
QNL Bestuursvergadering 23-10-2018 
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) 
Max van Veen (Membership Director) 
Gaëlle Pelupessy(Gameplay Director) 
Kevin Prins (PR Director) 
Kyra Rombouts (Penningmeester) 
 
Afwezig: 
Anna Bakker (Vice-President) (Reden: persoonlijk) 
 
Samenvatting  
 
1. Openingstijd: 22:30 
 
2. IQA bi-weekly digest 
3. European Quidditch Federation 
Nog geen vorderingen op het krijgen van deze info. 
  



4. Gameplay 
League dag 1 is aanstaande. Laurent verzoekt Gaëlle een mail te sturen naar de teams om 
de rosters te confirmen en nog extra duidelijk te maken naar de teams dat dit ook de QNL 
inschrijving is.  
Gaëlle vraagt of Lumos een uitzondering krijgt als ze niet op tijd een SR weten te regelen. 
Laurent zegt dat dit niet gaat gebeuren. 
 
In de eerder genoemde mail komt ook te staan dat er geen waivers zullen komen voor 
league.  
 
Gaëlle heeft Anna gratie verleend om haar schoolpas te gebruiken als identificatie bij de 
check in op league. Dit is een uitzondering omdat zij dit netjes via de juiste kanalen en van 
te voren geregeld is. 
 
Max vraagt of kaarten zullen resulteren in schorsingen. Laurent stelt voor dat twee keer geel 
in één wedstrijd resulteert in een schorsing van één wedstrijd. Een directe rode kaart is een 
schorsing van twee wedstrijden. Een geschorste speler mag tijdens hun schorsing ook geen 
wedstrijden reffen. @Gaëlle Dit zal ook in de mail van morgen komen.  
 
 
5. PR 
Er is de kwestie dat Lars van den Broek persvoorlichter is en het bestuur geen inzage in zijn 
activiteiten krijgt. Laurent gaat hem verzoeken Kevin toegang te geven tot zijn mailaccount.  
 
Het PR beleid op social media wordt gezet op ongeveer drie posts op facebook per week en 
minimaal één tweet per week. De optie voor een qnl snapchat is ook besproken, hier is geen 
officieel besluit over genomen. 
  



6. Financiën 
Het bestuur kan nog steeds niet in de QNL bankrekening. Dit komt zo spoedig mogelijk en 
de juiste mensen zijn bezig. Nadat de rekening op naam van Laurent en Kyra komt staat op 
de agenda dat QNL rechtspersoon gaat worden en de rekening op naam van QNL komt te 
staan. 
 
Gaëlle geeft aan dat de EHBO van DQC nog niet betaald is. In de email heeft zij een tweede 
betalingsherinnering gekregen. We zullen dit zo spoedig mogelijk betalen wanneer het 
bestuur bij de rekening kan.  
 
Daarnaast staat er nog een factuur van de Nargles open aangaande promotie. Deze 
betaling is goedgekeurd door congress en zal ook zo spoedig mogelijk betaald worden 
wanneer de rekening op naam van Kyra en Laurent staat. 
 
De Ravens hebben de penningmeester gevraagd om achteraf compensatie te vragen voor 
pr. Hier is geen beleid voor. Gaëlle gaat hier een officieel document voor opstellen. 
 
De Dementors hebben ook een aanvraag gedaan om compensatie van een gepromote 
facebookpost. Het vorige bestuur heeft gezegd dat betaalde facebookposts niet vergoed 
zouden worden, maar waren hier niet duidelijk genoeg over. Hierom is de aanvraag 
toendertijd wel goedgekeurd. Het huidige bestuur wil aangeven dat ieder team €50 per jaar 
krijgt voor promotie en de teams dit mogen besteden hoe zij maar willen, mits er facturen 
naar de penningmeesteres gestuurd worden. 
 
 
7. Lidmaatschap 
Laurent en Max gaan een roster template maken zodat Gaëlle dit naar de teams kan sturen 
en de teams dit kunnen invullen. Dit zal bijgevoegd worden bij de eerder genoemde mail die 
morgen gestuurd zal worden. Het niet of incorrect invullen van dit template geldt als een 
foutieve inschrijving voor league en QNL leden.  
 
 
8. Andere dingen 

1. NT 
Sollicitaties zijn bekeken. Er is een sollicitatie van Kieran Smith. Verder hebben Nicolas 
Volders en Arjen van Assem laten weten interesse te hebben. Het board gaat potentieel 
geschikte mensen benaderen of zij interesse hebben om (assistent)coach te worden.  

2. Potentiële league commissie 
Het bestuur eist van ieder team een dedicated en serieus comissielid. Deze commissie zal 
ingestemd worden door congress. 
 
 
9. Vrijwilligers update 
Check de mails voor vrijwilligers taken. 
 



 
7. Bestuurs update 
De code of conduct wordt een ding, deze zal tijdens het bestuursweekend in Zoutelande 
worden besproken. Wel is er een document waar het bestuur gedurende de komende weken 
suggesties in kan doen. 
 
 
8. WVTTK 
-  
 
Volgende vergadering: 30 oktober 
Eindtijd: 23:43 


