QNL Bestuursvergadering 30 januari 2018
Notulen door Annemieke Drost

Agenda
1. Opening
2. Updates
3. IQA bi-weekly digest
4. Financien
5. Feedback samenvatting en antwoord
6. Functieomschrijvingen bestuur
7. QNL Strategic Plan 2017-2018
8. Huishoudelijk Reglement
9. Neighbourhood Cup
10. DQC
11. European Committee
12. Nationale team jersey
13. WVTTK
a. QNL logo op IQA site
b. Vergunningen partytent
c. Eerste Hulp koffer
d. Materiaal regels
e. Blessures voorkomen?
f. Nationaal team manager
g. QNL hoopset
h. Deadlines

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

Samenvatting
Er wordt hard gewerkt in het financiële departement. Ook de League is in volle
voorbereiding. Daarnaast wordt er door geschreven aan de winter feedback. Er is een eerste
versie van het Huishoudelijk Reglement af. De voorbereidingen van Dutch Quidditch Cup
en Neighborhood Cup lopen door. Marit Epskamp is, net als vorig jaar, aangenomen als de
Nationale Team Manager. Er is besloten strenger om te gaan met geleende QNLmaterialen. Als materiaal door normaal gebruik kapot gaat zal QNL dit gewoon vervangen,
maar spullen die kwijt raken zijn op kosten van degene die het kwijt gemaakt heeft.

1. Opening: 18:45
2. Updates
Er is veel tijd gestoken in de financiële jaaroverzichten van vorige seizoenen. Het first aid
fund is dit seizoen uitgebreid met oog op de EHBO-cursus die veel leden binnenkort gaan
volgen. Helaas is de picknicktafel op EQCQ kapot gegaan, dus er zal een nieuwe nodig zijn.
De EQCQ venue verwacht inderdaad geen betaling voor de uren dat het verkeerd
aangeleverde veld niet gebruikt werd. De locaties van bijna alle League dagen zijn
vastgesteld. Verder is het QNL bezit herzien en de lijst bijgewerkt. Daarnaast is de de
bondslid inschrijvingsprocedure en interne registratie is aangepast aan de nieuwe Europese
privacywetgeving. Er zijn een graphic designer en ref test studiemateriaal vrijwilliger
aangenomen. Er is ook genetwerkt. President Robin is naar Irish Cup in Dublin geweest, en
PR Director Sander naar een open training Maastricht.

3. IQA bi-weekly digest
Ook deze vergadering was er weer een digest vanuit de IQA:
- Er is een World Cup commissie, de samenstelling hiervan zal waarschijnlijk
binnenkort bekend gemaakt worden. De commissie zal, zoals eerder bekend
gemaakt, werken onder Tournament Director Tegan Bridge.
- Er is een richtlijn gepubliceerd over welke logo versies er op nationale team jerseys
mogen voor World Cup: in originele kleuren, helemaal zwart, of helemaal wit.
- De IQA is bezig met een document over de geschiedenis van de IQA en een
beschrijving van de dagelijkse gang van zaken/bestuursstructuur. Dit klinkt
interessant en hier ziet het QNL-bestuur erg naar uit.
- Er zijn altijd een boel open, interessante vacatures bij de IQA, en ze hebben besloten
er elke twee weken een paar uit te lichten. Solliciteren kan door een mailtje te sturen
naar info@iqasport.org:
- Head of Events: iemand die het Evenementen departement kan laten groeien,
en toekomstige evenementen en evenement resources kan overzien.
- Copy editors: pietje preciezen die kunnen helpen met het spotten van foutjes
die de departementen en schrijvers missen.
- Membership resource manager: een capabele leider die interesse heeft in het
onderzoeken van onderwerpen als coachen, gender, ontwikkeling,
recruitment, management and leiderschap.
- Graphic Designers
- Snitch Development Team Members: mensen met ervaring in snitchen die
interesse hebben in snitch ontwikkeling, en die zich in willen zetten voor
uitbreiding van vaardigheden en certificering wereldwijd.

4. Financien
De penningmeester Niels is niet aanwezig, maar heeft wel eindelijk toegang tot de
QNL-bankrekening. Hij is begonnen met betalingen uit te voeren

5. Feedback samenvatting en antwoord
Het verenigen van de schrijfstijlen van verschillende bestuursleden is niet gemakkelijk, maar
er wordt nog steeds door geschreven en bewerkt aan de samenvatting en interpretatie van
de winter enquête.

6. Functieomschrijvingen bestuur
De functie omschrijvingen met een opsomming van de precieze verantwoordelijkheden per
bestuurslid zijn toegevoegd aan het huishoudelijk reglement.

7. QNL Strategic Plan 2017-2018
Het strategisch plan voor 2017-2018 is erbij genomen, en de meeste doelen en voornemens
staan er goed voor. Hier zal de rest van het seizoen nog aan doorgewerkt worden.
https://docs.google.com/document/d/1gNo2ZfEsEOAn7tVHQ402GoWc7wLepIrE8UMqLiD5
CWs/edit?usp=sharing

8. Huishoudelijk Reglement
Er is gesproken over de transfer policy, het privacyreglement en het huishoudelijk reglement
in het algemeen. Het privacy reglement zal, mocht Congres geen verdere feedback hebben,
ingaan op 1 februari. De eerste complete versie van het HR is af, en de bestuursleden zullen
deze de komende maand kritisch doorlezen.

9. Neighbourhood Cup
Er is gesproken over de Neighbourhood cup die binnenkort plaats zal vinden.

10. DQC
Er zijn 5 aanmeldingen voor de Dutch Cup commissie. Dat is goed nieuws, want dan zal het
evenement zeker succesvol en op tijd georganiseerd kunnen worden! De eerste vergadering
zal binnenkort plaatsvinden en dan zal de commissie samenstelling bekend gemaakt
worden.

11. European Committee
EC vertegenwoordiger Chula is afwezig, dus er zijn geen updates uit Europa.

12. Jersey
De Flying Dutchmen zullen komend seizoen in een andere jersey spleen. Deze zal
waarschijnlijk wel oranje blijven. In overleg met de nationale team manager(s) zal het proces
gestart worden en een ontwerper gekozen worden.

13. WVTTK
QNL logo op IQA site
Er staat nu QNL logo met ondoorzichtige achtergrond op de IQA site, dus het bestuur zal
uitzoeken naar wie het correcte bestand met doorzichtige achtergrond gestuurd moet
worden om dit te fixen.
Vergunningen partytent
Bij de meeste gemeenten mag een partytent gewoon in een park opgezet worden, maar dit
moet dan van tevoren gemeld worden.
Eerste Hulp koffer
De eerste hulp koffer is niet helemaal compleet, zeker niet als de bond’s eigen eerste hulp
verleners met deze materialen moeten gaan werken.
Materiaal regels
Er moet zorgvuldiger worden omgegaan met de QNL materialen. Er is recent bijvoorbeeld
een bludger verdwenen. Als materiaal door normaal gebruik kapot gaat zal QNL dit gewoon
vervangen, maar spullen die kwijt raken zijn op kosten van degene die het kwijt gemaakt
heeft.
Blessures voorkomen?
Vanuit de survey in December 2017 kwam de vraag naar meer initiatief vanuit QNL voor het
voorkomen van blessures naar voren. Dit lijkt het bestuur erg nuttig, maar helaas is daar de
mankracht niet voor. Als het bestuur resources van andere NGBs of teams tegenkomt zullen
deze, met toestemming, verspreid worden. Er zal natuurlijk geen nee gezegd worden als
een vrijwilliger het leuk zou vinden om dingen uit te zoeken.
Nationaal team manager
Marit Epskamp is aangenomen als Nationaal Team manager. De assistent manager(s)
zullen binnenkort aangewezen en bekend gemaakt worden.
QNL hoopset
Lumos heeft hun eigen set bijna af, dus het bestuur zal hem binnenkort terug krijgen.
Deadlines
Het bestuur bekijkt de deadlines van de afgelopen en aankomende 2 weken.
Volgende vergadering : 13 februari, 19:00
Eindtijd: 21:15

