
QNL Bestuursvergadering 09-04-2019 
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: 22:30 
 
 
2. IQA 
Gexto vs. Richmond, beiden hebben veel pro's en veel con's. Het grote debat is 
voornamelijk een groot toernooi met veel teams vs. een toernooi van goede kwaliteit. Voor 
ons betekent het voornamelijk dat het heel veel geld gaat kosten waardoor dat mogelijk ten 
koste kan gaan van de kwaliteit van het NT.  
 
We zullen congress alle informatie geven die we hebben zodat de teams een afgewogen 
keuze kunnen maken en zij een stem kunnen uitbrengen voor dan wel Gexto, dan wel 
Richmond. De complete bids worden 16 april openbaar gemaakt. Dan wordt er 21 april 
bekend gemaakt welke ngb's full member zijn en dus mogen stemmen. (Dit gaat op basis 
van betaalde fees) Op 23 april gaat de stemming open, die sluit op 30 april en op 3 mei 
wordt bekend gemaakt waar world cup 2020 gaat plaatsvinden. 



 
3. European Quidditch Federation 
21 april is de volgende EQF vergadering 
 
4. Gameplay 
 
 
5. PR 
Kevin heeft voor het pr-plan verschillende items opgezocht die op facebook gedeeld kunnen 
worden. Ook is Kevin in een groepsapp geplaatst van alle PR mensen internationaal. 
 
Voor de Facebook items kunnen: 

- de Thestrals op EQC 
- aangepast meet the teams 
- Mosasaur poster? 

Juliane moet nog contact mee worden opgenomen omtrent assistentie voor de PR. 
 
 
6. Financiën 
Er is een boodschappenlijst voor pionnen, icepacks en dergelijke zaken. De IQA fees voor 
lidmaatschap worden betaald.  
 
7. Lidmaatschap 
 
8. Andere dingen 
 
 
9. Vrijwilligers update 
 
 
10. Bestuurs update 
 
 
11. WVTTK 
 
 
Volgende vergadering: 16 april 
Eindtijd: 23:33 
 


