
 

QNL Bestuursvergadering 10 mei 2018 
Notulen door Annemieke Drost 
 
Agenda  

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

a. League 
b. Ranking systeem league  
c. DQC 
d. ODSC 

5. PR 
a. Facebook tijdlijn voortgang 
b. Pers 10 juni 
c. Vacature 

6. Financien 
a. ALV 
b. Sponsor voorstel Lars 

7. Lidmaatschap  
8. Andere dingen 

a. Notaris: statuten 
9. Vrijwilligers updates 
10. Bestuurs updates 
11. WVTTK 

a. Nederlandse sportconferentie 2018 
 
Presentielijst 
 
Aanwezig: 
Robin Mier (President) 
Chula Bruggeling (Vice-President) 
Annemieke Drost (Membership Director) 
Twan Elting (Gameplay Director) 
 
Afwezig: 
Sander Geraedts (PR Director) 
Niels van der Wal (Penningmeester) 
 
  

 



 

1. Opening: 19:10 
 
2. IQA bi-weekly digest 
Er was geen digest, ook geen nieuws over WC. 
 
3. European committee 
Geen nieuws, er wordt gewerkt aan de laatste details van de vormgeving EQC 2019.  
 
4. Gameplay 
League 
Er is league dag geweest, de ranking is bijna geupdated.  
De plaatsing kan wel gedaan worden al voor PR. Laatste league dag zal plaatsvinden in               
Rotterdam. 
 
Ranking systeem league  
Er wordt voor de league van volgend jaar gekeken naar een ranking systeem gebaseerd op               
de voetbal league en volleybal league, eg bij voetbal krijg je 3 punten voor winnen, 1 voor                 
gelijkspel en 0 voor verliezen. In quidditch zou dat er bijvoorbeeld op neerkomen dat er een                
verschil gemaakt zou worden in de league tussen een gewone winst en winst out of swim.  
 
DQC  
Dutch Quidditch Cup voorbereidingen lopen op rolletjes. De informatie loopt achter vanwege            
onduidelijkheiden met de venue. 
 
ODSC  
Er is veel interesse voor ODSC. Er wordt gewerkt aan de locatie, en de eerste ODSC                
committee meeting is geweest. 
 
5. PR 
Facebook tijdlijn voortgang 
De facebook tijdlijn is doorgesproken.  
 
Pers 10 Juni 
Het zou goed zijn een persbericht uit te sturen voor de laatste league dag.  
 
Vacature  
De PR vacature moet op facebook geplaatst worden. Focus vooral op het helpen van het               
creëren van content. 
 
6. Financien 
ALV 
Op de ALV zijn het jaaroverzicht 16-17 en begroting 17-18 niet goedgekeurd, dus deze              
moeten zsm verbeterd worden.  
 



 

Sponsor voorstel  
Er is een voorstel voor een sponsor op tafel gekomen. Deze leek erg positief maar bleek                
helaas niet op één lijn te liggen met de normen en waarden van quidditch als community.  
 
7. Lidmaatschap 
Geen updates. Gezien het einde van het seizoen nadert verwachten we niet heel veel 
nieuwe inschrijvingen meer.  
 
8. Andere dingen 
Notaris statuten 
De wijzigingen uit de ALV moeten doorgevoerd worden in de statuten, waarna ze naar een 
notaris kunnen. Een afspraak met de notaris wordt gemaakt. 
 
9. Vrijwilligers updates 
Geen updates. 
 
10. Bestuurs updates 
Geen updates. 
 
11. WVTTK 
QNL zal aanwezig zijn bij de Nederlandse sportconferentie om de Nederlandse sportwereld 
laten kennismaken met quidditch en workshops te volgen. Hierop volgend zal er een verslag 
gepubliceerd worden.  
 
Volgende vergadering : 22 mei, 19:00 
Eindtijd: Onbekend 


