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1. Inleiding  

  

Jaarlijks stelt het bestuur van de Nederlandse Go Bond een beleidsplan vast. De Algemene 

Vergadering op 27 november 2022 kan eventueel het Jaarplan 2023 nog aanpassen en daarna 

goedkeuren. In dit document worden de voorgenomen activiteiten van de NGoB voor 2023 op een rij 

gezet.   

  

Het jaar 2022 stond minder in het teken van Covid-19. Het NK 2022 vond nog via internet plaats maar 

daarna zijn diverse activiteiten weer live gegaan waaronder wederom een Dutch Open, dit jaar in 

Nijmegen.  

  

Het bestuur heeft het afgelopen jaar gewerkt aan:  

- Het verkennen van diverse nieuwe activiteiten, bijvoorbeeld eendaagse Clinics met vervolg 

via internet 

- Het zoeken van nieuwe bestuursleden/medewerkers 

- Het aanjagen/ondersteunen van bestaande activiteiten (kampioenschappen, competities) 

- Het faciliteren van uitzendingen naar internationale evenementen 

- De webwinkel is actief  

- Er is een verhuizing in gang gezet van het bondsbureau  

- De plannen voor een nieuwe versie van de website en de ledenadministratie zijn in gang 

gezet.  

 

Het jaarplan bevat de begroting voor 2023. De begroting is ook als bijlage toegevoegd bij de 

vergaderstukken voor de AV.   
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2. Top- & Wedstrijdsport  

Toernooidirecteur van de Bond is momenteel Ronald Verhagen. Wedstrijdleider is Niek van Diepen. 

De EGF heeft het plan een wedstrijdleidercursus te organiseren, de NGoB zal de kosten van 

deelname door Nederlandse go-spelers vergoeden en stimuleert eenieder die dat wil om deel te 

nemen.   

De NGoB organiseert de nationale kampioenschappen: algemeen, dames, jeugd, zoals gebruikelijk. 

Dat wil zeggen twee weekenden in januari voor het NK algemeen, waarbij tijdens het laatste 

weekend ook het NK-dames plaatsvindt. Het NK jeugd staat hier wederom los van, en wordt zo 

mogelijk op een ander weekend in dezelfde periode gepland.   

Voor het NK algemeen en dames zal waarschijnlijk de clublocatie van Leiden worden gebruikt. Het 

idee is om ook in de toekomst te kijken naar een afwisseling van locatie. Dit kan ook gebruikt worden 

om de lokale naamsbekendheid van go te vergroten. 

Toernooien  

Eind mei heeft het tweede Dutch Open toernooi plaats gevonden in Nijmegen. De NGoB wil dit een 

jaarlijks terugkerend toernooi laten zijn met wisselende locaties. Voor 2023 is overeenstemming 

bereikt met Leiden en voor 2024 zal Groningen de organisatie op zich nemen. Clubs kunnen 

aanbieden het Dutch Open in hun stad te laten plaatsvinden voor 2025. De NGoB biedt hierbij 

financiële en organisatorische ondersteuning 

Uitzendingen  

De NGoB zendt jaarlijks spelers uit naar een aantal internationale evenementen, zowel binnen als 

buiten Europa. De plaatsen hiervoor worden vergeven op de kampioenschappen die de NGoB 

organiseert. Per toernooi is vastgelegd welk budget vanuit de Bond mogelijk beschikbaar voor 

deelnemers. Voor 2023 stelt het bestuur een aanpassing van de bijdrages bij uitzending voor. 

Naar onderstaande toernooien worden indien mogelijk spelers uitgezonden:  

⚫ WK voor Amateurs  

⚫ Korean Prime Minister Cup  

⚫ WK Parengo   

⚫ WK Studenten  

⚫ EK Algemeen   

⚫ EK Dames  

⚫ EK Paren  

⚫ EK Jeugd 

⚫ EK Studenten  

⚫ EK Teams   
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3. Breedtesport  

Ledenwerving en ledenbehoud  

Het bestuur heeft afgelopen jaar voorgenomen zich nog steeds in te zetten voor meer bekendheid 

van go en ook te proberen meer te bieden aan mensen die een eerste kennismaking achter de rug 

hebben. De Dutch Go Club (internet) is hiervoor een goede weg.  

Nederlandse Go Competitie  

De Nederlandse Go Competitie (clubteams) is in het najaar van 2022 weer van start gegaan. Het 

bestuur vindt deze competitie een belangrijk element voor Go in Nederland. Waarschijnlijk gaat deze 

competitie in 2023 weer verder met rondes in het voorjaar en het najaar. 

Internet-competities  

De NiGC is in de praktijk nu vervangen door de Dutch Go Club. 

Wintergo en Zomergo   

De NGoB organiseert jaarlijks twee go-evenementen van vijf dagen in buitengebieden. Naast het 

spelen van go staan ook andere zaken op het programma: allerlei soorten bordspellen, 

buitenactiviteiten, go-workshops en wandelen in de bossen. De kampen hebben een informeel 

karakter en staan zowel open voor go-spelers als niet-go-spelers van jong tot oud. De NGoB 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 aan te 

houden.  

Afgelopen jaar is er ook een Lentego georganiseerd vanwege het verscheidene malen niet doorgaan 

van Wintergo. De hoop is dat we niet nogmaals geconfronteerd worden met maatregelen waardoor 

het ‘normale’ ritme van Zomer- en Wintergo verstoord wordt. Ook deze activiteit beschouwt het 

bestuur als belangrijk voor het in stand houden van het Nederlandse go-leven. 

Jeugd- en beginnerstoernooien  

De NGoB wil ook in 2023 een actief beleid wat betreft werving van jeugdleden en jeugdtoernooien. 

Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk materiaal en documentatie bijeen te brengen om activiteiten te 

ondersteunen. Er wordt voor beginners jaarlijks een Double Digit Go Toernooi georganiseerd 

worden.  

Studenten  

Voor 2023 zijn er vooralsnog geen activiteiten gepland of concrete doelstellingen geformuleerd met 

betrekking tot studenten. De NGoB ondersteunt clubs die go-cursussen aan studenten aanbieden.  
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Evenementen  

De NGoB stelt als doel op zoveel mogelijk evenementen aanwezig te zijn ten behoeve van de 

verspreiding van go. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over evenementen met een Oost-Aziatisch 

karakter, en denksport- of bordspel gerelateerde evenementen.  
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4. Jeugd  

  

Wij gaan clubs meer stimuleren om deelname aan jeugdtoernooien te promoten bij hun eventuele 

jeugdspelers. Als een club zelf een jeugdtoernooitje wil organiseren, zullen wij doen wat wij kunnen 

om te helpen. De NGoB kan ook een financiële bijdrage leveren, bijvoorbeeld voor leuke prijzen en 

om deelname goedkoop te houden.  

Er was werkgroep bezig met het opstellen van een leermethode. Daarbij zou ook gewerkt aan het 

realiseren van een lerarenopleiding zodat we meer mensen ter beschikking hebben om lessen, clinics 

etc. te geven. Afgelopen jaar is er te weinig mankracht geweest om voldoende vooruitgang te 

boeken. De hoop is dat er weer enthousiaste mensen betrokken kunnen worden om dit vorm te 

geven.  

Bij voldoende belangstelling wordt er uiteraard een NK Jeugd 2023 georganiseerd. Ook zal de NGoB 

deelname van jeugd, jongeren en beginnende spelers stimuleren tijdens reguliere toernooien.  

Go op school  

Voor zover bij ons bekend, zijn er een handjevol scholen waar regelmatig go wordt gespeeld. Door de 

coronacrisis viel dit stil, maar op minstens één school is dit weer op gang gekomen na de 

zomervakantie.  

Het ontwikkelen van het schoolpakket heeft vertraging opgelopen, maar er zal doorgegaan worden 

op de ingeslagen weg. Go op school is de basis voor het meerjarenbeleidsplan van de NGoB, dat we 

op dit moment aan het uitwerken zijn. Zie elders in het Jaarplan.  

Internationaal  

Elk jaar wordt een EYGTC (European Youth Go Team Championship) gehouden, sinds 2014 online. 

Nederland neemt met jeugdspelers deel via een samenwerking met andere Europese bonden. In 

2021/2022 was dat onder de naam GIBAN (Griekenland, Italië, België, Oostenrijk, Nederland). In 

2022/2023 onder de naam BING (zonder Oostenrijk). 
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5. Communicatie  

Jaarboek  

Het jaarboek over 2022 verschijnt in mei 2023. In het jaarboek wordt het jaarverslag van de NGoB 

opgenomen. Het jaarboek omvat dan eenmalig een wat langere periode, van juli 2021 tot en met 

januari 2023. Daarna doet het jaarboek verslag over het afgelopen kalenderjaar.  

Aan alle leden wordt de mogelijkheid geboden zich te abonneren op het jaarboek. Leden die op 1 

januari lid zijn, hebben recht op het jaarboek van het afgelopen jaar. Ook spelers die in de loop van 

een jaar lid worden en kiezen voor een jaarboekabonnement, krijgen het jaarboek van het afgelopen 

jaar. 

Webwinkel  

De beginnersset, die eerder erg populair was, is nog steeds verkrijgbaar via de webwinkel van de 

NGoB. Aji’s zoektocht (een uit het Engels vertaald stripboek over Go) is ook nog steeds verkrijgbaar. 

Go Bulletin  

Ons bondsorgaan wordt in 2023 ongewijzigd voortgezet met 10 digitale edities per jaar. Het bulletin 

is voor leden te downloaden van de website van de NGoB. Er  is lezersonderzoek gehouden.  

Websites  

De NGoB onderhoudt onderstaande websites:  

Gobond.nl  

De centrale website van de Nederlandse Go Bond. De techniek van de site (Drupal 7) is verouderd en 

wordt vanaf eind 2023 niet meer ondersteund. Er wordt gewerkt aan nieuw ontwerp en een nieuwe 

website.  

Gocompetitie.nl   

De website voor de Nederlandse Go Competitie.  

  

Leergo.nl   

Een website waar in enkele korte lessen Go Geleerd kan worden (Ready Steady Go). 

  

Dutchopen.eu  

De website van het Dutch Open toernooi.  

  

321Go.org   

Deze website met oefeningen voor beginnende Go spelers wordt extern beheerd. De NGoB is 

betrokken geweest bij het opzetten van de website.   
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Mail en bestandsopslag  

Omdat de infrastructuur van het EGCC niet meer kan worden gebruikt moest het bestuur kiezen voor 

een nieuwe server voor mail en bestandsopslag. De gekozen gratis oplossing “Google Workspace” 

wordt inmiddels door het bestuur gebruikt.  

 

Sociale media  

Facebook  

De Facebook pagina is op dit moment weinig actief. De NGoB zoekt hiervoor vrijwilligers om de 

online aanwezigheid te vergroten.  

Publiciteitsmateriaal  

9x9 Bordjes karton  

Kartonnen 9x9 bord met kartonnen uitdrukstenen en een inlegvel met uitleg over go. Deze 

sets worden verkocht per 15 stuks voor € 20 inclusief verzending.  

Starterspakketten  

De starterspakketten zijn weer beschikbaar. 

Flyers  

Er zijn eind 2022 nieuwe flyers beschikbaar. De flyers kunnen besteld worden om op strategische 

plekken neergelegd te worden, bijvoorbeeld bij toernooien, clinics, spellenwinkels en promotie 

acties.  

Uitleenmateriaal  

De NGoB heeft materiaal beschikbaar om uit te lenen aan clubs of individuen voor toernooien, 

promotie, etc. Onder andere borden, stenen en een demobord kunnen op afspraak bij onze opslag in 

Utrecht worden opgehaald.   
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6. Bestuur & Beleid  

Locatie  

De Nederlandse Go Bond houdt kantoor en opslag in: Den Hommel, Kennedylaan 9, 3533 KH 

Utrecht. Dit pand is van de Nederlandse Bridge Bond die hier kantoor houdt. In 2023 zal ook de 

Nederlandse Dam Bond kantoor gaan houden op dit adres. 

Kerncijfers 

 

ONDERWERP   Stand per 1 
jan 2021 

Prognose 
1 jan 2022 

Stand per 1 jan 
2022 

Prognose 1 
jan 2023 

Verenigingen formeel 11 10 14 14 

  informeel 18 19 17 17 

Leden totaal 433 431 434 445 

  verenigingen 183 193 212 213 

  individueel  250 238 222 232 

  lid 283 268 273 275 

  internetlid 118 130 138 147 

  studentlid 11 10 6 11 

  jeugdlid (<20 jr) 20 13 12 11 

  scholierenlid - -   0 

  introductielid - 9 2 0 

  erelid 1 1 1 1 

  gemiddelde 

leeftijd 56 57 55 55 

 

Toelichting  

In negenentwintig plaatsen wordt in clubverband go gespeeld. We maken het onderscheid tussen 

formele en informele clubs. Formele clubs zijn aangesloten bij de NGoB, dat wil zeggen dat leden van 

de club ook lid zijn van de NGoB, en dat in beginsel de club de contributie afdraagt. Formele clubs 

hebben bij de AV ook stemrecht namens al hun leden plus 1. Bij informele clubs is het ook mogelijk 

om alleen lid te zijn van de club, zonder lid te zijn van de NGoB. Leden die via een informele club lid 

zijn van de NGoB vallen in de categorie “individueel,” en betalen de bondscontributie rechtstreeks 

aan de NGoB.  

Het aantal leden per 1 januari 2022 is vrijwel gelijk aan vorig jaar. Dit is mede de verdienste van de 

Dutch Go Club. Meerdere double digits zijn via dat kanaal lid geworden van de NGoB. 
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Nationaal  

Bestuur en andere vrijwilligers  

In de zomer van 2022 heeft het bestuur een interne evaluatie gedaan. De evaluatie heeft 

geresulteerd in een aantal wisselingen in het bestuur per de Najaarsvergadering 2022. Er wordt nog 

gezocht naar een secretaris voor het bestuur en een algemeen bestuurslid. Voor een aantal 

secretariële taken wil het bestuur een betaalde medewerker aantrekken, mogelijk in samenwerking 

met een van de andere denksportbonden.  Er is een vrijwilliger die de webwinkel runt. Deze is 

momenteel bezig met het opzetten van een nieuwe webshop die in 2023 actief zal worden. 

Er is weer een bestuurslid voor de breedtesport. Ook voor andere functies binnen de bond zoals 

toernooidirecteur, wedstrijdleider, NGC competitie, zomer en wintergo zijn vrijwilligers actief.  

Voor het Go bulletin is er een betaalde redacteur. 

Vergaderingen  

In 2023 zullen twee algemene vergaderingen gehouden worden.  

Daarnaast heeft het bestuur zo nu en dan overleg met de clubbesturen. Tijdens een dergelijk overleg 

worden lopende zaken en vragen en ideeën van bestuur en clubs behandeld. 

Het bestuur vergadert ca. 8 keer per jaar, grotendeels online. Eén van de live vergaderingen 

functioneert tevens als heidag voor het bestuur, waar ook het functioneren van het bestuur wordt 

geevalueerd. Lopende zaken worden per telefoon of email besproken.  

Verenigingen  

Naast het individuele lidmaatschap kent de NGoB 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 NGoB. In de statuten moet tevens staan dat de vereniging de 

jaarlijks verschuldigde bondscontributie van haar leden int en afdraagt aan de NGoB. Een vereniging 

die op deze manier lid is van de NGoB heeft bij de AV ook stemrecht namens alle leden van de 

vereniging plus 1. De NGoB overweegt momenteel om de eis van volledige rechtsbevoegdheid te 

vervangen door minder strenge eisen aan aangesloten verenigingen.  

Internationaal  

De Nederlandse Go Bond is vertegenwoordigd in de Europese Go Federatie en de Internationale Go 

Federatie. In juli 2023 neemt een vertegenwoordiger deel aan de algemene vergadering van de 

Europese Go Federatie tijdens het Europees Go Congres.  

Meerjarenbeleid  

Er is een meerjarenbeleid 2020-2024 opgesteld met als kernpunten het versterken van de NGoB door 

verkrijgen van meer actieve leden.   
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7. Secretariaat  

Statuten en Algemeen Reglement  

Veranderingen in reglementen op de najaars-AV van 2021 en de invoering van de WBTR in 2021 

zorgen ervoor dat in 2023 de statuten mogelijk aanpassing behoeven. Ook met betrekking tot 

tuchtrecht en het dopingreglement zijn op verzoek van NOC.NSF wijzigingen nodig. Daarnaast wil de 

NGoB de eis aan verenigingen om volledig rechtsbevoegd te zijn vervangen door minder strenge 

eisen.  

De voorwaarden die NOC-NSF stelt aan het toekennen van de bijdrage aan de NGoB zijn in 2022 

aangepast. NOC NSF begeleidt de NGoB bij veranderingen die nodig zijn om aan de voorwaarden te 

voldoen. Voorbeelden daarvan zijn aandacht voor goed sportbestuur, voor grensoverschrijdend 

gedrag, en het invoeren van gedragscodes.  

Ledenadministratie  

In 2022 zijn gesprekken gevoerd met leveranciers van ledenadministraties. Inmiddels is gekozen voor 

één van de leveranciers die ook voor de NGoB de nieuwe website gaat bouwen. Ook een koppeling 

met een boekhoudpakket behoort tot de mogelijkheden. Daarmee wordt bereikt dat er met één 

administratie wordt gewerkt. Ook de ledenadministrateurs van clubs kunnen toegang krijgen tot 

deze administratie. 

In 2023 zal de nieuwe website en de nieuwe ledenadministratie verder worden gerealiseerd met 

enkele mensen vanuit de NGoB, waarbij we ook inbreng van de clubs vragen. 

Bestuursondersteuning 

De administratieve en secretariële werkzaamheden zijn medebepalend voor het functioneren van 

het bestuur. Indien de positie van secretaris in het bestuur niet is ingevuld, zoekt het bestuur 

ondersteuning extern. Eén van de mogelijkheden is om dat samen met de andere denksportbonden 

te doen die ook in het NDC zijn gevestigd. 
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8. Financiën  

Contributie  

Het bestuur van de NGoB wil een meer transparante ledenstructuur invoeren en tegelijkertijd de 

daarbij benodigde ledenadministratie en boekhouding vereenvoudigen. 

• We stellen voor uitsluitend onderscheid te maken op leeftijd. 

• De categorie studenten vervalt en wordt vervangen door de categorie 18 tm 24 jaar. 

• De categorie scholieren vervalt. In plaats daarvan is het lidmaatschapstarief voor de jeugd 

verlaagd 

• In de contributie die wij voorstellen willen we een duidelijk onderscheid maken tussen deze 

leeftijdsgroepen. 

Het bestuur stelt voor een indeling te gebruiken in: 

• Gewone leden (>=25 jaar)  29 euro, incl BTW 

• Jongere leden (18 tm 24 jaar)  20 euro, incl BTW 

• Jeugdleden (<=17 jaar)   10 euro, incl BTW 

• Alle leden krijgen de gelegenheid zich te abonneren op het gedrukte jaarboek in 2023 voor 

12 euro, incl BTW 

Dat betekent de volgende omzettingen per 1-1-2023 

• huidige gewone leden blijven gewoon lid + jaarboek 

• huidige internetleden worden gewoon lid zonder jaarboek 

• studentleden 25 jaar en ouder (nu 24€) worden gewoon lid (29€) 

• studentleden 20 tm 24 jaar (nu 24€) worden jongere lid (20€) 

• jeugdleden 18, 19 jaar (nu 15€) worden jongere lid (20€) 

• jeugdleden < 18 jaar (nu 15€) blijven jeugdlid (10€) 

 

Soort lidmaatschap  Contributie 2022  Contributie 2023  

Lid  

 

€ 39,00 (inclusief 

gedrukt jaarboek) 

€ 29,00  

Internetlid € 29,00  € 29,00  

Studentlid  € 24,00   

Jongerenlid  € 20,00 

Jeugdlid € 15,00  € 10,00 

Scholierlid €   6,50  vervalt 

Gedrukt jaarboek   €12,00 
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Begroting 2023  

Meer transparantie 

De cijfers in de begroting voor 2023 zijn exclusief BTW. De begroting is niet gelijk aan die voor 

eerdere jaren. In eerdere jaren werden meerdere posten genoteerd als budgetneutraal, zonder 

inkomsten en uitgaven. Dat was jarenlang gebruikelijk, maar niet bevorderlijk voor de transparantie. 

Inkomsten en uitgaven zijn in de begroting van 2023 beide zichtbaar. Zowel de som der baten als de 

som der lasten is daardoor significant hoger dan in eerdere jaren. 

Budget voor projecten 

 

In de afgelopen jaren is het eigen vermogen van de NGoB verder opgelopen. Oorzaken waren een 

gebrek aan vrijwilligers en in de recente jaren de coronabeperkingen. In 2023 wil het bestuur een 

groter budget gebruiken, zowel voor de realisatie van breedtesport-doelstellingen als voor het 

verbeteren van de organisatie. Het begrote negatieve saldo komt ten laste van de algemene reserve. 

De NGoB is in de positie om nu een aantal jaren te investeren. Het doel is om de go community te 

vergroten en te verjongen. 

 

We denken dat te doen via spellenwinkels, via bibliotheken, via universitair en beroepsonderwijs en 

via basis en voortgezet onderwijs. Het bestuur stelt een bijdrage ter beschikking voor de docenten 

en/of coördinatoren die deze uitdaging op willen pakken. 

 

Toelichting bij de inkomsten:  

1. De verwachte contributie-inkomsten zijn naar beneden bijgesteld omdat de abonnement-in-

komsten voor het jaarboek nu apart worden geboekt.  

2. Het bestuur wil werkboeken laten drukken en deze via de webwinkel als lesmateriaal 

aanbieden. 

3. Er zijn nog voor enkele jaren bedragen gereserveerd voor huisvesting en een internationaal 

toernooi. Deze bedragen zijn ontvangen bij de sluiting van het EGCC.  

4. Toernooien en evenementen stonden voorheen als budgetneutraal op de begroting of 

werden zelfs niet vermeld. Bij de inkomsten staan nu de DutchGoClub, de Nederlandse Go 

Competitie, het Dutch Open en ZomerWinterGo vermeld. 

Toelichting bij de uitgaven voor doelstellingen 

1. Ook bij de uitgaven voor publiciteit zijn enkele posten opgenomen die voorheen als budget 

neutraal op de begroting stonden. De uitgaven voor het jaarboek zijn niet kostendekkend. 

Daarom is daar een verhoging van 2€ voorgesteld tot 12€ inclusief BTW. In de webwinkel 

gaat het jaarboek 15€ kosten exclusief verzendkosten. 

2. De NGoB wil via een aantal projecten budget ter beschikking stellen om de doelgroepen 

jeugd en jongeren en andere beginners te bereiken. We denken dat te doen door clinics en 

lessen te laten geven via spellenwinkels, via bibliotheken, via universitair en 
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beroepsonderwijs en via basis en voortgezet onderwijs. Het bestuur stelt een bijdrage ter 

beschikking voor de docenten en/of coördinatoren die deze uitdaging op willen pakken. 

3. De NGoB sponsort enkele Nederlandse competities (NGC, Dutch go club). De kosten gaan 

omhoog door hogere zaalhuur. Voor ZomerWintergo is een schatting gemaakt op basis van 

eerdere jaren 

4. Voor het Dutch Open is een bedrag vergelijkbaar met 2022 opgenomen. Voor de NK’s was 

het eerder begrote bedrag aan de hoge kant en is nu 3500€ opgenomen. 

5. Het budget voor uitzendingen is verhoogd in verband met het verlagen van de vergoedingen 

vanuit de organiserende instanties. Voor het KPMC en het WK willen we 50% van de eigen 

bijdrage voor een ticket vergoeden, met een maximum van 500€ per toernooi. Voor het WK 

parengo willen we voor de deelnemers 300€ per jaar reserveren, zodat er ongeveer eens in 

de drie jaar gelegenheid is (circa 1000€) tot het toekennen van een vergelijkbare bijdrage 

(voor 2 personen 50% met een maximum van 500€ per persoon). 

 

6. De afgelopen jaren werd jaarlijks een aanzienlijk bedrag begroot voor boekhoudkundige 

ondersteuning door een administratiekantoor. Omdat de werkzaamheden voor de 

penningmeester redelijk overzichtelijk zijn is besloten deze ondersteuning op te zeggen, en 

de boekhouding over te zetten naar een veel goedkoper online boekhoudpakket. Bovendien 

is het voornemen om het aantal bankrekeningen van de NGoB te reduceren van drie naar 

twee. Het daardoor beschikbaar komende bedrag zal deels worden ingezet voor een pakket 

voor ledenadministratie dat goed kan integreren met de boekhouding.   

Toelichting bij de uitgaven voor organisatiekosten 

1. De NGoB heeft het kantoor in Nieuwegein opgezegd. Per november 2022 gebruiken we 

ruimte op de derde verdieping van het NDC Den Hommel in Utrecht. We huizen in bij de 

kantoren van de Bridge Bond. Met hen is een contract afgesloten voor het gebruik van 

opslagruimte en het parttime gebruik van kantoorruimte. De kosten hiervoor zijn aanzienlijk 

lager dan het “fulltime” kantoor in Nieuwegein.  

2. Voor de vernieuwing van ICT zijn enkele bedragen opgenomen die qua hoogte vergelijkbaar 

zijn met de begroting in eerdere jaren. 

3. Het bestuur zoekt nog een secretaris. Gezien de ambitie om meerdere projecten uit te 

voeren en de vernieuwingen op ICT gebied is het essentieel deze functie wordt ingevuld. De 

secretaris kan hierin een spin in het web zijn. Indien er geen vrijwilliger beschikbaar is, wil 

het bestuur de mogelijkheid hebben om een medewerker in te huren. 

 

Het overzicht hierna is de volledige begroting die ter vaststelling aan de Algemene Vergadering wordt 

voorgelegd. Alle bedragen zijn exclusief BTW, over 2021 omdat er geen BTW-plicht gold, over 2022 

omdat dit een beter beeld geeft van de werkelijke baten en lasten voor de NGoB.  
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 Inkomsten 
 

Realisatie 2021   Begroting 2022   Begroting 
2023 

Contributies 
 

16043 
  

12000 
  

10000 
 

          

Bijdragen NOC*NSF 
         

Algemeen Functioneren 
 

18000 
  

18000 
  

17500 
 

Overig 
         

          

Sponsoring + donaties 
 

1835 
  

300 
  

200 
 

          

Verkoop 
         

Starterspakket en bordjes 
 

150 
       

Jaarboek 
 

48 
     

3000 
 

Lesmateriaal 
 

338 
     

500 
 

Verkoop boeken 
       

500 
 

Vergoeding verzendkosten 
 

31 
     

700 
 

          

Diverse baten 
         

Vrijval deel reservering huisvesting 
 

1350 
  

2200 
  

1350 
 

Vrijval deel reservering Dutch Open 
 

400 
     

400 
 

Diverse oa rente 
 

47 
     

50 
 

          

Toernooien/evenementen 
         

DutchGoClub 
 

387 
     

0 
 

Ned. Go Competitie 
 

970 
     

1500 
 

Dutch Open 
 

2470 
     

2300 
 

ZomerWinterGo 
       

15000 
 

          

Som der baten     42069     32500     53000 

 

Uitgaven 
 

Realisatie 2021   Begroting 2022   Begroting 
2023 

Publiciteit 
         

Bulletin (eindredacteur) 
 

4082   
 

4100 
  

3500 
 

Jaarboek / jaarverslag 
 

4755   
 

3700 
  

4000 
 

Verzendkosten 
 

743   
    

700 
 

Boeken (Aji, Kunst van Go) 
 

338   
    

500 
 

Lesmateriaal 
 

    
    

700 
 

Publiciteit algemeen 
 

0   
 

0 
  

300 
 

      
7800 

  
9700 

Breedtesport/promotie 
         

Projecten 
 

0   
 

5000 
    

Project winkelclinics 
 

    
    

250 
 

Project bibliotheek clinics 
 

    
    

750 
 

Project jongeren clinics 
 

    
    

1000 
 

Project jeugd clinics 
 

    
 

500 
  

3500 
 

Stimuleringsprijzen 
 

    
    

1000 
 

Diversen 
 

    
    

500 
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Breedtesport/evenementen 
         

Nederlandse Go Competitie 
 

3049   
 

1650 
  

3500 
 

Toernooi/evenement divers 
 

64   
      

Dutch Go Club 
 

685   
    

800 
 

Starterspakket en beginnersboek 
 

150   
    

1500 
 

NiGC 
 

    
 

0 
  

0 
 

ZomerWinter go 
 

    
    

15000 
 

Overig 
 

    
 

1300 
  

750 
 

  
  3948 

  
8450 

  
28550 

Wedstrijdsport/toernooien 
         

Dutch Open 
 

5733   
    

3300 
 

Ned. Kampioenschappen 
 

20   
 

3700 
  

3500 
 

Overig 
 

0   
 

1000 
    

  
  5753 

  
4700 

  
6800 

Topsport 
         

Internationale uitzendingen 
 

0   
 

2200 
  

3000 
 

Internationale evenementen 
 

    
 

0 
  

0 
 

  
  0 

  
2200 

  
3000 

Diversen 
  

0 
 

100 100 
  

100 

Totaal doelstellingen     19619     23250     48050 

Organisatiekosten 
         

Huisvesting 
 

4178 
  

4588 
  

2500 
 

Kleine aanschaffingen 
 

55 
  

200 
  

300 
 

Webhosting en onderhoud 
 

952 
  

1200 
  

1200 
 

Financiele administratie 
 

1706 
  

225 
  

1200 
 

Lidmaatschappen 
 

689 
  

1000 
  

1500 
 

Ledenadministratie 
    

2000 
  

1200 
 

Inhuur secretaris 
       

5000 
 

Administr. kosten (statuten) 
       

500 
 

Bank-/girokosten 
 

873 
  

400 
  

400 
 

Organisatiekosten divers 
 

560 
  

300 
  

500 
 

   
9013 

  
9913 

  
14300           

Bestuurskosten 
         

Representatiekosten 
 

175 
  

175 
  

200 
 

Vergaderkosten 
 

868 
  

800 
  

1000 
 

Reis- en verblijfskosten 
 

24 
  

1000 
  

1200 
 

Verzekeringen 
 

209 
  

165 
  

200 
 

Opleiding en cursussen 
    

300 
  

350 
 

Diversen 
    

175 
  

200 
 

   
1276 

  
2615 

  
3150           

Diversen 
     

500 
  

500           

Totaal organisatie en beheer     10289     13028     17950           

Som der lasten     29908     36278     66000 

Saldo 
  

12161 
  

-3778 
  

-13000 
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Bijdrage NOC-NSF 2023 

De bijdrage van NOC NSF is een vaste basisbijdrage waarvoor echter wel aan een aantal eisen 

voldaan moet worden die aan alle sportbonden worden gesteld. Op dit gebied is wat 

achterstalligonderhoud opgelopen. De NGoB voldoet op een aantal punten niet volledig aan de 

eisen. Dit betreft de volgende punten: 

• Hoe gaat de NGoB om met de principes code goed sportbestuur 

• Wat is het protocol hoe met vrijwillige dubbelfuncties wordt omgegaan 

• De NGoB moet familiaire en/of commerciele belangen openbaar maken 

• De NGoB moet vastleggen welke onverenigbaarheden onacceptabel voor bestuursfuncties 

• De NGoB moet profielen voor nieuwe bestuursleden openbaar maken 

• De NGoB moet werken aan ontwikkeling van de kwaliteit bij het bestuur 

• Er moet ook een keer een bestuursevaluatie uitgevoerd worden onder externe begeleiding. 

• Er moet een gepubliceerde klachtenregeling zijn. 

• De aanklager ISR moet opgenomen zijn in de statuten. 

Een herstelplan op deze onderwerpen moet voor 1 februari 2023 worden ingediend. De activiteiten 

moeten voor 1 april 2023 zijn uitgevoerd.  

Bijdrage NOC-NSF 2024 

Inmiddels zijn de eisen aan sportbonden in de loop van 2022 ook uitgebreid: 

• Er wordt aanbevolen een topsport vertegenwoordiging in te stellen 

• De NGoB moet een structuur hebben voor opleidingen tot trainer/coach/instructeur. Er 

moet gebruik worden gemaakt van de kwalificatiestructuur Sport. En er vindt daarop een 

audit plaats. 

• De NGoB moet een personeelsbeleid hebben (arbeidsvoorwaarden, duurzame inzetbaarheid, 

persoonlijke ontwikkeling) (voor de inzet van ZZP-ers) 

• De NGoB moet een vrijwilligersbeleid hebben (rond verzekeringen, vergoedingen, 

opleidingen) 

• De NGoB moet een integriteitsbeleid hebben: een gedragscode, VOG voor bestuurders, 

werknemers, vrijwilligers, ZZP-ers, VCP. 

• De NGoB moet beleid hebben t.a.v. diversiteit en inclusie gericht op bestuur, de eigen 

werkorganisatie, en aangesloten verenigingen. 

• De NGoB moet een jaarlijks verslag van deze inspanningen doen. 

• Het NGoB bestuur moet bij voorkeur bestaan uit max 70% personen van hetzelfde geslacht 

• De NGoB moet een doelstelling hebben voor het aantal verenigingen dat gebruik maakt van 

de VOG regeling 

Bij de bijdrage aanvraag voor 2024. per 30-11-2023, moeten deze vragen positief worden 

beantwoord of moeten de onderwerpen via een herstelplan in 2024 alsnog worden gerealiseerd. 

Een aantal onderwerpen kan pragmatisch worden aangepakt, omdat we een kleine bond zijn en niet 

alles van toepassing is. Toch vormen beide lijsten een uitdaging voor het bestuurswerk. Een 

bestuurssecretaris of externe ondersteuning is een noodzaak om deze herstelslag goed af te ronden. 


