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Notulen Algemene Ledenvergadering Nederlandse Lacrosse Bond 
 
Datum en tijd:   
16 september 2018 – 13.00 uur 
 
Adres:     
Barchman Wuytierslaan 238A, 3819 AC Amersfoort Kantine Triatlon vereniging (achter het AMHC 
clubgebouw) 
 
Aanwezig:    
Jeroen Buys (penningmeester Tilburg), Roos van Rooy (VP women Tilburg), Lotte de Wild (Voorzitter 
Tilburg), Mike Chin (Amersfoort), Jepe Bouw (VP men Wageningen), Wies van der Wal (VP women Den 
Haag), Emma Smeenge (VP women Groningen), Lianne ten Have (secretaris Groningen), Thijmen 
Ruinalda (Voorzitter Groningen), Martin Karkossa (VP men Groningen), Luuk Brekelmans 
(Penningmeester Wageningen), Christiaan Menningh (secretaris Enschede), Joep van de Rijt 
(Penningmeester Enschede), Jessie Hendrickx (Kandidaat VP women Enschede), Vincent Ribbens 
(Kandidaat VP men Enschede), Stephen Porterman (secretaris Leiden), Tobias Roebroek (voorzitter 
Wageningen), Anouk van Hout (VP women Wageningen), Lisanne Gerritsen (gamesecretary Utrecht), 
Coosje Hammink (penningmeester Utrecht), Mieke den Bakker (voorzitter Utrecht), Ilse Flux 
(secretaris Utrecht), Vinciane van den Duvey (VP women Delft), Rutger Schutter (VP men Delft), Bas 
Laan (voorzitter Leiden), Lea Wiggers (Kascontrole commissie, Leiden), Jip Borm (VP women Leiden), 
Hilde Romijnders (oud secretaris Nijmegen), Fenne Wintjes (penningmeester Nijmegen), Ursula 
Krabbendam (voorzitter Nijmegen), Rowan de Kort (kascontrolecommissie, Nijmegen), Tamar van de 
rLinden (oud penningmeester, Nijmegen), Maartje van den Bosch (secretaris, Nijmegen), Tinka Santing 
(VP women, Nijmegen), Marieke Brouwers (oud VP women Nijmegen), Max Depla (VP men Nijmegen), 
Hester van Dord (voorzitter Rotterdam), Marjolein Stassen (Scheidsrechterscommissie dames), Yiri 
Eullur (Lacrosse Academy), Maarten Versteeg (Lacrosse Academy), Gerben Wesseler (VP men 
Amsterdam), Sarah Westheim (VP women, Amsterdam), Matthew Finnegam (voorzitter Amsterdam), 
Hendrik van Sandick (Voorzitter NLB, Ercüment Unsurorlu (Bestuurslid Breedtesport/competitie NLB), 
Claasje Beyen (Penningmeester NLB, secretaris Ad Interim NLB), Daniël Sterenborg (Bestuurslid Jeugd 
NLB).  
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1. Opening  
De vergadering wordt om 13.00 uur geopend. 
 

2. Vaststellen agenda + stemgerechtigdheid  
Er worden twee onderwerpen toegevoegd aan de W.v.t.t.k.: (1) tweede en derde divisie dames 
samenvoegen; (2) mededeling Lacrosse Academy.  
De agenda wordt vastgesteld. Alle verenigingen zijn aanwezig.  
 

Club Stemgerechtigheid* 

Tilburg 10 

Wageningen 15 

Rotterdam 15 

Enschede 15 

Groningen 15 

Leiden 10 

Nijmegen 15 

Utrecht 20 

Den Haag 10 

Delft 15 

Amsterdam 15 

Totaal 155 
* De stemgerechtigheid (het aantal stemmen van een vereniging) is gebaseerd op het aantal leden van de vereniging. Het aantal stemmen 
wat een vereniging krijgt is vastgelegd in het HR/Statuten.  

 
3. Goedkeuren notulen Algemene Leden Vergadering 17 juni 2018 

Enschede: Van de Rijk moet van de Rijt zijn. 
Verzoek van Utrecht: Als er een vraag gesteld wordt zou de beantwoording dan ook genotuleerd 
kunnen worden? 
Beantwoording (Claasje Beyen, Secretaris NLB): Ja, dit zal gedaan worden in de notulen. 
 
Notulen zijn vastgesteld. 
 

4. Mededelingen en ingekomen stukken  
 
Mededelingen 
Bestuurslid Topsport (Stef Groen), Vice-voorzitter (Jasper van der Horst) en adviseur Ontwikkeling 
(Steven Luna) zijn afwezig.  
 
Ingekomen stukken 
Vragen van Utrecht met betrekking tot de stukkenbundel. Deze zullen bij het desbetreffende 
onderwerp op de agenda besproken worden.  
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5. Jaarverslag 2017-2018 
Hendrik van Sandick (voorzitter NLB) licht het jaarverslag kort toe. 
 
Utrecht: Wat staat er voor volgend jaar op de planning voor de visie van de NLB? Wordt ook het 
teruglopende ledenaantal geprobeerd aan te pakken en misschien het behoudt van leden (voor NL 
lacrosse/de clubs etc.).  
Beantwoording (Hendrik van Sandick, voorzitter): We hebben een visie document waar de 
verenigingen naar kunnen kijken. We hebben een promotie video laten maken. We proberen de 
website en facebook aantrekkelijker te maken. We werken nu samen met de Lacrosse Academy. 
Daarnaast zijn we bezig met het maken van een gecertificeerde trainersopleiding, die willen we ook 
aanbieden aan gymleraren. Lacrosse kan dan ook opgenomen worden in dat pakket. 
 
Nederlandse Teams 
WK MDNT: Veel nieuwe sterke internationale teams. Qua eindprestatie minder goed dan de vorige 
keer. Maar desondanks is er een goed WK gedraaid.  
FIL heeft besloten om het aantal deelnemende landen aan te passen. Nederland zal zich dus moeten 
kwalificeren bij het EK. 
 
Utrecht: Geldt dit ook voor de dames? 
Beantwoording (Hendrik van Sandick, voorzitter NLB): Dit geldt pas voor het volgende WK van de 
dames. 
 
Box lacrosse: Gaan deelnemen aan het WK in Canada. 
 
Utrecht: Wat is de stand van zaken van vrouwen box lacrosse? 
Beantwoording (Hendrik van Sandick, voorzitter NLB): Er wordt 16 december een clinic en pick up 
wedstrijd georganiseerd voor dames box lacrosse.  
 
Accommodaties en voorzieningen 
Afhankelijk van belijning en velden die clubs beschikbaar hebben. 
 
Kwaliteitsverbetering en veilig sportklimaat 
Steven Luna (adviseur Ontwikkeling) is naar Amerika afgereisd voor een coachingsopleiding van US 
lacrosse. 
Opmerking Enschede: EHBO cursussen zijn maar 2 jaar geldig.  
Beantwoording (Hendrik van Sandick, voorzitter): De NLB en Lacrosse Academy zal zit meenemen in de 
organisatie van de komende EHBO cursussen. 
Toevoeging Maarten Versteeg (Lacrosse Academy): Verzorgen samen met Steve de coachingsclinics en 
zijn ook een plan aan het maken voor de EHBO cursussen. 
 
Verenigingsondersteuning 
De NLB is voornemens om de clubs komend jaar te gaan bezoeken. Dit om zo te bekijken in hoeverre 
we de clubs verder kunnen ondersteunen. 
 
NOC*NSF 
Kleine bonden van kleine sporten te laten samenwerken. Dit zou ook best ooit eens een gedwongen 
samenwerking kunnen worden. waarbij de diensten moeten afnemen van NOC*NSF. We zijn niet 
happig op deze ontwikkeling en willen deze zaken liever niet uit handen geven. De tegemoetkoming 
zou hier aan besteed moeten worden. voor het komende jaar zit dit nog goed, maar we moeten kijken 
hoe zich dit de komende jaren gaat ontwikkelingen. 
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Internationale federaties 
Belangrijkste besluit FIL is de beperkte deelname aan het WK. Het komende EK is het eerste 
kwalificatiemoment. De uitslag hiervan (rangschikking) zal bepalen of de mannen deel mogen nemen 
aan het WK. Voor de vrouwen zal deze regeling gaan gelden vanaf het komende WK.  
 

6. Jaarrekening 2017-2018 
Claasje Beyen (penningmeester NLB) licht het jaarverslag kort toe. 
 
Utrecht: Waarom is het boekjaar tot 30-6? 
Beantwoording (Claasje Beyen, penningmeester): Hier is sinds 2016 voor gekozen. Om zo op tijd de 
verantwoording aan NOC*NSF te kunnen voldoen.  
 
Utrecht: Wat is het " moment van schrijven"  van de resultatenrekening, puur voor mijn informatie? 
Beantwoording (Claasje Beyen, penningmeester): Dit is de datum die op de voorkant van de 
jaarrekening staat: 2 september 2018. 
 
Utrecht: Als er in beide boekjaren niets op een post is geschreven of begroot (e.g. NOC NSF 
terugbetalen of SNT rekening courant) zou ik persoonlijk deze uit de overzichten halen (tenzij het 
vaste 'kopjes'  zijn natuurlijk zoals langlopende schulden).  
Beantwoording (Claasje Beyen, penningmeester): Dit kan inderdaad van de balans gehaald worden.  
 
Utrecht: Als ik de afschrijvingen die van de begroting worden gedaan (kluis en website) bij elkaar optel 
(afname activa) dan kom ik op een ander bedrag uit dan wat er genoemd wordt in de 
resultatenrekening. Hoe kan dat? 
Beantwoording (Claasje Beyen, penningmeester): De bedragen op de balans zijn de bedragen die nog 
afgeschreven moeten worden de komende jaren.  
 
Utrecht: Waarom is er gekozen voor het voor de helft afschrijven in een boekjaar en daarna over vier 
jaar afschrijven van de website?  
Beantwoording (Claasje Beyen, penningmeester): De afschrijvingstermijn van de website was al 
vastgelegd door de vorige penningmeester. De afschrijvingstermijn van de kluis is versneld. De reden 
hiervoor is dat de NLB momenteel beschikt over voldoende financiële middelen. Aangezien de 
ledenaantallen teruglopen en de tegemoetkoming van NOC*NSF onzeker is voor de komende jaren 
hebben we besloten om de kluis versneld af te schrijven. Simpelweg omdat we nu voldoende geld 
hebben en we niet weten of dit over een paar jaar nog steeds zo is.  
 
Utrecht: Licenties is omhoog gegaan, dat wil zeggen dat 200 is afgeschreven en daarna een nieuwe 
licentie van 300 erop is gezet? In principe onder de 450 is het geen (vaste) activa maar mag het direct 
op de resultatenrekening (en deze schrijf je dus ook niet af).  
Beantwoording (Claasje Beyen, penningmeester): De afschrijvingen op de balans zijn de bedragen die 
de komende jaren nog afgeschreven moeten worden. Licenties is dus met €100,-- afgenomen ten 
opzichte van afgelopen boekjaar.  
 
Utrecht: Waarom verschillen die afschrijftermijnen algemeen (2 jaar voor opslag, 4 jaar voor website, 
waarvan de helft eerder etc.). Zou het niet waardevol zijn een klein schemaatje (uit je 
boekhhoudsysteem te exporteren lijkt me) aan te leveren zodat je die onder de balans kan zetten als 
je zo veel varierende afschrijftermijnen hebt? Of is dat met kasco besproken?  
Beantwoording (Claasje Beyen, penningmeester): Als er behoefte is aan een schema met de 
afschrijvingskosten en de termijnen hierbij dan kan dat in orde gemaakt worden. De reden voor de 
verschillende afschrijftermijnen is de financiële situatie van de NLB op dit moment.  
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Utrecht: Scheidsrechters kleding stond niet op de balans dus is al in 16-17 verkocht lijkt me? hoeft 
daarom niet op balans of resultatenrekening? 
Beantwoording (Claasje Beyen, penningmeester): Deze post is afgeschreven en kan dus inderdaad van 
de balans gehaald worden. 
 
Utrecht: Het stuk over liquide middelen klopt denk ik niet: het bedrag strookt niet met de balans, ook 
wordt er gezegd wat de liquide middelen zijn in 2017 (lijkt me niet relevant- neem aan dat we willen 
weten wat die zijn 31-6-2018?). Daarnaast zou dat bedrag ook niet kloppen met wat er op de balans 
staat. hoe kan dat?  
Beantwoording (Claasje Beyen, penningmeester): Die 31-06-2017 was een typefout: dit moet 31-06-
2018 zijn. Het bedrag wat op de balans staat is het bedrag per 31-06-2018. In de tekst staat het 
bedrag per 31-08-2018 vermeld. 

 
Utrecht: Wat houden de dubieuze debiteuren precies in? Zijn dat clubs die failliet zijn en niet kunnen 
betalen? individuen? clinics? 
Beantwoording (Claasje Beyen, penningmeester): Dit zijn een aantal debiteuren uit afgelopen 
boekjaren die niet meer te innen waren. Ik heb ervoor gekozen om die nu af te schrijven zodat ik het 
volgende boekjaar met een schone lij kan beginnen. 
 
Enschede: €36 promotie, waar was dat voor? 
Beantwoording (Claasje Beyen, penningmeester):  Dit weet ik niet uit mijn hoofd. Mochten jullie dit 
willen weten dan kan ik dat voor je nazoeken in de administratie.   
 
Verslag Kascontrole commissie  
De kascontrole commissie licht het kasverslag kort toe.  
 
Ze hebben dit jaar meerdere keren met de penningmeester gezeten om de financiële status van de 
bond te bespreken. De kascontrole voorziet geen problemen omtrent de gedane investeringen zoals 
de website en de kluis. De bond is momenteel financieel sterk genoeg om steun te blijven bieden aan 
initiatieven zoals het WK Box Lacrosse of grote investeringen. De commissie bedankt de 
penningmeester voor haar duidelijke uitleg en openheid in de kascontrole momenten. Omdat nog niet 
alle declaraties binnen waren en nog niet alle boetes bekend waren, gaf de penningmeester steeds 
een zo gedetailleerd mogelijke update van de financiën met geschatte bedragen voor nog niet 
bekende zaken. Zo kreeg de kascontrole commissie een compleet beeld van de stand van zaken die op 
enkele details nog konden veranderen tot aan de ALV.  
De kascontrole commissie is ervan overtuigd dat de resultatenrekening en balans die zijn 
gepresenteerd een accurate weergaven zijn van de huidige financiële situatie van de NLB en haar 
handelen in het boekjaar 2017-2018. De kascontrole commissie adviseert de ALV om de jaarrekening 
goed te keuren: een positief advies. 
 
Lea Wiggers wordt onder dankzegging gedechargeerd als lid van de kascontrole commissie.  
 
Joep van de Rijt (Enschede) en Rowan de Kort (Nijmegen) worden ingesteld als leden van de 
kascontrole commissie.  
 
De jaarrekening wordt met 155 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen aangenomen. 
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7. Wijzigingen komende seizoen: aanpassing competitiereglement 
 
Dames, zelfstart. 
Bergen op Zoom (Ogers): Raden jullie aan om in het begin van het seizoen Umpires duidelijk een call te 
geven op het veld dat er sprake is van een selfstart-situatie en dat spelers dus zelf kunnen starten? 
Marjolein Stassen (Scheidsrechterscommissie dames) raadt aan de zelfstart eigen te maken. 
Opmerking Utrecht: Als je vragen hebt kun je ook aan mensen vragen die er meer ervaring bij hebben. 
 
De veranderingen in de wedstrijdregels voor de dames worden met 155 stemmen voor, 0 stemmen 
tegen en 0 onthoudingen aangenomen.  
 
Heren 
Groningen: Willen we deze quarters ook toepassen? 
Marjolein Stassen (Scheidsrechterscommissie dames) geeft aan om hier voor te stemmen. 
 
Opmerking Enschede: Kort maken van de wedstrijden maakt dat het tempo wordt opgevoerd.  
Beantwoording (Ercüment Unsurorlu, Breedtesport/competitie): We moeten kijken naar wat realistisch 
is. Gamedays lopen vaak uit.  
 
De aanpassingen in het wedstrijdreglement van de heren (4 keer 15 minuten speeltijd) wordt met 140 
stemmen voor, 15 stemmen tegen en 0 onthoudingen aangenomen. 
 
De aanpassingen in het wedstrijdreglement van de heren (andere aanpassingen) worden met 155 
stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen aangenomen. 
 
Veranderingen competitie reglement 
Er zijn geen vragen over de boetes voor het terugtrekken uit de competitie. 
 
De verandering in het competitiereglement (boete voor het terugtrekken uit de competitie €750.-- voor 
eerste divisie en €500,-- voor de tweede en derde divisie) wordt met 155 stemmen voor, 0 stemmen 
tegen en 0 onthoudingen aangenomen. 
 
Nijmegen: Er was ons verteld dat we dit eenmalig moesten invullen. 
Utrecht: wij vinden dat er geen boetes kunnen worden geïnd over zaken die niet van tevoren 
afgesproken zijn.  
Enschede: Sander heeft gemaild over het feit dat er boetes geregistreerd zouden gaan worden. 
Utrecht: Er speelt zich een discussie af op 2 verschillende punten: speelgerechtigheid en het feit dat je 
boetes int op zaken waar je van tevoren geen afspraken over hebt gemaakt. 
Nijmegen: hoeft niet teruggedraaid te worden als we hier nu afspraken over maken. 
Tilburg: je kan niet zeggen we controleren het niet en beboeten het niet en dan dit toch geen 
beboeten. 
 

Vergadering wordt 5 minuten geschorst. 
 
Voorstel NLB bestuur: alle administratieve handelingen met betrekking tot de website/administratie 
etc. die niet correct zijn uitgevoerd krijgen een boete van €20,-- per overtreding. 
 
Het voorstel voor de beboeting van administratieve fouten wordt met 155 stemmen voor, 0 stemmen 
tegen en 0 onthoudingen aangenomen. 
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Utrecht: Wordt dit toegevoegd aan het wedstrijdreglement? 
Beantwoording (Hendrik van Sandick, voorzitter): Ja, dit wordt toegevoegd aan het 
wedstrijdreglement. 
Beantwoording (Ercüment Unsurorlu, Bestuurslid Competitie/Breedtesport): Het is dan wel zaak dat de 
clubs wekelijks de juiste informatie doorgeven en dat er zo correct mogelijk gecommuniceerd wordt.  
Wageningen: Wordt deze update van het competitiereglement ook naar de clubs verzonden? 
Beantwoording (Ercüment Unsurorlu, bestuurslid Competitie/Breedtesport): Ja, ik zal de vernieuwde 
versie van het competitie reglement naar jullie allen mailen.  
 
Utrecht dient een motie in: om de boetes van het te laat inleveren van teamroster (€20,--) van het 
afgelopen seizoen kwijt te schelden. 
 
De motie van Utrecht wordt met 140 stemmen voor, 15 stemmen tegen en 0 onthoudingen 
aangenomen. 
 
Verandering naam tuchtcommissie  
Dit wordt zonder stemming aangenomen. 
 

8. Ontwikkelingen jeugd, development en topsport 
 
Jeugd (16-) ontwikkeling: 
Bestuurslid Jeugd Daniël Sterenborg geeft een update van de stand van zaken van jeugdlacrosse. 
Communicatie gaat vooral via een Whatsapp groep met 17 deelnemers, om losse eindjes vast te 
knopen. Officiële mails volgen vaak wat later, ook Belgische clubs worden vaak betrokken.  
 
Competitiedagen: 
Eerst was er een losse toernooienstructuur, wisselende samenstelling van teams, weinig zicht op 
aantallen, veel last minute teams via Whatsapp georganiseerd. Nu zijn er dus vaste dagen vroeg 
vastgelegd in een competitie, meer structuur, en minder ad hoc toernooiteams, toernooiorganisatie 
door individuele clubs is altijd mogelijk met (financiële) steun van NLB. 
 
Jeugdcompetitiedagen vallen samen met beker en een ander indoor toernooi, ter inspiratie voor 
beiden. Jeugd kijkt naar volwassenen, volwassenen zien dat jeugd extra kansen biedt. 
 
Competitiedagen: 
11 november Amersfoort + beker 
20 januari Tilburg, the Cup 
14 april, Bergen op Zoom, + beker 
09 juni Nijmegen finaledag 
 
Kansen van jeugd: 
Geef clinics op basisscholen (vanaf 10 jaar) en middelbarescholen hebben vaak sportklassen met 
budgetten 
Zoek contact met de regionale afdelingen van Koninklijke Vereniging LO-docenten in hoe les te geven. 
Het kan zijn dat een school met budget die dan sticks aanschaft en deze uitleend. Voor vragen nog een 
kort lesprogramma (45-60minuten)/oefeningen daarvoor neem contact op met Daniël. 
 
Wij ontvangen regelmatig interesseberichten vanuit alle hoeken  van Nederland. Zoals uit Ede, voor 
Wageningen interessant. We stimuleren clubbesturen jeugd toegang te bieden tot trainingen. Al is het 
voor een paar trainingen (bij de dames of een tweede team), jeugd wordt op competitiedagen altijd 
goed ontvangen en kan altijd met een team meespelen. 
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Tot slot geeft de registratie van spelers en de competitiedagen ook meer inzicht in aantallen en in 
leeftijdssegmenten.  
 
Teamregistratiedeadline is 15 oktober, aanvulling gedurende het jaar kan altijd. Details worden na de 
ALV  gecommuniceerd per email. 
 
Jeugd WK/EK 
Spelersregistratie kunnen we dan goed gebruiken voor inzicht voor mogelijke deelname aan WKs U19.  
 
WK 2019 girls, Peterborough, Canada, 1-10 augustus 2019, loting snel! Eind oktober al. We doen de 
oproep aan de ALV om mogelijke begeleiders daarvoor te melden. Voor Canada lijkt ons dat wat kort 
dag. 
 
Echter voor WK boys U19 juli 2020 Ireland, Limerick, is dat wel realistisch mogelijk. 
Deze spelers moeten zijn geboren tussen 31 augustus 2000, maar vóór 9 juli 2004 om te kwalificeren 
(eventueel in beperkte aantallen iets ouder tot geboren na 31 augustus 1998). 
 
Plan van aanpak: 
1. nu oproep aan de ALV, iemand moet dit vervolgens onder topsport aanpakken, laat ze zich bij ons 
melden 
2. we willen eenmalig voormalig U19-team aanschrijven en vragen of er interesse is 
3. Indien begeleiding zich voor aanbied, kunnen we meer in aantallen gegadigden duiken of daar zelfs 
specifiek naar op zoek gaan. Iedere club, zo aldus Ogers Lacrosse, kan Lacrosse specifiek aan 
sportklassen in deze leeftijdscategorie aanbieden met als doel: WK spelen. Er zijn best wat U19 WK 
spelers die nu nog spelen. En de jeugdcompetitie kan al ietwat ervaring op het veld geven. Er is een 
standaardmail aan scholen beschikbaar die je kunt hergebruiken, neem daarvoor contact op met 
Daniël. 
 
Box Lacrosse jeugd 
We zien interesse vanuit coaches, maar nog nauwelijks aantallen voor überhaupt vaste veldteams 
doorkomen. Zeker in deze leeftijdsklassen is veiligheid belangrijk, dus er moet voldoende Gear 
beschikbaar zijn. Wij zien het nog niet snel gebeuren, pas als er dit jaar meer veldspelers zijn, dat box 
zijn intrede kan doen. Op dit moment missen de aantallen en de gear. 
 
Meest positieve schatting is dat er tussen de 50-70 jeugdspelers in heel Nederland zijn. 
 
Utrecht: Zouden mededelingen mbt Jeugd ook per mail worden gecommuniceerd? 
Beantwoording (Daniël Sterenborg, bestuurslid Jeugd): Ja dit wordt opgepakt. 
 
Topsport 
Procedure om U19 van 2023 te organiseren ligt nog open.  
Utrecht & Nijmegen: zijn er richtlijnen voor het organiseren van dit toernooi? 
Beantwoording (Hendrik van Sandick, voorzitter): Deze richtlijnen/vereisten zullen worden 
gecommuniceerd.  
 

9. Vacatures   
De NLB is dringend op zoek naar een nieuwe secretaris. 
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10. W.v.t.t.k.  
Maarten Versteeg (Lacrosse Academy) licht kort de plannen voor het komende jaar toe. Dit bestaat 
onder andere uit het Coaching Development Program: train de trainersdag. Ook biedt de Lacrosse 
Academy aan om niet in te vullen clinics van clubs over te nemen. Daarnaast gaat de Lacrosse 
Academy (in samenwerking met het NLB bestuur) ook de EHBO cursussen organiseren. 
 
Bergen op Zoom (Ogers): Hebben jullie er al aan gedacht om bij gemeenten aan te kloppen voor 
subsidies voor het sportlesprogramma aan basisscholen en middelbare scholen? Er zijn (commerciële) 
sportaanbieders die een (fulltime) lesprogramma samenstellen en zo goed kunnen rondkomen, als 
een extra financiële steun aan clubs. 
Verschillende clubs geven aan hier niet van op de hoogte te zijn. Ze zullen dit nader onderzoeken.  
 
Samenvoegen tweede en derde damesdivisie 
 
Leiden: Is dit iets waar de ALV over stemt? 
Beantwoording (Hendrik van Sandick, voorzitter): De ALV kan echter alleen een advies uitspreken naar 
het NLB bestuur. Het NLB bestuur besluit over de competitie regelingen. 
 
Enschede: Worden de poules ingedeeld op reisafstand of geografische ligging? 
Marjolein Stassen (Scheidsrechterscommissie dames): Spelen teams van dezelfde clubs dan tegen 
elkaar? 
Beantwoording (Ercüment Unsurorlu): Nadeel is dat clubs tegen elkaar spelen. Voordeel is dat clubs bij 
wedstrijden bij elkaar aanwezig zijn. Coach kan bij beiden wedstrijden aanwezig zijn etc. 
Scheidsrechtersproblemen worden op deze manier ook opgelost. 
 
Tilburg: In hoeverre gaat dit het niveau van Nederland lacrosse omhoog krikken? Als teams uit de 
derde divisie wedstrijden tegen teams uit de tweede divisie gaan spelen en alleen maar gaan 
verliezen, hoe houd je dan de motivatie erin?  
Beantwoording (Ercüment Unsurorlu): In eerste instantie zal de kloof groot blijven. Maar naar verloop 
van tijd zal deze kleiner worden omdat teams qua niveau meer op elkaar zullen gaan lijken.  
 
Nijmegen: In hoeverre ga je competitie bedinging tegen? Als teams van dezelfde club tegen elkaar. 
Enschede: Ervaring vanuit Enschede is dat je een team nodig hebt waar je je aan kunt optrekken. De 
opstromings mogelijkheid in de tweede/derde divisie waren al niet al te best. 
Voorstel Enschede: Om deze competitie verandering pas volgend seizoen door te voeren.  
Groningen: combinatie teams van bijvoorbeeld Groningen en Wageningen. Waar komen die dan 
terecht? 
Nijmegen: Hoe zit het precies met trainingsleden die later in het jaar wedstrijdleden worden? Welke 
contributie moeten zij dan betalen? 
Leiden: Wanneer krijgen we een antwoord op deze adviesstemming?  
 
Het bestuur heeft besloten de wijziging in de competitie van de tweede en derde divisie dit jaar niet 
door te laten gaan. We waarderen het advies wat jullie ons als ALV gegeven hebben.  
 

11. Rondvraag  
Tilburg: Wanneer zijn de komende scheidsrechterscursussen zowel voor de dames als de heren? 
Beantwoording (Marjolein Stassen, damesscheidsrechterscommissie): We zijn in overleg met 
verschillende clubs. 
 

12. Sluiting   
De vergadering wordt om 16.01 uur gesloten.  
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