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1. Inleiding
Jaarlijks stelt de Algemene Vergadering een beleidsplan vast. Dit door het bestuur opgestelde plan
is ter raadpleging in concept voorgelegd aan de ledenraadpleging op 20 oktober 2018 en waar nodig
bijgesteld. De Algemene Vergadering op 10 november 2018 kan eventueel het Jaarplan 2019 nog
aanpassen en daarna goedkeuren.
In dit document worden de voorgenomen activiteiten van de bond voor 2019 op een rij gezet. In
2017 en 2018 zijn een hoop geplande activiteiten niet uit de verf gekomen. Dit komt onder andere
door een onderbezetting op het bestuur van de bond. Daarom kiest de bond er in 2019 voor om
zaken langzaam, maar duurzaam aan te pakken; hetgeen de bond in 2019 ontwikkelt is van
professionele kwaliteit en lang bruikbaar. Vandaar de slogan “langzaam maar zeker”.
Het jaarplan bevat een samenvatting van de begroting voor 2019.
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2. Top- & Wedstrijdsport
De top- en wedstrijdsport neemt bij elke sport een voorname plaats in. Topsporters spreken tot de
verbeelding en zijn de beste ambassadeurs die een sport zich kan wensen. De bond zal zich in 2019
wederom inspannen topsporters waar mogelijk te ondersteunen bij uitzendingen en trainingen.
Zorgelijk blijft het ontbreken van jonge spelers. De bond en zijn leden zullen zich meer moeten
richten op het werven en vasthouden van talentvolle jeugdige spelers.

Kampioenschappen
In 2018 zijn we gestart met een Open Algemeen Nederlands Kampioenschap Go, waarin de top
strijd om de titel van Nederlands Kampioen, maar waaraan ook ieder lid van de bond mee kan doen
in lagere groepen. In 2019 zetten we dit voort.
De andere Nederlandse kampioenschappen, jeugd, studenten, dames en paren worden met het
open NK gecombineerd of als zelfstandig toernooi voortgezet.

Trainingen
Topsport kan niet zonder sponsors. Maar sponsoren voor onze sport aan te trekken blijkt een lastige
zaak. Desondanks gaat de bond in 2019 bedrijven benaderen voor ondersteuning van topspelers en
aanstormende talenten. Zonder een sponsor is de bond op dit moment helaas niet in staat om
bijvoorbeeld internettrainingen of centrale trainingen te organiseren voor onze topsporters.

Toernooien
De bond organiseert in 2019 naast de bovengenoemde Nederlandse Kampioenschappen een
European Grand Prix Bonus Point Tournament level B tijdens het Amsterdam International
Go Tournament in mei/juni 2019. Bij veel van deze evenementen wordt een gedeelte van de
organisatie belegd bij het Europese Go Centrum.

Uitzendingen
Verder ondersteunt de bond individuele spelers en teams bij uitzendingen naar Europese en
Aziatische toernooien en kampioenschappen. Hieronder een overzicht.

Europa
•
•
•
•
•
•

EK
EK
EK
EK
EK
EK

Algemeen (tijdens het Europees Go Congres in jul/aug 2019)
Dames
Paren
Jeugd (EYGC)
Studenten (ESGC)
Teams (PGETC, internettoernooi met slotronde tijdens Europees Go Congres)

Azië
•
•
•
•

Wereldkampioenschap (WAGC)
Korean Prime Ministers Cup
WK Paren (IAPG)
WK Studenten (WSGC)
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3. Breedtesport
Ledenwerving en ledenbehoud
Alhoewel het ledenaantal licht is gegroeid het afgelopen jaar, moet de bond zich nog steeds zorgen
maken om haar ledenaantal. Gezien de leeftijdsopbouw van de leden, zal het ledenaantal in de
toekomst niet stabiel blijven of stijgen. De bond probeert met gerichte werfacties, voornamelijk voor
de jeugd, de Go spelende populatie te vergroten, en de gemiddelde leeftijd te verlagen.

Ondersteuning verenigingen
De bond zal in 2019 opnieuw activiteiten ten behoeve van ledenwerving van clubs blijven steunen.
Clubs die hiervoor in aanmerking willen komen kunnen bij het bestuur een verzoek indienen.
Hiervoor zullen financiële middelen apart worden gezet.

Nederlandse Go Competitie
De Nederlandse Go Competitie, waarbij in drietallen leden van de ene club tegen leden van een
andere club spelen, is sinds de start een succes. Redenen hiervoor zijn: de aangename sfeer waarin
de competitie plaatsvindt bij een van de aangesloten clubs; de degradatie- en promotieregeling; en
prijzen in go-spelmateriaal voor zowel individuele- als teamprestaties. De deelname is stabiel en de
bond continueert deze succesvolle activiteit. In 2018 is een algemene speeldag halverwege het
seizoen ingevoerd, in het bijzonder voor de teams uit Groningen, die ver moeten reizen. In 2019 zal
deze regeling aangehouden worden.

Nederlandse – internet – Go Competitie
De Nederlandse internet Go Competitie zal in 2019 worden voortgezet.

Wintergo en Zomergo
De bond organiseert jaarlijks twee go evenementen van vijf dagen in buitengebieden. Naast het
spelen van go staan ook andere zaken op het programma: allerlei soorten strategische bordspellen,
buitenspelen, go workshops en wandelen in de bossen. Het kamp heeft een informeel karakter en
staat zowel open voor go-spelers als niet go-spelers van jong tot oud. De bond staat garant voor
eventuele tekorten, maar er wordt sluitend begroot. De organisatie streeft ernaar de kosten zo laag
mogelijk te houden voor de deelnemers en een reserve van rond de € 5.000 op te bouwen en aan te
houden.
Dit jaar vindt Wintergo voor het eerst op een nieuwe locatie plaats.

Jeugd- en beginnerstoernooien
De bond ondersteunt verenigingen die jeugd- of beginnerstoernooien organiseren met prijzen en
materiaal. Toernooien of evenementen die hiervoor in aanmerking willen komen, kunnen hun
voorstel indienen bij het bestuur.

Studenten
De bond ondersteunt verenigingen bij het aanbieden van gocursussen via het gezamenlijke
sportaanbod van universiteit en/of hogeschool.

Samenwerking
Samenwerking met andere sportbonden en verenigingen die zich richten op Japanse cultuuruitingen,
met andere personen en lokale overheden kan ook nieuwe contacten en mogelijkheden bieden. De
bond is o.a. aanwezig op het jaarlijkse Cherry Blossom Festival in april 2019. Dit festival richt zich
specifiek op de Japanse gemeenschap in Amstelveen. Daarnaast zijn er lopende contacten met de
drie denksportbonden voor schaken, bridge en dammen.
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4. Jeugd
Jeugd go moet groeien, daar zijn we het al jaren over eens. Met een nieuw bestuurslid op jeugd
hoopt de bond hier gehoor aan te geven. In 2019 hanteren wij de volgende speerpunten.

Toernooien
Er gaan meer jeugd-toernooien plaatsvinden en er worden actiever deelnemers geworven. Streven
is dat er 3 à 4 jeugd-toernooien per jaar zullen zijn in Nederland. Dit onderdeel is op korte termijn
te realiseren. In 2018 waren er jeugdtoernooien in Den Haag, Den Bosch en Delft. Die trokken ieder
een tiental deelnemers. Streven is om in 2019 ook weer meer deelnemers te werven voor
het Jeugd-NK.

Go op school
De bond gaat Les-pakketten ontwikkelen waarmee scholen in staat zijn om go op te nemen in hun
activiteiten. De lespakketten bevatten spelmateriaal, een lesboekje, filmpjes, probleempjes en
optioneel een go-leraar van de bond (tegen extra betaling).
Het zal tijd kosten om professionele pakketten te ontwikkelen. Het streven voor eind 2019 is
tweevoudig. Ten eerste wil de bond lesboeken vertalen of laten ontwikkelen, die geschikt zijn voor
de Nederlandse jeugd. Als dat eenmaal gebeurt is kan een eenvoudig lespakket samengesteld
worden, wat het tweede doel zal zijn. Dit lespakket kan later nog uitgebreid worden.

Internet platform
De bond gaat in 2019 onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een internet platform voor de
jeugd. Dit zal een geheel nieuwe website worden, die onder andere informatie voor jeugdspelers,
scholen en ouders, een kalender, probleempjes, lesfilmpjes, en een eenvoudige go-server bevat. Er
is geld gereserveerd om dit project uit te besteden aan derden.

SpeelZ
Het SpeelZ project ligt stil, in verband met uitblijven van medewerken van de dambond.
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5. Communicatie
Jaarboek
In 2019 geeft de bond de zesde editie uit. Deze editie verschijnt eind 2019.

Beginnersset
Om verscheidene redenen heeft het beginnersboek De Kunst van Go in 2018 geen herdruk kunnen
krijgen. In 2019 staat dit weer als belangrijk punt op de lijst van de bond. De vorige oplage is op,
waardoor in een groot deel van 2019 de beginnerssets niet meer beschikbaar zullen zijn. Zodra er
een nieuwe versie van De kunst van Go beschikbaar is, zal de verkoop herstarten voor 15 euro per
set.

Go Bulletin
Go Bulletin
Ons bondsorgaan, wordt in 2019 ongewijzigd voortgezet met 10 digitale edities per jaar. Het
bulletin is voor leden te downloaden van de website van de bond.

Websites
De bond onderhoudt onderstaande websites:
Gobond.nl
In 2019 zullen delen van de website gestroomlijnd worden.
Gocompetitie.nl
De Nederlandse Go Competitie draait op een eigen website.
Leergo.nl
Hier leer je in tien minuten go.
Aigt.nl
De website van het Amsterdam International Go Tournament (AIGT).
SpeelZ.nl (i.0.)
Het SpeelZ project ligt op het moment stil, door gebrek aan medewerking van partner bonden.
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. Hiervoor zoekt de bond in 2019 een
beheerder, om de sociale media aanwezigheid te vergroten.
Twitter
Tevens hebben we een Twitteraccount.

Publiciteitsmateriaal
Voor werving zijn er de volgende materialen beschikbaar in onze webwinkel.
9x9 Bordjes karton
Kartonnen 9x9 bord met kartonnen uitdrukstenen en een inlegvel met uitleg over go.
Ze kosten € 1,35 per stuk en worden verkocht per 15 stuks voor € 20 inclusief verzending.
Rol-op-banner
Banner met daarop uitleg over de denksport go. Kost € 35 inclusief verzending.
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Starterspakket
9x9 bord met glazen stenen en het lesboek De Kunst van Go. Kost € 15 inclusief verzending. Dit
pakket zal helaas tijdelijk niet beschikbaar zijn tijdens (een groot deel van) 2019.

6. Bondskantoor
Locatie
De bond houdt een kantoor en een opslag aan in het Europees Go Centrum in Amstelveen. Het
centrum huisvest en organiseert mede het Amsterdam International Go Tournament in 2019.
Tevens worden hier de meeste kampioenschappen gehouden. De bond en het centrum werken
samen op het gebied van publiciteit en werving. Twee dagen per week, op dinsdag en donderdag
gebruikt de Japanse Helpdesk het kantoor.

Activiteiten
Het bondskantoor wordt gebruikt door de redactie, voor vergaderingen, afhandelen correspondentie,
publiciteit en verzenden en beheer van materiaal. In de opslag bevindt zich het publiciteitsmateriaal
en de bibliotheek.

7. Bestuur & Beleid
Kerncijfers
ONDERWERP
Verenigingen
Leden

Realisatie
2017

Prognose
2018

Jaarplan
2019

Verschil

formeel

14

14

14

0

informeel

15

15

15

0

totaal

562

561

600

+39

verenigingen

311

302

321

+19

individueel

251

259

279

+20

lid

404

399

410

+11

internetlid

114

120

126

+6

studentlid

18

24

30

+6

jeugdlid (<20j)

24

18

34

+16

gemiddelde leeftijd

54

55

55

0

Toelichting
In negenentwintig plaatsen wordt er in clubverband go gespeeld. Er zijn tien verenigingen met
statuten: Almere, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Groningen,
Leiden en Utrecht. In de prognose zien we voortzetting van de verplaatsing van clubleden naar
individuele leden. De gewenste verjonging vindt nog steeds niet plaats. Het aantal jeugdleden is
afgenomen, terwijl het aantal studentleden is toegenomen. Voor 2019 streeft de bond naar een
groei van 39 leden, om tot een totaal van 600 te komen. Vooralsnog zijn onze jeugdactiviteiten niet
direct gericht op het werven van leden, maar op het vergroten van de jonge go populatie.

Nationaal
Bestuur
In 2018 is de bond er niet in geslaagd om het bestuur uit te breiden. Alhoewel er een enthousiast
nieuw bestuurslid de functie jeugd bekleedt, zijn een aantal andere functies vrijgekomen. De
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secretaris is afgetreden, en tevens staan de functies breedtesport en communicatie open. Ook een
aantal kleinere vrijwilligerstaken, zoals het beheer van de webwinkel, zijn niet ingevuld.
De bond volgt de Aanbevelingen Goed Sportbestuur van NOC*NSF op en houdt jaarlijks een
bestuursevaluatie.
Vergaderingen
In 2019 worden twee algemene vergaderingen gehouden en een ledenraadpleging. De
ledenraadpleging draagt bij aan de invulling van de beleidsagenda van de bond. Het bestuur
vergadert vier keer per jaar. Eén van deze vergaderingen geldt tevens als heidag voor het bestuur.
Lopende zaken worden per telefoon of email besproken.
Verenigingen
Naast het individuele lidmaatschap kent de bond een lidmaatschap van een vereniging. Een
vereniging moet bij notariële akte zijn opgericht en ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel
om formeel lid te kunnen zijn van de bond. In de statuten moet tevens staan dat de vereniging
jaarlijks verschuldigde bondscontributie van haar leden int en afdraagt aan de bond. De bond streeft
ernaar dat verenigingen volwaardig lid worden en betaalt ter stimulering het passeren van de
statuten bij de notaris als een vereniging tot oprichting besluit.

Internationaal
De Nederlandse Go Bond is vertegenwoordigd in de Europese Go Federatie en de Internationale Go
Federatie. In juli 2019 neemt een vertegenwoordiger deel aan de algemene vergadering van de
Europese Go Federatie tijdens het Europees Go Congres in Brussel, België.

8. Secretariaat
Statuten en Algemeen Reglement
Statuten behoeven niet direct een herziening.

Ledenadministratie
De ledenadministratie draait binnen de website van de bond. Het aanmelden voor het lidmaatschap
kan direct via de website.

9. Financiën
Contributie
Zoals ook in voorgaande jaren, is het voorstel om de contributie voor alle categorieën met 1 euro
per jaar te verhogen. Omdat de jeugd-contributie relatief het hardst stijgt, zal deze voor 2019 gelijk
blijven aan de contributie van 2018.
Soort lidmaatschap

Contributie
2018

Contributie
2019

Contributie voor
nieuwe leden vanaf
1 juli 2019

Lid

€ 37,00

€ 38,00

€ 19,00

Internetlid*

€ 27,00

€ 28,00

€ 14,00

Studentlid

€ 22,00

€ 23,00

€ 11,50

Jeugdlid*

€ 14,50

€ 14,50

€

*Jaarboek in PDF
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Begroting 2018
De begroting voor 2019 is grotendeels vergelijkbaar met die voor 2018, met enkele belangrijke
wijzigingen:
•
Er is 5000 euro begroot voor uitvoering van het Jeugdplan 2019. Dit is ondergebracht bij
‘breedtesport’. Dit bedrag komt bovenop de reguliere uitgaven, en zorgt voor een netto
negatief resultaat. Hiermee wordt een deel van het (onverwachte) positieve resultaat over
2017 ingezet voor investeringen in jeugd-go. (Eventuele voorfinanciering van fysieke
(les)materialen is in deze 5000 euro niet inbegrepen, omdat dat als voorraad op de balans
komt te staan.)
•
Er is 500 euro begroot als bijdrage van de NGoB aan het EK Parengo 2019, dat in Groningen
zal worden georganiseerd. Daarnaast is ook 250 euro begroot voor breedtesportactiviteiten
hieromheen.
•
Het bedrag voor ‘publiciteit’ is naar beneden bijgesteld op grond van de realisatie in 2017.
Inkomsten

Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019

Contributies

15988

15200

15600

Bijdrage NOC*NSF

17867

16552

16208

Sponsoring + donaties

325

1000

1000

Eigen bijdragen

850

0

0

Diverse baten

6720

200

200

Som der baten

41750

32952

33008

Uitgaven

Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019

Communicatie

9275

11000

9500

Breedtesport

5083

4700

10000

Wedstrijdsport

2305

4000

4000

Topsport

878

2200

2700

Diversen

1000

0

0

Totaal doelstellingen

18541

21900

26200

Organisatie

8003

8400

8500

Bestuurs- en vergaderkosten

2871

2152

2500

Diverse lasten

2139

500

500

Totaal organisatie/beheer

13013

11052

11500

Som der lasten

31554

32952

37700

Resultaat

10196

0

-4692
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