QNL Bestuursvergadering 02-01-2019
Notulen door Gaëlle Pelupessy

Agenda
1. Opening
2. IQA bi-weekly digest
3. European Quidditch Federation
4. Gameplay
5. PR
6. Financiën
7. Lidmaatschap
8. Andere dingen
9. Vrijwilligers updates
10. Bestuurs updates
11. WVTTK

Presentielijst
Aanwezig:
Laurent Lardenois (President)
Anna Bakker(Vice-President)
Gaëlle Pelupessy(Gameplay Director)
Kevin Prins (PR Director)
Kyra Rombouts (Penningmeester)
Afwezig:
Max van Veen (Membership Director)

Samenvatting
Data voor league zijn besproken en gaan ook in congress besproken worden. Er wordt nog
gezocht naar commissieleden. Ook gaan wij er aan werken om zichtbaarder te zijn op het
internet, dit vanwege de feedback die wij ontvangen hebben. Als laatste belangrijke punt
gaan wij ons best doen om vrijwilligers meer te waarderen.

1. Openingstijd: 22:10
2. IQA
Kerst, dus het staat stil.

3. European Quidditch Federation
EQC trofee ontwerpen, kan verbeterd.
Vice-president heeft toegang tot QPL slack.

4. Gameplay
Leaguecie samenvatting (zie leaguecie notulen).
Volunteerdag: misschien leaguecie laten helpen (overnachting bij een leaguedag?)
Geen NC, wisten wij niet.
[Redacted] wil graag Tournament Director van DQC zijn.
DQC kan 18-19 mei en 8-9 juni, voor de rest zitten we met QPL, league en EQC.
(pinksteren: moeten we zo snel mogelijk regelen, scouting in Utrecht:
https://www.jancampertgroep.nl/verhuur/, https://www.scoutingmarsua.nl/ )
Commissie of congress? : congress, want het moet zo snel mogelijk.
BHV’er nodig die 24 uur wakker is om te slapen in gymzalen, dus geen optie.
Mogelijk een bidsysteem voor volgend jaar (accomodatie en veld), dit jaar is hier geen tijd
meer voor.

5. PR
Zichtbaarder zijn op social media en email, etc. (feedback)
Na elke vergadering een tl;dr op de website (linkje op facebook).
Commissies voorstellen op de website, waardering voor de commissies (helpt ook met
zichtbaarheid van vrijwilligers).
Feedback naar [Redacted] over zijn interviews (tevreden).

6. Financiën
Nog steeds geen toegang tot de bankrekening.
Vragen aan persoon met toegang tot bankrekening of deze onze portemonnee wil zijn.

7. Lidmaatschap
-

8. Andere dingen
Waarschijnlijk zijn toernooien niet BTW-vrij.

9. Vrijwilligers update
-

7. Bestuurs update
Bespreken van de feedback.
Verbeteren: Eerder informatie verstrekken (heeft te maken met rommelige
overdracht), betere communicatie. Meer hulp vragen (aan wie?).
Focuspunten: jaarkalender, letten op NT, zorgen voor een soepele overdracht
volgend jaar, materiaal moet geregeld worden.
Congress: alleen nog maar stemmen, het is alleen ja of nee.
Bekendmakingen gaan via de mail en de website.

8. WVTTK
Volgende vergadering: 08-01-2019
Eindtijd: 23:15

