QNL ALV 21 Augustus 2017 [NL samenvatting]
Agenda
1. Roll Call
2. Agenda
3. Statuten
https://docs.google.com/document/d/1WneGXdFdmsQENTULnmFQGa7kHDLvUgnyKQY6U
WDh8e8/edit?usp=sharing
4. Jaarverslag 2016-2017
https://docs.google.com/document/d/1x8tejbM9XgMdqh4LzBvNh2Bg3WAdQnrwfWLx4EK0
wgM/edit?usp=sharing
5. Financien
6. Instemmen bestuur 2017-2018
https://drive.google.com/drive/folders/0B0swt3NUR_4mUFdZZ3RQM1JXOE0
7. instemmen Kasco
8. Eerste presentatie financiëel jaarverslaag 2016-2017
9. Voorstel budget 2017-2018
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mAjxDlRhewMhAnu6zcRDvYXbKBsz0aqtZRIeQp
0VZYc/edit?usp=sharing
10. Voorstel kalender 2017-2018
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pxDUwpLjfESUDr1cTIrnNFuhLhQD5RkqUNIDj__
Wujo/edit?usp=sharing
11. Eerste resultaten Membership Survey
12. WVTTK

Present:
QNL Board 2016-2017
Chula Bruggeling - QNL President
Robin Mier - QNL Vice-President, Penningmeester
Rein Anspach - QNL Lidmaatschap
Bram Vries - QNL Gameplay Director
Team Representatives
Nick van Klaveren - Dom Tower Dementors
Hanna Bouma - North Sea Nargles
Adrienne Robert-Vassy - Rotterdam Ravens
Marit Epskamp - Wageningen Werewolves
Peter Hooijschuur - Twentse Thestrals
Kim Nölke - Northern Pixies
QNL Board 2017-2018 sollicitanten
(Robin Mier - President)
(Chula Bruggeling - Vice-President)
Twan Elting - Gameplay Director (late)
Noah Vissenberg - PR Director (late)

Gasten
Juliane Schillinger - Dom Tower Dementors
Linda Hooijschuur - Wageningen Werewolves
Nikki Voss - North Sea Nargles

Absent:
QNL Board 2017-2018 sollicitanten
Niels van der Wal - Penningmeester
Annemieke Drost - Membership Director
Kasco sollicitanten
Cassandra Vogel (Wageningen Werewolves)
Thijs Desain (North Sea Nargles)

Notulen
Start: 19.00
Notulen: Rein
3. Statuten
We zijn in contact met een notaris om QNL te incorporeren. We hebben twee problemen de plaats van residentie en een vraag over de legaliteit van ons tuchtcommissie-systeem.
Zodra we antwoord hebben gaat het nieuwe bestuur naar de notaris om alles te tekenen.
De statuten zijn voor nu compleet - we stemmen over het praktische gebruik van deze
statuten, en later (bij de volgende ALV) stemmen we over het al dan niet laten tekenen in de
huidige vorm.
Stemming: alle competitieve teams stemmen ‘ja’, dus unaniem voor.
4. Jaarverslag
Er zijn mensen die het jaarverslag nog niet gelezen hebben - dat is geen probleem, dit is
een preview voor de volgende vergadering.
Er wordt gezegd dat er wat reflectie mist over waarom er niet zoveel groei is geweest als
gepland. Dit lijkt vooral te komen door een gebrek aan PR en marketing
Volgend jaar is er een PR director met een PR department en zou dit beter moeten gaan. Er
zijn nog geen duidelijke doelen, ook omdat dit bestuur weinig ervaring heeft met PR - dit zal
worden opgepakt door de aankomende PR-director. Deze zal ook proberen om meer en
betere media-aandacht voor quidditch te krijgen, iets wat nu vooral via de teams gaat.
QNL is van plan om alle ervaren spelers aan te sporen om hun ref tests te halen of het
minstens te proberen, om ervoor te zorgen dat iedereen de regels kent. Dit zal zowel via de
teams als direct met spelers gecommuniceerd worden.
Er wordt gevraagd of het mogelijk zou zijn om ref tests in andere talen dan Engels te krijgen
- dit is helaas (nog) niet mogelijk, er is hier al over gesproken met RDT.

5. Financiën
Dit is nog vrij leeg omdat ook dit een preview is voor de volgende ALV. De Kasco zal naar
het financieel jaarverslag kijken.
We hebben dit jaar vooral gefocust op het kopen van onze eigen materialen - hoops, hesjes
etc. We zijn een materialenlijst aan het maken die in de volgende ALV beschikbaar zal zijn.
Wie de materialen beheert wordt binnen het volgende bestuur besloten. We eindigen het
seizoen met ongeveer net zoveel geld als we het begonnen zijn. Bij het budget gaan we
dieper op de financien in.
6. Over QNL
Er is een ‘over QNL’ pagina op de websites. Er is teams gevraagd om een korte tekst over
zichzelf in te sturen, gebaseerd op wat er tot nog toe op de site staat over het bestuur.
Men vindt dat er een meer formele structuur zou moeten zijn voor wat er in deze tekst staat.
Dit onderwerp zal verder worden besproken in Congress.
7. Bestuur 2017-2018
We hebben zes open posities; voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester, lidmaatschaps
director, PR director en gameplay director. Er is voor elke positie één sollicitant. Er zal dus
‘ja’, ‘nee’ en ‘abstain’ gestemd worden in plaats van stemmen tussen mensen.
Voorzitter: Robin
Robin zal zich focussen op ervoor zorgen dat de rest van het bestuur , maar ook vrijwilligers
en teams hun werk goed kunnen doen. Dus het zorgen voor structuur.
Vice-voorzitter: Chula.
Chula hoopt het minder druk te hebben volgend jaar. Ze is goed in internationale contacten
onderhouden omdat ze veel connecties heeft. Ook is ze goed in dingen als policy-writing en
structuur aanbrengen in een organisatie.
Zowel Robin als Chula denken dat een goede basis-structuur belangrijk is om ervoor te
zorgen dat potentiële nieuwe spelers hun weg naar een team kunnen vinden.
Penningmeester: Niels (absent)
Geen vragen.
Lidmaatschaps director: Annemieke (absent)
Het is niet handig dat Annemieke in Canada is, maar het bestuur denkt dat het prima kan
werken. De meeste administratieve taken kunnen vanaf overal gedaan worden en de rest
kan voorlopig naar iemand anders. Ze is bereid regelmatig bij meetings aanwezig te zijn, en
de rest kan via tekst afgehandeld worden.
Gameplay: Twan
Twan gaat zich focussen op het stroomlijnen van de league en DQC. Ook wil hij betere
snitch trainingen. Hij is van plan om zo snel mogelijk met teams naar iedereens rooster te
kijken om dingen goed te kunnen plannen. Van zijn taken binnen committees heeft hij
geleerd meer als teamplayer en minder op zijn eigen deadline te werken.

PR: Noah.
We hebben Noah al aan het werk gezien; een zeer groot deel van de Facebook posts van
QNL komt van hem.
Er wordt gezegd dat zijn visuals heel goed zijn, maar dat tekstuele PR niet ideaal was dit
seizoen. Het uitgaande bestuur geeft aan dat dit deels kwam door te korte deadlines, wat dit
jaar minder een probleem zou moeten zijn.
De regulaties van het stemmen zijn als volgt: abstain betekent dat je wel meetelt voor
quorum, maar niet voor ‘ja’ of ‘nee’. Quorum is 50%, en op zijn minst 3 mensen.
4 ‘ja’ voor Robin, Chula, Niels, Annemieke.
3 ‘ja’/1 ‘nee’ voor Twan, 3 ‘ja’/1 ‘abstain’ voor Noah.
De stemmen zijn door meerdere mensen geteld. Dit betekent dat iedereen toegelaten is
door de ALV
8. Kascommissie
De kascommissie zal het financieel jaarverslag nakijken. Onze sollicitanten zijn Cassandra
en Thijs. Er wordt gestemd met ‘ja’, ‘nee’ of ‘blank’ (wat eerst abstain was).
Iedereen stemt voor Cassandra en Thijs.
9. Eerste presentatie financieel jaarverslag
We zijn nog niet klaar, de definitieve cijfers komen bij de volgende ALV omdat de ODSC
financiën nog niet afgerond zijn. Dit budget is een voorstel, het definitieve budget zal door
het nieuwe bestuur gemaakt worden. Ons saldo aan het begin van Augustus is 169 euro - dit
is omdat we net vooruit hadden betaald voor de locatie van ODSC. We zijn ook aan het
kijken naar verzekering. QNL wil de membership fee (mede voor verzekering) graag omhoog
doen naar 20 euro. Dat zou ons 435 euro extra geven. Men is het er mee eens dat we nog
niet genoeg weten over verzekeringen; er wordt eerst nog onderzoek naar gedaan door het
volgende bestuur, men wil nu nog niet stemmen.
Er worden zorgen uitgesproken over de grote reserve - momenteel ⅓ van ons budget. We
hebben dit geld nodig om dingen vooruit te kunnen betalen voor toernooien en dergelijke.
Ons wordt aangeraden om legale hulp (al dan niet vrijwillig) te zoeken.
Ook wordt ons afgeraden om te livestreamen, omdat er nu nog niet genoeg bereik is om dat
de moeite waard te maken.
Er wordt gevraagd of er ook een budget gemaakt kan worden gebaseerd op een
membership fee van 20 euro pp.
10. Voorstel kalender
We willen dit jaar een semi-vaststaande kalender hebben. Er zijn problemen met de
hoeveelheid league dagen en de planning van die momenten en het feit dat deze lay-out
nog niet helemaal duidelijk is. Hier zal nog aan gewerkt worden.
11. Eerste resultaten membership survey
Er zijn nog geen resultaten omdat de survey door tijdgebrek nog niet verstuurd is. De survey
zal open zijn tot eind September waarna er een mooi rapport van gemaakt zal worden wat
voor het eind van 2017 gepubliceerd wordt. Het idee is dat dit een jaarlijks terugkerende

survey wordt.
12. WVTTK
Er wordt gevraagd of QNL duidelijker kan aangeven wat er precies moet gebeuren met een
bepaald discussiepunt in Congress en of de teams meer overzicht kunnen krijgen. QNL gaat
daar naar kijken.
Er wordt gezegd dat het een goed idee zou zijn om te zorgen dat de Nationale Team coach
en staff zo constant mogelijk blijft over meerdere seizoenen.
Vergadering gesloten: 22.08

