
Vacature Nederland Lacrosse  

Leden- en wedstrijdadministratie 

Organisatie 

Nederland Lacrosse is de verbindende aanjager voor lacrosse 

in Nederland. De sporter kan lacrosse op zijn/haar eigen 

niveau met plezier beleven, in sportvormen die passen bij de 

wensen en behoeften. Nederland Lacrosse staat bekend als 

studentensport. De focus van Nederland Lacrosse ligt echter 

ook op de jeugd en poststudenten.  

Naast de recreatieve sporter krijgt de topsporter kans om te excelleren op Europese en 

Wereldkampioenschappen. Lacrosse staat ook op de nominatie om als Olympische sport 

erkend te gaan worden. 

 

Als belangenbehartiger van bijna 1000 aangesloten leden zorgt Nederland Lacrosse er voor 

dat haar disciplines veilig en verantwoord kunnen worden beoefend. Bij Nederland Lacrosse 

zijn op dit moment 14 verenigingen aangesloten. De activiteiten vinden plaats in heel 

Nederland. 

 

Nederland Lacrosse is een vereniging met een bondsbestuur en diverse commissies, welke 

beide volledig uit vrijwilligers bestaan. 

 

Aandachtsgebieden 

 Ledenadministratie 

 Wedstrijdadministratie 

 

Verantwoordelijkheid en taken 

 Het controleren van in- en uitgevoerde van nieuwe en oude leden in het digitale 

systeem achter de website; 

 Het bijhouden van een archief van de ledenadministratie. 

 Het controleren van de ingevoerde van de wedstrijduitslagen op de website 

 Het bijhouden van een archief van de wedstrijdadministratie 

 Het verstrekken van informatie aan de secretaris mbt de ledenadministratie 

 Het verstrekken van informatie aan het bestuurslid breedtesport mbt de 

wedstrijdadministratie. 

 

Benodigde kennis en ervaring 

 Accuraat; 

 Teamplayer; 

 Liefde voor de sport lacrosse; 

 Affiniteit met werken in een digitale omgeving 

 

Wat biedt Nederland Lacrosse? 

 Een dynamische omgeving in een snel groeiende sport; 

 Een omgeving waar eigen initiatief mogelijk is en gewaardeerd wordt; 

 Een reiskostenvergoeding naar Nederland Lacrosse gerelateerde activiteiten; 



 Gezelligheid! 

 

Tijdsindicatie 

 2 uur per week 

 Eigen initiatieven en projecten zijn vrij (in overleg) en vallen niet binnen de gestelde 

uren 

 

Bent u geïnteresseerd in deze functie of hebt u vragen, neemt u dan contact op met 

secretaris@nederlandlacrosse.nl 

 

 

mailto:secretaris@nederlandlacrosse.nl

