
QNL Bestuursvergadering 16-10-2018 
Notulen door Max van Veen 
 
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) 
Max van Veen (Membership Director) 
Gaëlle Pelupessy(Gameplay Director) 
Kevin Prins (PR Director) 
Kyra Rombouts (Penningmeester) 
 
Afwezig: 
 
Samenvatting  
 
1. Openingstijd: 22:21 
 
2. IQA bi-weekly digest 
3. European Quidditch Federation 
Deze topics worden overgeslagen omdat we nog niet weten waar we aan deze info moeten 
komen.  
  



4. Gameplay 
Laurent stelt voor om als er op league day met twee pitches gespeeld wordt, het hostende 
team de tweede hoopset laat regelen, die dan gebruikt wordt naast die van qnl. 
Anna gaat in congress vragen of de teams het hier mee eens zijn. De deadline voor de 
teams om hierop te reageren zet Laurent op zaterdag. 
 
Anna herinnert ons aan het ref requirement dat er moet zijn. Ze merkt op dat elk team een 
vol refteam + snitch moet kunnen leveren en een EHBO'er. Aankomende league day telt 
deze requirement al, oude rulebook certificaten gelden nog wel. Na de winterstop moet elk 
team voldoen aan het requirement met nieuwe rulebook, anders volgt diskwalificatie. 
 
Tiebrakers worden besproken. Waarschijnlijk blijven dit dezelfde als vorig seizoen 
 
Gaëlle haalt aan of we EKTZ volgend jaar willen houden of de winnaar van de league naar 
eqc mag. De uitkomst is dat waarschijnlijk blijft. 
 
Gaëlle en Laurent willen het verplicht maken dat elk team een commissielid levert voor DQC. 
Als teams dit niet doen zijn zij uitgesloten van deelname. Het liefst zou het hele board zien 
dat er ook een commissie komt voor league. Als er geen commissie komt voor ODSC gaat 
dit dit seizoen niet door. 
 
Er is onduidelijkheid over wie de qnl hoopset nu heeft. Anna stelt voor om voor de volgende 
league day de qnl hoopset aan te vullen met één hoop van de thestrals. Kyra wil de 
verantwoordelijkheid voor de hoops op zich nemen. Zij heeft een auto en ruimte. 
 
De hoopsets zijn volgens Twan in Enschede. 
 
 
5. PR 
Kevin gaat extra contact opnemen met Noah over de overdracht van PR, hij heeft nog geen 
bericht terug van Chula. Gaëlle wil meer PR zien in vergelijking tot vorig jaar. Laurent 
adviseert Kevin om een timeline te maken voor het hele jaar. Zodat pr voor evenementen 
goed gepland kan worden. Gaëlle komt met het idee om Robin Miers "Meet the teams" 
rubriek voort te zetten.  
 
  



6. Financiën 
Laurent merkt op dat de bankrekening op naam van Kyra en hem gezet kan worden. Op het 
moment staat deze op naam van Niels van de Wal en Robin Mier. Anna vertelt dat als onze 
statuten notarieel goedgekeurd moet worden, QNL rechtspersoon kan worden en wij de 
rekening op naam van qnl gezet kan worden.  
 
Laurent vraagt of er uitgaven zijn voor de eerste league day. Er blijkt dat er een nieuwe 
hoopset moet komen.  
 
Gaëlle gaat uitzoeken hoe het zit met de belasting. Laurent en Kyra moeten een keer met 
Gaëlle naar de KvK om alles recht te trekken. 
 
 
7. Lidmaatschap 
Laurent wil dat lidmaatschap wordt opgezet en of dit volgens het systeem van vorig jaar 
moet. Anna stelt voor om elk team een roster voor league day in te laten sturen waarbij elk 
rosterlid automatisch qnl lid wordt. Daar hangt dan een vordering aan waaraan binnen één 
of twee weken na League Day aan voldaan moet worden. Gaëlle wil elk team een inlog 
geven waarmee ze het form in kunnen waarmee ze mensen kunnen inschrijven. 
 
 
8. Andere dingen 
- 
 
 
9. Vrijwilligers update 
- 
 
 
7. Bestuurs update 
- 
  



8. WVTTK 
Er moeten een aantal dingen in congress gegooid worden met daarbij duidelijk aangegeven 
of het vertrouwelijk is. 
Laurent moet op de hoogte blijven van wat de rest van het board aan het doen is. 
Laurent benadrukt dat alle communicatie binnen qnl in principe in het Nederlands zal zijn. 
Anna benadrukt dat de voertaal van QNL Nederlands is en dat dit best gemerkt mag 
worden. Gaëlle merkt op dat dit ook om juridische redenen zo moet. PR blijft Nederlands én 
Engels en internationale zaken blijven in het Engels. 
De ALV's moeten verdeeld worden.  
Een opzet voor een beleidsplan zal worden gemaakt tijdens het bestuursweekend. Hier zal 
ook een agenda uit komen voor het komende seizoen. 
Anna heeft plek gevonden voor het bestuursweekend in Zoutelande. Dit zal plaatsvinden in 
het weekend van 3 november. De kosten hiervoor vallen volledig op het bestuur persoonlijk. 
 
 
Volgende vergadering : 24 oktober, 22:15 
Eindtijd: 00:05 
 


