
Nederlandse Go Bond 
 
 

 

 
Jaarverslag 2021  

 
“tussenjaar” 

 

  



  
Nederlandse Go Bond Jaarverslag 2021 

 

 
Pagina 2 van 11 

 

  

 

Inhoudsopgave 
 

1. Voorwoord 3 

2. Top- & Wedstrijdsport 4 
doelstellingen top en wedstrijdsport 4 
Toernooidirecteur en Wedstrijdleider 4 
Kampioenschappen 4 
Toernooien 4 
Uitzendingen                                                                                                                                                     4 
Klassementen                                                                                                                                                    5 

3. Breedtesport 5 
Ledenwerving en ledenbehoud 5 
Nederlandse( Internet) Go Competitie 5 
Wintergo en Zomergo 5 
DDGT 5 

4. Jeugd 6 
Jeugdkampioenschappen 6 
Europees 6 
 

5. Communicatie 6 
Webwinkel                                                                                                                                                         6 
Jaarboek 6 
Go Bulletin 6 
Websites                                                                                                                                                              
6  
Sociale media 6 
 

6. Bondskantoor
 7 Bestuur & 
Beleid 7 

Kerncijfers 7 
Toelichting 7 
Nationaal 8 
Extern                                                                                                                                                                  
9 

8. Secretariaat 9 

Statuten en Reglementen 9 
beheer van de site en de workspace                                                                                                            9 
voorbereiden op vernieuwen                                                                                                                        9 
lesmethode                                                                                                                                                        9 
 

9.    .Financiën                                                                                                                                          9  
Ledenadministratie                                                                                                                                        9 

 

  



  
Nederlandse Go Bond Jaarverslag 2021 

 

 
Pagina 3 van 11 

 

  

 

 

 

1. Voorwoord  
 

Heel Nederland en dus ook de Go gemeenschap is voor het 2e jaar in de ban van Covid-19. Nog 

minder live toernooien, geen Zomer- of Wintergo, zelfs het Nk 2021 moet afgelast worden. Online 

en prive zijn er gelukkig veel initiatieven geweest waardoor de bond en de betrokkenheid van de 

leden niet al te veel geleden heeft door covid. Ondanks de nasleep van Dansen bij Jansen lukte het 

zelfs een nieuw live  internationaal Toernooi op te zetten, het Dutch Open.  

 

Het bestuur heeft zich, behalve met het jeugdproject in het kader van het meerjarenplan, vooral 

bezig gehouden met het opschonen en efficiënter maken van ledenadministratie en boekhouding 

en de invoering van de BTW. De Webwinkel is operationeel. Er zijn initiatieven tot verdere 

samenwerking met de andere denksportbonden en het opzetten van een nieuwe website. 

 

Marianne Diederen 

Voorzitter Nederlandse Go Bond 
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2. Top- & Wedstrijdsport 

Doelstellingen top en wedstrijdsport  
 
De voorziene uitdagingen wat betreft speellocatie en materiaal zijn in 2021 nauwelijks getest 

vanwege het vrijwel ontbreken van live evenementen.  

Gedurende het jaar deden zich echter andere uitdagingen en beslismomenten voor. Onderstaand 

leest u welke beslissingen het bestuur heeft genomen. Daarnaast doen we natuurlijk ook kort 

verslag van de topsportevenementen.  

Toernooidirecteur en Wedstrijdleider  

Nadat in 2020 Herman Hiddema zijn functie bestuurslid topsport neerlegde en het bestuur besloot 

de de bestuursfunctie topsport te laten vallen, is Harry van de Krogt korte tijd toernooidirecteur 

geweest. Dit bleek niet te combineren met zijn bestuursfunctie binnen de EGF. Met Ronald 
Verhagen, algemene zaken, Niek van Diepen, toernooidirecteur en Bart Slijkhuis ICT is er inmiddels 

een goed team dat zich met de bondstoernooien bezighoudt.  

Kampioenschappen 
In 2021 is er geen enkel kampioenschap gespeeld. 

De datum van het Nk ( dames en algemeen) werd begin 2021 naar Mei van dat jaar verschoven 

vanuit het idee dat Covid dan minder heftig zou zijn maar in April bleek de gemeente Leiden toch 

geen toestemming te geven zodat het NK toch niet door kon gaan. Online spelen leek nog geen 

optie. De ALV  heeft daarop tijdens de voorjaars AV  besloten geen ander NK te organiseren in 

2021 maar heeft wel bepaald dat het NK 2022 in elk geval in januari 2022 in wat voor vorm dan 

ook, gehouden wordt.  

Ook het NK Parengo moest op het laatste moment afgezegd worden ivm de restricties tgv covid.  

 

Toernooien 
Slechts een handjevol live toernooien in 2021. 

Het leek er in Mei erop  dat Corona en de daarmee samenhangende maatregelen substantieel 

minder werden. Dus besloot een enthousiast groepje om samen met de andere denksporten eind 

Juli, normaal gesproken is dan het Gocongres, een internationaal toernooi op te zetten in Den 

Haag. Eea in het kader van de Olympische spelen. In eerste instantie liep alles op rolletjes,  de 

samenwerking met de andere bonden was prettig en we leken een bijzonder denksport weekend 

tegemoet te gaan. Helaas gooiden zowel de aangescherpte covid maatregelen als het weer wat 

roet in de feestvreugde. Uiteindelijk kunnen we terugzien op een geslaagd toernooi met in totaal 

55 deelnemers, waaronder een 10tal DD ers Winnaar werd Jonas Welticke met 6 uit 6. Beste 

Nederlands resultaat was voor Rob van Zeijst met 4 uit 6 en een 5e plek. Op zondag speelden een 

10tal DD spelers hun ( vaak 1e) live toernooi. DD winnaar werd Axel Koper 10 Kyu.  

In het najaar kon een aangepaste editie van de NGC gelukkig doorgaan. Zie breedtesport. 

De Pandanet EGC werd, (zoals overigens gebruikelijk) online gespeeld. Het Nederlandse team OLV 

Gilles van Eeden en met toppers Rob van Zeijst 6 uit 6 en Geert Groenen 5 uit 7 wist knap te 

promoveren naar de A league.  

Nederland was niet vertegenwoordigd tijdens het Online Europees Kampioenschap 2021 in 

November. 

 

Uitzendingen 
Het WK amateurs werd deels live deels online gespeeld in Wladiwostok. Helaas hoorden we dit erg 

laat en was er op deze korte termijn niemand in staat daarheen te reizen. Er bleek niemand 

geïnteresseerd online deel te nemen aan het AWCG. 
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Gerard Nederveen heeft deelgenomen aan de koreaanse Prime Minister Cup die in het najaar online 

werd gespeeld. Een hele uitdaging was het de benodigde camera’s gereed te hebben om de 

partijen op te nemen en cheaten te voorkomen.  

 

Klassementen 
Aangezien er nauwelijks officiële wedstrijden gespeeld zijn is de classificatie commissie in 2021 niet 

in actie geweest.  

 

3. Breedtesport 
 

Vanwege Covid was het nauwelijks mogelijk Go te promoten op scholen, beurzen en andere 

bijeenkomsten. Een commissie met Michiel Tel en Gerard Bouwman heeft een opzet voor een 

lesmethode van de bond gemaakt. vanuit het bestuur wordt deze opzet verder ontwikkeld. In 2022 

zal met enkele pilots gestart worden om deze opzet te testen. 

 

Ledenwerving en ledenbehoud 
2021 kende weinig in- en uitstroom van leden. De ledenadministratie is grondig schoongeveegd en 

up to date gemaakt, achterstallige contributies, soms tot wel 3 jaar terug,  zijn geïnd en toen alle 

opgewaaide stof weer was neergedaald bleek het ledenaantal van de bond eind 2021 precies 453, 
17 meer dan in 2020. 

De gemiddelde leeftijd van de gobond leden is de afgelopen 28 jaar bijna verdubbeld. 

● 1994 gem leeftijd 31,6 
● 2000 gem leeftijd 32,1 
● 2011 gem leeftijd 27,4 
● 2018 gem leeftijd 53,5 

een enorme sprong. Het is interessant eens uit te zoeken waarom deze 7 jaar de 

gemiddelde leeftijd niet alleen meeloopt met de leeftijd van de bestaande spelers, zonder 
aangroei,  maar ook lijken er veel jongere spelers opgezegd hebben. Of hebben zich een 

aantal  oud leden opnieuw aangemeld?  

● 2021 gem leeftijd 53,8  
de uitloop van jongere spelers lijkt gestabiliseerd te zijn. Nog steeds is de gemiddelde 
leeftijd aan de hoge kant. Het belang van de focus van de bond, zie MJBP op de jeugd lijkt 

hiermee wel bevestigd.  

 

Nederlandse Go Competitie en Nederlandse Internet Go Competitie 
Helaas is de online NIGC ondanks het succes in 2020 in 2021 niet doorgegaan omdat er niemand 

gevonden werd die Miriam wilde helpen organiseren. 

Gelukkig kon er in het najaar toch een vorm van NGC georganiseerd worden in het 

Denksportcentrum te Utrecht. Gedurende 2 weekenden streden 16 teams om een plekje in de 

analen.Grote afwezige was Den Haag. Winnaar werd team Amsterdam 1 met Rob van Zeijst, 

Robert Rehm en Peter Zandveld. De prijs voor het hoogste winstpercentage naar Heike de Rijk. 

.  

Wintergo en Zomergo 
Zomer- en Wintergo konden in 2021 helaas geen doorgang vinden. zelfs niet in afgeslankte vorm. 

DDGo 
Er is een online Dubbel digit goclub gestart op OGS op initiatief van Han Ellenbroek.  

Vincent Lith is wedstrijdleider en Rob van Zeijst geeft workshops. Deelnemers aan de competitie is 

een introductielidmaatschap aangeboden van Sept 2021-Juli 2022 voor 20€ De competitie wordt 

afgesloten met een live toernooi. 
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4. Jeugd 

Jeugdkampioenschappen nederland en buitenland 
Als gevolg van corona zijn er in 2021 geen live jeugdtoernooien gespeeld, niet in 

Nederland en helaas ook niet in europa. 
Wel is begin 2021 het EYGT2020/2021 afgerond. De nederlandse jeugd eindigde op een 

15e plek.  

Eind 2021 heeft Dave de Vos zijn bestuursfunctie jeugd neergelegd. Er is vooralsnog 

niemand die zijn taken overgenomen heeft. 
 

 

1. 5. Communicatie 

Webwinkel 
De webwinkel is sinds half 2021 weer operationeel. Hij wordt beheerd door Rob Friedrichs . Aanbod 
gericht op promotie Go en beginnende spelers. Neem een kijkje op https://gobond.nl/winkel.  

Jaarboek 
De 8e editie is naar de leden verstuurd.  

Go Bulletin 
Go Bulletin 

Het bulletin voor de leden is in 2021 wederom tien keer verschenen. 

Websites 
De bond onderhoudt onderstaande websites: 

Gobond.nl 

De website van de Nederlandse Go Bond met geïntegreerde ledenadministratie werkt naar 

behoren. In 2021 is begonnen met orienteren betreffende een nieuwe website die eind 2022 

operationeel moet worden. De huidige website vervalt dan.  

 

IGocompetitie.nl 

De Nederlandse Go Competitie draait op een eigen website. 

 

Dutchopen.eu  

De website van  het nederlandse internationaal toernooi met online registratie en 

betaalmogelijkheid  

Leergo.nl 

Hier leer je in tien minuten go. 

Aigt.nl 

De website van het Amsterdam International Go Tournament (AIGT). 

321Go.org 

Een extern beheerde website om go te leren. De bond heeft aan de start van deze site bijgedragen. 

 

Sociale media 

Facebook 

Naast de website onderhoudt de bond een Facebookpagina. 

https://gobond.nl/winkel
https://www.gobond.nl/bulletins
https://www.gobond.nl/
http://www.gocompetitie.nl/
http://leergo.nl/
http://aigt.nl/
http://321go.org/home/
https://www.facebook.com/gobond.nl
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2. 6.Bondskantoor 
 

Het bondskantoor is sinds 2019 gevestigd op de Archimedesbaan 7 te Nieuwegein. Hier is ook het 

depot van de bond opgeslagen. Naast een ruim kantoor biedt de ruimte op afspraak ook de 

mogelijkheid tot het gebruiken van de vergaderzaal.  

 

 

3. 7. Bestuur & Beleid 

Kerncijfers 
ONDERWERP  Realisatie 

2020 
Jaarplan  

2021 
Realisatie 2021 Verschil 

      

Vereniginge

n 

formeel 11 15 11 0 

 informeel 1 14 1 0 

Leden totaal 436 583 453 +17 

 verenigingen 205 280 210 +5 

 individueel  231 302 243 +12 

 lid 291 400 285 –6 

 internetlid 111 130 135 +24 

 studentlid 12 17 7 -5 

 jeugdlid (<20j) 21 35 16 -5 

 introductie lid   10 +10 

      

      

 gemiddelde 

leeftijd 

54,6 52 53,8 +0,8 

 

Toelichting 
Bronnen: 

● Cijfers Realisatie 2020 uit jaarverslag 2020. 
● Cijfers Jaarplan 2021 uit het Jaarplan 2021. 
● Realisatie 2021 is gebaseerd op de ledenadministratie per eind 2021 

Het verschil vergelijkt de cijfers Realisatie 2020 met Realisatie 2021. De daling en de verschillen in 

de verhouding kunnen verklaard worden door de opschoning van de ledenadministratie. Covid 

heeft uiteraard werving van nieuwe leden bemoeilijkt. 
 
Op circa dertig plaatsen werd in clubverband go gespeeld. De corona crisis maakte het moeilijk 

voor sommige van deze clubs actief blijven. Er zijn elf verenigingen met statuten: Almere, 

Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Groningen, Leiden, 
Nijmegen en Utrecht. 9 van deze clubs zijn actief maar  de clubs in Amstelveen en Enschede lijken 

slapend.  

Culemborg is een informele club zonder statuten, maar met een contributieafdracht aan de NGoB. 
 
De gemiddelde leeftijd stijgt al een aantal jaren, deels veroorzaakt door correcties in de 

ledenadministratie, maar de groei /aanwas van jongere spelers blijft zeker ook achter   
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Er zijn oa in Den Haag en Amsterdam groepjes die samen go spelen onafhankelijk van de gobond, 
en ook op OGS wordt go gespeeld door Nederlanders. Dit is in overeenstemming met de landelijke 

trend dat mensen zich niet meer centraal willen organiseren en vastleggen.  

Nationaal 
Bestuur 

Er waren in 2021 4 bestuursleden actief: 

● Marianne Diederen, voorzitter (1e termijn 2021 - voorjaar 2024) 

● Jan Derksen, secretaris (eerste termijn voorjaar 2020 – voorjaar 2023) 

● Nicole de Beer, penningmeester (treedt af voorjaar 2022) 

● topsport, vacature  

● Dave de Vos, jeugd (afgetreden– najaar 2021) vacature 

●  breedtesport vacature  
Flink wat vacatures dus. Zie bijlage  

Begin 2021 zijn  Nicole de Beer en Marianne Diederen toegetreden als resp. penningmeester en 

voorzi. 

 

Nevenfuncties 

Geen van de actieve bestuurders beoefende een nevenfunctie in 2021.  

 

Commissieleden en andere vrijwilligers 

Naast het bestuur zijn er vele andere vrijwilligers actief voor de Nederlandse Go Bond in 

verschillende hoedanigheden. In 2021 waren dit de volgende mensen: 

● Zomer en Wintergo: Yvonne Roelofs, Geert Groenen, Dorus Peelen 

● NGC: Miriam van het Hout, Nicole de Beer 

● DDGT: Han Ellenbroek en Vincent Lith 

● Lessen en partijbesprekingen: Rob van Zeijst 

● Redactie: Han Ellenbroek, Gerard Bouwman, Wendy de Bert 

● Vertrouwenscontactpersoon: Els Buntsma 

● Ledenadministratie: Erik Brummelkamp 

● bondstoernooien: Niek van Diepen, Bart Slijkhuis, Ronald Verhagen 

● Classificatiecommissie: Herman Hiddema, Geert Groenen, Merijn de Jong 

● Kascommissie: Joost van Ulsen, Peter Fontijn, Gerard Nederveen 

Open vacatures zijn er voor ondersteuning breedtesport, ondersteuning jeugd en redactielid. 

Toelichting betreffende  deze vacatures is te vinden in de bijlage. 

 

Vergaderingen 

 

Er zijn in 2021 twee AV's gepland en gehouden. Vanwege de covid maatregelen is dat online 

gebeurd. In het huishoudelijk reglement zijn passages opgenomen die dat ook mogelijk maken. 

Er zijn circa eens per maand online bestuursvergaderingen gehouden.  

Vanwege de vele actuele onderwerpen was het onvoldoende om, zoals in het verleden, eens per 6 

of 8 weken bij elkaar te komen. De online mogelijkheden maken het makkelijker om frequenter (en 

korter en doelgerichter) te vergaderen 

Op de online vergaderingen van de EGF waren  Dave de Vos en Marianne Diederen als 

vertegenwoordiger aanwezig. 

Daarnaast nam de bond deel aan de AV en het Kleine Bonden Overleg van het NOC*NSF. 

Inmiddels is er ook regelmatig contact tussen de 4 denksporten waarbij de wens en de noodzaak 

tot samenwerking door alle bonden gedeeld wordt. 

 

ISR  

In 2021 is er een incident geweest binnen de bond, waarbij de bond een aantal vormfouten 
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gemaakt heeft. De bond heeft uiteindelijk n.a.v. de klacht mediation aangevraagd bij het ISR maar 

daar is de klacht niet ontvankelijk verklaard omdat we te laat waren.  

Extern 
EGF 

Tijdens de ALV in November 2021 is besloten dat contributie voor die spelers die deelnemen aan 

officiciele toernooien, dwz ze tellen mee voor de EGF rating, naar 3 Euro per speler gaat, ongeacht 

of deze speler lid is van de bond.Gobond  Dit is een fikse verhoging tov vorige jaren en heeft ook 

financiele consequenties voor de bond bij deelname van niet bondsleden aan toernooien. 

 

NOC*NSF 

Er is regelmatig contact tussen de diverse denksportbonden. De intentie is de samenwerking in de 

komende jaren te intensiveren.  

 

De Gobond heeft het Charter Diversiteit en inclusie ondertekend eind 2021. Focus van de bond ligt 

voorlopig op het toegankelijk maken van Go bij jongeren en kinderen.  

 

4. 8.Secretariaat 

Statuten en Reglementen 
In 2021 zijn geen wijzigingen aangebracht in statuten of reglementen. 

Op afzienbare termijn, uiterlijk in 2024, dienen de statuten aangepast te worden opdat ze voldoen 

aan de eisen van NOC*NSF wat betreft de WBTR.  

Ook is er, vanwege updates in het tuchtreglement in 2021, een passage die door de NGoB in de 

statuten moet worden opgenomen. We kunnen dan ook gebruik maken van de aanklager van de 

ISR in geval van geschillen. 

Ook zijn er aanpassingen mogelijk wat betreft regelgeving en status van de clubs binnen de bond.  

beheer van de site en de workpace 
De secretaris actualiseert regelmatig de website inhoud, zowel de teksten als de kalender en  

beheert de Google workspace, waar bestuur en enkele anderen gebruik van maken. De secretaris 

verzorgt ook het bestuursnieuws in het go bulletin en op de website 

voorbereiden op vernieuwen 
De secretaris is in 2021 samen met de penningmeester gestart met de voorbereiding op de 
overgang naar een nieuw ledenadministratiepakket, een nieuw financieel pakket en een nieuwe 

website.  

lesmethode 
Een andere vernieuwing is het samenstellen van een lespakket voor go. Na adviezen vanuit een 

commissie schoolgo start het bestuur eind 2021 de ontwikkeling van lesplannen (voor docenten), 

een docenthandleiding, een oefenboek (voor leerlingen) en toetsmateriaal. 

 

5. 9. Financiën 

Ledenadministratie 

De ledenadministratie is opgeschoond, overgeheveld naar het takenpakket van de penningmeester 

en na lange tijd helemaal op orde.  
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Boekhouding 
Het bestuur heeft besloten de samenwerking met het administratiekantoor per 31-12-2021 te 

beëindigen en over te stappen op E-boekhouden. Met behulp van een schaduwboekhouding op E-

boekhouden in 2021 is dit soepel verlopen. 

De contributie is per 31-12-2021 conform eerder genomen besluit verhoogd met 1 euro.  

De boekhouding is gereed gebracht voor de implementatie van de BTW plicht in 2022. Veel dank 

voor de inspanningen van Nicole om in samenwerking met de bridgebond deze klus te klaren.  

 

 

Voor de status financiën over het jaar 2021 verwijzen wij naar het financieel jaarverslag. 

 


