
 

QNL Bestuursvergadering 3 januari 2018 
Notulen door Annemieke Drost 
 
Agenda  

1. Opening 
2. Updates 
3. Interne feedback 
4. Community feedback 
5. EQCQ feedback 

Pauze 
6. Tuchtcommissie 
7. Statuten 
8. Financiën 
9. Vrijwilligers 
10. Officiele taal QNL 
11. Teams check up 

Pauze 
12. Deadlines overzicht 
13. Opkomende evenementen 
14. European Committee 
15. IQA  

a. Congress meeting (GA) 
b. Bi-weekly digest 

16. WVTTK 
a. Jersey design 
b. 100 leden viering 
c. Externe workshops 
d. Facebook berichten 
e. Ref codes 

 
Presentielijst 
 
Aanwezig: 
Robin Mier (President) 
Chula Bruggeling (Vice-President) 
Annemieke Drost (Membership Director) 
Twan Elting (Gameplay Director) 
Niels van der Wal (Penningmeester) 
 
Afwezig: 
Noah (ex PR Director) 
Sander (toekomstig PR Director) 
 
Samenvatting 
Deze vergadering vond, voor het eerst dit seizoen, plaats in levende lijve en duurde ongeveer 8 uur. 
De community feedback op het seizoen tot nu toe en specifiek EQCQ zijn extensief besproken. Een 
verslag hiervan zal zsm gepubliceerd worden op de website. Daarnaast is het afgelopen en het 
aankomende seizoen doorgenomen. De grootste ontwikkelingen tijdens de eerste helft van het 
seizoen zijn: de slag van developing naar competitive van de Twentse Thestrals & het ontstaan van 
developing team Lumos EIndhoven. Er zijn de afgelopen paar weken een aantal nieuwe vrijwilligers 
aangenomen. Voor een volgende ALV zullen de tuchtcommissie vacatures uitgestuurd zijn, de 
statuten af zijn, en het financieel jaaroverzicht van vorig jaar en de begroting van dit seizoen 
gefinaliseerd. De officiële taal van QNL is Nederlands en het bestuur zal altijd streven naar de 
aanwezigheid van een Engelse vertaling.  
  

 



 

1. Opening: 13:00 
 
2. Updates 
De spelers vergoedingen van de IQA voor het Odense toernooi zijn nog steeds niet binnen bij QNL.  
De EHBO zal zo snel mogelijk geregeld worden, naar waarschijnlijkheid voor League dag 1. De 
Membership Survey zal binnenkort verwerkt worden.  
De 2e QNL hoop set is in de maak.  
 
3. Interne feedback 
De bestuursleden hebben elkaar feedback gegeven op hun functioneren. Dit is niet opgenomen in de 
externe notulen.  
 
4. Community feedback 
De Nederlandse quidditch community heeft het bestuur veel, goede en constructieve feedback 
gegeven over de eerste helft van het seizoen. Een verslag hiervan zal zsm gepubliceerd worden op 
de website.  
 
5. EQCQ feedback 
Deze zal zsm gepubliceerd worden op de website, mogelijk in hetzelfde document als de algemene 
community feedback.  
 
Pauze  
 
6. Tuchtcommissie  
De vacature en functieomschrijving voor de tuchtcommissie posities zullen zsm geschreven en 
gepubliceerd worden. De verkiezing van commissieleden gebeurt in een ALV.  
 
7. Statuten 
De QNL statuten moeten nog een laatste keer goedgekeurd worden door een ALV, om daarna door 
de notaris officieel gemaakt te worden. We hopen dit eind Februari rond te hebben. 
 
8. Financiën  
Het jaaroverzicht van vorig jaar moet nog gefinaliseerd en naar de kascommissie gestuurd worden 
voor goedkeuring  in een ALV. Aan de begroting van dit jaar moet ook nog wat gewerkt worden.  
Er zal worden nagedacht over hoe de winst van ODSC en het overgebleven geld van de EQCQ op 
een eerlijke manier geïnvesteerd kan worden in de community. Er is op ODSC ongeveer 400 euro 
winst gemaakt, en op EQCQ is ongeveer hetzelfde bedrag bespaard door de situatie met de velden. 
Met de winst van ODSC willen we terug investeren in de teams, mogelijk dmv een vergoeding voor 
deelnemende teams voor NC.Voor het drooghouden van spullen op evenementen is een een 
grondzeil en afdekzeil is haalbaarder dan een partytent, rekening houdend met de noodzaak voor 
evenementenvergunningen als we een partytent neerzetten in een openbare ruimte.  
 
9. Vrijwilligers 
We hebben de volgende vrijwilligers aangenomen: 

- Vertalers: 2 Engels, 1 Fries 
- Nieuwsbrief 
- Web Design 
- Live Tweeting 
- Ref studeer materiaal 

 
We hebben nog nodig:  

- Content Creator Facebook  
- NT manager 



 

- Woordvoerder (Pers) 
- Databases van foto’s en pers verschijningen 

 
Er zijn nog enkele vrijwilligers waarvan het onzeker is of ze kunnen helpen of die nog in het aanmeld 
proces zitten. Een league coordinator zou ook prettig zijn om het Gameplay departement te 
ondersteunen. De penningmeester zal voor nu de rol van merch coordinator op zich nemen.  
 
10. Officiele taal QNL 
Onze officiële taal en voertaal voor QNL is Nederlands. We proberen zo veel mogelijk dingen in het 
Engels aan te bieden. Nederlands is leidend tenzij het het overgenomen, internationaal beleid is dat 
origineel in het Engels geschreven is.  
 
11. Teams check up 
Het board heeft gesproken over de voortgang van de competitieve teams, het developing team en de 
ontwikkelende regio's. De grootste ontwikkelingen de eerste helft van het seizoen zijn: de slag van 
developing naar competitive van de Twentse Thestrals & het ontstaan van developing team Lumos 
EIndhoven.  
 
Pauze 
 
12. Deadlines overzicht 
Er moet een overzicht komen waarin makkelijk alle deadlines kunnen worden gechecked.  
 
13. Opkomende events 
https://teamup.com/ks4bcf615056ff2626  
 
Dutch Cup 
Dutch Cup zal plaatsvinden op 26-27 Mei. Het board heeft al gekeken naar de haalbaarheid van een 
tweedaags evenement: dit ziet er goed uit. De vacatures zullen zo snel mogelijk open gezet worden.  
 
Open Dutch Summer Cup 
ODSC zal waarschijnlijk plaatsvinden op 25-26 Augustus. Dit evenement was afgelopen zomer een 
groot succes en er is nog ruim te tijd dit rustig te organiseren.  
 
League 
De locatie voor de eerste league dag zal gekozen worden na de sluiting van de sign ups.  
De ranking procedure zal nog eens goed bekeken worden, in consult met Congress.  
 
Friendly tijdens EQC 
Er is een mogelijkheid een mixed friendly de organiseren tijdens EQC, voor spelers die daar niet heen 
gaan. Het animo zal hier eerst voor gepolst moeten worden.  
 
Snitch workshop 
Er zal in Maart naar alle waarschijnlijkheid een Snitch workshop plaatsvinden.  
 
14. European Committee 
Er is geen nieuws uit de EC ivm vakantie.  
 
15. IQA  
Congress General Assemblee  
Er zal in januari een GA plaatsvinden om nieuwe trustees te verkiezen, en enkele andere relevante 
zaken te bespreken.  
 
Bi-weekly digest 
Vanwege de vakantie was er geen nieuwsbrief van de IQA.  

https://teamup.com/ks4bcf615056ff2626


 

16. WVTTK 
Jersey design 
Hier zal achteraan gegaan worden. We hopen voor 14 januari designer, en voor 27 februari een 
design te hebben.  
 
100 leden viering 
Het is gepast een evenement te organiseren als er 100 leden zijn, nu zijn er 95. We hebben een idee 
voor een locatie, maar er moet nog het een en ander kortgesloten worden. De datum is nog niet 
bekend.  
 
NT manager 
De deadline staat op 28 januari.  
 
Externe workshops 
Er zal een duidelijkere pagina op de website komen voor het aanbieden van externe quidditch 
workshops.  
 
Facebook 
Gebruik je naam of initiaal als je een berichtje beantwoord.  
 
Ref codes 
Leden kunnen zelf ref codes aanvragen, dit hoeft niet meer via team boards.  
 
Volgende vergadering : 16 januari 19:00 
Eindtijd: 20:45 


