
QNL Bestuursvergadering 04-12-2018 
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: 
 
Samenvatting  
 
1. Openingstijd: 22:16 
 
 
2. IQA bi-weekly digest 
EG 2017 is er 4100 euro verlies geleden. Hier was 500 euro voor inbegroot. Dit betekent dat 
er 3600 euro is "kwijtgeraakt". Dit is geen ramp voor QNL, maar de fees voor EG dit jaar 
kunnen hierdoor wat hoog uitvallen. 
 
Anna was aanwezig bij de IQA vergadering. Daar zou gestemd worden over de bylaws, 
maar dit kon niet omdat er te weinig stemgerechtigden aanwezig waren. Wij hebben ons als 
Nederland goed ingelezen en hadden veel aan te merken. De IQA gaat opnieuw naar de 
bylaws kijken.  
 
Verder wil de IQA naar één stem per NGB, in plaats van een gewogen systeem, wat positief 
is voor QNL. 



 
Een nieuwe stemming is gepland op 15 december. 
 
3. European Quidditch Federation 
Felix stopt per december met EQF, hij blijft tot februari/maart actief voor overdracht. 
 
4. Gameplay 
De hoops overleven als het goed is nog één league dag.  
 
Op die league dag moet eigenlijk echt drie wedstrijden per team gespeeld worden. Om het 
leed te verzachten gaan we kijken naar iets van thee o.i.d. @Gaelle gaat dit fixen. 
 
De EKTQ scoresheets zijn ingescand en staan op de EKTQ drive. 
 
5. PR 
 
 
6. Financiën 
De KvK en bank zijn bijna geregeld. 
 
 
7. Lidmaatschap 
 
 
8. Andere dingen 
 
NT: Laurent overziet Nick in het selecteren van de NT staff. 
 
9. Vrijwilligers update 
Chula krijgt haar refcoördinator e-mailadres en inlog toegestuurd door @Gaelle. 
 
7. Bestuurs update 
Op facebook is het bestuur veranderd naar ons.  
 
8. WVTTK 
 
 
Volgende vergadering: 11-12-2018 
Eindtijd: 23:10 
 


