
QNL Bestuursvergadering 06-11-2018 
Notulen door Anna Bakker en 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: 
- 
 
 
1. Openingstijd: 09:34 
 
 
2. IQA 
- 
 
3. European Quidditch Federation 
- 
 
4. Gameplay 
Neighborhood cup was vorig jaar in maart. Anna gaat DQB en BQF vragen of er animo is 
om NC dit seizoen te organiseren en hoe en wat. Er wordt benadrukt dat QNL niet alleen de 
lasten van de organisatie gaat dragen. Er zal uiteindelijk een commissie komen met leden 
van alle deelnemende ngb’s. Daar zal ook uit voortkomen welke teams naar NC mogen. 



DQC krijgt ook een aparte commissie. Vorig jaar kwam de commissie voor het eerst bijeen in 
februari dus het doel is om half januari een commissie te hebben. DQC zal ook geen Dutch 
Quidditch Championship meer heten, maar het Nederlands Bekertoernooi (NBT) 
 
Idealiter is er hier in maart een commissie voor. Deze commissie mag ook deels buitenlands 
zijn. Gaelle gaat half januari/februari hier een eerste application voor naar buiten brengen. 
 
N.B. In elke commissie (Uitgezonderd NC-commissie) moet een lid uit elk team gezeteld zijn. 
Dit mogen geen QNL-board members of team boardmembers zijn. Dit om eventuele 
overwerking te voorkomen en commissieleden zo gefocust mogelijk te laten werken. 
 
We hebben op dit moment applications van Kieran Smith en Nick van Klaveren. We hebben 
ook nog vernomen dat Nicolas Volders, Arjen van Assem, Jan-Tino Brethouwer en Ernst de 
Schrijver eventueel interesse hebben in een rol binnen de National Team staff. 
 
Snitches in Nederland zijn niet goed genoeg in vergelijking met onze seekers. We willen een 
aantal maatregelen nemen om het niveau van de snitches op te hogen. 
-We willen Bram toch nog een keer vragen om een training te organiseren. Het board zal 
hier actief mensen voor werven en er zelf ook aanwezig zijn om het goede voorbeeld te 
geven. Er zijn hier waarschijnlijk ook een aantal internationals bij aanwezig zijn.) 
-Daarnaast kwam Max met het idee om snitches pas te betalen als ze het tot twee minuten 
na het einde van de seeker floor volhouden. We zijn aan het uitzoeken of dit reglementair 
mogelijk is. 
Indien dit niet het geval is zal Max proberen een front te creëren waarin de snitches vrijwillig 
afzien van compensatie indien ze de twee minuten niet halen. Dit zal snitch runners meer 
motiveren om echt hun best te doen voor die compensatie. 
 
Wellicht willen teams binnenkort b-teams op gaan richten. We gaan hier een concrete policy 
voor schrijven. Hier de grote lijnen. A-teams en B-teams vallen onder dezelfde vereniging. 
Dit zodat er wel spelers tussen de teams geschoven kunnen worden, zonder de transfer 
policy te overtreden. Om onbeperkt geschuif van spelers te voorkomen kan elke speler van 
de vereniging één keer verplaatsen van het a-team naar b-team of andersom. 
 
Als we zo doorgroeien krijgt QNL volgend seizoen een tweede slot op EQC D2. Er mag niet 
meer dan één team van een vereniging naar EQC. 
 
5. PR 
- 
 
6. Financiën 
De rekening staat nu op naam van Laurent en Kyra. Ook de KvK-papieren moeten 
overgezet worden. Waarschijnlijk moet Laurent dit samen met Robin Mier dit regelen. 
Het plan voor de begroting is om in januari, als al het paperwork aangaande financiën goed 
binnen is, een begroting te maken die van januari tot augustus loopt. 
 



7. Lidmaatschap 
- 
 
8. Andere dingen 
- 
 
9. Vrijwilligers update 
- 
 
10. Bestuurs update 
- 
 
11. WVTTK 
- 
 
Volgende vergadering: 06-11-2018 
Eindtijd: 11:45 
 


