QNL Bestuursvergadering 21/11/17
Notulen door Annemieke Drost

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening
Updates
League: DQL 3
EQCQ evaluatie
Tijdsplan voor toernooien organiseren
Winter ALV
Lidmaatschaps enquête
QNL hoops
Emails
a. IQA bi-weekly digest
b. Country Development Scheme (CDS)
c. BQF email
d. Boek over NK’s
e. Lumos materialen
10. WVTTK
a. National Team  jersey design
b. Team interviews
c. 100 leden
d. Twitter
e. ODSC
f. Seeker Challenge
g. QNL Drive

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

Samenvatting
De voorbereidingen qua locatie, evenement, EHBO etcetera lopen op rolletjes voor DQL 3 in
Utrecht. De EQCQ evaluatie zal gedeeld worden met Congress. We zullen deze winter met
de teams in gesprek gaan op een Winter ALV. In verband met privacy zullen alleen de
boardleden met de data van de lidmaatschaps enquête werken. Voor 10 januari zal er een
tweede QNL hoop set gemaakt worden.

1. Opening: 19:05
2. Updates

Er is veel tijd naar EQCQ gegaan. Ook hadden wat zaken omtrent het Odense toernooi
aandacht nodig.

3. League: DLQ 3

De voorbereidingen qua locatie, evenement, EHBO etcetera lopen op rolletjes voor DQL 3 in
Utrecht.
De league rankings tot nu worden door de Gameplay Director binnenkort verwerkt.
De team fee voor de afgelopen League kunnen we stellen zodra de EHBO rekeningen
binnen zijn.

4. EQCQ evaluatie

Alle punten die naar voren zijn gebracht worden samengevat en gedeeld met Congress.

5. Tijdsplan voor toernooien organiseren

Er moet altijd een plan zijn voor wanneer wat geregeld moet zijn per toernooi. Om meer
aanmeldingen te krijgen voor commissies zouden vacature e-mails kunnen sturen naar de
leden.

6. Winter ALV

We zullen deze winter met de teams in gesprek gaan op een Winter ALV.

7. Lidmaatschaps enquête

De periode waarin mensen hem zouden invullen is afgelopen. In verband met privacy zullen
alleen de boardleden met de data werken. We zullen tzt een Congress post over wat wel en
niet openbaar gedeeld kan worden.

8. QNL hoops

Er moet een tweede set QNL hoops komen. Dit zal gebeuren voor 10 januari.

9. Emails

IQA bi-weekly digest
De IQA stuurt tegenwoordig een bi-weekly digest. Deze editie bevatte onder andere de
eligibility criteria voor nationale teams voor World Cup.

Country Development Scheme (CDS) - Tom Ffiske
Deze email is doorgestuurd naar Media.
BQF email
Ontvangstbevestiging is wenselijk.
Boek over NK’s
De fotograaf die bij ODSC is was bezig met een boek over NK’s en heeft backers nodig voor
zijn kickstarter.
Lumos materialen
Lumos had wat vragen over quidditch materialen.

10. WVTTK

Nationaal Team jersey design
We zullen interesse polsen bij designers waar we vertrouwen in hebben voor een Nationaal
Team jersey design.
Team interviews
We willen de teams wat meer persoonlijkheid geven met een Facebook post per team.
100 leden!
We zullen verder nadenken over mogelijkheden op de toekomstige 100 leden te vieren.
Twitter
De interactie met de Twitter is beperkt tot de quidditch sfeer, maar dat is prima.
ODSC
De referee betalingen zullen snel geregeld worden.
Seeker Challenge
De snitch workshop op 3-4 maart zal een seeker/snitch wedstrijd zijn.
QNL Drive
Het is belangrijk alles in de goede folders te zetten en Quidditch Nederland zoveel mogelijk
eigenaar te maken van folders en bestanden.
Sluiting: 21:10
Volgende vergadering: 5 december 19:00

