QNL Bestuursvergadering 24 april 2018
Notulen door Annemieke Drost

Agenda
1.
2.
3.
4.

Opening
IQA bi-weekly digest
European Committee
Gameplay
a. League
b. NT gesprek Twan
c. DQC
d. ODSC
5. PR
a. PR director
b. Nieuwsbrief
c. FB content komende twee weken
6. Financien
a. Jaarverslag vorig seizoen
b. Dit seizoen
c. Odense
d. NT crowdfunding
e. Bank switch
7. Lidmaatschap
a. Ontwikkelende teams
b. Competatieve teams
8. Andere dingen
a. Workshop Don Quishoot Eindhoven
b. DQC plakkaatje
c. NOC*NSF
d. Bestuurs assistant
9. Vrijwilligers updates
10. Bestuurs updates
11. WVTTK
a. Nederlandse sport conventie in Papendal.
b. Friendly EQC

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)

1. Opening: 19:05
2. IQA bi-weekly digest
Er is geen bi-weekly digest ontvangen. De rulebook committee heeft wel gevraagd om
feedback op hun voorgestelde veranderingen.

3. European Committee
Er is geen nieuws uit de European Committee.

4. Gameplay
League
De Bongerd reageert slecht op het Wageningse team over een veld reservering, daarom zal
de League mogelijk plaatsvinden in Leiden.
De friendlies op de laatste league dag waren leuk. Ook op DQL 3 zullen friendlies zijn. De
huidige ranking moet nog met de teams gedeeld worden.
NT gesprek
Er moet nog een meeting komen tussen het NT team en het bestuur.
DQC
De voorbereidingen lopen gestaag door.
ODSC
De eerste vergadering van de ODSC commissie wordt binnenkort gepland.

5. PR
PR director
Er is nog geen nieuwe PR Director.
Nieuwsbrief
Er is een open vacature voor tweede nieuwsbrief schrijver.
FB content komende twee weken
De Facebook content calendar is door gesproken.

6. Financien
Jaarverslag vorig seizoen
Het jaarverslag is naar KasCo gestuurd.
Dit seizoen

De financiën van dit seizoen zijn ook naar de KasCo gestuurd.
Odense
Deadline voor mensen om het vergoedings formulier in te vullen 5 mei.
NT crowdfunding
Er is nog geen verdere ontwikkeling geweest na de mooie Wildcats start.
Bank service
De verandering van bank wordt nog steeds overwogen omdat de klantenservice van ING
slecht is.

7. Lidmaatschap
QNL heeft op het moment van de vergadering 110 leden.
Ontwikkelende teams
Er zijn geen updates.
Competitive teams
De Ravens vertegenwoordiging in Congress is veranderd.

8. Andere dingen
Workshop Don Quishoot Eindhoven
Er is een workshop aanvraag uit Eindhoven die zal worden doorgestuurd naar Lumos.
DQC plakkaatje
De totale kosten voor een plaatje op de DQC trofee zijn 10 euro.
NOC*NSF
De vraag naar coaching certificaties is doorgestuurd naar de Academie Sportkader.
Bestuur assistent
Er is een bestuurs assistent nodig om taken op de pakken.

9. Vrijwilligers updates
Geen relevante updates.

10. Bestuurs updates
Geen relevante updates.

11. WVTTK
Nederlandse sport conventie in Papendal
Op 14 mei zullen Chula, Robin en Twan naar de Nederlandse sport conventie in Papendal
gaan.

EQC friendly
Wegens gebrek aan interesse van de EQC friendly niet doorgaan.
Volgende vergadering: 8 mei, 19:00
Eindtijd: 21:30

