
QNL Bestuursvergadering 06-11-2018 
Notulen door 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 Lardenois (President) 
Anna Bakker(Vice-President) 
Gaëlle Pelupessy(Gameplay Director) 
Kevin Prins (PR Director) 
Kyra Rombouts (Penningmeester) 
 
Afwezig: 
Max van Veen (Membership Director) 
 
Samenvatting  
 
1. Openingstijd: 22:16 
 
2. IQA bi-weekly digest 
Heet nu This Month in IQA en komt dus een keer per maand op bestuur@qnl. We hebben 
nog niks ontvangen. Wel is er 1 december een iqa meeting (over constitution) waar Laurent 
en Anna bij zullen zijn. 
 
3. European Quidditch Federation 
Er is een uitkomst van de branding vote. De meerderheid heeft hetzelfde gestemd als wij. 
Ook zijn de commissie deadlines voor D1 en D2 geweest dus binnenkort hebben we daar 
ook commissies voor. 
 



4. Gameplay 
Gaëlle werd gepoked door Emrys naar aanleiding van een mailtje. Die willen graag twee 
hoopsets lenen. Het probleem is dat we geen materiaal hebben om uit te lenen want er is 
zeer veel schade aan de huidige hoopsets. Laurent merkt op dat ze het als ze het willen ook 
zelf moeten ophalen. Gaëlle zegt dat we geen materiaal hebben om uit te lenen tot aan de 
winterstop. Kevin geeft aan dat ze bij andere teams kunnen vragen om hoopsets. Gaëlle 
betwijfeld of dit gaat werken omdat de meeste teams hun eigen materiaal nodig hebben. 
 
Max is nodig voor de b-team policy.  
 
Er is ook groen licht om league day 2 in Utrecht te doen maar Gaëlle wil dat nog officieel op 
de mail hebben.  
 
Laurent vraagt naar commissies. 
We hebben voor leaguecie tot nu toe: 
Ravens-Matthijs 
Lumos-Carlotte 
Thestrals-Lars 
 
Deadline voor aanmelden wordt eind-november (30 november) 
 
We willen consequenties hangen aan geen leaguecielid leveren maar moeten dit nog 
specifiek inkaderen. 
Gaëlle: Mosasaurs en Manticores kunnen ook in de leaguecie, maar alleen als algmeen lid 
en om te brainstormen. 
 
Gaëlle gaat een aparte discord/channel maken voor leaguecie  
Laurent merkt op dat een discord overdreven is maar Gaëlle zegt dat je niet weet wat voor 
bestanden mensen erin gaan gooien Laurent zegt dat wij ervoor zijn om dat te controleren. 
 
De b-team policy moet in het Nederlands. Laurent zegt ook dat zo veel mogelijk PR in het 
Nederlands moet. 
 
Gaëlle: We houden het in het Nederlands en als iemand een vertaling wilt of zich geroepen 
voelt om het te vertalen, regelen we dat dan wel.   



5. PR 
Kevin heeft mail gehad over tuchtcollege. Ze vragen wat we gaan doen met de 
tuchtcommissie; wie de leiding krijgt en hoe we deze gaan formeren. Dit wordt verschoven 
naar de bestuursupdate. 
 
Er is nog steeds geen access voor de facebook. Chula reageert niet. Kevin wil ook nog een 
facebook post maken over het bestuursweekend.  
 
Anna stelt voor dat we allemaal een stukje schrijven voor op de website. Dit stukje moet in 
het Nederlands. We zetten de deadline op volgende week om een stukje en een foto in te 
leveren voor/tijdens de vergadering. Het is leuk om een match-foto te doen. Kevin zegt dat 
de stukjes er volgende week zondag op kunnen staan 
 
 
6. Financiën 
Kyra heeft nog niks binnen van de ING.  
Gaëlle vraagt naar internetbankieren maar dat komt met het pasje. Het pasje komt eind deze 
week/begin volgende week.  
 
Anna vraagt naar betalingsdeadline van huidige (nieuw ingeschreven) leden. De deadline 
wordt 30 november. De teams betalen dan in een keer voor alle ingeschreven leden. 
 
Voor de losse extra leden komt een google doc met betalingsgegevens 
 
 
 
7. Lidmaatschap 
Laurent: Iedereen heeft de benodigde informatie gestuurd volgens Max. 
 
 
8. Andere dingen 
De bludgers zijn nog niet besteld. Ze worden asap besteld. Zolang ze er voor de eerste 
leagueday zijn is het prima. 
 
Gaëlle zegt dat ze ook gepoked heeft namens de mosas maar geen reactie hebben gehad.  
 
Laurent heeft twan antwoord gegeven op z’n nonplaying coach vraag (nonplaying coaches 
moeten zich ook inschrijven bij QNL). Er is nog geen reactie. 
  



9. Vrijwilligers update 
- 
 
 
7. Bestuurs update 
Tuchtcollege: Kevin stelt voor om dit te modelleren naar tuchtcolleges van andere 
verenigingen.  
Een tuchtcollege geeft stabiliteit en heeft ander nut, maar we kijken vooral naar hoe we het 
gaan samenstellen. 
Kevin: Een tuchtcollege moet werken met een reglement dat onder andere macht van het 
bestuur en het macht van de vereniging over het bestuur bevat.  
 
Er moet een code of conduct komen om als basis voor de uitspraken van het tuchtcollege te 
dienen.  
 
Er moet nog een ALV komen om het oude bestuur uit te hameren en het beleidsplan te 
presenteren.  
 
We gaan aan congress vragen of ze oké zijn met het uithameren in een post of dat ze een 
echte ALV willen. 
  



8. WVTTK 
KvK overzet: Laurent is ernaar aan het kijken. Laurent weet niet onder welke rechtsvorm wij               
vallen. 
 
 
Anna: Redirect jou relevante mailadressen naar het mailadres dat je het vaakst checkt 
 
Kevin: Bedankdag 
Gaëlle: Heeft nu nog geen haast.  
Anna: Er moet wel iets komen voor Chula/ex-bestuur. 
 
Volgende vergadering: 13-11 
Eindtijd: 23:18 


