Agenda ALV 06-09-2016
- Membership Policy/Stemrecht [Chula]
- Stemmen nieuwe bestuursleden [Chula]
- Financieel jaarverslag 2015-2016 [Robin]
- Budget 2016-2017 [Robin]
- Plans and Goals 2016-2017 [Chula]
- ALV voorstel [Chula]
- Voortgang statuten [Chula]
- WVTTK
Present
QNL: Chula, Bram, Robin, Rein
Teams:
Arjen (Ravens)
Linda (WURwolves)
Kim (Pixies)
Hanna (Nargles)
Nick (Dementors)
Notulen: Rein
------De Thestrals zijn nog niet aanwezig omdat ze nog niet genoeg mensen hebben, en dus nog
geen team membership hebben.
De stemming is 51%. Als je wilt spreken en je hebt een nieuw onderwerp zeg je i/*/^, als je
commentaar op iemand anders hebt graag ii/**/^^.
Membership Policy/Stemrecht
We hebben aan de membership policy toegevoegd dat developing teams aanwezig mogen
zijn bij de ALV en dingen mogen zeggen, maar geen stem hebben.
Chula: competitive teams hebben meer ervaring en weten beter hoe quidditch in elkaar zit.
Ook betalen ze meer en vinden wij dus dat ze meer inspraak moeten hebben.
Bram: ook vertegenwoordigen competitive teams meestal meer mensen.
Arjen: is er aan gedacht dat dit de community waarschijnlijk uit balans haalt, omdat
developing teams minder stem hebben?
Robin: je kunt wel dingen zeggen, en als je voorstel goed is wordt het waarschijnlijk wel
ingestemd.
Nick: dus developing teams hebben wel spreekrecht maar geen stemrecht.
Stem: unaniem voor. (inclusief Pixies and Ravens)
Clarificatie over de policy: de één transfer betekent per persoon per seizoen, niet per team.
Dit betekent dat deze ALV de Nargles, Dementors en Werewolves mogen stemmen.

Nieuwe bestuursleden
Die zijn er niet, maar zijn wel zeer welkom, aangezien we nogal understaffed zijn.
Als er mensen zijn die bestuursfuncties te groot vinden, we hebben ook een algemeen
bestuurslid positie, die is minder zwaar en meer flexibel.
Ook omdat er nu 3 Nargles en 1 Werewolf in het bestuur zitten, dat is niet heel
representatief.
Financieel jaarverslag
Dit is gemaakt door Jerona die helaas afwezig is.
Eerste column; inkomsten en uitgaven vorig seizoen en het seizoen ervoor.
Er is al wat lidmaatschap 2016-2017 in het oude seizoen binnengekomen.
Winst toernooien is ODSC, verlies is Benelux.
Prijs jersey design is 50 euro cash plus een jersey.
Jersey kosten WC is BTW, dat waren onverwachte kosten die we niet hebben
doorberekend.
Arjen: inkomsten unknown/unspecified, wat is dat?
Chula: dit is al sinds juni in de maak, en na meerdere malen herberekenen merkten we dat
er ergens 14.65 vandaan was gekomen. We weten niet waar het vandaan komt.

Linda: uitgaven website en email is 2015-2016 hoger dan 2014-2015, hoezo?
Robin: website en email zijn halverwege het seizoen 2014-2015 actief geworden, dus toen
hebben we niet het hele jaar betaald.
Linda: ook staat er nergens duidelijk dat er in Euros wordt gerekend.
Chula: dat ga ik aanpassen in de spreadsheet.
Dit betekent dat we stemmen over de s preadsheet in plaats van over de PDF.
Stem: unaniem voor.
Dit betekent dat Jerona en Ruby nu officieel décharge is verleend.
QNL begroting
Excess is over vorig seizoen.
Late payments is alles wat nog niet betaald is waarvan we verwachten dat het nog
terugbetaald wordt dit seizoen. (Deze staan als Voorschot WC in het financieel jaarverslag
van vorig seizoen)
Team en individual memberships is een estimate gebaseerd op gemiddelden.
Jersey profit 2016 is voor de laatste bestelronde.
Jersey profit 2017 is voor EG jerseys, we denken dat we daar meer van gaan verkopen door
eerder te promoten en een grotere speler- en fanbasis.
Merchandise is alle merch die geen jerseys is.
Expenses: vaste kosten. Design work is omdat we graag een strakke huisstijl willen.
Notaris is om de statuten officieel te maken, het bedrag is overgenomen van vorig jaar.
Buffer toernooien is om onverwachte kosten op te vangen; league is voor dat en voor
medailles.

First aid cursus is omdat we graag een landelijke first aid workshop willen organiseren en
daar
graag een kleine korting op willen kunnen bieden.
Socials is omdat we graag meer QNL-wide socials willen organiseren.
Promotion fund is om teams mee te helpen betalen aan dingen als op uitmarkten oid;
promotie is goed voor iedereen en niet alleen voor dat team. Hier komt nog een policy over.
Reserve; alles wat nog over is en een buffer voor onverwachte kosten.
Nick: jullie willen een design voor de statuten?
Chula: het gaat er voornamelijk om een huisstijl verkrijgen voor onze documenten en alles
wat QNL representeert.
Nick: huisstijl is goed, maar niet echt relevant voor de statuten.
Chula: het gaat vooral om documenten in hun geheel. Als dat voor de statuten technisch niet
werkt doen we het daar niet.
Nick: jullie doel voor de jersey verkoop is te hoog om in te begroten. Dit betekent dat je 20 a
30 jerseys moet verkopen; dat is heel veel. Je moet een realistische verwachting in begroten
gebaseerd op ervaring, dat is ongeveer 100 euro.
Chula: we hebben tot nog toe 85 euro winst en we doen nu nog een order. Dit terwijl er
eigenlijk weinig promotie is geweest, en we krijgen er nieuwe teams bij dit jaar. Als we op tijd
beginnen en ook echt promotie maken kunnen we best hoog uitkomen. Zelfs als we de 300
euro niet halen, hebben we genoeg reserve om het op te vangen.
Nick: de reserve is geen excuus om te groot te begroten. Doe dan gebaseerd op dit seizoen
150 euro.
Arjen: korte berekening. Er zullen 57 spelers zijn. 21 daarvan zijn nationaal team, dus daar
maak je geen winst op. Om 300 euro winst te maken per 10/15 euro per jersey moet je dan
een jersey verkopen aan alle spelers in Nederland.
Chula: in de tweede lading jerseys zitten minstens 4 internationale spelers, dus dat werkt.
Overigens is de 57 leden een heel laag minimum, we hadden vorig jaar 58 leden.
Nick: ledengroei is irrelevant. Het is gewoon niet inbegrootbaar om een dubbele hoeveelheid
winst te verwachten.
Kim: ik snap jullie argumentatie, maar voor nieuwe leden is eigen jerseys kopen relevanter
dan national team jerseys.
Linda: als je bij dit design blijft gaan mensen die deze jersey al hebben er waarschijnlijk niet
nog één kopen.
We gaan het veranderen naar 150 en stemmen daarover.
Arjen: bij expenses staat dat QNL een deel van de kosten voor de league betaalt, maar als
team betaal je ook nog?
Chula: teams betalen puur voor referees; alles wat teams betalen gaat naar referees.
Arjen: teams die niet mee kunnen of willen doen betalen zo mee aan de league, dat zorgt
voor vraagtekens.
Nick: de Dementors hebben de league inbegroot, het meeste geld komt terug bij spelers die
referee zijn.
Chula: we betalen mee aan de league om de kosten voor teams omlaag te halen, vooral

voor teams met minder spelers. Als we deze 100 euro doorberekenen zijn we bang dat
teams niet meer mee kunnen doen.
Nick: mee eens.
Chula: het idee van de league is dat wij als nederlands quidditch vooruit gaan qua niveau
van spel. Aan de ene kant betekent dit dat developing teams mee betalen aan de league,
aan de andere kant betalen teams ook mee aan het promo fund waar ze wellicht niet aan
mee betalen; uiteindelijk is het allemaal goed voor groei.
Robin: en developing teams betalen veel minder mee dan competitive teams, dat trekt
zichzelf recht.
Arjen: goed.
Linda: er staat bankrekening ipv bank account in de uitgaven.
Chula: dat kunnen we nog toevoegen.
Arjen: hoe zijn jullie op 100 euro gekomen voor promo fund?
Robin: we willen teams een bijdrage van 20/25 euro aan kunnen bieden, we verwachten dat
niet meer dan de helft van de teams een bijdrage nodig heeft.
Arjen: ons grootste ding momenteel is dat quidditch bekender moet worden, dus hier zou
meer geld voor kunnen staan.
Robin: dat kan, maar dan moeten teams eerst meer promo gaan doen om aanspraak te
maken op dit fund.
Arjen: als teams een goed verhaal hebben, kunnen ze dan extra geld krijgen?
Chula: we denken dat 100 euro wel ongeveer klopt. Voor sommige teams (voorbeeld:
WURwolves sportmarkt) is promo redelijk goedkoop. Je moet sowieso een goed verhaal
hebben om aanspraak te maken op de funding, dus zo snel zal het niet opgaan.
Arjen: Ravens konden niet naar de uitmarkt van Rotterdam omdat het te duur was voor
spelers, dit zou daar niet veel aan bijdragen.
Chula: er komt nog een policy voor hoeveel je per team per jaar kunt aanvragen, daar gaan
teams ook nog over stemmen.
Nick: Arjen heeft een punt. Als je dit soort dingen wil funden wordt het snel duur.
Je kunt het maximum per team omhoog gooien naar 75 ofzo, dat was het vorige bestuur van
plan.
Arjen: mee eens.
Chula: dat betekent dat wij het equivalent van 5 lidmaatschappen aan een team geven, als
meerdere teams hier aanspraak op maken wordt het wellicht weer hetzelfde punt; dat teams
niet mee willen betalen aan de promo van andere teams.
Robin: het wordt dan ook heel veel geld.
Bram: als de promo werkt komen er nieuwe leden bij en dat betaalt zichzelf dan terug.
Nick: dit is opzich de enige post die vrij direct terugvloeit richting teams.
Arjen: je zou het als leensysteem kunnen doen, dat teams terugbetalen maar wel de
investering kunnen maken.
Chula: we gaan hier nog een policy over maken, we kunnen nog zien.
Robin: we hebben de mankracht niet om een ingewikkeld stelsel te onderhouden met extra
papierwerk.
Men wil in het budget meer geld voor promo; 150/200.

We gaan 200 euro in begroten.
Chula: dit is natuurlijk wat we hopen. We hopen natuurlijk meer winst te maken, en het kan
zijn dat we nog reserves gaan stoppen in iets waar QNL veel baat bij heeft, maar dit is het
plan.
We stemmen wegens veranderingen over de s preadsheet.
Nick: goed dat eigen vermogen erin staat.
Linda: First aid course klinkt goed, en ik hoop dat het gaat werken.
Stem: unaniem voor.
Pauze 21.07 - 21.15
Plans and goals
We hebben natuurlijk veel plannen, maar dit zijn de voornaamste projecten.
Organisational; dingen standaardiseren zodat alles een stuk makkelijker gaat, en zodat we
meer mensen kunnen aantrekken voor het organiseren van toernooien.
Constitution and policies: we willen de statuten af krijgen, ingestemd krijgen en ermee naar
de notaris. Ook schrijven we policies om alles meer duidelijk en waterdicht te krijgen.
Linda: over de policies: het zijn er best wel veel en ik raak een beetje de weg kwijt. Kan daar
een overzicht van komen?
Chula: degenen die af zijn komen binnenkort bij elkaar op de website, zodat iedereen er
altijd bij kan. Voortaan als er gestemd wordt zal ik een post maken over welke policies er
precies in die stemronde zitten.
Membership: aangezien 58 leden vorig seizoen, hopen we 60 leden te krijgen.
Verder hopen we dat er nog één developing team naar competitive gaat en dat er nog drie
developing teams bij komen, hopelijk de Thestrals en Maastricht maar ook nog een ander.
Verder willen we graag meer referees zodat toernooien organiseren makkelijker wordt.
Toernooien; redelijk standaard. We hopen dat alles goed loopt.
Workshops; we willen mensen meer resources bieden. We willen de snitch workshops
uitbreiden om meer mensen van developing teams te krijgen.
Kim: zouden cross-border tournaments zoals ODSC zijn of team-tournaments zijn?
Chula: Benelux was een team-tournament omdat het vanuit de IQA als zodanig was
georganiseerd.
Linda: daarvoor zijn ook secondary memberships.
Nick: wat doen we met het nationale team?
Chula: we willen eerst een toernooi spelen, en we willen graag eerst nog officiele World Cup
feedback. We willen zo snel mogelijk beslissen, we laten het weten.
Chula: de friendlies staan er niet in. Dit zijn gemixte wedstrijden buiten de league om waarbij
mensen van verschillende niveaus samen spelen.
Linda: de Werewolves proberen door de universiteit erkend te worden. Het zou heel erg
helpen als QNL officiëler was.

Chula: dat willen wij ook graag, daarvoor moeten we ook eerst langs de notaris.
Robin: Quidditch UK is nu bezig om de sport erkend te krijgen, we hopen ook dat we daar
gebruik van kunnen maken.
Nick: Ik heb de eisen voor erkenning door NOC*NSF opgezocht. Het heeft te maken met
hoeveel landen meedoen aan een World Cup voor hoeveel opeenvolgende edities onder
andere.
Chula: hiervoor moeten we ook voldoen aan allemaal dingen waar wij niet persé invloed op
kunnen hebben. NOC*NSF is de hoogste rang van erkenning, dat is meer een
meerjarenplan. Wij als QNL kunnen niet heel erg helpen met universiteiten die lastig doen.
Robin: dit zou weer een project worden waar we momenteel geen mankracht voor hebben.
Chula: het is waarschijnlijk slimmer als we onze eigen papieren eerst op orde krijgen.
Robin: dan kunnen we volgend seizoen verder kijken.
Stem: unaniem voor.
ALV voorstel
We willen graag meerdere general assemblies. Één eind van het seizoen voor feedback en
instemming nieuw bestuur, één begin van het seizoen voor instemming financiële
documenten en jaarplanning, en één in de winter in Januari voor evaluatie eerste helft
seizoen en plannen tweede helft seizoen. Dit jaar hopen we de Januari-ALV ook te
gebruiken om de statuten in te stemmen.
Stem: unaniem voor.
Tegen eind november/begin december zullen we er een datumprikker uitsturen.
Voortgang statuten
Deze statuten lopen al best lang, maar zijn nog niet naar de notaris. Dus wij hebben een
plan gemaakt. In september/oktober gaan we kijken naar de huidige versie. Begin november
gaat dit naar de QNL leden, die krijgen dan twee weken om feedback te geven. Dan gaan
we een tweede draft maken, en in december sturen we een nieuwe versie. December is
druk dus dan geven we de hele maand voor feedback. Begin januari schrijven wij de laatste
versie, die versturen we en daar gaan we over stemmen. Als die wordt goedgekeurd gaan
we een notaris zoeken. Als die niet wordt goedgekeurd gaan we tijdens die ALV samen
kijken naar een nieuwe versie.
Stem: unaniem voor.
Iedereen mag feedback geven, zolang je maar een individueel membership hebt.
WVTTK
Kick-off: teams hebben gezegd dat zondag 25 september de beste optie is.
We gaan zo snel mogelijk een mail sturen en een evenement aanmaken, het is in Park
Transwijk in Utrecht.
Vergadering gesloten om 21.47.

