uitgevoerd moet worden. Iedere vereniging heeft
zijn eigen vrijwilligers en zal er waarschijnlijk daarvan een voordragen en steunen.
Wageningen zal dit idee meer uitwerken.

15.
Rondvraag
Geen vragen
16.
Sluiting
De voorzitter dankt iedereen voor de aanwezigheid en inzet. Hij sluit de vergadering om 16.29
uur.
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