QNL Bestuursvergadering 12.09.17
Agenda
1. (Board)meetings 101
2. Board dynamiek
a.  Congress en teams
3. Officiële overdrachten (notary, kvk, ING)
4. Taakverdeling
5. National Team (Assistant) Coach
6. Membership Survey 16-17
7. Ambities voor 2017-2018
8. WVTTK
a. sportzegelactie AH
b. kinderfeestje
Start: 19.10, Notulen door Chula Bruggeling

Presentielijst
Aanwezig:
Robin Mier (President)
Chula Bruggeling (Vice-President)
Niels van der Wal (Treasurer)
Annemieke Drost (Membership Director)
Twan Elting (Gameplay Director)
Noah Vissenberg (PR Director)
Afwezig:
Bram Vries (Gameplay Director 16-17)
Rein Anspach (Membership Director 16-17)

Samenvatting
Een eerste board meeting om de taken te verdelen en plannen/doelen te formuleren voor
het seizoen. We bezig gaan met de overdracht van verschillende officiële zaken (eg. KvK,
ING). Alexander Blass en Nick van Klaveren zijn dit seizoen weer Nationaal team coach en
Assistent coach.

1. Board Meetings 101

Een uitleg van hoe een QNL vergadering loopt. Vergaderingen zijn, tenzij anders vermeld,
eens in de twee weken dinsdag 19:00 Nederlandse tijd.

2. Board dynamiek

Board dynamiek is besproken.

2.1 Congress en Teams

Er wordt besproken hoe QNL Congress werkt

3. Officiële overdrachten (KvK, Notaris, ING)

De oude bestuursleden kunnen online uitgeschreven worden. De nieuwe bestuursleden
moeten met een papieren formulier ingeschreven worden bij de KvK. De KvK moet de
voorzitter (Robin), secretaris (Annemieke), en penningmeester (Niels) weten.
Het KvK adres blijft op Chula’s huis.
De statuten moeten ingeleverd worden bij de notaris.
Robin en Niels moeten samen naar de ING voor de overdracht van penningmeesterschap.

4. Taakverdeling

Voor alle duidelijkheid worden wat taken concreet onderverdeeld.

5. National Team Coaches

Alexander Blass is Head Coach voor volgend seizoen en Nick van Klaveren Assistent
Coach. Dit moet nog officieel vermeld worden. Er zal binnenkort een planning komen met
hen voor aankomend jaar (tryouts, wanneer willen ze training houden, etc.)
De nationaal team manager vacature zal later dit seizoen ook uit gaan.

6. Membership Survey

De membership survey is af en kan binnenkort gepubliceerd worden. We moeten nog met
Congress bespreken hoe de resultaten gepubliceerd zullen worden - of we ze alleen delen
met onze leden, of ook openbaar op de site beschikbaar stellen.

7. Ambities 2017-2018

De boardleden brengen allemaal specifieke doelen voor QNL naar voren voor het
aankomende seizoen.

8. WVTTK
8.1 Postzegelactie AH

We gaan kijken of we hier iets mee kunnen.

8.2 Materialen opslag en vervoer
Dit kan Twan overnemen van Bram.

8.3 Kinderfeestje

We hebben een aanvraag binnen gekregen, we zullen kijken of we dit kunnen regelen.
Next Meeting: 26.09.17, 19.00-22.00
End: 21.40

