
QNL Bestuursvergadering 08-01-2019 
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: 22:21 
 
 
2. IQA 
Er was een stemming over of de stemming over de plek waar world cup gehouden wordt uit 
te stellen met twee maanden. Over twee maanden zijn er namelijk nieuwe trustees, 
waaronder meer europeanen. Omdat het wenselijk is om WC in Spanje te houden en die 
kans groter is als er meer Europese trustees zijn. Hierom hebben we gestemd voor uitstel. 
 
Er komt een nieuw logo voor de IQA, deze hoeft momenteel niet aangepast te worden op NT 
jerseys. 
 
 



3. European Quidditch Federation (en QPL) 
Jack Lennard heeft zijn excuses aangeboden en gaat volgend jaar beter kijken naar de QPL 
data zodat er genoeg ruimte is voor binnenlandse competities. 
 
 
4. Gameplay 
De teams zouden utrecht evt. als vaste league locatie willen accepteren als EKTQ en DQC 
daar niet worden gehouden. De dementors zouden meer van de veldhuur betalen. Als dit 
doorgaat kunnen we wellicht opslag op locatie krijgen. 
 
Het lijkt ons een steeds beter idee om in de toekomst tournament bids aan te nemen van 
teams, omdat dit hospitality verantwoordelijkheid weghaalt bij de commissies, zodat die zich 
op gameplay. 
 
We gaan in februari nieuwe hoops bouwen.  
 
We zijn voorzichtig aan het rekruteren voor DQC. Binnenkort komt er een post om mensen 
te werven. 
 
 
5. PR 
We hebben een nieuwe beheerder die in de website dingen aan kan passen en dergelijke. 
Deze zal zich even oriënteren en ons laten weten wat hij wil gaan doen.  
 
Er is een lijstje van wat we zo snel mogelijk willen updaten. 
 
 
6. Financiën 
Geen updates. We hebben nog steeds handtekeningen nodig. Helaas hebben we deze om 
redenen van buitenaf nog niet kunnen bemachtigen.  
 
 
7. Lidmaatschap 
Google form voor individuele inschrijving komt deze week. 
 
 
8. Andere dingen 
- 
 
 
9. Vrijwilligers update 
Lars van den Broek is nu websitebeheerder. 
 
 



7. Bestuurs update 
Gaëlle en Kyra gaan binnenkort aan de begroting werken. 
 
 
8. WVTTK 
- 
 
 
Volgende vergadering: 15-01-2019 
Eindtijd: 23:28 
 


