
 

QNL Bestuursvergadering 22 mei 
Notulen door Annemieke Drost 
 
Agenda  

1. Opening 
2. IQA  

a. Bi-weekly digest 
b. World Cup 

3. European Committee 
4. Gameplay 

a. League 
b. DQC 
c. ODSC 
d. League volgend jaar 

5. PR 
6. Financien 

a. Financiële jaaroverzichten 
b. Begroting  
c. Partytent 

7. Lidmaatschap 
a. Teams 
b. Ontwikkelende regio's  

8. Andere dingen 
a. Sportconfentie 
b. Statuten  
c. European Games 
d. Bestuurs Training 
e. ALV 
f. Vacatures: Bestuur 
g. Bestuurs procedure voorstel  
h. Privacywetgeving 

9. Vrijwilligers updates 
10. Bestuurs updates 
11. WVTTK 

a. Interim tuchtcommissie 
 
Presentielijst 
 
Aanwezig: 
Robin Mier (President) 
Chula Bruggeling (Vice-President) 
Annemieke Drost (Membership Director) 
Niels van der Wal (Penningmeester) 
 
Afwezig: 

 



 

Twan Elting (Gameplay Director) 
Sander Geraedts (PR Director) 
 
Samenvatting 
 
1. Opening: TIJD 
 
2. IQA  
Bi-weekly digest 
Er is geen digest. Dit is nagevraagd bij IQA en dat klopt. 
 
World Cup 
We moeten nog bericht krijgen over de playing volunteers die we moeten leveren. We hopen               
dit zsm binnen te krijgen. We hebben de invoice binnengekregen voor de rest van de players                
fee, maar deze was foutief en er is contact voor een correctie. Op dit moment wordt de WC                  
fee geregeld tussen QNL en IQA door middel van het bedrag dat de IQA nog te goed is van                   
Odense af te trekken van de player fee van WC. Dit betekent niet dat de spelers uit Odense                  
niet worden uitbetaald, en er een korting is voor de spelers van Florence, maar dat QNL het                 
intern verschuift om zoveel mogelijk slordigheid met de IQA te voorkomen.  
 
3. European Committee 
Vlak voor EQC is het 2-tier systeem voor EQC 2019 bekend gemaakt. Nederland zal in               
division 2 komen. Meer info over bid packages komt later deze maand. De EC secondary               
player policies worden ook herzien in verband met internationale competities.  
 
4. Gameplay 
 
League 
De eerstvolgende league is in Rotterdam op 10 Juni. Exacte locatie volgt. De ranking komt               
zsm online. .  
 
DQC 
De voorbereidingen lopen door, de laatste details moeten nog worden geregeld door de             
committee. 
 
ODSC 
Er is veel animo. Er wordt onderzoek gedaan naar mogelijke locaties.  
 
League volgend jaar 
Ter voorbereiding van volgend seizoen is het bestuur in gesprek over de vormgeving van              
league.  
 



 

5. PR 
Geen updates. 
 
6. Financien 
Op de afgelopen ALV aan het einde van de league dag in Leiden, is de begroting voor dit                  
seizoen niet goedgekeurd. Dit betekent dat alle uitgaven van QNL eerst goedkeuring moet             
krijgen van congress. DIt betekent dat in sommige gevallen uitgaven enig vertraging kunnen             
oplopen. 
  
Financiële jaaroverzichten 
De begroting van 2014-2015 is af, en naar kasco. Hierna wordt deze gepresenteerd aan              
Congress voor goedkeuring over de vormgeving van de begroting. Aangezien dit gaat over             
seizoen 2014-2015 gaat het niet om een stemming over de inhoud. Wanneer de vormgeving              
goedkeuring geniet, zullen de andere seizoenen begrotingen in hetzelfde format worden           
gepresenteerd.  
 
Begroting 
Het enige inhoudelijke punt dat nog moet worden afgehandeld voor de begroting van dit              
seizoen is het besluit over wat te doen met het overgebleven geld van EQCQ. Hierna kan                
deze ook ter goedkeuring aan Congress gepresenteerd worden.  
 
Party tent 
Mits Congress toestemming geeft, zal er een partytent worden aangeschaft voor QNL            
evenementen. Deze tent zal voornamelijk gebruikt worden voor een livestream.  
 
7. Lidmaatschap 
Teams 
Geen updates.  
 
Ontwikkelende regio's  
Geen updates. Er is een vraag vanuit een ontwikkelende groep voor materiaal. Dit wordt              
doorgespeeld naar gameplay.  
 
8. Andere dingen 
Sportconventie 
QNL is aanwezig geweest op het NOC*NSF sport conventie. Er komt een verslag van op de                
website..  
 
Statuten  
De statuten zijn inclusief enkele ter plekke besproken aanpassingen door alle lidvereniging            
ingestemd. De stemming was over goedkeuring om de statuten te presenteren aan de             
notaris om een rechtsbevoegde vereniging te worden.  
 
European Games 



 

De IQA heeft informatie vrijgegeven aan NGBs over de bid packages voor European Games              
2019..  
 
Bestuurs Training 
Het bestuur onderzoekt mogelijkheden voor het volgende bestuur om bestuurstraining bij te            
wonen. Dit zou eventueel ook aan lidverenigingen aangeboden kunnen worden.  
 
ALV 
Er zal binnenkort een doodle uitgestuurd worden naar de teams. 
 
Vacatures: Bestuur  
Er wordt gewerkt aan het herschrijven van de functies, en het schrijven van passende              
vacatures voor elke positie. Ook de overdracht wordt begonnen. 
 
Bestuurs procedure voorstel  
Er was door een lid een voorstel gedaan over een mogelijke vorm van bestuur voor volgend                
seizoen. Er is hierover gesproken. Het voorstel wordt gewaardeerd, en het bestuur staat             
open voor ideeën.  
 
Privacy wetgeving 
Deze gaat donderdag a.s. in werking. QNL is voor het overgrote deel hier goed op               
voorbereid, en is in gesprek met BQF over enkele details.  
 
9. Vrijwilligers updates 
Geen updates. 
 
10. Bestuurs updates 
Geen updates.. 
 
11. WVTTK 
Interim tuchtcommissie 
In afwachting van een daadwerkelijke officiële tuchtcommissie, zal er een interim 
tuchtcommissie komen in samenwerking met Congress. Deze zal in werking zijn tot aan het 
instemmen van de tuchtcommissie.  
Volgende vergadering : 5 juni, 19:00 
Eindtijd: Onbekend 


