
QNL Bestuursvergadering 30-04-2019 
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) 
Gaëlle Pelupessy (Gameplay Director) 
Kevin Prins (PR Director) 
Kyra Rombouts (Penningmeester) 
 
Afwezig: 
Max van Veen (Membership Director) 
 
Samenvatting  
 
1. Openingstijd: 22:16 
 
 
2. IQA 
Er moet vanavond voor worldcup gestemd worden, de drie opties zijn richmond, Gexto en 
blanco. De werewolves, thestrals, dementors en ravens willen blanco stemmen, de rest van 
de teams heeft niet gereageerd. De werewolves vinden dat deze beslissing niet op de 
NGB’s mag worden afgeschoven, omdat als het dan mis gaat de schuld op de NGB’s kan 
worden afgeschoven. Blanco stemmen geeft dus de mening door dat we het hier niet mee 
eens zijn. 
Gaëlle stelt voor om inderdaad blanco te stemmen en een uitleg mail naar IQA te sturen dat 
we het hier niet mee eens zijn. Anna kaart aan dat het misschien beter is voor QNL als 
worldcup in Spanje is. 



3. European Quidditch Federation 
EQC D1 gaat gebeuren  
4. Gameplay 
League day 3 is gebeurd. Ging helemaal prima. We moeten contact bij zuilen krijgen voor 
als we daar zijn zodat we weer niet voor een dicht hek staan.  
EHBOers moeten verteld worden hoe ze de icepacks moeten gebruiken want dit gaat 
blijkbaar niet goed, en ze moeten vooral niet terug in het doosje geduwd worden. 
 
We willen medailles bestellen nadat de begroting goed is gekeurd. 
 
DQCcie moet aan de slag  
 
5. PR 
 
Lars moet even gevraagd worden hoe en wat er verder met de website gaat/moet gebeuren. 
Externe notulen moeten online komen. 
 
 
6. Financiën 
De materiaal boodschappenlijst moet veranderd worden in een excel lijst voor handigheid. 
Begroting moet naar een kasco, we hebben geen kasco. Hier is een plan voor. 
 
7. Lidmaatschap 
 
 
8. Andere dingen 
Materiaalupdate: de hoops zijn bij Kyra, de ballen en EHBOdingen zijn bij het NT, chula 
heeft een tafeltje gedoneerd.  
Chula heeft een groot aantal formulieren aan Laurent gegeven, deze moeten worden 
ingescand onder andere zijn dit consent formulieren voor filmen, inschrijfformulieren en 
gevonden voorwerpen. 
 
9. Vrijwilligers update 
 
10. Bestuurs update 
 
 
11. WVTTK 
 Volgende vergadering: 03-05-2019 
Eindtijd: 23:43 
 


