
 

QNL Bestuursvergadering 24 Oktober 2017 
Notulen door Annemieke Drost 
 
Agenda  

1. Opening 
2. Updates 
3. EQCQ 
4. Ref certificatie issue 
5. Nieuwsbrief? 
6. League 
7. Membership lijst voor teams 
8. EHBO cursus 
9. WVTTK 

a. Waiver lijst 
b. Vaste meeting dag & tijd 
c. European Committee  
d. IQA update 
e. 14 or 13 gender rule van de IQA 

 
Presentielijst 
 
Aanwezig: 
Robin Mier (President) 
Chula Bruggeling (Vice-President) 
Annemieke Drost (Membership Director) 
Niels van der Wal (Treasurer) 
 
Afwezig: 
Twan Elting (Gameplay Director) 
Noah Vissenberg (PR Director) 
 
Samenvatting  
Er is feedback gevraagd aan Congress over de inschrijvingsprocedure voor nieuwe leden. 
Er zal een lijst komen waarop ieder team alleen hun eigen leden kan zien. De 
voorbereidingen voor EQCQ lopen door.  
 
  

 



 

1. Opening 
 
2. Updates 
Er is feedback gevraagd aan Congress over de inschrijvingsprocedure voor nieuwe leden. 
De administratie van de eerste League dag is afgehandeld.  
 
3. EQCQ 
De Thestrals vroegen om een vermindering van de ref requirements. We hebben de refs van 
alle teams echter echt nodig die dag, dus dat gaat niet lukken.  
 
Er is een opzet voor begroting en fees, maar die kan pas vastgesteld worden nadat de 
facturen voor het veld en de ehbo binnen zijn.  
 
4. Ref certificatie issue 
[Dit agendapunt betreft vertrouwelijke informatie die niet in de externe notulen zijn 
opgenomen] 
 
5. Nieuwsbrief 
Een van de leden vroeg om een nieuwsbrief. Dit is momenteel geen prioriteit, we zullen wel 
meer erop letten dat de notulen op de site gezet worden. En externe notulen zullen in het 
QNL congress geplaatst worden.  
 
6. League 
Er moet aan de andere teams gevraagd worden of het okay is dat de Werewolves, wegens 
Odense blessures, geen snitch hebben.  
Vanwege een hersenschudding moeten de taken voor de volgende league dag verdeeld 
worden over de aanwezige boardleden.  
 
7. Membership lijst voor teams 
Er zal een lijst komen waarop ieder team alleen hun eigen leden kan zien.  
 
8. EHBO cursus 
Deze zal hopelijk in december plaatsvinden.  
 
9. WVTTK 
Waiver lijst 
De waiver lijst is een officieel document, dus hier moeten mensen hun officiële naam op. We 
zullen ook hun roepnaam erachter zetten. Op rosters zijn chosen names prima.  
 
Vaste meeting dag & tijd 
Dinsdag 19:00 Nederlandse tijd elke twee weken, iedere oneven week. 
 
European Committee  



 

[Dit agendapunt betreft vertrouwelijke informatie die niet in de externe notulen zijn 
opgenomen] 
 
IQA Congress meeting  
[Dit agendapunt betreft vertrouwelijke informatie die niet in de externe notulen zijn 
opgenomen] 
 
14 or 13 gender rule van de IQA 
Er is een nieuwe toevoeging aan de gender rule gekomen die dicteert hoeveel mensen van 
hetzelfde gender op het roster mogen. Hiervan mag in NGBs afgeweken worden. We zullen 
dit tzt met Congress kortsluiten.  
 
Volgende vergadering : 7 November, 19:00 
 


