Notulen Algemene Leden Vergadering Nederland Lacrosse
Zondag 28 juni 2020 – online vergadering
11.00 uur
Aanwezig: zie lijst onderaan de notulen

1.

Opening en mededelingen
a. Mededeling Hendrik van Sandick: Jasper van der Horst leest de
afscheidsbrief van Hendrik voor. Hendrik kan vanwege medische redenen niet
aanwezig zijn, en memoreert in de brief over zijn jaren in functie met de ups
en downs. Hij bedankt huidige en voormalige club- en bondsbestuursleden
voor hun inzet voor de sport!
b. Wetgeving digitaal vergaderen: de spoedwet die eerder dit jaar door de
Tweede Kamer is aangenomen maakt het mogelijk om op deze manier (nietfysiek aanwezig) te vergaderen. Om een blijvend verslag te hebben wordt de
vergadering opgenomen. De deelnemers worden hierover ingelicht, hun
toestemming wordt gevraagd (en bij deze vastgelegd). De camera mag
uitgeschakeld worden als mensen niet op beeld vastgelegd willen worden.
c. Finaleweekend Enschede gaat naar 2021 (zie bijlage 1). Aangepast schema
bijgesloten en alles is een jaar opgeschoven. Delft is de locatie in 2022, was
oorsponkelijk 2021, etc.
d. Aspirantlidmaatschap Ogers Lacrosse club: De Ogers hebben zich
aangemeld als aspirant lid, en hopen snel volledig lid te kunnen worden.
e. Vertrek Stef Groen als Bestuurslid Topsport per februari 2020: Wegens
verhuizing naar het buitenland is Stef al enige tijd geleden afgetreden als
bestuurslid. Zijn functie wordt waargenomen door Jasper van der Horst. De
vacature zal nog opengezet worden als over de overige plannen duidelijkheid
is.
f. Veldbelijning & KNHB: Uit recente vragen van clubs blijkt nogal wat
verwarring over veldbelijning en de opstelling van de NLB. Jasper geeft aan
dat er een complete set met diagrammen van World Lacrosse is voor “Unified
Field” veldbelijning (voor vrouwen én mannen ineen) op allerlei veldmaten. De
NLB is akkoord met veldbelijning gecombineerd met andere sporten, en enige
flexibiliteit is geen probleem. Er staan in de WL velddiagrammen aanwijzingen
voor aanpassingen waar nodig.
g. Statuten en huishoudelijk reglement aanpassing naar september ALV.

2.

Vaststelling agenda: de agenda wordt onveranderd vastgesteld

3.

Vaststellen notulen ALV september 2019 (zie bijlage 2)
Naam van Matthew Finnegan bij punt 12 moet aangepast worden. Met die
correctie worden de notulen vastgesteld.

4.

Vaststellen Reglement matchfixing (zie bijlage 4)
Dit reglement wordt unaniem aangenomen.
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5.

Benoeming Cynthia Bousema als penningmeester
Cynthia heeft het stokje overgenomen na het vertrek van Claasje Beyen bij de
vorige ALV. De benoeming van Cynthia als penningmeester wordt unaniem
aangenomen

6.

Aftreden voorzitter Hendrik van Sandick
Met het voorlezen van de afscheidsbrief was het eigenlijk al bekend dat Hendrik af
moest treden omdat ook zijn maximale zittingstermijn bereikt was.

7.

Benoeming nieuwe voorzitter
Kandidaat namens het bestuur van de NLB: Tom Thayer (zie bijlage 5 en 6)
Matthew Finnegan van Amsterdam onthoudt zich van stemming. De overige
leden stemmen voor.

8.

Voorstel Grass Roots Lacrosse (zie bijlage 7)
a. Bespreking voorstel.
Daniël geeft een toelichting op het document, en nodigt de deelnemers uit
vragen te stellen.
Vraag van Roos Bressers/Delft: Zijn er subsidie-voorwaarden vanuit WL? Daniël:
niet expliciet, maar meer een inzetverplichting.
Daniël geeft aan dat hij diverse scholen en opleidingen heeft benaderd, zoals bv
Johan Cruyff College.
Vraag Jorik van Baal/Utrecht: “Je hebt het nu voornamelijk over het zuiden van het
land, maar hoe zie jij het voor je als er hulp gevraagd wordt ergens anders?”
Focus van Daniël ligt idd in het zuiden. Voor de noordelijke kant is Lacrosse
Academy goed ingericht. Mike Chin/Amersfoort/Lacrosse Academy bevestigt dat,
en roept mensen zich op te melden als instructeur.
Voorstel “Grass Roots Lacrosse” wordt unaniem aangenomen.
b. Afhankelijk van het aannemen van het voorstel: aftreden Bestuurslid
Jeugd Daniël Sterenborg.
Daniël treedt af zoals uitgelegd.

9.

Jaarplan 2020-2021
a. Oude Jaarplan in bijlage 8, nieuwe Jaarplan in bijlage 8a
Jasper stelt voor om te focussen op het nieuwe Jaarplan, en geeft het woord aan
Tom, die een toelichting op z’n presentatie geeft. Hij geeft aan open te staan voor
de dialoog. Zie de presentatie in bijlage 8a voor de inhoud.
Presentatie pagina 5 mbt. betrokkenheid alumni: Matthew Finnegan/Amsterdam
geeft aan dat de alumni van Amsterdam zeker betrokken willen zijn. Marjolein
Stassen geeft aan dat de scheidsrechterscommissie ook zeker betrokken wil zijn,
en hierover wilt meedenken.
Daniël Sterenborg geeft aan dat er voor de New Players Weekends op pg 6 het
New Comers Tournament (NCT) in Nijmegen een mooie start zou zijn. Saskia
Broeders/Nijmegen geeft aan dat het bestuur van Keizerstad Kannibals het NLB
bestuur gaat benaderen over het NCT.
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Jorik van Baal/Utrecht: hoe en wie gaat de statistieken bijhouden? Wordt dat door
een extern bedrijf gedaan of door interne mensen? Tom Thayer/NLB geeft aan dat
dit nog uitgezocht moet worden.
Wordt in stemming genomen samen met punt 10 Begroting 2020-2021. Voorstel
en Begroting worden unaniem aangenomen, tezamen met 9b
b. ALV-voorstel normalisering contributie jeugdcompetitie: van €5 naar
€17,50 (zie bijlage 9)
Unaniem aangenomen.
10.

Begroting 2020-2021: Oude voorstel in bijlage 10, nieuwe voorstel in bijlage 10a.
Mike Chin: wat moet verstaan worden onder post jeugd coaches 8000 euro? Tom:
Dit is het gedeelte wat NLB bijdraagt aan Grass Roots.
Jorik van Baal/Utrecht: Minder uitgaven richting de ontwikkeling van refs, terwijl
daar vanuit de dames bijvoorbeeld wel vraag naar is. Wat zijn de gedachten
hierachter? Jasper: dit is een verschuiving binnen de posten. Het bedrag was altijd
een lump sum, zonder inzicht, maar we hebben nu andere posten daarbinnen
aangebracht. Er is een substantiële stijging tov. vorig jaar, kijk even goed naar de
koppen, de kleine daling van 4500 naar 4200 is alleen bij oud vs nieuwe begroting.
Inge Gerrits/Delft: Waarom is er voor gekozen om in de nieuwe begroting de
bijdrage van nationale teams omlaag te brengen? Jasper: dit is niet zo, het blijft
10k, maar een voorschot aan box lacrosse WK tournament fee is er van
afgetrokken.
Unaniem aangenomen met het jaarplan bij 9a en 9b.

11.

Overige vacatures
a. Breedtesport (zie bijlage 10a en 10b). Kandidaat: Jorik van Baal
Eddy geeft een overzicht van de werkzaamheden van de functie en de
afhankelijkheden met andere functies binnen de breedtesportcommissie.
Hij stelt zijn beoogde kandidaat Jorik van Baal voor.
Roos Bressers vraagt: Is deze coördinator breedtesport onderdeel van het
bestuur of niet? Aangezien deze positie betaald wordt
Daniël Sterenborg voegt toe: “Ter info: Volgens de Statuten kan deze wel als
bestuurslid worden geïnstalleerd. Artikel 8 lid 4 Statuten.
"tenzij het bondsbestuurslid in een betaalde functie is benoemd door de
algemene ledenvergadering." “
Het bestuur komt in september met een voorstel mbt governance, voorlopig is
de coördinator-rol geen stemmend bestuurslid.
Jorik wordt unaniem aangenomen als Coördinator Breedtesport.
b. Social Media / Website Redacteur. Kandidaat: Thomas Haitsma.
Unaniem aangenomen.
c. Secretaris (zie bijlage 12): geen kandidaten, en blijft pro-tem ingevuld door
Jasper van der Horst.

Jasper van der Horst: voor het U20 damesteam zijn we in gesprek met 2
kandidaat-coaches. Er wordt nog naar een teammanager gezocht. Er zijn
toernooien in 2022 (EK), en 2024 (WK).
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Roos Bressers: vraagt of de scheidsrechterlicenties geldig blijven, want het
minimum aantal wedstrijd kan moeilijk gehaald worden wegens corona. Marjolein
Stassen geeft aan dat dit voor de dames in ieder geval geldt. Jasper van der Horst
(als lid van de herenscheidsrechterscommissie) geeft aan dat dit bij de heren ook
waarschijnlijk zal gelden, hangende toestemming van de rest van de commissie.
Jasper van der Horst geeft een update over de Olympische ambities. Het WK
heren is verplaatst naar Los Angeles, en naar 2023, als een generale repetitie voor
de Olympische Spelen in 2028. Ook de nieuwe “Olympische” spelregels zijn
grotendeels af. Er is een grote groei aan WL-leden landen, target is 100, we zitten
nu op ruim 60.
Sting: Hoe gaan de game days voor 2e div mannen ingepland worden?
Kan er evt. 3x gespeeld worden zodat we 15 wedstrijden hebben. Eddy geeft aan
dat er voor 2x gekozen is omdat er veel samenwerkingteams waren, en meestal
houden die het niet het hele seizoen vol. Om de wedstrijddruk te verminderen is
ervoor gekozen om minder game bredays te doen. Met de nieuwe
breedtesportcommissie kan besproken worden hoe de indeling volgend seizoen
plaats gaat vinden.
12.

Rondvraag
Daniël: gaan jullie al starten met de mini-wedstrijden? Matthew: Amsterdam wil
graag beginnen, en ook met pick-up, ook focus op jeugd. Tevens is er een Beach
lacrosse toernooitje op 15 augustus in Bergen op Zoom.
Tom: Fair warning that I will be reaching out for your input! Get your
orders/wishlists ready. Looking forward to working with everyone?
Lotte de Wit: geeft aan dat ze aftreedt als voorzitter van Were Di. Vervanger is nog
niet bekend. Het bestuur bedankt haar voor haar bijdrage.
Sophie: In het nieuwe seizoen mag er mesh in vrouwensticks? Dat mag volgens
Marjolein.
Sting: Suzanne vd Biggelaar (voorzitter) stopt na dit seizoen, er is nog geen
vervanger.
Jorik: Gaat contact opnemen met de clubs voor het schema. Voor de 1e divisie is
het niet zo moeilijk, voor de overige divisies is het was lastiger omdat er veel
wijzigingen/wisselingen/aanpassingen zijn daar.
Eddy: Ook promotie/degradatie wordt binnenkort besproken. Roos geeft aan dat
vooral m.b.t. de 1e divisie elk schema welkom is, i.v.m. reserveren velden.
Eddy en Jorik geven aan hun best ervoor te gaan doen. Jasper geeft aan dat hoe
eerder de clubs aangeven hoeveel teams ze willen laten spelen, hoe eerder het
schema afgerond kan worden. Daar is dus ook een rol voor de clubs. Eddy geeft
aan dat het lastig gaat worden dit jaar, omdat veel studenten intro-evenement
digitaal zullen gaan plaatsvinden vanwege corona.
Casper: vraag voor Tom: “are you going to use the Social Media committees at the
clubs?” Tom: yes, I have ideas to have people bounce content off each other, for
example there will be Players of the Week for men and women.
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Roelof:
- Gebruik het geld uit het budget om mensen te waarderen, en gebruik
networking dinners om contacten te maken.
- In de praktijk blijkt dat 5 mensen een redelijk harde limiet voor commissies is.
Marjolein Stassen heeft de mededeling dat er mail komt van de
damesscheidsrechterscommissie met webinar over nieuwe vrouwenregels.
Verzoek om nu alvast regels te bekijken, er verandert veel!

13.

Sluiting rond 14:00
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Presentielijst
Club
Were Di
Bestuur oud/nieuw

Amersfoort/Lacrosse Academy
Wageningen Warriors
Phoenix Lacrosse
Groningen Gladiators
Topsport Nederland Lacrosse
MDNT
Were Di
Were Di

Amsterdam
Delft
Den Haag
Maastricht
Domstad Devils
Wageningen Warriors
Utrecht
Utrecht
Topsport Nederland Lacrosse
Phoenix
Maastricht
Rotterdam
Scheidscie
Delft
Groningen Gladiators
Delft
Wageningen Warriors
Were Di
Domstad
Delft
Den Haag
Keizerstad Kannibals
Keizerstad Kannibals

Naam
Jeroen Buijs
Ercument (Eddy) Unsurorlu
Cynthia Bousema
Daniël Sterenborg
Jasper van der Horst
Tom Thayer
Mike Chin
Hans Vermeer
Taco Spitters
Anneloes de Geus
Sander Palfenier
Tom Thayer
Toon Claasen
Lotte de Wit
Malin Orywahl
Roos Bressers
Matthew Finnegan
Inge Gerrits
Sting Daniels
Marco Pozzan
Jorik van Baal
Casper van Dam
Gijs de Bles
Robert van Mosseveld
Roelof Vuurboom
Jona Vonk
Jonas Heller
Lucy Zhang
Marjolein Stassen
Roos Bressers
Sophie Borgonjen
Emma Theunissen
Abby vd Werf
Denise de Leeuw
Julius Verhees
Lieke van der Wart
Melissa Beld
Saskia Broeders
Nanouk Munsterman
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