
QNL Bestuursvergadering DATUM 
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: 
Geen 
 
Samenvatting  
 
1. Openingstijd: 22:24 
 
 
2. IQA bi-weekly digest 
Er is nieuws over EG en WC. De finalisten voor EG-organisatie zijn Spanje en Duitsland. 
Voor WC zijn het Canada, USA of dezelfde plek in Spanje. Wegens visas en dergelijke 
zaken ligt de voorkeur van het bestuur bij Spanje voor WC en Duitsland voor EG.  
 
Er zijn geen continental games voor Azië en Oceanië. Het kan daardoor dat sommige van 
die landen mee komen doen bij EG als ze dat willen.  
 
 



3. European Quidditch Federation 
De EQF-meeting is verplaatst naar volgende week.  
 
4. Gameplay 
Gaelle houdt het weer in de gaten om te beslissen of er twee of drie wedstrijden per team 
gespeeld worden op de volgende league day. De voorkeur gaat uit naar drie games omdat 
we vrij laat begonnen zijn met league.  
 
Er is een veld op olympos (Met kleedkamers e.d.) geregeld. Evt. valt hier een deal aan te 
hangen om de dementors de mogelijkheid te bieden hier een aantal keer per jaar te trainen. 
Het financiële gedeelte wat hieraan hangt heeft Gaelle grof uitgerekend. Het lidmaatschap 
voor individuele spelers moet volgend jaar dan waarschijnlijk met €2,50 omhoog en de 
teamfee met ongeveer €5 tot €10 zodat we dat veld+faciliteiten tijdens de league van dat 
seizoen kunnen gebruiken.  
 
De dementors worden gevraagd hoops te leveren voor league day. De nargles worden 
eventueel gevraagd om hoops te leveren voor EKTQ. 

 
5. PR 
- 
 
6. Financiën 
We kunnen nog steeds niet in de rekening. Alle openstaande betalingen moeten naar 
financien@quidditchnederland.nl gemaild worden. De thestrals hebben een factuur 
gekregen voor hun teamcontributie en lidmaatschappen omdat zij hierom hebben gevraagd. 
In de toekomst gaan alle transacties via facturen.  
 
7. Lidmaatschap 
Alle teams hebben een mail gekregen met daarin wat en hoe ze moeten betalen voor 
lidmaatschap en teamcontributie. Ook de Mosasaurs en de Manticores hebben beiden een 
apart mailtje gekregen met die informatie voor hun gevallen. De thestrals hebben al betaald. 
 
 
8. Andere dingen 
De hoeveelheid mail accounts moeten worden uitgespit en de andere mailaccounts moeten 
worden doorgelinkt naar de accounts die gebruikt worden door het bestuur. 
 
 
 
9. Vrijwilligers update 
 
 

mailto:financien@quidditchnederland.nl


7. Bestuurs update 
Laurent is bezig zodat de emailadressen die we niet gebruiken doorgestuurd worden naar 
de daarvoor bestemde inboxen die we wel gebruiken.  
 
 
 
8. WVTTK 
Icepacks zijn tot 2023 goed  
 
Volgende vergadering: 20-11-2018 
Eindtijd: 23:14 
 


