
 

QNL Bestuursvergadering 24 oktober 2017 
Notulen door Annemieke Drost 
 
Agenda  

1. Opening 
2. Updates 
3. League: evaluatie eerste League dag en vooruit plannen 
4. IQA Congress 
5. EQCQ update 
6. Ref certificatie issue 
7. Friendlies 
8. Kamer van Koophandel 
9. WVTTK 

a. Staand Nationaal Team 
b. Communicatie wanneer absent 
c. Facebook pagina inhoud 
d. Nationaal Team trainingen 
e. Odense toernooi 
f. IQA email over World Cup  
g. QNL hoops 
h. Neighbourhood Cup 

 
Presentielijst 
 
Aanwezig: 
Annemieke Drost (Membership Director) 
Twan Elting (Gameplay Director) 
Noah Vissenberg (PR Director) 
Niels van der Wal (Treasurer) 
Robin Mier (President) 
Chula Bruggeling (Vice-President) 
 
Samenvatting  
De lidmaatschap enquête is gestuurd naar de leden van vorig seizoen. Een League dag 
moet gestroomlijnd zijn, ook als de Gameplay Director niet aanwezig kan zijn. De 
voorbereidingen voor DQL 2 en 3 zijn in volle gang. Er zullen deze helft van het seizoen 
geen friendlies meer zijn. Nederland zal dit seizoen voor het eerst een staand nationaal 
team hebben.  
 
 
 
  

 



 

1. Opening: 16:15 UCT+2 
 
2. Updates 
De lidmaatschap enquête is gestuurd naar de leden van vorig seizoen.  
 
3. League: evaluatie eerste League dag en vooruit plannen 
Een League dag moet gestroomlijnd zijn, ook als de Gameplay Director niet aanwezig kan 
zijn. De voorbereidingen voor DQL 2 en 3 zijn in volle gang.  
 
4. IQA Congress 
De gebruikelijke representatives kunnen niet vanwege Odense, dus Annemieke zal de IQA 
Congress vergadering bijwonen.  
 
5. EQCQ update 
De locatie is vastgesteld.  
We hebben buitenlandse HRs die willen komen.  
  
6. Ref certificatie issue 
[Dit agendapunt betreft vertrouwelijke informatie die niet in de externe notulen zijn 
opgenomen] 
 
7. Friendlies 
De eerste mixed friendlies gepland een week voor de EQCQ voorbereidingen, dat komt de 
teams niet uit dus deze zullen niet doorgaan. Tijdens de tweede geplande friendlies staat 
een National Team try out, dus deze zullen waarschijnlijk ook niet doorgaan. 
 
8. Kamer van Koophandel 
De inschrijving is bijna voltooid. 
 
9. WVTTK 
Staan Nationaal Team 
Nederland zal dit seizoen voor het eerst een staand nationaal team hebben.  
 
Communicatie wanneer absent 
Belangrijk.  
 
9.4 Facebook pagina inhoud 
Er is een lijst gemaakt met posts die gemaakt kunnen worden.  
 
9.5 Nationaal Team trainingen 
Die moeten kortgesloten worden met de QNL agenda.  
 



 

Odense toernooi 
Laatste logistieke issues besproken.  
 
QNL Hoops 
We moeten een tweede set maken. Een team dat de set leent is zelf verantwoordelijk voor 
reparaties.  
 
9.8 IQA email over World Cup  
Mail moet beantwoord worden.  
 
9.9 Neighbourhood Cup  
[Dit agendapunt betreft vertrouwelijke informatie die niet in de externe notulen zijn 
opgenomen] 
 
Volgende vergadering: 24 Oktober, 19:00 
 


