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Balans Nederlandse Go Bond 2021 
Na voorgestelde resultaatbestemming, bedragen in euro. Nummering verwijst naar de 
toelichting op de volgende bladzijden 
 

ACTIVA 
 31 december 2021 1 januari 2021  
Vaste activa   [1] 

Inventaris 4729,00   
Hardware 722,01 939,58  
 5.451,01 939,58  

Vlottende activa    
Vorderingen   [2] 

Debiteuren 198,00 278,01  
Nog te ontvangen contributie 38,00 7846,00  
Nog te ontvangen contributie eerdere jaren 0 3152,00  
Nog te ontvangen goederen/diensten 626,12 208,87  
Overige nog te ontvangen bedragen 2,42 3,10  
 864,54 11.487,98  

Liquide middelen   [3] 
Kas 0,00 10,00  
ING ledenrekening 13.479,18 30.598,08  
ING Zomer- en Wintergo 2.556,26 2.260,32  
ING spaarrekening 30.000,00 0  
Rabobank lopende rekening 19.475,44 12.422,84  
Rabobank spaarrekening 20.436,64 29.433,54  
Mollie 0,01 0  
PayPal 0 0  
 85.947,53 74.724,78  
    

Voorraad 6.016,65 4.572,56 [4] 
    
 98.279,73 91.724,90  
    

PASSIVA 
 31 december 2021 1 januari 2021  
Eigen vermogen    

Algemene reserve   46.727,62 43.867,14  
Continuïteitsreserve 10.000,00 10.000,00  

 56.727,62 53.867,14  
Voorzieningen   [5] 

Voorziening garantie evenementen 11.500,00 11.500,00  
Voorziening meerkosten AIGT 1.600 2.000  
Voorziening huisvesting 5.428.88 6.778.88  
Voorziening materiaal 7.000,00 0  
Voorziening D*DGT 67,65 0  

 18.596,53 20.278,88  
    
Kortlopende schulden en overlopende passiva    
Crediteuren  508,20 4.720,81 [6] 
Overige overlopende passiva    

Vooruitontvangen bedragen 0 175,00  
Vooruitontvangen contributie 8.623,00 111,00 [7] 
Facturen nog te crediteren 0 2.176,50  
Dubieuze debiteuren (contributie 2018/2019) 0 2.272,00  
Vordering Zomer- en Wintergo 2.556,26 2.323,90 [8] 
Nog te ontvangen facturen 4.268,12 5.799,67 [9] 

 15.955,58 17.578,88  
    
 98.279,73 91.724,90  

 



Toelichting op de balans 
 
1. Inventaris en hardware 

In 2021 zijn een 13-tal borden en sets met stenen plus 2 go-tafels overgenomen uit de 
boedel van het EGCC. Deze zijn tegen de aanschafwaarde op de balans gezet. Hardware 
betreft een in 2020 aangeschafte laptop die over een periode van 5 jaar wordt 
afgeschreven. 
 

2. Vorderingen 
- Ultimo 2021 was één contributie-factuur nog niet betaald, vanwege een 

communicatiestoornis tussen de penningmeester en het betreffende lid. 
- Alle openstaande contributiebedragen over 2018, 2019 en 2020 zijn in 2021 

afgewikkeld. 
- Het openstaande bedrag onder debiteuren betreft een factuur aan Het Paard voor 

de levering van boeken (Aji’s zoektocht en Kunst van Go) die in januari 2022 betaald 
is. 

- Nog te ontvangen goederen en diensten betreft een gedeelte van de webhosting 
voor de Dutch Open die in 2021 voor meerdere jaren vooruitbetaald is, en een 
afspraak met Rob van Zeijst over te leveren reviews en video-lessen. 

- Overige nog te ontvangen bedragen betreft rente op de spaarrekening. 
 

3. Liquide middelen 
De contante kas is in 2021 opgeheven. Er is een ING spaarrekening geopend met de 
bedoeling om de Rabobank lopende rekening en Rabobank spaarrekening in 2022 op te 
heffen. In 2021 zijn accounts geopend bij Mollie en bij PayPal om vooruitbetalingen voor 
de Dutch Open en andere toernooien voor buitenlandse spelers mogelijk te maken. 
 

4. Voorraad 
- In 2021 is het stripboek Aji’s zoektocht opgeleverd en gedrukt. De kosten hiervan zijn 

tegen inkoopprijs op de balans gezet. Die kosten worden genomen op het moment 
dat een boek daadwerkelijk verkocht wordt. Er zijn 500 exemplaren geleverd tegen 
totale kosten van €2.952,85, waarmee de inkoopprijs op ongeveer €5.90 komt. 

- De waarde van de voorraad is in 2021 substantieel toegenomen vanwege de 
aanschaf van een aantal leskoffers t.b.v. go-lessen op scholen. Deze zijn gedeeltelijk 
opgenomen als voorraad t.b.v. verkoop, deels als inventaris t.b.v. verhuur en eigen 
gebruik. 

- De waarde van de voorraad is eind 2021 gedeeltelijk afgeschreven, zodat de waarde 
op de balans per 31-december-2021 een min of meer realistische verkoopwaarde 
vertegenwoordigt. Per 1-1-2022 zal de waarde van de voorraad met nog eens €439 
worden afgewaardeerd vanwege de af te dragen BTW bij verkoop. 
 

  



5. Voorzieningen 
- Een gedeelte van de voorziening voor meerkosten AIGT is gebruikt voor de Dutch 

Open (de opvolger van het AIGT). Bedoeling is om dit bedrag over een periode van 5 
jaar hieraan te besteden. 

- Van de voorziening huisvesting is €1350 opgenomen, zodat deze voorziening in 5 
jaar opgebruikt wordt, en de kosten van huisvesting van het bondskantoor in 
Nieuwegein vergelijkbaar zijn met wat ze in het EGCC waren. 

- Het bestuur stelt voor om een voorziening materiaal in te stellen, afkomstig uit het 
resultaat over 2021, met de bedoeling om het speelmateriaal in eigendom van de 
NGoB up-to-date te kunnen houden voor grote toernooien. Dit bedrag komt 
ongeveer overeen met de helft van de nieuwwaarde van de inventaris. Het is de 
bedoeling deze voorziening jaarlijks op te hogen met 10% van de waarde van de 
inventaris (gelijk aan de afschrijving op de inventaris bij afschrijving over 10 jaar). 

 
6. Crediteuren 

Dit betreft een factuur van Wendy de Bert ontvangen op 31/12, betaald in januari 2022, 
voor opmaak van bulletin en jaarboek in november 2021. 
 

7. Vooruitontvangen contributie 
De contributie over 2022 is voor ongeveer 50% reeds ontvangen in 2021, conform 
statuten. Bij het opmaken van de jaarrekening hadden 24 individuele leden de 
contributie over 2022 nog niet betaald. 
 

8. Zomer- en Wintergo 
- De financiële verhouding tussen de NGoB en de organisatie van Zomer- en Wintergo 

is als volgt. Een bankrekening bij de ING staat op naam van de NGoB maar is 
uitsluitend bestemd voor gebruik door de organisatie van Zomer- en Wintergo. Het 
saldo van de bankrekening wordt tot de bezittingen van de NGoB gerekend, maar 
dat saldo is volledig gereserveerd voor besteding aan Zomer- en Wintergo. In 2021 
heeft geen formeel evenement Zomer- of Wintergo plaatsgevonden. Desondanks is 
de vordering van Zomer- en Wintergo eind 2021 iets hoger dan begin 2021, omdat 
het in 2021 gerestitueerde bedrag vanwege de annulering van Wintergo 2020 iets 
lager was dan het in 2021 vooruitbetaalde en eind 2021 nog niet gerestitueerde 
bedrag voor de reservering van Wintergo 2021. 

- Het is bedoeling om met ingang van 2022 de financiële activiteiten van Zomer- en 
Wintergo in meer detail op te nemen in het financiëel verslag van de NGoB. Dit is 
een gevolg van het feit dat de NGoB sinds 1-1-2022 BTW-plichtig is, en die BTW-
plicht strekt zich uit tot de activiteiten van Zomer- en Wintergo. De administratieve 
afhandeling daarvan wordt ook voor Zomer- en Wintergo door de penningmeester 
van de NGoB gedaan. 
 

9. Nog te ontvangen facturen 
De facturen nog te ontvangen per 1-1-2021 zijn volledig afgewikkeld in 2021. De stand 
per 31-12-2021 betreft kosten voor het drukken van het jaarboek, bankkosten, kosten 
voor het boekhoudpakket, en nog te ontvangen declaraties. Deze waren allen bij het 
opmaken van de jaarrekening ontvangen en betaald. 



 
Bestemming resultaat 
Het bestuur stelt voor om het positieve resultaat van €9.860,48 (zie resultatenrekening) 
voor €7000 te bestemmen voor een in te stellen voorziening materiaal (zie hierboven onder 
punt [5]) en het restant à €2.860,48 toe te voegen aan de algemene reserve, die daarmee 
op €46.727,62 komt. 
 
Gebeurtenissen na balansdatum 
Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die hier vermeld moeten 
worden en niet al vermeld zijn. 
 
Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen 
Met ingang van 2020 huurt de NGoB kantoorruimte in het gebouw waar ook de Koninklijke 
Nederlandse Biljart Bond en de Nederlandse Darts Bond zijn gevestigd. Het gaat daarbij om 
één kantoor met bureau’s en kastruimte, een deel van de opslagruimte in het pand, en 
gebruik van gezamenlijke faciliteiten (netwerk, printer, scanner, gas/water/electra). De 
kosten hiervoor bedragen (in 2021) €4.178,42. De overeenkomst loopt tot 31-12-2022 en is 
opzegbaar met een termijn van twee maanden. 
 
Kengetallen: solvabiliteit en liquiditeit 
Solvabiliteit en liquiditeit zijn maten voor het vermogen van een organisatie om aan haar 
financiële verplichtingen te voldoen. Solvabiliteit is kort gezegd de verhouding tussen eigen 
vermogen en vreemd vermogen en zegt iets over de lange termijn. De liquiditeit is ruwweg 
de verhouding tussen vlottende activa en kortlopende passiva, en gaat over de korte 
termijn. Een liquiditeit van minder dan 1 betekent dat een organisatie op korte termijn al 
problemen heeft om aan lopende betalingsverplichtingen te voldoen. NOC*NSF stelt 
daarom eisen met betrekking tot solvabiliteit en liquiditeit. De NGoB gebruikt in het 
financiëel jaarverslag de door NOC*NSF gehanteerde berekeningswijzen van solvabiliteit en 
liquiditeit. 
 
Solvabiliteitratio: eigen vermogen / totale active 
Eis NOC*NSF: solvabiliteitsratio > 0,2 
Eigen vermogen   €56.727,62 
Totale activa (totaal vermogen) €98.279,73 
Solvabiliteitsratio:   0,58 (> 0,2) 
 
Current ratio (liquiditeit): vlottende activa / kort vreemd vermogen 
Eis NOC*NSF: current ratio > 1,0 
Vlottende activa   €92.828,72 
Kort vreemd vermogen  €15.955,58 
Current ratio:    5,8 (> 1,0) 
 
In het algemeen zit de bond ruim bij kas. Dit is mede het gevolg van het feit dat er vanwege 
corona weinig activiteiten ontplooid konden worden. Daarnaast is er vanwege het tekort 
aan bestuurders en vrijwilligers weinig menskracht beschikbaar om projecten te trekken. 
  



Resultatenrekening Nederlandse Go Bond 2021 
Bedragen in euro. Nummering verwijst naar de toelichting op de volgende bladzijden. 
 

  2021  2020  
        
Baten  Realisatie  Begroting  Realisatie  
        
Contributies  16.043,25  14.500  15.604 [1] 
Bijdrage NOC*NSF algemeen functioneren  18.000,00  16.208  16.208  
Sponsoring en donaties  1.835,50  1.000  175 [2] 
Eigen bijdragen leden + deelnemers  3.827,50  0  0 [3] 
Diverse baten  2.870,57  200  1.240 [4] 
Starterspakket, jaarboek, promotiemateriaal  566,75  0  122  
        
Totaal baten  43.143,57  31.908  33.348  
        
Lasten  Realisatie  Begroting  Realisatie  
        
Besteding aan doelstellingen        
Publiciteit en communicatie  9.917,84  9.500  9.713  
Breedtesport  3.948,31  8.800  229  
Wedstrijdsport  5.753,31  8.000  3.667  
Topsport  0  2.200  0  
Totaal besteed aan doelstellingen  19.619,46  28.500  13.610  
        
Organisatie en beheer        
Organisatiekosten  9.013,24  10.688  9.795  
Bestuurskosten  1.276,06  2.500  668  
Diversen   3.374,33  500  121 [5] 
Totaal organisatie en beheer  13.663,63  13.688  10.584  
        
Totaal lasten  33.283,09  42.188  24.194  
        
Resultaat  9.860,48  -10.280  9.155  

 
  



Uitsplitsing lasten 
Bedragen in euro. Nummering verwijst naar de toelichting op de volgende bladzijden. 
 

  2021  2020  
        
  Realisatie  Begroting  Realisatie  
Besteding aan doelstellingen        
Publiciteit en communicatie        

Bulletin  4.082,00  5000  5082 [6] 
Jaarboek  4.754,74  4500  4631  
Aji’s zoektocht & Kunst van Go  338,00  0  0  
Verzendkosten  743,10  0  0  
  9.917,84  9.500  9.713  

Breedtesport        
Projecten sportparticipatie  0  5000  134  
Jeugd  0  500  0  
NGC & NiGC  3.049,46  2000  0 [7] 
Nieuwjaarstoernooi  64,00  0  0  
D*DGT  684,85  0  0 [8] 
Starterspakketten  150,00  0  44  
Overig  0  1300  496  
  3.948,31  8.800  229  

Wedstrijdsport        
NK  19,95  3000  3667 [9] 
Dutch Open  5.733,36  0  0 [10] 
Overig  0  5000  0  
  5.753,31  8.000  3.667  

Topsport  0  2.200  0  
Totaal besteed aan doelstellingen  19.619,46  28.500  13.610  
        
Organisatie en beheer        
Organisatiekosten        

Huisvesting NGoB  4.178,42  4588  4615  
Kleine uitgaven  54,85  200  338  
Webhosting  952,14  1500  844 [11] 
Financiële administratie  1,705.83  2500  2298 [12] 
Lidmaatschappen (EGF, IGF, NOC*NSF)  688,83  1000  1057 [13] 
Bankkosten  873,38  600  643 [14] 
Diversen  559,79  300  0 [15] 
  9.013,24  10.688  9795  

Bestuurskosten        
Representatiekosten  175,00  0  0  
Vergaderkosten  868,44  800  463  
Reis- en verblijfkosten  23,75  1000  0  
Verzekeringen  208,87  200  205  
Diversen  0  200  0  
  1.276,06  2.500  668  
        

Diversen   3.374,33  500  121  
Totaal organisatie en beheer  13.663,63  13.688  10.584  
        
Totaal lasten  33.283,09  42.188  24.194  

 
  



Toelichting op de resultatenrekening 
 
1. Contributies 

- Dit bedrag bestaat uit €14.305,75 contributie van leden via verenigingen en 
individuele, €190,00 contributie van introductie-leden die deelnemen aan de online 
DDK-club op OGS, en €1.547,50 aan achterstallige contributie van voor 2020. Dit 
laatste bedrag is het netto-resultaat na verrekening met de verschillende posten die 
hiervoor op de balans waren gezet (Nog te ontvangen contributie eerdere jaren 
€3152, Dubieuze debiteuren €2272 en Facturen nog te crediteren €2176,50). Alles bij 
elkaar is er dus ruim €1500 meer aan achterstallige contributie ontvangen dan 
oorspronkelijk was geraamd. 

- Per 31-12-2021 waren de ledenaantallen als volgt: 
o 285 gewone leden 
o 135 internetleden 
o 7 studentleden 
o 16 jeugdleden 

 
2. Sponsoring en donaties 

Dit betreft sponsoring door de gemeente Den Haag voor catering tijdens de Dutch Open, 
en een bijdrage van de stichting Eduwart. 

 
3. Eigen bijdragen deelnemers 

Dit gaat om inschrijfgelden voor het D*DGT-toernooi, voor de NGC en voor de Dutch 
Open. 
 

4. Diverse baten 
Deze post bestaat uit opname van de voorziening meerkosten AIGT, opname van de 
voorziening huisvesting, ontvangen rente op de spaarrekening, betalingsverschillen en 
een bedrag van €1.072,15 voor correctie van eerdere jaren. Dit laatste bedrag bestaat 
uit een batig saldo van het D*DGT-toernooi in 2020 dat toen niet is geboekt, en eerder 
gemaakte afspraken met Rob van Zeijst over het leveren van reviews en video-lessen. 

 
5. Organisatie en beheer – Diversen 

Dit gaat om afschrijving op de inventaris over een periode van 10 jaar, op de in 2020 
aangeschafte computer die in 5 jaar wordt afgeschreven, en op afschrijving van de 
voorraad om te zorgen dat deze een realistische verkoopwaarde vertegenwoordigt (zie 
ook punt 4 van de toelichting op de balans). 

 
6. Bulletin 

De gemaakte kosten voor het bulletin wijken van het begrote bedrag, omdat de kosten 
voor redactionele ondersteuning en opmaak gedeeltelijk zijn toegerekend aan het 
jaarboek. De facturen voor deze werkzaamheden zijn niet uitgesplitst, er is een verdeling 
4:1 aangehouden. 
 



7. Nederlandse Go Competitie en Nederlandse Internet Go Competitie 
Dit betreft uitsluitend kosten voor de NGC, die dit jaar hoger waren vanwege de 
verplichting om de lunch in het NDC af te nemen. Hier staat een eigen bijdrage van de 
deelnemende teams tegenover (zie punt 3). 

 
8. D*DGT 

Deze bestaan voor ongeveer de helft uit reviews en lessen door Rob van Zeijst bij het 
D*DGT-toernooi en de DDK-club. 

 
9. NK 

De kosten voor het NK betreft een trofee voor het NK Parengo die al was aangeschaft op 
het moment dat dit toernooi geannuleerd moest worden vanwege corona. Er zijn in 
2021 geen NK’s georganiseerd. 
 

10. Dutch Open 
De zaalhuur van de Dutch Open tijdens het Olympisch Festival in Den Haag werd gedeeld 
met de Schaakbond en de Dambond. Het betrof een EGF bonus level B toernooi 
waarvoor een fee aan de EGF is betaald, en waardoor ook een ondergrens aan het 
prijzengeld werd gesteld. 

 
11. Webhosting 

Dit gaat om hosting van de dutchopen.eu, gobond.nl, mastersofgo.nl, en kosten van 
ondersteunende werkzaamheden bij het beheer van deze website. De webhosting voor 
dutchopen.eu is enkele jaren vooruitbetaald, deze post bevat alleen de kosten over 
2021. 
 

12. Financiële administratie 
Het contract met het administratie-kantoor dat ondersteunde bij de boekhouding is 
najaar 2021 opgezegd, omdat de geleverde ondersteuning in geen verhouding stond tot 
de kosten ervan. In plaats daarvan wordt nu gebruik gemaakt van e-boekhouden.nl, en 
gezien de beperkte complexiteit van de NGoB-boekhouding werkt dat vooralsnog 
afdoende. In 2022 zal deze post nog wel vergelijkbaar zijn, omdat er in najaar 2021 en 
voorjaar 2022 door de gezamenlijke denksportbonden juridische ondersteuning is 
ingehuurd in verband met het afschaffen van vrijstelling van de BTW-plicht per 1-1-2022 
voor denksportorganisaties. 

 
13. Lidmaatschappen 

Op het lidmaatschap van de IGF is in 2021 korting verleend vanwege corona. Het 
lidmaatschap van de EGF gaat in 2022 hoger worden vanwege een nieuwe manier van 
berekening van het tarief. Voor de NGoB gaat dit bedrag naar ongeveer €1000 per jaar 
in 2022, en het wordt minder duidelijk gerelateerd aan het ledenaantal NGoB, maar in 
plaats daarvan aan het aantal actieve Nederlandse spelers in de Europese Go Database, 
ongeacht of die spelers NGoB-lid zijn of niet. 
 



14. Bankkosten 
- De bankkosten waren in 2021 iets hoger dan geraamd, omdat er meer dan voorheen 

gebruik is gemaakt van Mollie en SumUp waarvoor transactie-fees gelden. Het 
gemak van deze diensten bij inschrijving voor toernooien weegt echter op tegen de 
iets hogere kosten ervan. 

- Gedurende 2021 werden nog 3 betaalrekeningen aangehouden (2 ING-rekeningen 
en een Rabobank-rekening). Bij het opmaken van de jaarrekening is de overstap-
service gestart voor de Rabobank-rekening, zodat deze in de loop van 2022 
opgezegd kan worden. De ING-rekeningen zullen beide worden aangehouden. 

 
15. Organisatiekosten 

Deze kosten bestaan uit aanschaf van een mobiel pinapparaat (SumUp), boetes vanwege 
in 2020 te laat betaalde facturen, en een factuur van het Instituut Sportrechtspraak. 

  



Bestuursverklaring 
Het bestuur van de Nederlandse Go Bond verklaart hierbij de jaarrekening over het boekjaar 
2021 te hebben goedgekeurd. 
 
Utrecht, 30 april 2022 
 
Het bestuur: 
 
 
 
 
 
 
Marianne Diederen, voorzitter 
 
 
 
 
 
 
Jan Derksen, secretaris 
 
 
 
 
 
 
Nicole de Beer, penningmeester 


