
 

QNL Bestuursvergadering 16/01/18 
Notulen door Annemieke Drost 
 
Agenda  

1. Opening 
2. Updates 
3. IQA  

a. AGM 
b. Bi-weekly digest 

4. Europa 
5. Financiën 

a. Jaar begroting 
b. Mogelijke bankoverstap 

6. League 
7. EQCQ rescheduled match 
8. Neighborhood Cup 
9. PR director 
10. Sollicitatie Graphic Designer 
11. Algemene Verordening Gegevensbescherming 
12. Verwerking van community feedback 
13. Policies  
14. Website  
15. Nationale team jersey 
16. WVTTK 

a. EQCQ medailles 
b. Secondary spelers beleid 
c. Toni Zimpel voor Dutch Cup stream?  
d. German Cup clash met Dutch Cup? 
e. Irish Cup mercs 
f. Workshop  
g. IQA Congres 
h. Deadlines 

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

 



 

 
Samenvatting  
World Cup zal plaatsvinden tussen 27 Juni and 02 Juli 2018. De daadwerkelijke competitie 
is op 30 Juni and 01 Juli. De Penningmeester zal een proposal naar Congress sturen over 
de investering van ODSC winst en EQCQ overschot. De EQCQ rescheduled match tussen 
de Thestrals en Dementors heeft 14 januari plaatsgevonden in Enschede. De 
Neighbourhood Cup commissie is deels aangenomen en de secondary policy is bekend.  
 
1. Opening: 20:40 
 
2. Updates 
De eerste draft van de privacy verklaring is geschreven. De ING bank overdracht naar de 
penningmeester is nog steeds niet afgerond. Er is wat verkennend onderzoek gedaan naar 
QNL merch. Het Odense geld van de IQA is nog steeds niet binnen. Er is begonnen met het 
vertalen van de QNL site naar het engels. Er is nog geen nationaal team jersey designer 
gekozen.  
 
3. IQA 
 
AGM 
Chula is 13 januari naar de AGM geweest. De nieuwe trustees zullen binnenkort via officiële 
IQA kanalen bekend gemaakt worden.  
 
Bi-weekly digest 
Vanaf nu mag alle informatie in de digests in eigen woorden verspreid worden door NGBs, 
tenzij deze expliciet confidential is.  

- De IQA site moet hoger komen in de search results, dus de IQA vraagt NGBs om te 
checken of ze altijd naar de nieuwe, correcte site linken. 

- World Cup zal plaatsvinden tussen 27 Juni and 02 Juli 2018. De daadwerkelijke 
competitie is op 30 Juni and 01 Juli. Op de andere dagen zal setup, expo matches, 
opruiming en andere activiteiten plaatsvinden. Er zal mogelijk een opening en 
stadswelkom plaatsvinden op 27 Juni. Ook zijn er voorlopige plannen voor een IQA 
Congress meeting in levende lijve op 2 Juli. Tegan Bridge is aangenomen als 
Tournament Director. De rest van het committee is in het proces van aangenomen 
worden. In de tussentijd kun je met je vragen terecht bij Tom Ffiske via 
business.development@iqasport.org, maar vergeet niet een CC’tje te doen aan 
worldcup.2018@iqasport.org. 

- De IQA Rulebook team manager heeft hun taken wegens persoonlijke redenen 
moeten neerleggen. Tot een nieuwe manager is aangesteld, mogelijk vanuit het 
Rulebook Team, zal Head of Gameplay Pauline Raes de functie opvullen. 

- Het IQA Gameplay Department is op zoek naar een Snitch Development Team 
manager en teamleden. De functies staan beschreven op de IQA website: 
http://iqasport.com/get-involved/volunteer/82-snitch-development-team-manager 
http://iqasport.com/get-involved/volunteer/85-snitch-development-team-member  
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4. Europa 
Wegens de feestdagen en vakantie zijn er geen noemenswaardige ontwikkelingen  
 
5. Financien 
ODSC winst was €371,03. Deze winst was er door enkele afzeggingen die al wel hadden 
betaald, eten wat goedkoper uit wat gevallen en de verkoop van dranken en snacks aan de 
bar d.m.v. bierkaarten. Door het aanbieden van een ongeschikt veld hebben we op EQCQ 
slechts 1 van de 9 begrote uren het veld gebruikt. Als deze rekening inderdaad niet komt is 
er 57,20 * 8 = 457,60. 
De winst van ODSC zullen we investeren in materiaal voor QNL, zoals een dekzeil/party tent 
om spullen droog te houden. Het overgebleven EQCQ geld zullen we herinvesteren in de 
community, bijvoorbeeld in het first aid fund of om meer buitenlandse scheidsrechters aan te 
trekken voor Dutch Cup. De Penningmeester zal een uitgebreider proposal naar Congress 
sturen waar ze over kunnen stemmen.  
 
Jaar Begroting  
De jaarbegroting is doorgelopen. Er zijn meer spelers/teams en workshop inkomsten dan 
begroot. Hierdoor is wat geschoven in uitgaven. Hierover meer als dit besproken zal worden 
in ALV. 
 
Mogelijke bankoverstap 
We zijn ontevreden over de zakelijke klantenservice ING en gaan kijken naar een mogelijke 
overstap.  
 
6. League 
We zullen aan Congress voorstellen om de eerste league dag op pitches te spelen. 
Afhankelijk van of er genoeg mensen inschrijven voor de EHBO cursus is er een kans dat 
we voor eerste league dag nog externe ehbo nodig hebben.  
 
Korte pauze, Chula komt binnen.  
 
7. EQCQ rescheduled match 
De EQCQ rescheduled match tussen de Thestrals en Dementors heeft 14 januari 
plaatsgevonden in Enschede. De ref betalingen gaan zsm gedaan worden om de hele 
EQCQ begroting af te ronden. Ook zijn nu de EQCQ rankings bekend.  
1. Nargles 
2. Ravens 
3. Thestrals 
4. Dementors 
5. Werewolves 
 
8. Neighbourhood Cup 
Er 4 nederlandse applicaties voor de commissie. Het is nog wachten nog op aanmeldingen 
uit Duitsland/België.  



 

 
Omdat Neighbourhood Cup niet in de QNL transfer en roster policy valt is het met de 
Deutscher Quidditchbund (DQB) en Belgian Quidditch Federation (BQF) overlegd en 
geconcludeerd dat er niet meer dan 2 secondary spelers mogen meespelen per team. 
Omdat Lumos en de Thestrals nog erg nieuwe teams zijn geld deze regel voor hen niet. Zij 
mogen secondaries meenemen tot een maximum van totaal 16 spelers op het roster.  
 
9. PR director 
Dit is de eerste vergadering van Sander Geraedts als PR Director.  
 
10. Sollicitatie Graphic Designer  
Dit zal de PR Director oppakken.  
 
11. Algemene Verordening Gegevensbescherming 
De PR Director en Vice Voorzitter zijn naar een lezing geweest over de nieuwe Algemene 
Verordening Gegevensbescherming. QNL zal wat aanpassingen maken in procedures en 
statuten om alles conform de nieuwe wetgeving te hebben. Hierover zal meer informatie 
volgen via Congress. 
 
12. Verwerking van community feedback 
Hier wordt aan gewerkt.  
 
13. Policies 
De ingestemde policies moeten nog op de site gezet worden. De Privacy Verklaring zal zsm 
in Congress gepubliceerd worden.  
 
14. Website 
De PR Director is bezig met vernieuwingen van de website te onderzoeken en het 
beschikbaar maken van engelse vertalingen met vrijwilligers. We overwegen een QNL 
telefoonnummer aan te schaffen voor bereikbaarheid vanuit de media.  
 
15. Nationale team jersey 
Er is nog geen jersey designer gekozen. Hier zullen de Vice Voorzitter en Head Coach over 
gaan praten. 
 
16. WVTTK 
EQCQ medailles 
Er waren op EQCQ geen medailles voor de 2e en 3e plek. Dit zal pas gebeuren als er 6 
teams of meer meedoen aan een toernooi, omdat anders de helft van de teams of meer 
medailles krijgt.  
 
Secondary spelers beleid 
Er was wat onduidelijkheid over of spelers van een competitief team secondary speler 
mogen zijn bij een ander competitief team. Dat mag, maar als een spelers competitieve 



 

team meedoet aan een evenement kan deze niet meespelen met hun secundaire team dat 
evenement. Internationale toernooien hebben mogelijk andere, strengere regels. Dit is op 
het moment een placeholder policy in afwachting van strengere internationale policies die 
geschreven zullen worden.  
 
Toni Zimpel voor Dutch Cup stream?  
Toni Zimpel vragen om het toernooi te streamen is de kosten niet waard. We willen wel onze 
eigen camera meer gebruiken om wedstrijden te filmen.  
 
German Cup clash met Dutch Cup? 
German Cup kan in Dutch Cup weekend vallen, dus we moeten goede incentives 
overwegen voor non-playing volunteers. 
 
Irish Cup mercs 
Er spelen mercs mee in het EQCQ toernooi in Ierland, waaronder de QNL President. Er zijn 
namelijk enkele non-playing volunteers gevraagd mee te spelen omdat zelfs een 
samensmelting van developing teams Galway Grindylows en Mid-Leinster Moontrimmers 
Quidditch niet op een groot genoeg roster uitkwam. Quidditch Europe staat dit toe onder de 
voorwaarde dat dit team hun aanspraak op de EQC spot opgeeft - op grond van een 
precedent op French Cup. De voorzitter van Quidditch Ireland zal ervoor zorgen dat dit 
duidelijker bekend is. Ook is de daadwerkelijke qualifying gedeelte van het toernooi naar 
voren geschoven om sabotage te voorkomen. 
 
Workshop  
Er is een workshop/demo verzoek binnengekomen. We zullen kijken of er spelers zijn die 
hiermee willen helpen.  
 
IQA congress 
Naast de stemmende delegate, mag QNL vanaf de volgende vergadering ook een 
observerende delegate sturen naar IQA Congress vergaderingen.  
 
Deadlines 
We nemen onze deadlines door.  
 
Eindtijd: 23:30 
Volgende vergadering: 30 januari, 19:00 


