
QNL Bestuursvergadering 20-11-2018 
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) 
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: 22:20 
 
 
 
2. IQA bi-weekly digest 
De IQA probeert incoporated te worden en heeft een opzet voor statuten. In artikel 4.05 
(responsibilities of members of the association) staat een stuk over wat de leden geacht 
worden te doen. Dit moet goed doorgelezen worden en een duidelijke mening over worden 
gevormd. 
 
In deze statuten staat ook een dopingpolicy, deze komt overeen met die van WADA. Het is 
dus van belang dat in de toekomst spelers die bijvoorbeeld medicijnen of hormonen 
gebruiken daarvoor tijdig een dispensatie bemachtigen om op internationale toernooien te 
kunnen spelen. 



 
 
3. European Quidditch Federation 
EQF wordt waarschijnlijk associate member van IQA zodat ze aanwezig kunnen zijn bij 
vergaderingen.  
 
Felix treed uit als hoofd van de IQA. 
 
 
4. Gameplay 
Als reactie op Antwerp B dat samen met zijn grotere broer Antwerp A komt er binnen QNL 
binnenkort een B-team policy. De strekking hiervan wordt waarschijnlijk dat er maar één 
team per vereniging naar EQC kan. Ook komen er limieten op welke spelers, wanneer en 
hoevaak van het A-team naar het B-team en vice-versa kunnen overgeplaatst worden. 
 
Gaëlle heeft hard nagedacht over een slecht weer policy. Waarschijnlijk staken we 
wedstrijden vanaf -3 graden zonder neerslag en 0 graden met neerslag. Ook vanaf 
windkracht vijf of bij een weeralarm, wordt er niet gespeeld. Over warm weer gaan we later 
beslissen. 
 
 
5. PR 
Kevin gaat de volgende league dag aankondigen. Lars wil helpen met de website. We zijn 
hier positief over, maar willen wel eerst een plan zien met daarin wat hij wil verbeteren e.d. 
 
 
 
6. Financiën 
We hebben de papieren nu rond voor de bankrekening, maar de kvk moet eerst op naam 
van Laurent voordat we daadwerkelijk bij de rekening kunnen. We gaan vragen of Robin, die 
wel toegang heeft, of hij ons wil helpen met inzage geven in de financiën en we via hem geld 
kunnen uitgeven.  
 
 
7. Lidmaatschap 
Max maakt een google form voor individuele lidmaatschappen. De deadline voor de betaling 
is een week na het invullen van het formulier. 
 
 
8. Andere dingen 
- 
 
9. Vrijwilligers update 
- 



 
 
7. Bestuurs update 
- 
 
 
8. WVTTK 
- 
 
 
Volgende vergadering: 27-11-2018 
Eindtijd: 23:34 
 


