
QNL Bestuursvergadering 23-04-2019 
Notulen door Laurent Lardenois en 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 
Er is een kostenvergelijking gemaakt die we kunnen delen binnen congress. 
Zorg dat laatste info over WC in congress komt, en zorg dat het confidential blijft 
Er zijn nieuwe requirements om een NGB onder de IQA te worden, we hebben 3/4 en maar 
2/4 nodig, dus we zitten nog goed. 
 
3. European Quidditch Federation 
EQC D2 2020 wordt misschien wederom in het oostblok gehouden. 
 



4. Gameplay 
Gaëlle gaat na deze leaguedag medailles regelen voor league van dit seizoen en vorig 
seizoen. Alleen het team op de eerste plaats krijgt medailles. 
 
Refbetalingen worden gedaan na de laatste league. 
 
Er is een ODSC-comité aan het ontstaan.  
 
Gaëlle wil binnenkort voor volgend jaar leaguedagen gaan vastprikken. 
 
DQC gaat best wel steady. 
 
5. PR 
 
Gaëlle doet PR dingen op facebook en in de mail. 
 
6. Financiën 
 
Laurent gaat morgen langs bij de KvK 
 
Gaëlle fixt de begroting.  
 
7. Lidmaatschap 
Ledenbestand komt woensdag op de drive. 
 
 
8. Andere dingen 
 
 
Externe notulen 
 
Er moet een agenda gemaakt worden voor de ALV. Dit doen we aan het einde van deze 
vergadering. 
We vragen de teams om vooraf amendementen schriftelijk in te sturen. Als ze niet van te 
voren zijn ingestuurd, worden ze niet besproken. 
Op de ALV zelf is er GEEN mogelijkheid om de amendementen en statuten verder te 
discussiëren. 
Als de statuten worden aangenomen, worden we zsm rechtspersoon. 
 
 
9. Vrijwilligers update 
 
 



10. Bestuurs update 
 
 
11. WVTTK 
 
 
Volgende vergadering: 30-04-2019 
Eindtijd: 00:23 
 


