Notulen Algemene Leden Vergadering Nederland Lacrosse
Hockeyclub AMHC - Barchman Wuytierslaan 234, Amersfoort
Zondag 17 juni 2018
Aanwezig: Ercüment (Eddy) Unsurorlu, Joep v/d Rijt. Bas Schilder, Niek Khasuntsev, Christiaan
Menningh, Charlotte Overwijk (Phoenix Enschede), Koen Schleijpen, Rolijne Pietersma (Delft
Lacrosse), Iepe Bouw, Luuk Brekelmans, Anouk van Hout, Annemiek de Wit, Tobias Roebroek
(Wageningen Warriors), Hilde Romijnders, Marieke Brouwers, Rowan de Kort (Keizerstad
Kannibalz), Martin Karkossa, Marloes Otter, Annette Adema (Groningen Gladiators), Suzan v/d
Biggelaar (Den Haag lacrosse), Marrit Smit (L.L.V. Leicrosse), Jan van Wanrooij (Were Di
Lacrosse/Boxlacrosse), Roeland Huitsing (Were Di Lacrosse), Mieke den Bakker (Domstad
Devils), Pascale d’Huyvetter, +1 (Ghent Gazelles), Annika Lie (tuchtcommissie), Sanne Visser,
Marjolein Stassen (damesscheidsrechter commissie), Maarten Versteeg (Lacrosse Academy),
Mike
Chin
(Amersfoort
Alligators/Lacrosse
Academy),
Hendrik van Sandick (voorzitter), Jasper van der Horst (Vice-voorzitter/jeugd), Claasje Beyen
(penningmeester), Stef Groen (topsport), Sander Palfenier (secretaris – notulist)
Afwezig
met
afmelding:
Steven
Luna
(coördinator
ontwikkeling),
herenscheidsrechtercommissie, Rotterdam Jaguars (machtiging Marjolein Stassen)

MDNT,

Afwezig zonder afmelding: Amsterdam Lions.

1.
Opening
De voorzitter opent de vergadering om 1300u en heet iedereen welkom en stelt het bestuur
voor.
2.
Lacrosse Academy
Voordat de vergadering aanvangt met de agenda krijgt Lacrosse Academy het woord om hun
werkzaamheden toe te lichten. Maarten en Mike leggen uit dat zij clinics door heel Nederland
kunnen houden en dat ze ook als achtervang fungeren wanneer een club niet in staat is een
verzoek te honoreren. ze hebben met veel succes al een aantal clinics gegeven en hebben veel
soorten sticks en ander materiaal op voorraad. Verder gaan ze aan de slag met de
trainersopleiding en de EHBO-cursussen,
3.
Agenda
De agenda wordt vastgesteld.
4.
Vaststellen notulen ALV 17 september 2017
Notulen vastgesteld zonder opmerkingen.
5.
Installatie bestuursleden
• Penningmeester: Claasje Beyen is beoogd penningmeester en neemt de functie al enige
tijd waar: Claasje wordt unaniem verkozen
• Ercüment Unsurorlu wordt voorgedragen als bestuurslid breedtesport. Ercüment wordt
unaniem verkozen
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Daniël Sterenborg wordt voorgedragen als bestuurslid jeugd. Daniël wordt unaniem
verkozen.
• Jasper van der Horst draagt zijn bestuursfunctie jeugd over aan Daniël, maar wil
aanblijven als vice-voorzitter. Jasper wordt unaniem herkozen.
• Hendrik van Sandick is beschikbaar voor nog een termijn als voorzitter. Hendrik wordt
unaniem herkozen
De openstaande vacatures worden benoemd: secretaris, competitie administratie per divisie 1,
websitebeheerder.
•

6.
Mededeling
De voorzitter deelt mee dat iedereen die betrokken is bij de Nederlandse Lacrosse Bond lid
moet zijn van de bond. Op die manier vallen alle betrokkenen onder de verzekering, maar ook
onder het tuchtrecht. Het aantal jeugdleden kan zo ook goed in kaart gebracht worden.
Lidmaatschapskosten:
• Wedstrijd lid
€ 35,• Trainend lid (+ eventueel beker óf boxlacrosse)
€ 17,50
• Individueel lid (bestuurders, scheidsrechter, trainers, etc) € 10,• Jeugdleden (contributie zo laag mogelijk)
n.o.t.k.
7.
Stemmen regels/reglementen
• Goggles verplichting in de dames competitie
Voor
3 (40)
Tegen
7 (100)
Onthouding 0
Niet aangenomen
• Leeftijd naar 15 jaar (ipv 16 jaar) in de competitie
Voor
4 (55)
Tegen
5 (75)
Onthouding 1 (10)
Niet aangenomen
• 30/30 (30 spelers toegestaan op teamrooster, 30 max in het team. Is nu 23/40)
Voor
1 (15)
Tegen
3 (40)
Onthouding 6 (85)
Niet aangenomen
• Klachtenwijzer
Voor
10 (140)
Tegen
0
Onthouding 0
Aangenomen
Amendement tuchtreglement art. 2.11 lid 3. Door het amendement komt dit lid te luiden als
volgt:
3. Het horen van getuigen gebeurt zo veel mogelijk in het bijzijn van de beklaagde en diens
raadsman. De commissie kan hier van afzien ter bescherming van de getuige(n). Beklaagde en diens
raadsman zijn in de gelegenheid vragen te stellen, tenzij deze naar het oordeel van de voorzitter niet
ter zake zijn. Indien een getuige niet ter zitting aanwezig kan zijn, kan hij een schriftelijke en
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ondertekende verklaring opstellen, die tijdens de zitting wordt voorgelezen en bij de stukken wordt
gevoegd.

•

•

Voor
9 (130)
Tegen
1 (10)
Onthouding 0
Aangenomen
Tuchtreglement inclusief amendement.
Voor
9 (130)
Tegen
1 (10)
Onthouding 0
Aangenomen
Stemmen voor een nieuwe boeteregeling voor het terugtrekken van teams wordt naar
de volgende vergadering verschoven. Er ontstond discussie over de hoogte. Voor de
volgende vergadering kunnen clubs met een eigen voorstel komen. Het bestuur maakt
aan de hand daarvan een eigen voorstel.

8.
Begroting 2018-2019
De penningmeester licht de rondgestuurde conceptbegroting kort toe. Diverse bedragen
worden naar aanleiding van vragen toegelicht. Vragen die gesteld werden:
- Waarom heeft het bestuur merchandise begroot; het bestuur ziet het verkopen van
merchandise als kans om lacrosse in Nederland te promoten. Natuurlijk doen zij dit in
overleg met het MDNT en WDNT.
- Waarom de realisatie op dit moment nog veel scheelt ten opzichte van de begroting;
- Waarom het bedrag voor ontwikkeling scheidsrechters omlaag gaat, terwijl de kosten
omhoog gaan;
- Of het percentage van het geld dat naar de topsport gaat correct is;
- Wat onder de afschrijvingen valt;
- Of de boxlacrosse competitie onder de ‘competitie’ valt;
- Waarom ‘overige kosten’ onder de 10% zit.
Na beantwoording van de vragen wordt de begroting unaniem aangenomen.
9.
Toetreding hoofdklasse combiteam heren Utrecht/Nijmegen
De voorzitter van Nijmegen licht het voorstel toe, belangrijkste reden is wel het behoud van
ervaren (niet-studenten) spelers. Were Di stelt als voorwaarde voor dat speler uit dit team niet
meer uit kunnen komen (in hetzelfde jaar) voor hun oude team.
Bij stemming voor toetreding aan de hoofdklasse stemt 1 club (Groningen) tegen en de rest stemt
voor onder de genoemde voorwaarde?
Pauze
10.
Boxlacrosse
Jan van Wanrooij krijgt het woord om over het boxlacrosse programma toe te lichten. Hij vraagt
de verenigingen na te denken over boxlacrosse (full gear) voor de dames. Op de volgende ALV
kan er dan besloten worden of er komend seizoen ook voor de dames boxlacrosse
competitiedagen georganiseerd kunnen worden.
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11.
Toetreding hoofdklasse Ghent Gazelles
De Ghent Gazelles hebben een verzoek gedaan om mee te mogen doen in de Nederlandse
hoofdklasse. Namens de vereniging licht Pascale d’Huyvetter hun wens toe. In de Belgische
competitie is op dit moment niet de mogelijkheid om door te kunnen groeien. Dit verzoek is
eerder aan de verenigingen voorgelegd. Over het algemeen is daar positief op gereageerd.
Met oog op het niveau is tijdens het finaleweekend een oefenwedstrijd gespeeld tegen een
hoofdklasse team, Den Haag Lacrosse, die met 12-8 verloren werd. Hieruit is gebleken dat het
niveau voldoende is. Wel moeten er duidelijk afspraken gemaakt worden over bijvoorbeeld
reisafstanden en –tijden. Voorstel is om Gent in principe toe te laten en de komende weken te
onderzoeken of het praktisch haalbaar is met het organiseren van de wedstrijddagen.
Phoenix onthoudt zich van stemmen, de overige verenigingen stemmen voor toetreding.

12.
Jaarplan 2018-2019
Er wordt geopperd om te kijken of er mogelijk een alternatief voor het bekertoernooi is. Het
bekertoernooi kampt met teruglopende deelname. Afgesproken wordt dat de ‘bekerdagen’
wel ingepland worden, maar dat alternatieve lacrosse activiteiten ook mogelijk zullen zijn.
Verder zijn er geen opmerkingen of vragen en wordt het jaarplan aangenomen.
13.
Nieuwe damesregels
Mogelijke nieuwe damesregels zijn vooraf rondgestuurd met een toelichting van de
damesscheidsrechter commissie. Het is (zeer) waarschijnlijk dat de nieuwe regels op de
komende General Assembly worden aangenomen.
Er zijn geen directe vragen over de nieuwe regels.
14.
Uitreiking trainers certificaten
Afgelopen 24 februari 2018 is de eerste trainersdag level dag georganiseerd. 13 trainers
hebben deze dag het trainers level 1 certificaat behaald (Coosje Hammink, Daniël Sterenborg,
Evie van Duijn, Harriët van Goor, Kaylee van Dijk, Jessica Stokhof, Maarten Versteeg, Mike Chin,
Ricardo Boelhouwers, Paul Blijs, Sverre van Klaveren, Valerie Sels, Hanneke van Verseveld).
Maarten Versteeg en Mike Chin zijn aanwezig en krijgen het certificaat uitgereikt. De overige
certificaten worden aan de verenigingen meegenomen. Nieuwe cursus dagen worden
georganiseerd is samenwerking met de Lacrosse Academy. De bedoeling is dat aan het begin
van het seizoen deze cursus weer aangeboden wordt. In de loop van het seizoen zal een level
2 cursus ontwikkelt worden.
15.
Aftreden secretaris
Na de afhandeling van deze Algemene Ledenvergadering zal Sander Palfenier zich niet
herkiesbaar stellen en terugtreden als secretaris. Hij zal naar alle waarschijnlijkheid aan de slag
gaan bij de op te richten stichting Topsport. De voorzitter bedankt Sander voor zijn prima werk
in de afgelopen paar jaar, dat zich veel verder uitstrekte dan de reguliere secretaristaken. Zo
heeft hij ook veel competitiezaken geregeld en zaken rond de website opgelost. Sander wordt
bedankt met een cadeau, een NLB handdoek en zal ook het traditionele NLB kussensloop
ontvangen. De voorzitter hoopt dat hij de topsportorganisatie op gang kan helpen en wenst
hem succes.
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16.
W.v.t.t.k.
• Phoenix vraagt of er rekening gehouden kan worden met de Batavieren race in het
wedstrijdschema
(10/11
mei).
Eddy geeft aan dat mee te zullen nemen in het schema.
• Er wordt gevraagd of niet-lacrossers ook aan de trainerscursus mee mogen doen. In
principe staat deze dag open voor iedereen die lacrosse kan verspreiden.
• De voorzitter wijst de verenigingen op de naderende nationale sportweek en AH
sportweek voor de promotie. Iedereen die boodschappen doet bij de AH kan vouchers
verdienen waarmee bij een vereniging naar keuze een sportactiviteit kan worden
geprobeerd. Een prima manier om mensen buiten de studentenwereld te bereiken.

16.
Sluiting
De voorzitter dankt iedereen voor de aanwezigheid en inzet. Hij sluit de vergadering om 15.42
uur.

5

