
 

QNL Bestuursvergadering 5 juni 
Notulen door Annemieke Drost 
 
Agenda  

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

a. League 
b. DQC wrap up & feedback 
c. ODSC 

5. PR 
6. Financien 

a. Begrotingen Congress 
7. Lidmaatschap  
8. Andere dingen 

a. Sponsor 
b. Tuchtcommissie 
c. Nieuwsbrief 

9. Vrijwilligers updates 
10. WVTTK 

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

 



 

Samenvatting  
 
1. Opening: 19:30 
 
2. IQA 
World Cup heeft een website: http://iqasport.org/world-cup-2018/ . 
De IQA is bezig met een survey; deze kan in meerdere facebook groepen gevonden worden 
en zal ook gedeeld worden in de nieuwsbrief 
Trustee Maggie opgestapt. Marco Ziegous opgestapt als secretaris.  
 
3. Europa 
Geen updates.  
 
4. Gameplay 
League  
Vanwege een festival is de gebruikelijke locatie voor Rotterdam niet beschikbaar, dus zal 
league op een andere plek plaatsvinden. Het is van 10:00 tot 17:00.  
 
DQC 
DQC commissie gaat reflecteren hoe het gegaan was, met de focus op hoe het volgende 
keer beter kan. Er zal ook een feedback form komen vanuit de commissie.  
 
Odsc  
De ODSC commissie heeft deze week een vergadering. Op dit moment worden 
verschillende locaties onderzocht. De definitieve locatie wordt over uiterlijk twee weken 
bekend gemaakt. Er zijn nog enkele plekken voor teams open, maar inschrijvingen lopen 
vlot.  
 
5. PR 
Geen updates  
 
6. Financien 
De begroting 2014-2015 moet naar kasco & congress.  
Het is overeengekomen dat Marit verantwoordelijk zal zijn voor de financiën van het 
nationale team. Aangezien het nationale team valt onder QNL, is QNL eindverantwoordelijk 
voor de financiën, echter is het efficiënter dat het nationale team zelf kan besluiten over 
uitgaven. Marit zal daarom samenwerken met de QNL penningmeester. 
Odense wordt afgehandeld.  
 
7. Lidmaatschap  
Geen updates.  
 
8. Andere dingen 

http://iqasport.org/world-cup-2018/


 

Sponsor 
Er is een sponsor gevonden voor het nationale team. Dit wordt verder afgehandeld, de 
sponsor heeft aangegeven de details vertrouwelijk te willen houden tot een bepaalde datum. 
Het voorstel zal wel in congress gepresenteerd worden.  
 
Tuchtcommissie  
Er zal een interim tuchtcommissie komen dat in werking treed tot het instemming van een 
officiële tuchtcommissie tijdens de zomer ALV. Meer informatie over samenstelling en 
procedure zal naar teams gemaild worden 
 
Nieuwsbrief  
Deze heeft een vertraging opgelopen door het opstappen van de verantwoordelijke 
vrijwilliger. Er zal zo snel mogelijk een nieuwsbrief of alternatief komen.  
 
9. vrijwilligers updates 
Geen updates 
 
10. WVTTK 
Notaris  
Er wordt een afspraak gemaakt met de notaris.  
 
 


