
QNL Bestuursvergadering 29-01-2019 
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  
- Signups voor EQC D1 en D2 zijn open. QNL moet de Thestrals helpen om het refquota op 
D2. 
- Voormalige Nargles zijn vrij om een ander team te zoeken. Dit wordt niet beschouwd als 
transfer. 
- Hoe het nu met de league verder moet gaat blijken uit de Leaguecievergadering. 
- De individuele inschrijfformulieren zijn verstuurd.  
 
1. Openingstijd: 22:13 
 
 
2. IQA 
Er komt een nieuwe IQA website.  
De deadline voor trustees is uitgesteld naar 31 januari. 
 
 



3. European Quidditch Federation 
Signups voor EQC D1 en D2 zijn open. Op D2 moet QNL de Thestrals helpen om het 
refquota te halen van 1 AR en 1 SR. Ook moeten er minimaal twee general volunteers 
geleverd worden vanuit QNL. 
 
 
4. Gameplay 
De Nargles hebben besloten henzelf op te heffen. Dit geeft ons een probleem aangaande 
het format van de League en hoe we daarmee verder moeten. We zijn op het moment aan 
het kijken naar de mogelijkheden. Duidelijkheid hierover komt na de LeagueCie vergadering 
van 10 februari.  
 
Er komen waarschijnlijk drie leaguedagen in plaats van vier, met een mogelijke uitloop naar 
vier. Wel moeten de Ravens en Lumos een extra wedstrijd spelen, waar zij dan akkoord 
mee moeten gaan.  
 
Alle Nargles zijn vrij om in overleg met het team lid te worden van een ander team.  
 
 
De DQC-cie is shaping up. Er zijn nu drie leden, Anna wil er graag vier.  
 
 
5. PR 
Kevin is bezig met een plan opzetten voor langetermijn PR op facebook. 
 
Kevin gaat elk team vragen of hij op PR gebied nog iets specifieks voor ze kan betekenen, 
bijvoorbeeld het aankondigen van open trainingen.  
 
 
 
6. Financiën 
Laurent moet nog steeds een handtekeningenrondje maken met de papieren. 
 
7. Lidmaatschap 
De inschrijfformulieren zijn verstuurd.  
Totale lidmaatschapoverzicht is volgende week te verwachten. 
 
 
8. Andere dingen 
- 
 
9. Vrijwilligers update 
- 



 
10. Bestuurs update 
- 
 
 
11. WVTTK 
Hoops wordt vervolgd. 
 
 
Volgende vergadering: 12 februari (wegens afwezigheid) 
Eindtijd: 23:07 
 


