
 

QNL Bestuursvergadering 27 Maart 2018 
Notulen door Annemieke Drost 
 
Agenda 

1. Opening 
2. IQA bi-weekly digest 
3. European Committee 
4. Gameplay 
5. PR 

a. Facebook tijdlijn 
b. Vacatures  

6. Financien 
a. Begroting 17-18 
b. Jaarverslag 17-18 
c. Jaarverslag 16-17 

7. Lidmaatschap  
a. Friesland interesse groep 
b. Maastricht Mososaurs 

8. Beleid over neutrale voornaamwoorden 
9. ALV 
10. Policies 
11. Nationaal team jersey design & logo  
12. Vrijwilligers updates 
13. Bestuurs updates 
14. WVTTK 

a. Rugby under armor 
b. ODSC 

 
Presentielijst 
 
Aanwezig: 
Robin Mier (President) 
Chula Bruggeling (Vice-President) 
Annemieke Drost (Membership Director) 
 
Afwezig: 
Twan Elting (Gameplay Director) 
Niels van der Wal (Penningmeester) 
Sander Geraedts (PR Director) 
 
Samenvatting  
Er komt deze zomer een nieuwe versie van het IQA rulebook. De volgende league dag zal                
plaatsvinden op 8 april in Utrecht, in combinatie met een mixed friendly.. Er is een nieuwe                
interesse groep in Friesland, en de groep in Maastricht begint van de grond te komen.               

 



 

Sander heeft door een verandering is uren op zijn werk helaas geen tijd meer voor QNL en                 
wil moet daarom zijn taak als PR Director neerleggen. Vacatures voor PR Director en              
ondersteunende Facebook Content Creators zullen begin april gepubliceerd worden. Er zijn           
4 inschrijvingen voor de ODSC commissie 
 
1. Opening: 19:20 
 
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 voor QNL leden uit              
de laatste nieuwsbrief:  

- In het aankomend rulebook, dat deze zomer uitkomt (en voor volgend seizoen            
ingaat), komen strengere restrictions voor jersey numbers. Letters en symbolen zijn           
niet langer toegestaan, en nummers moeten tussen de 0 en 99 zijn. Een             
uitgebreidere public announcement met uitleg en redenatie zal binnenkort         
gezamenlijk worden gepubliceerd met USQ. (IQA en USQ rulebook teams werken dit            
seizoen niet specifiek samen, maar hebben zeer veel communicatie en nemen           
dingen van elkaar over.) 

- De IQA wil zich meer gaan richten ook op Youth Quidditch (aka kidditch, zowel              
basisschool als middelbare school leeftijd). Ze zijn op zoek naar een Youth quidditch             
program team manager en team leden. Daarnaast is het IQA Graphic Design team             
nog op zoek naar nieuwe leden, en de IQA zoekt nog naar een Head of Membership. 

 
IQA budget 
De IQA heeft het jaarverslag vorig jaar, budget van dit jaar en budget voor World Cup op                 
hun site gedeeld: http://iqasport.com/news/what-s-new/111-iqa-budget-for-the-2017-2018.    
Voor vragen hierover kun je een email sturen naar bestuur@quidditchnederland.nl, dan zal            
het bestuur deze vraag ofwel zelf beantwoorden of doorspelen naar de IQA.  
 
3. European Committee 
Er is gesproken over EQC. Het two tier systeem voor EQC dat hopelijk volgend jaar van de                 
grond gaat komen, zal ervoor moeten zorgen dat EQC zowel de competitieve kwaliteit van              
gameplay kan blijven stimuleren, als de groei van nieuwe regio’s en teams kan waarborgen.              
Er zal een division 1 en een division 2 zijn.  
 
4. Gameplay 
Twan is ziek, dus er is weinig Gameplay nieuws. 
 
Aangezien de laatste league dag afgelast was vanwege de vrieskou, is deze verplaatst naar              
8 April. Het idee is om na de officiële wedstrijden mixed friendlies te spelen om alle spelers                 
casual speelgelegenheid te bieden, en specifiek om ook spelers uit ontwikkelende teams            
meer speelmogelijkheden te geven. Ook nog onervaren scheidsrechters wordt aangeraden          
tijdens de mixed friendlies een poging te wagen.  
 

http://iqasport.com/get-involved/volunteer/110-youth-quidditch-program-team-manager
http://iqasport.com/get-involved/volunteer/110-youth-quidditch-program-team-manager
http://iqasport.com/get-involved/volunteer/109-youth-quidditch-program-team-member1
http://iqasport.com/get-involved/volunteer/101-graphic-designer
http://iqasport.com/get-involved/volunteer/69-head-of-membership
http://iqasport.com/news/what-s-new/111-iqa-budget-for-the-2017-2018
mailto:bestuur@quidditchnederland.nl


 

Er wordt voorgesteld om friendlies te organiseren tijdens EQC, mits hier vanuit de             
community vraag naar is.  
 
Chula is bezig met het ontwikkelen van mini-scorecards voor headrefs om op het veld de               
basisinformatie van een wedstrijd bij te kunnen houden. Mensen die hierin interesse hebben             
kunnen haar een berichtje sturen. 
 
5. PR 
Facebook tijdlijn 
Er is een plan gemaakt voor Facebook posts voor de aankomende paar maanden.  
 
Vacatures 
Sander heeft door een verandering is uren op zijn werk helaas geen tijd meer voor QNL en                 
wil moet daarom zijn taak als PR Director neerleggen. Vacatures voor PR Director en              
ondersteunende Facebook Content Creators zullen begin april gepubliceerd worden.  
 
6. Financien 
Begroting 17-18 
Er moeten alleen nog wat puntjes op de i gezet worden voor de begroting.  
  
Financieel jaarverslag 17-18 
Dit jaarverslag is in de wording  
 
Financieel jaarverslag 16-17 
Het financieel jaarverslag van het 16-17 seizoen moet nog afgerond worden.  
 
7. Lidmaatschap  
Friesland interesse groep 
Er is een interesse groep opgestart in Friesland die goed contact heeft met QNL.  
 
Maastricht Mosasaurs 
Hopelijk zal de hernoemde Maastrichtse groep zich snel als QNL team inschrijven.  
 
8. Beleid over neutrale voornaamwoorden 
De volgende neutrale voornaamwoorden zijn bij QNL de standaard: 
Nederlands: die/diens/die 
Engels: they/their/them 
Fries: Hjy/hjer/hjyn 
 
9. ALV 
De documenten voor een ALV zijn bijna gereed.  
 



 

10. Policies 
Er zijn een boel policies and mogelijke policy veranderingen doorgesproken. Onder andere            
een wijziging in de policy dat over het lenen van materiaal gaat, en het logobeleid.  
 
11. Nationaal team jersey design & logo  
Er is gesproken over het nieuwe jersey design.  
 
12. Vrijwilligers updates 
Het blijft belangrijk om als bestuur meer deadlines zetten samen met vrijwilligers en ons              
team meer proactief te ondersteunen.  
 
13. Bestuurs updates 
Er zijn geen noemenswaardige updates.  
 
14. WVTTK 
Rugby under armor (Robin) 
Robin gaat, uit persoonlijke interesse, kijken hoe nuttig rugby under armor kan zijn voor              
quidditch. Mogen andere QNL leden daar ook interesse hebben dan mogen ze hem zeker              
een berichtje sturen.  
 
ODSC 
Er zijn 4 inschrijvingen voor de ODSC commissie en er is ruim voldoende tijd het evenement                
op te zetten.  
 
Volgende vergadering : 10 april, 19:00 
Eindtijd: 22:00 


