
QNL Bestuursvergadering 26-02-2019 
Notulen door Kyra Rombouts 
 
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: 22:23 
 
 
2. IQA 
Komt een deadline for inschrijven EG. Anna houd in de gaten wanneer de deadline is.  
 
Niet iedereen vindt het nieuwe logo slecht. 
 
 
3. European Quidditch Federation 
24 feb was er een EQF meeting, Anna was afwezig. 
  



4. Gameplay 
De dementors zijn akkoord gegaan met de afspraak over veld huur. 
 
DQCcie moet nog van de grond komen, gaat langzaam 
1e DQC vergadering nog niet geweest.  
Bids moeten eind april gefixt zijn. 
 
Materiaal is uitgeleend voor NT tryouts, dit ligt nu bij de Thestrals tot na de 2e tryouts 
 
 
5. PR 
Er is gecommuniceerd met de Thestrals over extra PR voor EQC, ze willen graag de lekker 
gezwerkt merch gepromoot hebben. Kevin gaat hiermee aan de gang. 
 
 
6. Financiën 
We hebben een paar handtekeningen. Laatste worden mogelijk deze donderdag gehaald.  
 
Ravens hebben gemaild voor de playerfee, ze hadden 1x teveel betaald in November. Nu ze 
nieuwe spelers aan het inschrijven zijn betalen ze 1x minder zodat dit verrekend is.  
 
IQA contributie 2015-2016 moet bewijs van betaling van komen. Contributie 2016-2017 en 
2017-2018 is niet betaald. Deze moeten we nog betalen. Contributie 2018-2019 moet 
waarschijnlijk ook binnenkort.  
 
 
7. Lidmaatschap 
Ledenaantal 106? 
Aangezien er niet op EKTQ rosters stond of spelers secondary zijn of niet is dit getal nog 
steeds een schatting.  
Mensen die gespeeld hebben op EKTQ of League moeten betalen.  
Doorgestreepte mensen op de EKTQ rosters waren er niet.  
 
Ravens en Lumos willen hun eigen rosters hebben zodat ze kunnen kijken of iedereen 
betaald hebben.  
 
 
8. Andere dingen 
 
 
9. Vrijwilligers update 
Overzicht vrijwilligers staat ergens in drive.  
 



NT training is op onze uitloopdag training gaan doen, hierop wilden we de bedankdag doen. 
Bedankdag kan dus niet dan, verplaatsen naar een bedankmoment op een Leaguedag? 
 
 
10. Bestuurs update 
 
 
11. WVTTK 
 
 
Volgende vergadering: 05-03-2019 
Eindtijd: 22:51 
 


