QNL Bestuursvergadering 27 februari 2018
Notulen door Annemieke Drost
De externe notulen zijn soms verkort wegens vertrouwelijke informatie of interne zaken.

Agenda
1. Opening
2. IQA
a. Bi-weekly digest
b. Update from IQA Board
c. World Cup
3. European Committee
4. League
5. Dutch Quidditch Cup
6. Neighbourhood Cup
7. PR
8. Budget 2017-2018
9. Lidmaatschap
10. Lumos Eindhoven
11. Vrijwilligers
12. Bestuurs updates
13. WVTTK
a. European Quidditch Cup
b. Quidball
c. Quidditch resources

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

Samenvatting
Het World Cup Organizational Team (WCOT) heeft een eerste informatiepakket
samengesteld voor World Cup. De IQA verwacht na World Cup geïncorporeerd te zijn. De
European Committee werkt ook dit jaar weer samen met de EQC commissie. De tweede
league dag was gecancelled omdat het vroor, dus de league is herpland. Er zijn vanuit de
Nederlandse community genoeg scheidsrechters die naar EQC gaan voor de Nederlandse
ref requirement.

1. Opening: 19:00 UTC +2
2. IQA
Biweekly digest
Alle informatie in een tweewekelijkse nieuwsbrief van de IQA mag verspreid worden door
NGBs, tenzij deze expliciet confidential is. Hierbij de relevante informatie uit de laatste
nieuwsbrief:
- Het World Cup Organizational Team (WCOT) heeft een informatiepakket
samengesteld over:
- Tournament details (dates and planned activities
- Possibility to practice in Florence
- Player eligibility
- Tournament fees
- Team accommodation
- Supporter, families and audience accommodation
- Prolonged stay in Italy around the event
- Er is een wisseling van wacht in IQA vrijwilligers. Sarah-Louise Lewis is de IQA's
nieuwe Head of Human resources (human.resources@iqasport.org). En tot een
vervanger gevonden kan worden voor Italia Valera zal Rebecca Alley, de IQA's
Executive Director, interim Head of Membership zijn (membership@iqasport.org).
- De IQA is op zoek naar 5 mensen om een commissie te vormen over gender equity
en de gender rule in quidditch. Geïnteresseerd? Je kunt meer informatie vinden in de
complete aankondiging:
http://iqasport.com/images/documents/Committees/GenderEquality/Gender_Equity_
Committee-Introduction_Application.pdf
IQA Events 2018 Ltd.
Voor World Cup zal er een IQA Events 2018 Ltd. (the “Events Corporation”)
geïncorporeerde entity zijn. Dat was nodig voor sponsors en partners voor World Cup. Dit is
onafhankelijk van de (on)geïncorporeerde status van de IQA. De tijdlijn van de IQA om
geïncorporeerde te zijn is begin Juni, om het rond te hebben op World Cup in Florence.
World Cup
De team fee is veel hoger uitgevallen dan verwacht. Hier zal het bestuur, samen met andere
Europese NGBs, achteraan gaan.

De IQA heeft hierover een open office session gehouden. Voor geïnteresseerden zijn, er zijn
aantekeningen gemaakt tijdens deze sessies.

3. European Committee
De European Committee werkt ook dit jaar weer samen met de EQC commissie. Het geld
dat vorig jaar op EQC is opgehaald met een raffle is positief ontvangen door het goede doel.
Er wordt nog steeds hard gewerkt aan de specifieke uitwerking twee tier systeem aan
gewerkt voor EQC 2019.

4. League
De tweede League dag was gecancelled omdat het vroor. De League zal er als volgt uitzien:
Dag 2: 8 april, locatie nog onbekend, zal bekend gemaakt worden op uiterlijk 13 Maart
Dag 3: (waarschijnlijk) 6 mei, locatie nog onbekend
Dag 4: 10 juni, Rotterdam
De eerste hulp zal vanaf nu altijd van gecertificeerde spelers komen, voor 5 euro per
wedstrijd.

5. Dutch Quidditch Cup
De commissie is hard bezig met het organiseren van een onvergetelijke Dutch Cup! Deze
zal worden gehouden in Enschede, en overnachtingen zullen ter plekke geregeld worden.

6. Neighbourhood Cup
De commissie is hard bezig met de laatste voorbereidingen van NC.

7. PR
De PR strategie voor de rest van het seizoen is besproken.

8. Budget 2017-2018
Niels heeft de begroting doorgesproken met het bestuur.

9. Lidmaatschap
QNL had op 27 februari 104 leden.

10. Lumos Eindhoven
Het bestuur zal binnenkort vergaderen met Lumos Eindhoven om hun ervaringen als
ontwikkelend team te horen

11. Vrijwilligers updates
De hele site is naar het Fries vertaald. Het nationale team team bestaat uit Alexander Blass
(head coach), Nick van Klaveren (Assistent Coach), Marit Epskamp (Team manager) en
Lars van den Broek (Assistent Team Manager).

13. Bestuurs updates
De to do lijst is doorgenomen. Door omstandigheden zullen Sander, Annemieke en Twan de
komende tijd iets minder tijd kunnen besteden aan QNL. De rest van het bestuur en de
vrijwilligers zullen dit deels opvangen.

14. WVTTK
EQC
Er zijn vanuit de Nederlandse community genoeg scheidsrechters die naar EQC gaan voor
de Nederlandse ref requirement. QNL heeft voorgesteld aan andere NGBs om punten te
sponsoren in noodgevallen, als wij extra punten over hebben.
Quidball & 100 members celebration
Het zou leuk zijn een Quidball te organiseren om het halen van de 100 leden te vieren. Het
bestuur heeft hier helaas geen tijd voor, maar als er mensen zijn die hier interesse voor
hebben, staat QNL enthousiast open voor een samenwerking!
Quidditch resources
Er zijn veel resources in de quidditch wereld die onze spelers zouden kunnen gebruiken,
bijvoorbeeld AJ’s recruitment guide. Deze zullen in de toekomst op de site gezet worden.
Volgende vergadering : 13 maart, 19:00 UTC +2
Eindtijd: 22:05 UTC +2

