
QNL Bestuursvergadering 27-11-2018 
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) 
Kevin Prins (PR Director) 
Kyra Rombouts (Penningmeester) 
 
Afwezig: 
Gaëlle Pelupessy (Gameplay Director) (Reden: dood) 
 
 
Samenvatting  
 
1. Openingstijd: 22:16 
 
 
2. IQA bi-weekly digest 
Niets te melden. 
 
 
3. European Quidditch Federation 
Idem. 
 
 



4. Gameplay 
De werewolves hebben een probleem dat ze een groot board hebben en dus geen mensen 
over hebben om in de leaguecie te stoppen. In overleg met hen komt er een uitzondering 
omdat sommigen van hen een kleinere taak hebben en mag er een van hen dus wel in de 
commissie. Andere teams mogen ook vragen om zo'n behandeling, maar dit gaat in overleg 
met Laurent. 
 
Gaelle blijft hoofdverantwoordelijke voor league. 
 
League dag drie zal in februari/maart gaan plaatsvinden. 
 
 
5. PR 
Noah heeft het wachtwoord van de twitter niet. Hier moeten we dus op een andere manier 
achter komen.  
 
 
6. Financiën 
Laurent is naar de kvk geweest en heeft nu de goede formulieren. Dit zijn 
wijzigingsformulieren voor het nieuwe bestuur, formulieren voor de uittreding van de 
voorzitter, de uittreding van het oude bestuur en die voor het intreden van het nieuwe 
bestuur (Laurent, Anna, Kyra, Max). Als deze zijn ingeleverd en ondertekend zijn door Robin 
Mier staat alles op onze naam en kunnen we eindelijk bij de ING dingen betalen e.d. 
 
De bludgers zijn binnen maar moeten nog betaald worden. Als het goed is krijgen we hier 
een factuur voor. 
 
We zijn nog steeds op zoek naar de beste hoop-configuratie. We zijn zoveel mogelijk 
designs en customer testimonials uit heel de internationale quidditch community. 
 
Na volgende league day moeten er nieuwe ice-packs gekocht worden, omdat er nogal wat 
zijn gebruikt op EKTQ. We gaan goed monitoren hoeveel er per league day gebruikt worden. 
 
Gaelle heeft naar de EHBO-doos gekeken en zij was positief verrast door de volledigheid en 
kwaliteit. Wellicht moeten er meer pleisters komen. 
 
Sommige mensen willen een tweede partytent. Dit kan, maar dat moet dan ergens anders 
opgeslagen worden en apart vervoerd worden van de rest van de spullen, want Kyra kan het 
niet meer handelen. Wellicht wordt dit een aanhanger.  
Het is nu al lastig voor Kyra om de spullen bij haar op te slaan. We kijken daarom of er een 
opslag gehuurd kan worden in Utrecht, omdat dit centraal gelegen ligt. 
 
We kunnen de oude QNL bludgers aan opstartende teams schenken. 
 
 



7. Lidmaatschap 
 
De Manticores moeten drie primary leden bij QNL hebben om officieel developing te zijn. 
Stephanie moet ook lid worden om aanspreekpunt en congresslid voor de Manticores te 
mogen worden.  
 
Max stuurt een mailtje naar de Manticores om dit aan hen te communiceren. 
 
De membership policy moet geupdate worden. 
 
 
8. Andere dingen 
-EKTQ 
Er komt een feedback form voor EKTQ. 
De algemene consensus binnen het board is redelijk positief.  
 
Anna is wel voor pots gebruiken bij de loting, zodat de loting eerlijker is. Ook had ze het leuk 
gevonden als er meer awareness was geweest voor wie er in het board zit. Het contact met 
de locatie kan beter.  
 
Laurent wil dat er duidelijk aan de ehbo wordt aangegeven dat dit een harde sport is en dat 
er dus ook voldoende icepacks zijn. 
 
Het was best vervelend dat er geen medailles waren.  
 
-Standaard leverancier prijzen 
Laurent wil een standaard leverancier regelen zodat er een QNL specifieke afslag (Qnl logo 
lijnen zoals op nt jersey) gemaakt kan worden. Dit kan wel iets duurder uitvallen dan we nu 
hebben, maar we hebben dan wel goed contact met de leverancier. 
 
 
9. Vrijwilligers update 
Het e-mailadres voor refcoordinator moet naar Chula gecommuniceerd worden. 
Ook gaan we meer vaart achter een snitchcoordinator zetten. 
We gaan bij Noah peilen of hij de twitter bij wil houden. 
Kevin gaat met Lars zitten over de website. 
10. Bestuurs update 
 
 
11. WVTTK 
 
 
Volgende vergadering: 04-11-2018 
Eindtijd: 23:51 
 


