QNL Bestuursvergadering 15 april 2018
Notulen door Robin Mier, externe notulen door Annemieke Drost

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.

Opening
Vorige notulen
IQA bi-weekly digest
European Committee
Lidmaatschap
a. Maastricht Mosaurs
b. Fryske Feniksen
c. Lidmaatschap inschrijvingsformulier
6. Gameplay
a. League
b. Friendly tijdens EQC
c. NT gesprek met Twan
7. PR
8. Financien
a. Jaarverslagen en budget
b. Odense
c. NT crowdfunding e.d.
9. Andere dingen
10. Vrijwilligers updates
11. Bestuurs updates & deadlines
12. WVTTK
a. DQC plakkaat
b. NOC*NSF

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

Samenvatting

1. Opening: 19:00
2. IQA bi-weekly digest
Er was geen bi-weekly digest om te bespreken.

3. European Committee
Er is net na de QNL vergadering een EC meeting. Deze gaat onder andere over secondary
policy voor internationale competities.
19:22 Annemieke komt bij de vergadering.

4. Lidmaatschap
Maastricht Mosasaurs
De Maastricht Mosasaurs hebben zich ingeschreven en regelmateig mail contact met
Annemieke.
Fryske Feniksen
Joel Huitema heeft voor 3 maanden 3 bludgers geleend van QNL om de Fryske Feniksen op
te starten. Hopelijk zullen zij zich snel in kunnen schrijven als ontwikkelend team. QNL zal
de eerste training foto delen op Facebook.
Lidmaatschap inschrijvingsformulier
Het lidmaatschap inschrijvingsformulier stond per abuis nog openbaar op de website, deze
zou alleen aan teams verstrekt moeten zijn. Er kwam een troll inschrijving, en daarna is het
formulier van de site gehaald.
19:55 Annemieke weg

5. Gameplay
League
Er is een ranking voor de league in totaal en de laatste league dag. De volgende ranking
post wordt gemaakt door Twan en Anouk.
Friendly tijdens EQC
De friendly tijdens EQC zal alleen doorgaan als er voor 20 april minstens 15 mensen willen
gaan.
NT gesprek met Twan
Er is nog geen gesprek geweest tussen het NT team en het QNL bestuur.
DQC

De overnachtingsplek was dubbel geboekt, dus de nieuwe overnachting is verder weg, maar
wel bereikbaar via OV. Er zijn nog geen teams die zich hebben ingeschreven. Het bestuur
hoop dat alle competitieve teams en Lumos zich in zullen schrijven.
ODSC
De vacatures zijn gesloten en de commissie is in vorming. De locatie zal binnenkort bepaald
worden.

6. PR
Sander is weggevallen vanwege ontwikkelingen op zijn werk. Dit betekent dat de rest van
het bestuur voorlopig zijn taken zal oppakken. Het bijhouden van de FB tijdlijn zou hiermee
moeten helpen. Hopelijk kan er een nieuwe PR director gevonden worden.

7. Financien
Jaarverslagen en budget
De begroting & jaarverslag 17-18. De kas commissie zal worden ingelicht.
Odense
De financiële compensatie voor Odense zal zsm afgehandeld worden nu het geld ontvangen
is door QNL.
NT crowdfunding
Er is al een flinke start gemaakt met de NT crowdfunding met de Wildcats jersey en de
nationale team training op het Harry Potter festival. De verantwoordelijkheid voor deze
financiën zal nog doorgesproken worden met Niels en het management.

8. Andere dingen
Injury studie
QNL zal zich bezig gaan houden met een injury studie. Meer details hierover volgen later.
Face to face meeting
Het bestuur zal binnenkort face-to-face vergaderen om wat zaken efficiënt weg te werken.

9. Vrijwilligers updates
Het final roster wordt besproken door Alex en Nick, dit wordt binnenkort bekend gemaakt.

10. Bestuurs updates & deadlines
Geen relevante updates.

11. WVTTK
DQC plakkaat
Er is nog geen plakkaat voor de Dementors for DQC 2017 wegens Twan’s hersenschudding.
Dit zal voor 25 April geregeld zijn.

NOC*NSF
Er is nog geen antwoord van NOC*NSF op onze email over hulp van het opzetten van
coaching certificaten.
Volgende vergadering: 24 April 19:00
Eindtijd: Onbekend

