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Samenvatting  
 
1. Opening: 19:31 
Laurent heet iedereen welkom en opent de vergadering. 
 
2. Notulen vorige ALV 
Vraag van Wageningen Werewolves of we namen voluit willen schrijven, regelnummers en 
paginanummers willen gebruiken. De stemmingsresultaten willen zij graag ook duidelijker 
zien. Ook merken zij op dat het taalgebruik in de toekomst professioneler kan. Laurent zegt 
toe het in de toekomst mee te nemen. 
 
De stemming over de notulen:  
Voor: Rotterdam, Wageningen, Eindhoven, Twente, Utrecht. Tegen: - Blanco: - Onthouden: - 
NOTULEN GOEDGEKEURD 
 
 
3. IQA WC 2020 
Onze stem voor WC 2020 met argumentatie, en de eventuele uitslag van de stemming. 
Nog een extra announcement over de gewijzigde requirements voor NGB’s binnen de IQA. 
 
Anna vertelt over de stemming over world cup. QNL heeft als enige NGB blanco gestemd. 
Deze beslissing was een combinatie tussen de meningen van de teams en een reactie op 
hoe het bestuur de backlash in de community heeft ervaren. 
 

4. IQA requirements voor NGB’s 
De nieuwe requirements voor de zijn: 1. Hebben van 100 leden of meer. 2. Het hebben van 
vier bestuursleden binnen het bestuur van de NGB. 3. Het hebben van acht gecertificeerde 
head referees. 4.  Om volledig lid te zijn van de IQA moet je voldoen aan twee van de vier 
eisen. QNL voldoet momenteel aan alle vier deze eisen. 
 
5. Statuten 
Doornemen amendementen die geschreven zijn ingestuurd 
 
Laurent deelt de lijst met amendementen. 

1. Amendement op de inhoudsopgave: Voor: DTD, WW, LE, RR, TT Tegen: - Blanco: - 
Onthouding: - 
AMENDEMENT AANGENOMEN 
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2. Amendement op artikel 1.3: Voor: TT, DTD, RR, WW, Tegen: - Blanco: LE 
Onthouding: - 
AMENDEMENT AANGENOMEN 
 

3. Amendement op artikel 2.1: Voor: LE, WW, RR, TT Tegen: Blanco: Onthouding: DTD 
AMENDEMENT AANGENOMEN 
 

4. Amendement op artikel 4.1: Voor: WW, RR, TT, LE  Tegen: - Blanco: Onthouding:  
AMENDEMENT AANGENOMEN 
 

5. Amendement op artikel 4.2: Voor: WW, TT, LE, RR Tegen: - Blanco: Onthouding:  
AMENDEMENT AANGENOMEN 
 

6. Toevoeging artikel 4.3: Voor: WW, LE, TT, RR , DTD Tegen: - Blanco: Onthouding: - 
ARTIKEL AANGENOMEN 
 

7. Amendement op artikel 5.1:  
Lumos vraagt wat er bedoeld wordt met een seizoen. Laurent antwoord dat dit beter 
vervangen kan worden door boekjaar. 
Voor: WW, LE, DTD, RR, TT Tegen: - Blanco: Onthouding: - 
AMENDEMENT AANGENOMEN 
 

8. Amendement op artikel 5.5:  
Voor: WW, LE, RR, TT, DTD Tegen: - Blanco: Onthouding: - 
AMENDEMENT AANGENOMEN 
 

9. Amendement op artikel 7.1:  
Voor: DTD, TT, WW, RR, LE Tegen: - Blanco: Onthouding: - 
AMENDEMENT AANGENOMEN 
 

10. Amendement op artikel 8.3:  
Voor: DTD, TT, WW, RR, LE Tegen: - Blanco: Onthouding: - 
AMENDEMENT AANGENOMEN 
 

11. Amendement op artikel 9:  
Lumos vraagt of er niet beter of kan staan in plaats van en. Gaëlle zegt dat dat zo is. 
Voor: DTD, TT, WW, RR, LE  Tegen: - Blanco: Onthouding: - 
AMENDEMENT AANGENOMEN 
 

12. Amendement op artikel 11.1.f.: 
Voor: DTD, TT, WW, RR, LE Tegen: - Blanco: Onthouding: - 
AMENDEMENT AANGENOMEN 
 

13. Amendement op artikel 12.2: 
Voor: DTD, TT, WW, RR, LE Tegen: - Blanco: Onthouding: - 
AMENDEMENT AANGENOMEN 
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14. Amendement op artikel 14.1: 

Voor: DTD, TT, WW, RR, LE Tegen: - Blanco: Onthouding: - 
AMENDEMENT AANGENOMEN 
 

15. Amendement op artikel 16.2: 
Voor: DTD, TT, LE, WW, RR Tegen: - Blanco: Onthouding: - 
 
Werewolves merkt op dat een andere referentie zou kunnen zijn. Gaëlle zegt dat dit 
niet zo is. Ravens hadden enigszins dezelfde opmerking, maar hebben die dan ook 
ingetrokken.  
AMENDEMENT AANGENOMEN 
 
Amendement op artikel 16.3: 
Werewolves hebben een opmerking, ereleden zijn niet eerder vermeld. Laurent zegt 
dat het wellicht goed is om inderdaad te doen en vraagt wat erelid dan moet 
inhouden. Gaëlle zegt dat dit ook via bestuur of congress kan aangedragen worden 
en niet statutair verklaard hoeft te worden. Werewolves wil graag een definitie 
toegevoegd zien worden. Gaëlle vraagt of dit nodig is. Anna vraagt of het vanuit 
NOC-NSF niet vereist is. Gaëlle merkt op dat dit niet relevant is. 
 

16. Stemming verwijdering ereleden uit de statuten: 
Voor: WW, RR, LE Tegen: DTD, TT  Blanco: Onthouding: - 
AANGENOMEN 
 
Niels merkt op dat hij denkt dat ereleden beter toch alvast gedefinieerd kan worden. 
Thestrals merken op dat het beter gelijk gedaan kan worden i.p.v. het voor ons uit 
kunnen schuiven. Laurent merkt op dat een amendement met de definitie van erelid 
ook via congress ingestemd kan worden.  
 
Het bestuur komt hier later op terug en roept de leden op om binnen congress het 
hier over te hebben. 
 
Thestrals vragen of de wijzigingen niet via een ALV doorgevoerd moeten worden en 
het dus niet in congress kan. Gaëlle zegt dat dit wel kan omdat onze statuten nog 
niet gelden en er dus niet alleen via een ALV wijzigingen gedaan worden.  
 
Werewolves merken een interpunctiefout op, deze is verwerkt. 
 

17. Amendement op 16.3: 
Voor: RR, WW, DTD, TT Tegen: -  Blanco: LE  Onthouding: - 
AMENDEMENT AANGENOMEN 
 

18. Amendement op 17.1: 
Voor: RR, WW, DTD, TT Tegen: LE  Blanco: Onthouding: - 
AMENDEMENT AANGENOMEN 
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Lumos merkt nog op dat ze vinden dat het krom is dat de teams het nieuws van een 
aanstaande ALV naar hun leden moeten communiceren. 
 

19. Stemming over of QNL of de teams hun leden moeten informeren: 
Teams: - QNL: RR, WW, DTD, TT, LE 
QNL dient dit te doen. 

 
20. Stemming over nieuwe verwoording: 

Voor: RR, WW, DTD, TT, LE Tegen: -  Blanco: Onthouding: - 
AANGENOMEN 
 

21. Amendement op 17.3: 
Voor: RR, WW, DTD, TT, LE Tegen:   Blanco: Onthouding: - 
AMENDEMENT AANGENOMEN 
 

22. Amendement op 20: 
Voor: RR, WW, DTD, TT, LE Tegen:   Blanco: Onthouding: - 
AMENDEMENT AANGENOMEN 
 

23. Amendement op 21.1: 
Voor: RR, WW, DTD, TT,  LE Tegen:   Blanco: Onthouding: - 
AMENDEMENT AANGENOMEN 
 

24. Amendement op 21.6: 
Voor: RR, WW, DTD, TT,  LE Tegen:   Blanco: Onthouding: - 
AMENDEMENT AANGENOMEN 
 
Ravens hebben een opmerking over de verandering van verwoording. Werewolves 
zijn het hier enigszins mee eens, maar vinden het wel goed zo. Gaëlle geeft een 
goede oplossing.  
 

25. Amendement op 21.7: 
Voor: RR, WW, DTD, TT,  LE Tegen:   Blanco: Onthouding: - 
AMENDEMENT AANGENOMEN 
 

26. Verwijdering 22.5: 
Voor: RR, WW, DTD TT,  LE Tegen:   Blanco: Onthouding: - 
ARTIKEL VERWIJDERD 
 

27. Amendement op 23.2: 
Voor: RR, WW, DTD, TT,  LE Tegen:   Blanco: Onthouding: - 
AMENDEMENT AANGENOMEN 
 

28. Amendement op 23.8: 
Voor: RR, WW, DTD, TT,  LE Tegen:   Blanco: Onthouding: - 
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AMENDEMENT AANGENOMEN 
 

29. Amendement op 23.9 en 23.10: 
Voor: RR, WW, DTD, TT,  LE Tegen:   Blanco: Onthouding: - 
AMENDEMENT AANGENOMEN 
 

30. Amendement op 24: 
Voor: RR, WW, DTD, TT,  LE Tegen:   Blanco: Onthouding: - 
AMENDEMENT AANGENOMEN 
 

31. Amendement op 25.4: 
Voor: RR, WW, DTD, TT,  LE Tegen:   Blanco: Onthouding: - 
AMENDEMENT AANGENOMEN 
 

32. Amendement op 26.1: 
Voor: RR, WW, DTD, TT,  LE Tegen:   Blanco: Onthouding: - 
AMENDEMENT AANGENOMEN 
 

33. Amendement op 26.2 / 26.3: 
Voor: RR, WW, DTD, TT,  LE Tegen:   Blanco: Onthouding: - 
AMENDEMENT AANGENOMEN 
 
 

6. Begroting 2018-2019 
Gaëlle verklaart waarom de begroting maar tot februari reikt en waarom zij dit stuk bespreekt 
en niet Kyra. Gaëlle deelt de begroting in de discord en zal deze puntsgewijs bespreken.  
 
Lumos wil een update over de bankrekening. Alle papieren zijn ingeleverd. Het wachten is 
op de bevestiging van de ING.  
 
Gaëlle verklaart hoe ze aan haar schattingen is gekomen en waar mogelijk of dit klopt. 
Op het eerdere verzoek van de Thestrals om de begrotingen van de afgelopen vijf jaar gaat 
ze niet in omdat dit niet terug te vinden is. Op de vraag van de werewolves of de betalingen 
van vorig jaar nog betaald worden zegt ze dat ze zo goed mogelijk op zoek gaat naar die 
bedragen, maar niets kan beloven.  
 
Gaëlle licht de uitgavenposten toe. Werewolves merken op dat de notariskosten hoger 
kunnen uitvallen.  Gaëlle zegt hier rekening mee te houden. 
 
Gaëlle verklaart dat alle toernooien een begroting moeten krijgen zodat ze financieel meer 
verantwoord worden.  
 
Gaëlle legt uit dat er een materiaal boodschappenlijstje is en dat deze is inbegroot. 
 
Gaëlle legt uit waar de achterstallige betalingen vandaan komen.  
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Werewolves vragen waar de onvoorziene kosten op gebaseerd zijn. Ook willen ze graag 
voortaan schriftelijke toelichting zoals deze nu mondeling gegeven wordt. Gaëlle geeft aan 
dat dit komt.  
 
Thestrals geven aan nog een betaling hebben openstaan. Gaëlle vraagt of dit via de mail 
kan. Lumos vraagt of er declaratieformulieren kunnen komen. Werewolves geven aan dat 
QNL hun systeem hiervoor kan gebruiken en nemen hierover contact op.  
 
Gaëlle vraagt opheldering vanuit de teams over een aantal inkomstenposten waarvan wij 
niet zeker zijn waar ze vandaan komen.  
 
Gaëlle vertelt over de BTW-regeling die wij moeten hanteren. We hoeven bijv. geen BTW te 
heffen over de contributie. Dit is geen grote zorg en Gaëlle zal dit verder uitzoeken als QNL 
daadwerkelijk een rechtspersoon is. 
 
Thestrals geven het advies om facturen te hanteren. We nemen dit mee en zijn hiermee 
bezig. 
 

34. Stemming over de begroting 
Voor: RR, WW, LE, TT, DTD Tegen: - Blanco: - Onthouding: - 
BEGROTING AANGENOMEN 
 

7. Dutch Cup 
Agendapunt aangedragen door Werewolves. 
 
Werewolves vragen een update over Dutch Cup en vragen in hoeverre DQC nog nut heeft. 
Het bestuur geeft aan dat het nut bijvoorbeeld is dat de developing teams ook mee kunnen 
doen en ervaring op kunnen doen.  
 
Werewolves vragen of het wenselijk is dat competitieve teams samen meedoen aan DQC. 
Gaëlle antwoord dat dit alleen kan als beide teams minder dan zeven spelers kan leveren.  
 
 
8. Sportpark Zuilen veldhuur volgend jaar 
Laurent wil bespreken of we Sportpark Zuilen volgend seizoen weer kunnen huren voor 
league. Thestrals willen dat dit ook met het NT besproken wordt. Werewolves vragen of de 
kleedkamers verwarmd zijn. Laurent zegt toe dit uit te zoeken. Gaëlle zegt league voor 
volgend jaar in te willen plannen met een degelijke winterstop. Dementors vragen of er ook 
opslag is voor spullen. Ook dit gaan we uitzoeken, maar we willen dan eerst weten of we 
volgend seizoen terugkeren. 
 

35. Stemming over het voortzetten van het contact met Sportpark Zuilen: 
Voor: RR, WW, LE, TT, DTD Tegen: - Blanco: - Onthouding: - 
AANGENOMEN 
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36. Stemming "Willen we league volgend jaar weer op Sportpark Zuilen houden?"” 
Voor: RR, LE, DTD Tegen: - Blanco: WW, TT Onthouding: - 
AANGENOMEN 

 
37. Stemming over of de NT try-outs vergoed moeten worden door QNL: 

Voor: RR, WW, LE, TT, DTD Tegen: - Blanco: - Onthouding: - 
AANGENOMEN 
 

38. Stemming over of de NT trainigen vergoed moeten worden door QNL en niet door de 
practice squad: 
Voor: - Tegen: RR, LE, TT, DTD Blanco: - Onthouding: WW 
VERWORPEN 
 

NT trainingen worden in de eerste plaats bekostigd door de NT-selectie zelf. Wel is het 
mogelijk dat eventuele overgebleven fondsen naar de NT-trainingen gaan.  
 
9. Communicatie naar de teams 
Agendapunt aangedragen door Lumos. 

 
Lumos stelt voor om de nieuwsbrief terug te brengen. Werewolves vragen waar de externe 
notulen zijn gebleven. Laurent zegt dat de nieuwsbrief mogelijk terugkomt met een 
vrijwilliger van buiten het board en dat er verbetering komt in de transparantie wat betreft de 
notulen. Thestrals vragen waarom er geen beleidsplan was. Laurent verklaart dat dit komt 
door de rommelige overdracht.  
 
10. Gedrag QNL bestuur 
Agendapunt aangedragen door Lumos. 
 
Lumos vind dat de toegankelijkheid van QNL te wensen over laat. Laurent merkt op dat de 
bestuursleden ook nog steeds spelers en teamleden zijn die kunnen wrijven met anderen.  
 
Thestrals noemen de tuchtcomissie. Laurent meldt dat wij deze zo snel mogelijk willen 
opzetten (voor het einde van dit seizoen) of indien nodig aan het volgende bestuur 
overdragen. Kevin heeft al een opzet op papier. 
 
Werewolves melden dat de negatieve uitlatingen van het bestuur negatief effect kan hebben 
op de werving van vrijwilligers of zelfs bestuursleden. Dit nemen we mee en we vragen de 
leden ook om ons direct te wijzen op voorvallen die niet (helemaal) door de beugel kunnen. 
 
 
11. Overname en overdracht QNL bestuur en NT staff 
Laurent Geeft aan dat wij deze maand vacatures voor volgend jaar willen versturen. Ook 
willen we dit bestuur zo goed mogelijk gaan helpen met hun overdrachtsperiode. We zullen 
bijvoorbeeld een maand lang meedraaien met hen (naar hun wens) en hen op de hoogte 
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brengen van lopende zaken. Ook zullen we hen helpen met het papierwerk dat bij de 
overdracht komt kijken. 
Thestrals merken op dat ze graag zien dat we de vacatures voor volgende league dag naar 
buiten brengen. 
 
Ook het NT bestuur zal in de toekomst soepeler overgedragen moeten worden, zeker met 
de world cup in Richmond, VS in het vooruitzicht voor 2020. De Ravens merken ook op dat 
de NT staff zo snel mogelijk na het begin van het seizoen gereed moet zijn zodat er zo snel 
mogelijk een selectie kan zijn. Thestrals sluiten zich hierbij aan. Het bestuur is het hier ook 
mee eens. 
 
Thestrals vraagt naar visa's voor Richmond. Gaëlle merkt op dat we niets anders nodig gaan 
hebben dan een esta. 
 
12. Uithameren vorig bestuur 

39. Stemming uithamering voorzitter Robin Mier: 
Voor: 5 Tegen: 0 Blanco: 0 Onthouding: 0 
UITGEHAMERD 
 

40. Stemming uithamering vice-voorzitter Chula Bruggeling: 
Voor: 5 Tegen: 0 Blanco: 0 Onthouding: 0 
UITGEHAMERD 
 

41. Stemming uithamering secretaris Annemieke Drost: 
Voor: 5 Tegen: 0 Blanco: 0 Onthouding: 0 
UITGEHAMERD 
 

42. Stemming uithamering penningmeester Niels van der Wal: 
Voor: 5 Tegen: 0 Blanco: 0 Onthouding: 0 
UITGEHAMERD 
 

43. Stemming uithamering gameplay-director Twan Elting: 
Voor: 5 Tegen: 0 Blanco: 0 Onthouding: 0 
UITGEHAMERD 
 

44. Stemming uithamering pr-director Sander Geraedts: 
Voor: 4 Tegen: 0 Blanco: 1 Onthouding: 0 
UITGEHAMERD 

 
45. Stemming uithamering  pr-director Noah Vissenberg 

Voor: 4 Tegen: 0 Blanco: 1 Onthouding: 0 
UITGEHAMERD 

 
Het volledige bestuur van vorig seizoen is eervol ontslagen. Het bewijs van de resultaten 
van anonieme stemming is in de discord geplaatst.  
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13. WVTTK 
Dementors vragen wanneer de volgende ALV is. Deze staat nog niet gepland maar zal 
hoogstwaarschijnlijk rond augustus plaatsvinden met een nieuw kandidaatsbestuur.  
 
Lumos zou in de toekomst graag zien dat bestanden zoals de begroting van te voren 
beschikbaar zijn. Het bestuur sluit zich hierbij aan. 
 
Thestrals vragen wanneer er een kasco gaat komen. Gaëlle zegt dat zij volgend jaar deel zal 
zijn van de kasco. 
 
De Werewolves bedanken het bestuur voor het goed kijken naar hun amendementen. 
Het bestuur bedankt de Werewolves voor het insturen van hun goede amendementen. 
De Ravens bedanken het bestuur voor de goede voorbereiding.  
 
Eindtijd: 22:51 
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