
QNL Bestuursvergadering 7/11/2017 

Agenda  
1. Opening 
2. Updates 
3. League 
4. EQCQ 
5. Jaar planning 

a. Friendlies  
b. Nationale team trainingen 

6. 100 leden viering 
7. Nationaal Team eligibility 
8. Feedback moment 
9. WVTTK 

 
Notulen door Annemieke Drost 
 
Presentielijst 
Aanwezig: 
Chula Bruggeling (Vice-President) 
Annemieke Drost (Membership Director) 
Noah Vissenberg (PR Director) 
 
Afwezig: 
Robin Mier (President) 
Twan Elting (Gameplay Director) 
Niels van der Wal (Treasurer) 
 
Samenvatting  
De laatste eindjes van Odense toernooi worden afgehandeld. EQCQ en DQL 3 
voorbereidingen lopen door. De jaarplanning moet goed bekeken worden mbt friendlies en 
nationale team trainingen. QNL heeft bijna 100 leden.  
 
1. Opening 
 
2. Updates 
EQCQ voorbereidingen lopen door.  
De laatste eindjes van Odense toernooi worden afgehandeld.  
De European Transfer Policy is toegevoegd aan het speler inschrijvingsformulier.  
 
3. League 
Er wordt gewerkt aan een voorbeeld scoresheet omdat daar verwarring over is. De league 
resultaten worden zo snel mogelijk gepubliceerd.  



Er zal, naar vraag van Congres, voor de volgende league gekeken worden naar de ranking 
policy.  
De locatie van DQL 3 is Utrecht.  
 
4. EQCQ 
Er is contact met verschillende EHBO organisaties, maar ze reageren slecht.  
De Thestrals hebben nog steeds een uitstel voor hun ref requirement voor EQCQ, vanwege 
hun nieuwe status en focus op ontwikkeling. De Thestrals hebben tot en met woensdag een 
laatste AR te vinden, playing of non-playing. Het speel- en scheidsrooster kan hierdoor ook 
pas na woensdag gemaakt worden.  
 
5. Jaar plan 
De tweede League zal er mogelijk anders uit zien doordat er 5 teams zijn in plaats van 4.  
 
5.1 Friendlies  
Door een Nationale Team training en ongelukkige valling tussen EQCQ en DQL3 zijn er 2 
friendlies geannuleerd. Naar vraag van Congres zal hiermee meer rekening gehouden 
worden in verdere seizoensplanning.  
 
5.2 Nationale team trainingen 
De nationale team trainingen moeten kortgesloten worden met de QNL seizoensplanning.  
 
6. 100 leden viering 
QNL heeft nu de 90 leden. Er komt een brainstorm over hoe dit feestelijk gevierd zal worden.  
 
7. NT eligibility 
Het board zal IQA Congres vragen of de National Team Policy dezelfde zal zijn als World 
Cup 2016. Dit moet ook met Alex kortgesloten worden. 
 
8. Feedback moment 
Het QNL board zal in de kerstvakantie samen reflecteren op de eerste helft van het seizoen 
en vooruit blikken op de tweede helft.  
 
9. WVTTK 
9.1 Mail van Dementor 
Geen relevant punt, wordt opgehelderd in de vergadering. 
9.2 Medailles bestellen voor EQCQ 
Alleen een set voor de eerste plaats. 
9.3 Externe notulen 
Chula legt Annemieke uit hoe externe notulen werken.  
 
Volgende vergadering: 21 October 2017, 19:00-22:00 


