
 

QNL Bestuursvergadering 13 Maart 2018 
Notulen door Chula Bruggeling 
 
Agenda  

1. Opening 
2. IQA 
3. European Committee  
4. Gameplay 

a. National Team dynamics  
5. Financien  

a. Applications first aid fund 
b. Odense 

6. Lidmaatschap 
a. Transfer form 

7. Overig 
a. Vrijwilligers updates 
b. Bestuurs updates  

8. WVTTK 
a. Coach certificaten 
b. DQL 2 

 
Presentielijst 
 
Aanwezig: 
Robin Mier (President) 
Chula Bruggeling (Vice-President) 
Niels van der Wal (Penningmeester) 
Twan Elting (Gameplay Director) 
 
Afwezig: 
Annemieke Drost (Membership Director) 
Sander Geraedts (PR Director) 
 
Samenvatting 
Het lijkt het erop dat de financiële zaken rondom Odense eindelijk afgerond kunnen worden.              
Er is een first aid fund aanmelding binnen gekomen en uitgekeerd. Verscheidene van onze              
bestuursleden zijn momenteel erg druk met verplichtingen buiten quidditch. Daarom kan het            
wat langer duren voor er reacties vanuit het bestuur komen, zowel intern als naar onze               
leden. Er zal contact opgenomen worden met NOC*NSF om mogelijkheden voor coaching            
certificaten te onderzoeken. DQL 2 zal plaatsvinden in Utrecht op 8 april.  
 
  

 



 

1. Opening: 21.10 
Voor aanvang van deze vergadering is er door het QNL bestuur vergadert met het Lumos               
bestuur. Hierin is de onderlinge communicatie en samenwerking besproken, en          
verbeterpunten voor de toekomstige communicatie en samenwerking tussen QNL en          
developing teams.  
 
2. IQA 
De besproken items rondom en vanuit de IQA zijn nog niet publiekelijk deelbaar. 
 
3. European Committee 
Voorbereidingen voor EQC 2018 gaan gestaag door, evenals discussies rondom een           
mogelijk twee-tier systeem voor EQC 2019 en verder. 
 
4. Gameplay 
National team dynamics 
Robin & Twan & NT management/coaches gaan in gesprek om goed duidelijk te krijgen wie               
de verantwoordelijkheid heeft over welke zaken, zodat het duidelijker is door wie welke             
zaken geregeld worden, en waar iemand heen moet met vragen en updates.  
 
5. Finances 
First Aid Certification Fund 
Er is momenteel één first aid fund application ingeleverd, en na 14 dagen zijn er nog geen                 
andere applicaties van ofwel hetzelfde team of een ander team. Hierbij gaan we over tot               
uitbetaling voor de betreffende persoon. 
 
Odense 
Robin heeft opnieuw mail contact opgenomen met de IQA. Gelukkig lijkt het erop dat we de                
financiële zaken rondom Odense dan nu eindelijk kunnen afronden. 
 
QNL is nu bezig met het afronden van de berekeningen rondom Odense aan onze kant,               
zodat wij onze spelers kunnen uitbetalen. Niels maakt een google form zodat mensen hun              
gegevens kunnen achterlaten, deze zal zo spoedig mogelijk worden gedeeld. Invullen kan            
tot 3 april. 
 
6. Lidmaatschap 
Transfers 
We willen beter duidelijk maken hoe een speler precies een transfer aan kan vragen.              
Annemieke & Twan gaan hier een formulier of document over maken. 
 
7. Overig 
Vrijwilligers update 
Twan heeft mailcontact gehad met een QNL-lid over de vacature voor ref coördinator. Twan              
gaat binnenkort nog verder in gesprek met deze persoon over de mogelijkheden. 
 



 

Bestuurs update 
Verscheidene van onze bestuursleden zijn momenteel erg druk met verplichtingen buiten           
quidditch. Daarom kan het wat langer duren voor er reacties vanuit het bestuur komen,              
zowel intern als naar onze leden. 
 
8. WVTTK 
Coach certificaten 
Coach-certificaten voor sport in Nederland worden op amateur-niveau verzorgd door de           
nationale sportbonden. Dit is lastig voor quidditch, omdat wij als QNL niet zo goed weten               
waar we überhaupt zouden moeten beginnen. Chula stelt daarom voor om contact op te              
nemen met NOC*NSF, en te kijken of zij mogelijkheden of resources voor ons hebben om               
iets op te kunnen starten, misschien in samenwerking met andere sportbonden. 
 
DQL 2 
De volgende league dag, op 8 april zal plaatsvinden in Park Transwijk, in Utrecht. Twan               
heeft hierover contact gehad met de Dementors, die geaccepteerd hebben. Twan zal in de              
aankomende dagen de teams informeren en een Facebook event aanmaken. 
 
Volgende vergadering : 27 maart, 19:00 UTC+2:00 
Eindtijd: 22:00 
 


