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Klus-, bar-, toernooicommissie opzetten
Rond en vanaf de opening van het clubhuis zullen twee commissies nodig zijn, de
barcommissie en de kluscommissie. De barcommissie zal de bar en keuken bemannen op
trainingsdagen en wedstrijddagen, zowel als bij andere activiteiten waar zij van belang zijn.
De kluscommissie zal het onderhoud van het clubhuis verzorgen. Dit zal de vorm nemen van
zelf klussen als reparaties uitvoeren wanneer nodig. Ook zullen zij, bij de benodigdheid
daarvan, externe partijen regelen voor grotere of moeilijkere klussen.
Naast deze commissies willen wij de toernooicommissie opzetten. Deze commissie
zal toernooien in Groningen gaan organiseren. Hieronder valt ook het wintertoernooi,
genoemd in het meerjarenplan. Er is gekozen om deze commissie op te zetten rond de
opening van het clubhuis en niet bij de start van dit jaar of aankomend jaar om meerdere
redenen:
Om de commissie een heel jaar te laten draaien leek ons overbodig sinds zij weinig
resultaten zouden zien van hun werk en er meer aandacht nodig is voor de andere
commissies.
Er is ook niet voor gekozen om deze commissie in september 2021 pas op te stellen,
omdat er nu juist een voorsprong kan worden gemaakt op het werk dat gedaan moet
worden. De commissie zal vanaf september 2021 een duidelijkere richtlijn hebben tot het
organiseren van het wintertoernooi.
+ Feestcommissie want openingsfeest + jaarlijks feest (was gala)
Meer level 0 scheidsrechters vrouwen en level 1 mannen
Om de druk van de huidige scheidsrechters te verminderen en om onze leden een beter
begrip van het huidige spel te geven, willen wij het aantal level 1 scheidsrechters van de
mannen verhogen en het aantal level 0 bij de vrouwen. Om dit te volbrengen gaan wij alle
leden zonder een scheidsrechtersdiploma verplichten deel te nemen aan aankomende
scheidsrechterscursussen. Leden die hun scheidsrechtersdiploma een langere tijd geleden
gehaald hebben en sindsdien geen wedstrijden geshadowed of gefloten hebben worden
aangeraden om hun begrip van de regels en het fluiten te verversen. Dit kan door het
opnieuw volgen van de scheidsrechterscursus of door een mogelijke sessie gegeven door
Gladiators die op een hoger level fluiten.
(Grondlegging voor) Permanente lijnen
Met het aankomende clubhuis zullen wij een sterkere positie hebben om permanente lijnen
op veld 5 te kunnen zetten. Dit is al jaren geprobeerd en er is ook geen zekerheid van
succes aangezien de hockeyverenigingen er sterk op tegen zijn. De verwachting is dat zodra
wij ons permanent(er) gevestigd hebben met de komst van het clubhuis en het ledental dat
hierdoor zal gaan groeien, wij meer aanspraak hebben op permanente lijnen. In het geval
dat het niet mogelijk is willen wij voorstellen voorleggen dat het in volgende jaren aangelegd
kan worden of dat er bij het aanleggen van een nieuw veld permanente lijnen toegevoegd
kunnen worden.

Vergoeding (gecertificeerde) trainers
We gaan uitzoeken of we vanaf dit jaar onze trainers kunnen gaan vergoeden voor de uren
die zij kwijt zijn door training te geven op momenten waar zij zelf ook hadden kunnen
trainen. Dit willen wij gaan volbrengen via Project Verenigingstrainers. Hiermee kunnen
trainers met een certificatie betaald worden vanuit het sportcentrum. Daarnaast hopen wij
ook dat dit andere leden zal motiveren om mee te doen aan cursussen als bijvoorbeeld het
coach development programme van de Lacrosse academy.
Opening clubhuis
Zoals de zaken er nu voor staan, zal het clubhuis afgeleverd worden in februari en in gebruik
genomen mogen worden vanaf maart. Wij zullen dit met behulp van het bestuur van de
Parabool, Stichting Gladiool, de accommodatie werkgroep en vele anderen overzien. Op het
moment is er veel aandacht nodig voor de financiering van het clubhuis. Wij zijn nu bezig
met de Grote Clubactie om geld op te halen en hebben meerdere andere acties in de
planning.
Verbetering bekendheid Lacrosse
Dit jaar willen wij proberen om extra tijd en energie te stoppen in de groei van Lacrosse als
een sport in niet alleen Groningen maar heel Nederland. Dit zullen wij in samenwerking met
de NLB doen. Zij hebben duidelijk gemaakt dat de club groeit met de bekendheid van de
sport en wij zullen er dan ook aan meewerken om deze te verbeteren. Concrete voorbeelden
hiervan zijn bijvoorbeeld het actief zoeken van nieuwe groepen om clinics aan te geven en
verbeterde promotie op sociale media.
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- Instating a ’klus,’ bar and tournament committee
Just before the opening of the clubhouse and onwards, we need two committees; the bar
committee and the ‘klus’ committee. The bar committee will handle the bar and kitchen on
the days we have practice and on our gamedays, as well as other activities where they are
of essence. The ‘klus’ committee will take care of the maintenance of the club house. This
will include DIY of reparations and getting external parties to fix the bigger or more difficult
reparations.
Next to these committees, we want to instate a tournament committee. This
committee will organize tournaments in Groningen. One of these tournaments will be the
winter tournament, which is also named in the ‘meerjarenplan.’ The committee will be
instituted somewhere around the opening of the club house and not at the start of this year
or next year because of multiple reasons:
It seems unnecessary to us to let them operate for a whole year as they would not
see many results of their work. Also, more attention should be guided towards the other
committees.
Moreover, we also did not choose to wait until September 2021 with instating them,
just because this way they are able to make a head start on the work that needs to be done.
From September 2021 and onwards, the committee will have a clearer vision regarding the
organization of the winter tournament.
+ Party committee
- More level 1 refs and level 0 umpires
We want to raise the amount of level 1 refs and level 0 umpires to lessen the pressure on
the current refs and umpires, and to give our members a better understanding of the game
of lacrosse. To accomplish this goal, we will make the ref and umpire courses mandatory for
everyone without a ref or umpire diploma. Members who have passed their ref or umpire
course a while ago and who have not shadowed or reffed a game since then, will be advised
to refresh their knowledge of the rules and reffing. One option is to take part in another ref or
umpire course and the other option is to go to a (possibly) organized rules session by a
Gladiator that refs at a higher level.
- (Foundation of) permanent lines
With our near-future club house in sight, we will have a stronger position to get permanent
lines on field 5. Getting permanent lines has been tried for years and there is still no
assurance of success since the hockey associations are firmly against. The expectation is
that as soon as we have established ourselves (more) permanently with the clubhouse, and
the membership count that will rise because of it, we will have a stronger claim on
permanent lines. If this is still not possible, we will make a proposition for the following years
or try to get the permanent lines when a new field is being installed.
- Compensation (certified) trainers
From this year and onwards, we want to try to get compensation for our trainers for the
hours that they give practice, as they are then not able to practice themselves. We want to
establish this through Project Verenigingstrainers. Via this project, certified trainers will be

able to get paid by the Sport Centre. We hope that this will also motivate other members to
participate in courses like, for instance, the Coach Development Programme by the
Lacrosse Academy.
- Opening clubhouse
As of now, the clubhouse is planned to be done in February and can be put into use from
March and onwards. We will oversee this process together with the board of the Parabool,
Stichting Gladiool, the accommodation workgroup, and many others. Right now, our
attention should be guided towards the financing of the clubhouse. Currently, we are
participating in the Grote Clubactie to gather more funds and we also have more fundraising
plans up our sleeves.
- Improving name-acquaintance lacrosse
This year, we want to put extra time and energy into the growth of lacrosse as a sport. Not
just in Groningen but also in the rest of the Netherlands. We will do this in cooperation with
the NLB, since they made it clear that when the sport as a whole grows our club will grow as
well. There are a few ways to accomplish the growth of lacrosse. On the one hand, we are
actively looking for new groups to give clinics to and, on the other hand, we will be improving
our promotion on social media.

