
QNL Bestuursvergadering 30-10-2018 
Notulen door Kevin Prins en Anna Bakker 
 
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 Lardinois (President) 
Anna Bakker(Vice-President) 
Gaëlle Pelupessy(Gameplay Director) 
Kevin Prins (PR Director) 
Kyra Rombouts (Penningmeester) 
Max van Veen (Membership Director) (22:45) 
 
Afwezig: 
Niemand 
 
Samenvatting  
 
1. Openingstijd: 22:30 
 
 
2. IQA bi-weekly digest 
Chula poken over hoe we aan de digest komen.  
3. European Quidditch Federation 
Missing spots voor een team met ervaring en een spot voor een team zonder ervaring 
de bedoeling van de spots is om een pr-boost te geven aan het deelnemende team? 
 
 
 
4. Gameplay 
Checklist maken voor benodigdheden voor de league dagen. o.a scoresheets. 



Eerder aanwezig zijn voor tijd preparaties en klaarzetten materiaal. Er wordt een voorstel 
gemaakt om een comité samen te stellen bestaand uit spelers van de deelnemende teams 
binnen QNL. 
 
Materiaal van QNL sets moet nagekeken worden i.v.m kwaliteit van de hoops en bases. 
Nakijken voor een andere leverancier omdat de huidige failliet is. Voorstel is om deze zelf te 
fixen, Laurent geeft aan dat een hoopset maken ongeveer €120 kost. 
 
Laurent merkt op dat van boutjes t-stukken zwakker worden en stelt voor de hoops naar 
penny te verplaatsen. 
Voor de rest moeten er nog nieuwe bludgers komen (die zullen ongeveer 12 euro per stuk 
kosten) en nieuwe cones. 
Cones lijken de kosten niet maar die van de Aldi waren te slecht. We willen kipsta cones 
(van decathlon). Veertig belgische platte schijven (cones) kosten 20 euro, ze lijken in 
nederland niet te koop. Verder zijn de artengo maar die zijn heel erg duur.  
 
Probleem is dat de nederlandse decathlon cones driehoekig zijn. Kyra zegt dat ze daardoor 
wel goed te herkennen zijn. 
 
Gaelle vraagt hoeveel sets we dan nodig hebben, we besluiten op vier sets en die dan op 
kleur te sorteren zo kunnen we ook de pitches color coderen. Ook is het handig om op alle 
cones “QNL” te zetten. 
 
De brooms zijn nog goed, alleen sommige hebben geen dopjes meer. Gaelle stelt ductape 
voor als goedkopere en veiligere vervanging voor de dopjes voor. (Iemand) zegt dat mensen 
daarover wel gaan klagen waarschijnlijk wegens het vaak vervangen en doorheen kunnen 
prikken en alsnog in de broom belanden. Kyra stelt dopjes voor die erin zitten, maar die zijn 
heel duur en hebben een scherp randje. We gaan voor HEMA duct tape. 
 
 
5. PR 
Kevin: De posts gaan goed. Hij heeft tips van Gaelle gekregen om rond zes uur te posten en 
gebruik te maken van de plan functie. Het lastige is dat we geen admin zijn van de QNL 
pagina en daarom geen posts kunnen inplannen. 
 
 
Gaelle: het is leuk als we evenementen van teams kunnen delen.  
 
 
Laurent: Lars houdt Kevin up to date. Hij doet wel netjes z’n werk dus laten we het zo.  
Gaelle stelt voor dat Kevin Lars elke maand/elke twee weken om een update vraagt.  
 
Kevin: Website? 
Laurent: Hebben we toegang toe via het google doc.  
 



 
 
6. Financiën 
Kyra: We kunnen niet in de rekening en er zijn geen nieuwe mails binnengekomen. 
Kevin: Is er nog contact met EHBO Enschede 
Gaelle heeft een mailtje gestuurd om het bankrekening probleem uit te leggen 
 
Laurent: IQA fees moeten betaald worden. Maar dat komt goed want ID kopietjes van Robin 
en bijna Niels zijn binnen. Kyra en Laurent gaan zo spoedig mogelijk de ING binnenlopen 
 
 
Laurent: De bludgers zijn dood en hebben grote prioriteit 
Gaelle: Is er al contact met Dementors over de bludgers? Want die doen een bludgerorder? 
 
Laurent en Anna: We willen zes bludgers 
Gaelle: Is zes bludgers niet te weinig? 
Laurent: Nee want we hoeven maar een pitch leveren 
Kyra: Moeten we wel mee doen met de order als we al zes bludgers orderen? Het lijkt een 
Nederlandse site. Er zijn 9.50 verzendkosten tot 395 euro. 
Gaelle: Het is sociaal om met de Dementors mee te doen.  
Laurent: Zes bludgers kost 80 euro.  
 
Laurent: Hoop Reparaties. Het is misschien mogelijk om nog wat hoops te redden met heel 
veel siliconen.  
Kyra: Het is altijd goedkoper om de repareren. 
Gaelle: we moeten sowieso van een van de twee sets af als we een maat willen.  
Kyra: we moeten een budget maken.  
 
 
Laurent: Probeer lijm zo veel mogelijk te vermijden zodat hoopsets nog demontabel zijn 
want dat is goedkoper.  
 
Staat er uberhaupt geld op de QNL rekening? 
Anna: Volgens mij tussen de 500 en 2000 euro 
Kevin: Er is wel verlies gedraaid op ODSC omdat oa de snacks veel te duur waren en er 
veel te veel eten was.  
 
Kyra: Volgens de rekening die ze gevonden heeft is er geen verlies gedraaid op ODSC. Lijkt 
700 winst gedraaid te zijn. 
Gaelle, Laurent en Kyra hebben daar twijfels.  
Niels heeft blijkbaar z’n eigen OV vergoed met QNL geld. 
 
7. Lidmaatschap 
Laurent: We hebben alle rosters dus wel hebben leden.  
Gaelle: Lumos heeft nog niet alle info ingeleverd 



 
 
Anna: Hoeveel leden hebben we nu bevestigd? 
Gaelle: 10+14+20+15+...=87 
 
Laurent: Manticores willen ook gaan inschrijven.  
 
Anna: We hebben dus 1605 euro sws binnen van team en player fee.  
 
8. Andere dingen 
Flying Dutchmen 
Laurent maakt het punt dat we mensen vanuit QNL als NT coaches willen voor 
kennisoverdracht en continuïteit.  
 
9. Vrijwilligers update 
Chula wil ref coördinator worden 
Laurent en iedereen zegt Ja! 
 
Gaelle:ze heeft meegeschreven aan het regelboek dus ik ga geen nee zeggen.  
Gaelle: Er moet een email account aangemaakt worden voor Chula 
 
 
 
7. Bestuurs update 
 
 
8. WVTTK 
 
 
Volgende vergadering: BESTUURSWEEKEND (2-4 november) EN 07-11-2018 
Eindtijd: 00:17 
 


