
   
 

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

Het bestuur van de Nederlandse Go Bond nodigt de verenigingen en 

de individuele leden van de bond uit om de Algemene Vergadering 

op zaterdag 30 april 2022 bij te wonen. Agendapunten 1 t/m 5 zijn 

de statutair verplichte punten. Daarna lichten we toe waar we als 
bestuur mee bezig zijn en bespreken we enkele plannen, voor zover 

de tijd dat toelaat. De deelnemers aan de AV (vanaf 10:15) krijgen 

een lunchbon. In de middag vindt vervolgens het NK Snelgo plaats. 

 

Schriftelijke vragen 

Neem je niet deel aan de AV maar heb je wel vragen of 
opmerkingen? Mail ze naar secretaris@gobond.nl uiterlijk op 

donderdag 28 april. Dan worden ze tijdens de mededelingen of de 

rondvraag behandeld. 

 

Agenda Voorjaars AV 2022 
 

1. Opening om 10:15 uur 

a) Vaststellen aanwezigen en stemrecht 
b) Uitreiking lunchbonnen voor aanwezigen 

c) Vaststellen agenda 

d) Mededelingen, evt binnengekomen mails 

 

2. Verslag vorige Algemene Vergadering 

Gevraagde besluiten: 
a) Goedkeuren verslag AV 21-2 (zie bijlage) 

 

3. Financieel verslag 

a) Toelichting financieel verslag (bijlage Financieel verslag 2021) 

b) Verklaring kascommissie  (bijlage Verklaring Kascie 2021) 

Gevraagde besluiten: 

a) Vaststellen financieel verslag 
b) (Her)benoemen van de leden van de kascommissie 2021-2022 

Joost van Ulsen, Gerard Nederveen, Peter Fontijn 

 

4. Jaarverslag 2021 

a) Toelichting Jaarverslag 2021 

Gevraagde besluiten 
a) Vaststellen jaarverslag 2021 (zie bijlage) 

b) Verlenen van decharge aan het bestuur 2021 
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5. Bestuursfuncties en vacatures 

a) Aftreden Nicole de Beer als penningmeester 

b) Toelichting op vacature penningmeester 
c) Toelichting op vacature bestuurslid algemeen 

d) Vacatures voor vrijwilligers/coordinatoren 

e) Ter bespreking: Voornemen om bondscoordinator aan te stellen 

 

6. Rondvraag n.a.v. punten 1-5 

a) Binnengekomen schriftelijke vragen 

b) Vragen van de aanwezigen 
 

Toelichtingen voor zover de tijd dat toelaat: 

 

7. Toelichtingen financieel 2022 

a) Stand van zaken contributieheffing 2022 

b) Evaluatie BTW-heffing voor NGoB en verenigingen 
c) Ter info: afdracht aan EGF 

d) Voornemen reguliere contributieverhoging (besluit najaar AV) 

e) Ter bespreking: voornemen aanpassing lidmaatschappen 

f) Ter bespreking: voornemen opzegging per halfjaar mogelijk maken 

 

8. Toelichting secretariaat 2022 
a) Nieuw pakket ledenadministratie, consequenties/wensen voor clubs 

b) Nieuwe website, consequenties/wensen voor clubs 

c) Updates statuten 
 

9. Toelichting voortgang meerjarenplan 

a) Lesplannen voor wit1 
b) Oefenboek voor wit1 

c) Docentenhandleiding 

d) Pilotlessen op scholen 

 

10.Toelichting op sportactiviteiten 

a) NK Algemeen en NK Dames 
b) NK Jeugd, jeugdtoernooien 

c) NK Paren 

d) NGC 

e) Double Digit club 

f) Single Digit club, oproep kandidaten voor SD training 

g) Dutch Open, oproep kandidaatclubs voor 2023 

h) Rating. Promoties 
 

11.Sluiting om 12:00 uur 

 

Graag tot ziens op deze AV. We waarderen je bijdrage! 


