
   
 

Algemene Vergadering Nederlandse Go Bond 
30 april 2022 10:15 – 12:00 in het 
NDC Den Hommel, Kennedylaan 9, 3533KH Utrecht 
 

Toelichting stemrecht 
● Een lid kan met maximaal 1 machtiging stemmen  

● Aanwezige leden van verenigingen worden bij stemmingen 

vertegenwoordigd door de verenigingsvertegenwoordiger 

● Bestuursleden kunnen niet een vereniging vertegenwoordigen. 
● Verenigingen hebben stemmen van #(nietaanwezige)leden (per 1-1) + 1 

stem via de verenigingsvertegenwoordiger 

● Aanwezige verenigingsleden kunnen zelf stemmen of via hun 

vertegenwoordiger (bij begin AV keuze maken). 

 

Mededelingen 
● Standpunt EGF m.b.t. Rusland en Belarus 

● Afhandeling van een klacht bij het ISR 
 

Bestuursfuncties en coordinatoren (ter informatie)  
● Nicole de Beer stopt als penningmeester ivm drukke nieuwe baan 

● De reguliere boekhouding wordt overgedragen aan Erik Brummelkamp 

● De vacature penningmeester betreft dan jaarlijkse begroting en financieel 

verslag, jaarlijkse subsidies (NOCNSF, mogelijk Iwamoto fonds) en beleid 

m.b.t uitgaven.  

● Daarnaast is er een vacature voor een 4e bestuurslid, en een mogelijkheid 
als projectcoordinator een onderwerp voor 1 of 2 jaar op te pakken ter 

ondersteuning van het bestuur. Wij denken aan de volgende projecten: 

o Aanspreekpunt sportactiviteiten (NK’s, NGC, DD, SD, Dutch Open, 

uitzendingen of een deel daarvan) (bij voorkeur via 4e bestuurslid) 

o Ontwikkeling en coordineren nieuwe website en migratie  

o Het opzetten van een nieuwe zelfstandige webwinkel met 
standaardsoftware 

o Coordineren overstap van oude ledenadministratie (in website) en 

e-boekhouden naar een nieuw pakket 

o De ontwikkeling van een lesmethode voor de jongere jeugd 

o Het stimuleren en onderhouden van schoolcontacten 

o Het stimuleren en coordineren van jeugdactiviteiten o.a. bij clubs 

(promotie, toernooien, jeugdbulletin) 
o Het stimuleren en organiseren van clinics bij bibliotheken 

o Serviceverlening aan (nieuwe) clubs 

o Benaderen studentenvereningingen en stimuleren studentenclubs 

Afhankelijk van de belangstelling en urgentie wordt dit wel, deels of 

niet door het bestuur opgepakt 



   
 

● Het bestuur overweegt, indien er te weinig belangstelling is voor 

bestuursfuncties of projectcoordinatoren, om een bondscoordinator aan te 

stellen. Eventueel in te vullen door een externe kracht. Bijvoorbeeld 
NLSport biedt dit type ondersteuning voor sportbonden. 

 

Financien in 2022 (ter informatie) 
● BTW heffing voor zomer/winter/lentego: betaling vooraf is een voorschot, 

na opmaken rekening voor alle afgenomen onderdelen volgt eindfactuur 

inclusief BTW 

 

Lidmaatschappen (ter bespreking) 
● Het bestuur heeft het voornemen om per 1-1 2023 de 

lidmaatschapsstructuur te vereenvoudigen: 
o volledig lidmaatschap (inclusief gedrukt jaarboek): handhaven 

o internetlidmaatschap (jaarboek in pdf): handhaven 

o het studentenlidmaatschap te vervangen door een jongeren 

lidmaatschap (t/m 24 jaar) 

o de leeftijdsgrens van het jeugdlidmaatschap te stellen op t/m 18 jaar 

(momenteel t/m 19 jaar) 
o het scholierenlidmaatschap te vervangen door een 

pupillenlidmaatschap (t/m 12 jaar) 

o afhankelijk van een evaluatie, een introductielidmaatschap in te stellen 

als opstap naar het internet of volledig lidmaatschap (met een lager 

tarief voor maximaal een jaar) 

● Na bespreking in de AV voorjaar 2022, volgt uitwerking in het Huish Regl. 
Besluit daarover incl. contributiebedragen volgt dan in AV najaar 2022. 

 

Contributie (ter bespreking) 
● Het bestuur heeft het voornemen om voor 2023 de reguliere 

contributieverhoging toe te passen van 1 euro per jaar (besluit volgt in de 

najaars AV) 

● Het bestuur is voornemens per 1-1-2023 de contributie opzegging per 

halfjaar mogelijk te maken. Hiermee komt de bond tegemoet aan clubs die 
de contributie per seizoen heffen. 

o aanmelding als lid per 1 juli was al mogelijk (alleen nieuwe leden) 

o contributieheffing blijft plaatsvinden over een heel jaar, per december 

voorafgaande aan het jaar 

o bij opzegging voor 1 juli volgt een halfjaar restitutie aan lid of club 

● Uitwerking in statuten en Huish Regl en besluit daarover volgt in AV najaar 

● Afdracht aan EGF 
o Betaling niet per lid maar per speler op de ratinglijst 

o M.a.w. bond betaalt naar rato van activiteit in een land 

o Stimuleren lidmaatschap bv door verschil in prijs bij 

toernooiinschrijving. Graag medewerking van de clubs. 



   
 

Pakket ledenadministratie + financien (ter informatie/oproep) 
 

● In 2021: financiele boekhouding in Yuki bij administratiekantoor 

● Eind 2021: Afscheid van administratiekantoor 

● Eind 2021: Overgang financieel pakket van Yuki naar e-boekhouden. 
● 2022: Ledenadministratie (LA) nog in website. Voor contributiefactuur 

wordt download gebruikt in e-boekhouden 

● 2022: offerte van NL Sport voor geintegreerd pakket LA + financien 

● 2022: Wensen vanuit clubs kenbaar maken bij secretaris! 

● 2023: Clubs: kunnen hun deel van de leden zelf beheren. 

 
 

Nieuwe website (ter informatie/oproep) 
● Huidige website End of life (i.v.m. drupal 7) is uitgesteld tot 1-11-2023.  

● 2022: Webwinkel moet uit website en een zelfstandige site worden 

● 2022: Offerte NLsport: nieuwe website gesponsord via NL sport door 

NOCNSF. 

● 2022: wensen vanuit clubs kenbaar maken bij secretaris! 

● 2023: Clubpagina’s mogelijk 
 

 

Meerjaren plan (ter informatie) 
Toelichting voortgang meerjarenplan. Het bestuur heeft gekozen om als eerste 

zich te richten op de jongere jeugd. Momenteel zijn voor een beginnerscursus 

(het witte niveau) nulversies in ontwikkeling van 

a) Go-lesplannen voor een docent 

b) Een oefenboek voor leerlingen 
c) Een docentenhandleiding ter begeleiding van een docent 

Er wordt gebruik gemaakt van bestaand go materiaal en van didactisch materiaal 

van de opleiding schaaktrainer, in overleg met de cursusontwikkelaars. 

 

 

Sportactiviteiten (ter informatie) 
● NK Algemeen en NK Dames: in januari 2023 

● NK Jeugd: in januari 2023 
● NK Paren: organisatie door Yvonne Roelofs en Michiel Eijckhout 

● NGC: wordt in najaar weer gedaan (Mirjam vd Hout en Marianne Diederen) 

● Double Digit club (Vincent Lit, training door Rob van Zeyst) 

● D*DGT toernooi (Han Ellenbroek) 

● Single Digit club, oproep kandidaten voor SD training 

● Dutch Open, oproep kandidaatclubs voor 2023 
 

 



   

Classificatiecommissie (ter informatie) 
● Rating. Promoties 

o Michiel Tel van 5e dan naar 6e dan 

o Martijn van Ling van 1e kyu naar 2e dan 

o Martin Bierbooms van 1e kyu naar 2e dan 

 
● Samenstelling 

o Herman Hiddema zit sinds AV voorjaar 2016 

o Merijn de Jong zit sinds AV voorjaar 2017 

o Geert Groenen zit sinds AV voorjaar 2018 

 

Herman Hiddema treedt af (na 2 termijnen) 
Voorstel: toetreding door Rudi Verhagen 


