QNL Bestuursvergadering 5 december 2017
Notulen door Annemieke Drost

Agenda
1. Opening
2. Updates
3. Website
4. Vrijwilligersprojecten beschrijvingen
5. EHBO cursus
6. Feedback formulier voor winter board meeting
7. Staand nationaal team policies
8. Seizoensplanning
9. Tuchtcommissie
10. Neighborhood cup
11. Dutch Cup
12. Quidditch Europe: EQC Proposal
13. IQA emails
a. Bi-weekly digest
b. “Update on IQA Board activity”
14. WVTTK
a. League kosten

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

Samenvatting
We zijn bezig met het schrijven van vacatures voor duidelijke, concrete taken en/of functies.
De QNL EHBO cursus moet zsm geregeld worden. Er moeten duidelijke procedures komen
voor het staande nationaal team over hoe/wie er wanneer bij en af gaat, dit wordt besproken
met de coaches en Gameplay. De meeste teams lijken in te stemmen met het alternatieve
voorstel voor het lente/zomerseizoen in Congress. Een minder ambitieuze versie van
Neighborhood Cup, eg een vriendschappelijk toernooi, dit seizoen als opmaat naar een
grote uitvoering volgend seizoen lijkt realistischer. Naar aanleiding van gemor van spelers
over het EQC format heeft Quidditch Quidditch Europe een proposal voor 2 EQC divisies.
De kosten van de League zijn doorgerekend en naar de teams verstuurd.

1. Opening: 14:10
2. Updates

[Dit agendapunt betreft vertrouwelijke informatie die niet in de externe notulen zijn
opgenomen]

3. Website

De notulen van de zomer ALV zijn beschikbaar en worden zsm op de site geplaatst.

4. Vrijwilligersprojecten beschrijvingen

We zijn bezig met het schrijven van vacatures voor duidelijke, concrete taken en/of functies.
Er zijn al wat leden die interesse getoond hebben.

5. EHBO cursus

Dit moet zsm geregeld worden.

6. Feedback formulier voor winter board meeting
Ziet er goed uit. Deze zal zsm verstuurd worden naar alle leden.
Nederlands: https://goo.gl/forms/n9h40c78Pu1fQLRB2
English: https://goo.gl/forms/NhcJPhXIoJ1UlLB52

7. Staand nationaal team policies

Als we een standing NT hebben moeten er regels zijn voor wie er wanneer bij en af gaat. Dit
moet besproken worden met the NT coaches en Gameplay Director. Mogelijk zijn er andere
landen die al een policy hebben, dit kan een startpunt zijn.

8. Seizoensplanning

De meeste teams lijken in te stemmen met het alternatieve voorstel in Congress. Deze zal in
de TeamUp worden gezet en daarna hebben de teams nog een korte periode om bezwaar
te maken, mits ze een constructief alternatief kunnen bieden.

9. Tuchtcommissie

Voor deze opgezet kan worden moeten er procedures geschreven worden, over hoe deze
wordt gekozen en wanneer etc.

10. Neighboorhood cup

Het idee, een internationaal toernooi met Nederland & België & de NRW, is heel ambitieus
en gaaf. Echter, het lijkt wat kort dag om het dit seizoen te organiseren. Een minder
ambitieuze versie, eg een vriendschappelijk toernooi, dit seizoen als opmaat naar een grote
uitvoering volgend seizoen lijkt realistischer.

11. Dutch Cup

De logistieke bijkomstigheden van Dutch Cup zijn besproken.

12. QE EQC Proposal

Naar aanleiding van gemor van spelers over het EQC format (is het bedoeld om quidditch in
de breedte of hoogte laten groeien?) is Quidditch Quidditch Europe bezig met een proposal
met 2 divisies van EQC. Nu worden teams uit minder ontwikkelde landen vooral keihard
ingemaakt, en ontwikkelde teams spelen liever tegen andere goede teams voor hun eigen
groei.

13. IQA emails

Bi-weekly digest
Elke twee weken stuurt the IQA een nieuwsbrief naar de NGBs om ze te informeren over
recente ontwikkelingen en stemmingen te laten voltrekken. Helaas zijn de meeste
onderdelen vertrouwelijk en kunnen we deze niet openbaar delen.
- De IQA vroeg quidditch spelers wereldwijd om hun passie voor quiddtich met hen te
delen via de Passion Survey:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFuYgqDGCoRXDM5Y_LgKSE65TrZJw
kHghmun8O3C1uMjyTmQ/viewform
- De IQA is op zoek naar een Snitch Development Team Manager om internatilale
snitch training, certificatie en opleiding te overzien.
http://iqasport.com/get-involved/volunteer/82-snitch-development-team-manager

Update on IQA Board activity
[Dit agendapunt betreft vertrouwelijke informatie die niet in de externe notulen zijn
opgenomen]

14. WVTTK

Financien league
De kosten van de League zijn doorgerekend. De email zal 7 december naar de teams gaan.
De deadline zal gezet worden op 2 weken om de teams de tijd te geven geld te collecteren
van hun leden indien nodig.
Volgende vergadering : 19 december, 19:00
Eindtijd: 16:00

