
 

QNL Bestuursvergadering 13 februari 2018 
Notulen door Annemieke Drost 
 
Agenda  

1. Opening 
2. IQA bi-weekly digest  
3. European Committee 
4. Nationale Team 

a. Jersey 
b. Practise squad 
c. PR 

5. League 
a. Locaties 
b. EHBO 
c. Line of sportsmanship 

6. Neighbourhood Cup  
7. Dutch Quidditch Cup 

a. Commissie 
b. Subsidie 

8. PR 
a. Open trainingen post  
b. Voortgang website 
c. Graphic Designer 
d. Persvoorlichter 

9. Financien  
a. EQC/ODSC  
b. Vorige jaaroverzichten 
c. Dit seizoen 
d. Subsidies 

10. Quidditch resources  
11. Ontwikkelende teams ontwikkeling 
12. Tuchtcommissie 
13. Congress move 
14. Vrijwilligers updates 

a. Scheidsrechter coördinator aanmelding 
15. Bestuurs updates en deadlines 
16. WVTTK 

a. HR 
b. Bestuurs training (Robin) 
c. Order of Agenda 
d. ALV datum 

 
  

 



 

Presentielijst 
 
Aanwezig: 
Chula Bruggeling (Vice-President) 
Annemieke Drost (Membership Director) 
Twan Elting (Gameplay Director) 
Robin Mier (President) 
Sander Geraedts (PR Director) 
Niels van der Wal (Penningmeester) 
 
Afwezig: 
 
Samenvatting 
Er zal binnenkort meer informatie komen over World Cup. De IQA vraagt voor toevoegingen              
aan een internationale quidditch resources databases. De practise squad van het nationale            
team is bekend gemaakt. De league en community EHBOers lopen op rolletjes. Echter, op              
league dagen moet het in de line of sportsmanship na een wedstrijd duidelijk zijn dat een                
knuffel niet verplicht is. Neighborhood Cup en Dutch Cup voorbereidingen zijn in volle gang.              
De Facebook post over open trainingen was een succes. De bouw van de nieuwe website               
staat gepland voor de zomervakantie. Er wordt gewerkt aan de financiën. De resources die              
QNL heeft zullen op de website komen. Het bestuur zal met Lumos vergaderen over hun               
ervaringen als ontwikkelende lid vereniging. Er zal een focus komen op Congress in haar              
huidige vorm productiever en duidelijker te maken. Er is een sollicitant voor scheidsrechter             
coördinator, en Lars van den Broek is aangenomen als persvoorlichter.  
 
1. Opening: 19:10 
 
2. IQA bi-weekly digest 
In de bi-weekly digest stond deze week onder andere: 

- De IQA heeft de eligibility policy voor internationale competitie van het 2017/2018            
seizoen, ook wel bekend als World Cup, bekend gemaakt. Deze zijn hetzelfde als             
voor World Cup 2016, met een aanvullende regeling voor Emerging Areas.  

- In de komende twee weken kunnen we van het World Cup committee de volgende              
informatie verwachten.  

- Team accommodatie informatie 
- Een voorlopig evenementen schema 
- Toernooi fees 
- Informatie deadlines (registratie, roster) 
- Ticket prijzen en informatie 

Verdere vragen over World Cup kunnen verstuurd worden naar         
worldcup.2018@iqasport.org  

- De IQA wil een database maken van quidditch resources en vragen de community             
om online resources te delen door een email te sturen aan           
membership@iqasport.org met als onderwerp “NGB Resources Project” en in de          
email zelf de volgende informatie: 

 

mailto:worldcup.2018@iqasport.org
mailto:membership@iqasport.org


 

- Taal van de resource 
- Algemene onderwerp (tactics, technique, coaching, fitness, administration,       

etc) 
- Schrijver, als van toepassing 

- De open posities van de week zijn: 
- World Cup Hospitality Manager [niet relevant voor QNL] 
- Head of Information and Communications Technology 
- Member Resource Manager 
- Snitch Development Team Manager en Members 

Je kunt solliciteren door motivatie en cv te sturen naar hiring@iqasport.org.  
 
3. European Committee 
Er is geen nieuws vanuit Europa.  
 
4. Nationale Team  
Jersey 
Het nationale team management is aan de slag met net nieuwe jersey ontwerp.  
 
Practise squad 
Er is gecommuniceerd welke spelers er in de practise squad zitten. De 21 spelers voor               
World Cup zullen eind April bekend gemaakt worden.  
 
Toernooi Polen 
Er was een mogelijkheid voor een speelmogelijkheid voor het nationale team in Polen, maar              
na de vergadering werd bekend dat dit niet door gaat.  
 
PR 
Er zal tussen door de PR director en het NT Management Team besproken worden hoe PR                
zaken voor de Flying Dutchmen het beste gestroomlijnd kunnen worden 
 
5. League 
Locaties 
De eerste league dag in Enschede is geweest. De aanwezigheid viel tegen, mogelijk door de               
slechte bereikbaarheid met OV in de ochtend. Er moet rekening gehouden worden met of              
een plaats bereikbaar is via OV op de starttijd. De tweede league dag zal plaatsvinden 25                
februari in Utrecht. Er zijn nog geen rosters binnen. Er moeten nog een Facebook event en                
extra brooms gemaakt worden.  
 
EHBO 
Er zal gevraagd worden of iedere lidvereniging minstens 1 EHBOer kan brengen per             
evenement, zonder verplichting. Twan zal ook bij gecertificeerde mensen individueel          
interesse polsen. EHBOers zullen 5 euro per wedstrijd verdienen. De specifieke           
verantwoordelijkheden zullen worden omschreven in een document. Er zal first aiders           
gevraagd worden dit te ondertekenen.  
 

 

https://docs.google.com/document/d/1jQUkMSThal5kIgoyGryJflUoCoLJyrXIxXsTYHUhzE4/edit
http://iqasport.org/get-involved/volunteer/95-member-resources-manager
http://iqasport.org/get-involved/volunteer/82-snitch-development-team-manager
http://iqasport.org/get-involved/volunteer/85-snitch-development-team-member
mailto:hiring@iqasport.org


 

Line of sportsmanship 
In de line of sportsmanship na een wedstrijd moet duidelijk zijn dat een knuffel niet verplicht                
is. Dit zal worden besproken tijdends de captain meeting op de volgende league dag.  
 
6. Neighbourhood Cup 
9 februari was de eerste vergadering. De commissie bestaat uit Anna Bakker, Hanna             
Bouma, Sky Smolders en Lana Naudts. Voor volgend seizoen zal de organisatie eerder in              
gang gebracht worden om een gebalanceerde commissie te kunnen klaarspelen.  
 
De teams die gaan zijn al uitgenodigd. Over ongeveer 2 weken kunnen volunteer sign ups               
en rosters verwacht worden. De player guide deadline zal uiterlijk een week voor het              
evenement af zijn. Accomodatie gaat de teams zelf moeten doen.  
 
Alle teams mogen secondaries meenemen, met als voorwaarde dat teams alleen mogen            
aanvullen met een maximum van 4 secondaries tot 14 spelers totaal (eg. 3 secondaries als               
een team 11 primary spelers mee heeft, 0 als een team er 15 heeft).  
 
7. Dutch Quidditch Cup 
Commissie 
Maandag 5 februari was de eerste vergadering. De commissie is als volgt:  
TD: Twan Elting (QNL Gameplay Director) 
ATD + Gameplay: Laurent Lardenois 
Hospitality: Lars van den Broek 
PR: Nick van Klaveren 
Volunteers: Anna Bakker 
General Volunteer: Thijs Engel 
 
DQL zal plaatsvinden in Enschede, met goed betaalbare accommodatie en velden.  
 
Subsidie 
De sportunie van Twente heeft ook een mogelijkheid voor een subsidie. Hier zullen de              
commissie en de penningmeester zich in verdiepen.  
 
8. PR plannen (Sander) 
Open trainingen post boost 
Post over open trainingen op Facebook heeft meer dan 4000 mensen bereikt. Dit is dus voor                
herhaling vatbaar (gepland iedere twee maanden). Voor meer engagement kan een filmpje            
ipv een foto als post overwogen worden.  
 
  

 



 

Voortgang website 
Het grote werk zal gedaan worden in de zomervakantie door Sander Geraedts, ofwel als              
herkozen board lid, ofwel als webmanager.  
 
Graphic Designer 
De nieuwe graphic designer bevalt.  
Persvoorlichter 
Lars van den Broek is aangenomen als persvoorlichter.  
 
9. Financien 
EQCQ/ODSC  
De besteding van de EQCQ overschot en ODSC winst is besproken.  
 
Dit seizoen 
De penningmeester is bezig met de begroting. Deze zal naar Congress zodra die klaar is.               
Dit heeft lang geduurd omdat Niels pas sinds kort toegang heeft tot de ING rekening.  
 
Vorige jaaroverzichten 
Er wordt aan de afgelopen jaaroverzichten gewerkt, maar er zijn nog onregelmatigheden in             
het 15-16 seizoen. Binnenkort meer hierover in Congress 
 
Subsidies 
Er wordt gekeken naar de mogelijkheid voor subsidie als bewegingsorganisatie. 
 
10. Resources 
De resources die QNL heeft, bijvoorbeeld over coaching, zijn niet beschikbaar voor de             
bondsleden. Deze zullen op de website komen.  
 
11. Ontwikkelende teams ontwikkeling 
Het bestuur heeft feedback gekregen over het ondersteunen van ontwikkelende          
lidverenigingen. Het bestuur gaat hier meer onderzoek naar doen en contact opnemen met             
andere NGBs over deze kwestie. Ook zal er een meeting plaatsvinden met de             
belangstellende partijen. 
 
12. Tuchtcommissie 
De vacature voor de tuchtcommissie is geschreven. Deze zal gepubliceerd worden wanneer            
er een ALV georganiseerd wordt.  
 
[De vice voorzitter verlaat de vergadering] 
 
13. Congress move 
Het bestuur heeft voorgesteld om Congres weg te verhuizen van Facebook. Hier lopen de              
representatives niet warm voor, dus we zullen focussen op hoe we Congress in haar huidige               
vorm productiever en duidelijker te maken.  

 



 

 
14. Vrijwilligers updates 
Er is een sollicitant voor scheidsrechter coördinator. Dit zal doorgespeeld worden naar de             
Gameplay afdeling. 
 
Lars van den Broek is aangenomen als persvoorlichter.  
 
Er is nog behoefte aan een tweede live tweeter op QNL evenementen. 
 
15. Bestuurs updates en deadlines 
Er is een nieuwe picknicktafel besteld. 
 
Er is gekeken naar een mogelijke overstap naar de Triodos of ASN bank.  
 
De PR director heeft een PR plan gemaakt om minstens 3 posts per week te maken op 
Facebook. 
 
[De gameplay director verlaat de vergadering] 
 
16. WVTTK 
HR 
Het bestuur is bezig met de eerste versie van het huishoudelijk reglement. 
 
Bestuurs Training (Robin) 
Het bestuur heeft een aanbod van een gratis bestuurstraining gekregen, en neemt dit graag              
aan. Er zal echter wel mee gewacht moeten worden tot na April wegens de afwezigheid van                
de lidmaatschap director. 
 
Order of Agenda 
Er wordt een vergaderstructuur voorgesteld:  
- Opening 
- Internationale updates 
- Gameplay 
- PR 
- Financien 
- Lidmaatschap  
- Andere dingen 
- Vrijwilligers updates 
- Bestuurs updates 
- WVTTK 
 
Grootste verandering is het verplaatsen van de updates naar het einde van de vergadering,              
ipv het begin.  
 
ALV datum 

 



 

Er zal binnenkort een ALV datum geprikt worden.  
 
Volgende vergadering : 27 februari, 19:00 
Eindtijd: 22:57 

 


