
QNL Bestuursvergadering 11-12-2018 
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: 22:19 
 
 
2. IQA bi-weekly digest 
 
 
3. European Quidditch Federation 
Er is een probleem aangaande de verdeling van de pots voor de loting voor EQC D2, 
aangezien veel van de geplaatste teams geen internationale ervaring hebben en er dus 
geen beeld in wat een goede seed is voor hen. Waarschijnlijk gaan de seeds op de ranking 
van de NGB's. 
 
Anna gaat vragen hoe de rest van EQF het vindt dat er meerdere B-teams naar D1 gaat. Dit 
met een oog op onze aanstaande B-team policy. 



4. Gameplay 
Aart van sportpark zuilen en Laurent hebben goed contact gehad. De belijning van ektq 
staat nog. Wel moet er op gelet worden dat er in de kantine zo min mogelijk eigen 
consumpties genuttigd mogen worden. Gaëlle gaat dit aan de teams doorgeven. 
 
Als het contact zo goed blijft als het nu is is er zeker mogelijkheid om hier vaker terug te 
komen 
 
5. PR 
Kevin heeft de vertalers van de website een bericht gestuurd. Leonie stopt ermee, Manon wil 
nog wel helpen, maar dit moet wel tijdig aangegeven. Gaëlle gaat Kevin ondersteunen met 
de Facebook.  
 
LD2 event is aangemaakt. 
LD3 gaat niet in januari plaatsvinden. 
 
Er is 29 december een Harry Potter evenement in Almere, we gaan polsen of er interesse is 
vanuit de community om QNL hier te vertegenwoordigen.  
 
6. Financiën 
Zijn na dit weekend gefixt. We zijn er namelijk dit weekend allemaal bij want Laurent heeft 
van Anna, Kyra, Max en zichzelf een handtekening als nieuwe functionarissen nodig. 
Daarna moet hij ook nog ff een handtekening van Robin stelen en dan kunnen de papieren 
KvK.  
 
Gaëlle heeft Niels gepoket om de EHBO-rekening uit enschede te betalen. Ze willen 
namelijk heel snel geld zien anders wordt er een incassobureau bijgehaald 
 
Anna heeft Miek geappt dat het bludgergeld komt zodra we in de rekening kunnen 
 
Laurent heeft een KvK stappenplan opgesteld voor het volgende bestuur. 
 
Kyra is bezig geweest met het maken van facturen. Staan de rosters van eerste leagueday 
op de drive.. Gaëlle is een netjes gameplaymapje aan het maken zodat dat in een keer 
netjes op de drive kan.  
 
Anna gaat na volgende week woensdag het refgeld fixen van EKTQ en een NC-commissie 
bouwen.  
 
De Werewolves hebben schade van 10.63 gedeclareerd van EKTQ. Dit wordt door de 
commissie afgehandeld en daarna betaald.  
 
Er wordt een structuur opgezet  waarbinnen teams schade kunnen declareren. Dit wordt drie 
weken, met foto’s en specificaties en hoeveel geld het kost. Gaëlle gaat kijken wat het 
makkelijkst is, waarschijnlijk een (hele open) google form of gewoon een documentje (stuur 



mailtje met titel...naar financien@ en dan de dingen die er in moeten). Het komt op de site 
onder resources.  
 
7. Lidmaatschap 
 
Er komt deze week een individueel inschrijfformulier.  
 
8. Andere dingen 
De externe notulen staan nu in een mapje op de drive zodat ze makkelijk te editen zijn.  
 
9. Vrijwilligers update 
Gaëlle gaat Chula op league day aanspreken of ze nog ref coördinator wil zijn. 
 
 
 
7. Bestuurs update 
 
 
8. WVTTK 
 

 
 
Volgende vergadering: 18-12-2018 
Eindtijd: 23:37 
 


