Lacrosse in
Nederland
NEDERLAND LACROSSE

Nederland lacrosse is een dynamische jonge organisatie met 1000 Leden en is aangesloten bij de NOC*NSF
sinds 2012. Lacrosse wordt weleens de ‘’snelste sport op
twee benen’’ genoemd en is de snelst groeiende sport
in Noord-Amerika en waarschijnlijk ook de wereld met
meer dan 2 miljoen spelers wereldwijd.

NEDERLAND ORGANISEERDE HET EK IN
AMSTERDAM

Lacrosse team op zoek
naar partners!
WORD ONDERDEEL VAN ONS TEAM & HELP
DE NEDERLAND LACROSSE DAMES NAAR HET WK 2017.

Het Nederlandse dames lacrosse team werkt momenteel ontzettend hard om op het Wereld
Kampioenschap Lacrosse 2017 in Guildford, England, een fantastische prestatie te leveren.
Met 28 participerende landen is dit veruit het grootste WK tot nu toe. Nederland wordt gerepresenteerd door 18 talentvolle spelers en internationale coaching staff. Om dit te financieren
is er 70.000 euro nodig. Zonder partners zou elke speler 4000 euro moeten betalen.

In 2012 organiseerde Amsterdam de Europese
Kampioenschappen, wat lacrosse in Nederland een
ongelofelijke boost gaf en ons wereldwijd op de kaart
bracht. Hier werden door de mannen en vrouwen goede resultaten geboekt voor het
mannen- en vrouwen nationale team, 7e plek voor vrouwen en 3e plek mannen.

SNEL GROEIENDE SPORT

Lacrosse groeit snel in Nederland en het niveau daarmee ook. Amerikaanse universiteiten
teams komen bijvoorbeeld een paar keer per jaar langs om oefenwedstrijden te spelen tegen
de oranje vrouwen.

DOELEN NEDERLANDS DAMES LACROSSE TEAM

Ons korte termijn doel is om in de top 10 van de wereld te eindigen. Op de lange termijn is er
ook een doel namelijk: een Olympische medaille in 2028, 100 jaar nadat lacrosse voor het
eerst gespeeld werd in Europa op de Olympische spelen van 1928 in Amsterdam.

WE HEBBEN UW HULP NODIG OM HET WK IN ENGELAND TE BEREIKEN.

Daarom zoeken wij steun. Dit kan in de vorm van het gratis/goedkoper ter beschikking stellen
van uw goederen of diensten, of door een financiële bijdrage. Hiermee wordt uw bedrijf
onderdeel van de LAX500, een partnersclub die elk jaar min. 100 euro doneert 5 jaar lang.

WAT KAN NEDERLAND LACROSSE VOOR U BETEKENEN:








Exposure op social media met meer dan 2000 volgers.
Exposure op de website, met zo’n 200 views per dag.
Logo op trainingskleding.
Filmpje maken over de samenwerking en via social media posten.
Meet & Greet met het team voordat we naar Engeland vertrekken.
Live updates vanuit Engeland tijdens het WK.
Lacrosse clinics voor uw bedrijf.

Interesse?

Wij willen graag met u om de tafel
zitten om te kijken wat we voor
elkaar kunnen betekenen.
wdnt@nederlandlacrosse.nl

