
 

QNL Bestuursvergadering 19 december 
Notulen door Annemieke Drost 
 
Agenda  

1. Opening 
2. QNL Updates 
3. IQA business 

a. Bi-weekly digest 
b. AGM 
c. Boosting trustee vacancies 

4. Europa  
5. Voorjaars seizoen planning 
6. Neighborhood Cup  
7. Dutch Cup  
8. EHBO 
9. Tuchtcommissie 
10. Vrijwilligers 
11. EQCQ rematch 
12. Slack herindelen  
13. Winter ALV 
14. WVTTK 

 
Presentielijst 
 
Aanwezig: 
Robin Mier (President) 
Chula Bruggeling (Vice-President), tot agendapunt 12 
Annemieke Drost (Membership Director) 
Twan Elting (Gameplay Director) 
Noah Vissenberg (ex-PR Director) 
Niels van der Wal (Treasurer) 
 
Afwezig: 
 
Samenvatting  
De afgelopen League is bijna helemaal afgehandeld, en de nieuwe staat al in de stellingen. 
De complete seizoensplanning is ook af. De EQCQ rematch (Dementors vs. Thestrals) zal 
plaatsvinden op 14 januari in Enschede, met mixed friendlies erna. De Nederlandse teams 
uitgenodigd voor Neighborhood Cup (17-18 Maart, Antwerpen) zijn Thestrals, Werewolves, 
Ravens en Lumos. De veranderingen in de seizoensplanning: slechts 4 League dagen in 
plaats van 5, en een Dutch Cup van twee dagen (26-27 mei) ipv een. Dutch Cup zal alleen 
plaatsvinden als er een commissie is. De EHBO cursus zal hopelijk snel gefinaliseerd 
worden. De eerste stappen naar een nieuw jersey design zijn gezet. Er zijn aanmeldingen 
binnen voor: nieuwsbrief, vertaler (2), gameplay assistant, en web developer/PR Director.  

 



 

1. Opening: 19:20 
 
2. Updates 
Er is veel gepost op Facebook over de PR positie. Er is contact geweest met de IQA over de 
Odense betalingen. Verder is er interesse gepolst voor jersey ontwerpen. We willen graag 
halverwege januari een designer en eind februari een design. De league betalingen worden 
afgewerkt. De inschrijvingen voor de aankomende league zal snel uit gaan. 
 
3. IQA business 
In de bi-weekly digest zijn de logo guidelines voor jerseys gedeeld.  
 
De volgende IQA AGM zal plaatsvinden op 13 januari. Het Annual Report en Financial report 
zullen besproken worden, zowel als de verkiezing van Trustees.  
 
De IQA vroeg ons ook om de vacature voor Trustee onder de aandacht te brengen bij onze 
leden. Een trustee hoeft niet perse een speler te zijn. De deadline is op 26 December 2017, 
met het volgende Applicant Package:  
http://www.iqasport.com/images/documents/vacancies/IQABoardOfTrusteesApplicantPacka
ge.pdf 
 
4. Europa 
Er is feedback gekomen op het EQC I&II divisie plan, voornamelijk positief. Dit zal netjes 
verwerkt worden. 
 
5. Voorjaars seizoen planning 
De agenda is vastgesteld met behulp van Congress: 
https://teamup.com/ks4bcf615056ff2626  
De grootste verandering is slechts 4 League dagen in plaats van 5, en een Dutch Cup van 
twee dagen ipv een.  
  
6. Neighborhood Cup  
Neighborhood Cup zal plaatsvinden in Antwerpen, gehost door Europese kampioenen de 
Dodo’s - Antwerp A.  De Nederlandse teams uitgenodigd zijn: Thestrals, Lumos, 
Werewolves, Ravens. Dit zijn de nieuwste en laagst rankende teams. Hopelijk zullen zich 
veel officials en vrijwilligers inschrijven van de Dementors & Nargles. Ook officials en 
commitee is een goede kans voor ontwikkeling van onervaren mensen. 
Er is nog geen officieel logo. 
 
7. Dutch Cup  
Dutch Cup zal een tweedaags evenement worden. Met 6 verwachtte teams zal het niet op 1 
dag passen, dus 2 dagen is relaxter. Het zal alleen doorgaan mits er een committee is. QNL 
bestuur gaan niet in de commissie.  
 

http://www.iqasport.com/images/documents/vacancies/IQABoardOfTrusteesApplicantPackage.pdf
http://www.iqasport.com/images/documents/vacancies/IQABoardOfTrusteesApplicantPackage.pdf
https://teamup.com/ks4bcf615056ff2626


 

8. EHBO 
Er is nog geen eerste hulp training geweest. Er zal er cursus van 1 dag met online theorie 
geregeld worden in Januari. Hopen ofwel 20/28/29 Januari met een groot genoege groep.  
 
9. Tuchtcommissie 
Er moet een tuchtcommissie ingesteld worden, maar hiervoor moeten eerst procedures 
opgesteld worden. De tuchtcommissie zelf kan op de ALV aangesteld worden.  
 
10. Vrijwilligers  
Er zijn twee aanmeldingen gekomen voor vertalers. Er is een aanmelding voor nieuwsbrief 
vrijwilliger, en een aanmelding voor PR Director/webdeveloper. De ex-PR Director zal 
aanblijven als PR vrijwilliger. De mogelijke aanstelling van een nieuw board lid zal netjes via 
Congress afgehandeld worden.  
 
11. Slack 
Nu er vrijwilligers in de Slack toegevoegd worden moet er gekeken worden welke channels 
open en dicht moeten.  
 
12. EQCQ rescheduling  
De wedstrijd tussen de Dementos en de Thestrals die tijdens EQCQ niet gespeeld kon 
worden zal plaatsvinden in Enschede op 14 januari 2017. Referees zullen hiervoor evenveel 
betaald worden als op EQCQ. De EHBO kan gedaan worden door Chula en Annemieke. Na 
de wedstrijd zullen er mixed friendlies gespeeld worden.  
 
13. Winter ALV 
Er zal een ALV moeten plaatsvinden binnenkort om te volgende zaken te bespreken:  

- Tuchtkomissie  
- Constituție 
- Financieel jaaroverzicht  

 
14. WVTTK 
Mails voor NC 
Er zal een mail naar de teams gaan om spelers aan te sporen zich op te geven voor the 
Neighborhood Cup commissie.  
 
Volgende vergadering: 3 januari, 12:00, Leiden  
Eindtijd: 21:36 


