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Voorwoord
De Nederlandse Go Bond brengt jaarlijks een verslag uit van zijn activiteiten. De indeling van het Jaarverslag 2016 is
gelijk aan die van het Jaarplan 2016.

1. Inleiding
De Nederlandse Go Bond heeft zich in 2016 met vier bestuursleden en een groot aantal actieve leden, allen op
vrijwillige basis, ingezet voor de denksport go. Met vier bestuursleden was er nog geen volledige bezetting om alle
taken naar behoren uit te kunnen voeren. De bestuursfuncties breedtesport, communicatie en jeugd waren helaas
niet ingevuld. Desondanks is er weer een jaar vol activiteiten gedraaid. Het Jaarboek 15-16 en ons maandelijkse
digitale Go Bulletin werd verzorgd door de redactie en er werden de diverse Nederlandse Kampioenschappen en onze
twee gokampen, Zomergo en Wintergo, gehouden. Het Amsterdams International Tournament (AIGT2016) werd
afgelopen jaar voor de eerste keer door de bond verzorgd in samenwerking met het Europees Go Centrum in
Amstelveen en De Amsterdamse Go Club.
Gelukkig kwamen er twee aspirant bestuursleden bij in de loop van 2016, voor de posten communicatie en jeugd.
Daarmee is het bestuur in 2017 met 6 leden bijna op sterkte, alleen de post breedtesport was nog niet bezet.
Han Ellenbroek
Voorzitter Nederlandse Go Bond

Nederlandse Go Bond

Pagina 3 van 15

Jaarverslag 2016

2. Top- & wedstrijdsport
Talentontwikkeling
De bond had in 2016 geen programma voor talentontwikkeling. Deels door te weinig middelen, maar ook omdat we
nauwelijks aanwas van jeugd hebben. Soms staat er spontaan een talent op, maar dat was in 2016 helaas niet het
geval.

Uitzendingen
Met een bescheiden bijdrage ondersteunde de bond deelnemers aan buitenlandse toernooien. Zij moeten zich
plaatsen voor uitzending door de 1e plaats te behalen bij een Nederlands Kampioenschap of plaatsingstoernooi.
Uitzonderingen hierop zijn het International Amateur Pair Go (IAPG) toernooi in Japan en de Korean Prime Minister
Cup (KPMC) in Korea. De Europese bonden worden om de beurt voor de IAPG uitgenodigd en plaatsing vindt plaats
via een puntensysteem. Voor de KPMG organiseert de bond een separaat plaatsingstoernooi, de Korean Ambassador
Cup.
De bond zond leden uit om deel te nemen aan onderstaande kampioenschappen:
Wereldkampioenschappen
• Algemeen (World amateur Go Championship (WAGC, voor niet professionele go-spelers)
Korean Prime Ministers Cup (KPMC)
Europees Kampioenschappen
• Algemeen (tijdens het Europees Go Congres)
• Dames
• Teams - Pandanet Go European Team Championship (PGETC)
• Jeugd- European Youth Go Championship (EYGC)
o tot 12 jaar
o tot 16 jaar
o tot 20 jaar

Nederlandse Go Bond

Pagina 4 van 15

Jaarverslag 2016

De bond ondersteunde de vetgedrukte leden bij de Europese- en wereldkampioenschappen:
Kampioenschap
WAGC
KPMC
EK Algemeen
EK Studenten
EK Dames

EK Teams
Klasse A

EK
Jeugd

onder
12 jaar
onder
16 jaar
onder
20 jaar

Locatie
China
Korea
Rusland
Nederland
België

Internet

Servië

Speler(s)
Merlijn Kuin
Herman Hiddema
Dick Riedeman
Zhang Weishan
Marika Dubiel
Merlijn Kuin
Peter Brouwer
Frank Janssen
Gillis van Eeden
Geert Groenen
Alexander Eerbeek
Filip Vanderstappen
Kim Ouweleen
Gelmer Bouwman
René Aaij
Ruben Cornelissen
Herman Hiddema (teamcaptain)

Resultaat
31e plaats
25 e plaats
164 e plaats
10 e plaats
11 e plaats

10 e plaats
Degradatie
naar
Klasse B

Emil Riedeman

25e plaats

Yuki de Groot

20e plaats

Ruben Calon

13e plaats

Nederlandse kampioenschappen
In januari werd in het Europees Go Centrum in twee weekenden het Nederlands Kampioenschap
gehouden. Het NK Rapid vond in Den Haag plaats. NK Paren werd in Utrecht gehouden begin 2017.
Hieronder een overzicht van de Nederlandse kampioenen in 2016:
NK
Algemeen
Dames
Paren
onder
12 jaar
Jeugd onder
16 jaar
onder
20 jaar

Nederlandse Go Bond

1e Plaats
Merlijn Kuin
Marika Dubiel
Marianne Diederen en René Aaij
Emil Riedeman
Yuki de Groot
Alex Ketelaars
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Toernooien
Naast het NK organiseert de bond verschillende landelijke toernooien. Voor de uitslagen raadpleeg de
Europese Go Database: www.europeangodatabase.eu
Amsterdam International Go Tournament (AIGT)
Het 45ste AIGT werd in mei in het Hemelvaartweekend gehouden in het Europees Go Centrum in
Amstelveen. Het toernooi kende drie speeldagen met 6 rondes op donderdag, zaterdag en zondag. Op
vrijdag was er in Amsterdam het DNM Rapid Toernooi. Er waren rond de 80 deelnemers uit binnen- en
buitenland.
Korean Ambassador Cup (KAC)
Voor plaatsing bij het Korean Prime Minister Cup organiseerde de bond een voorronde tijdens
Zomergo 2016.
Centraal Plaatsingstoernooi (CPT)
Tijdens Zomergo 2016 is ook het Centraal Plaatsingstoernooi gehouden in Lunteren. De sterkste
spelers van dit toernooi plaatsen zich voor deelname aan het Warpnet Indis 2016. Voorafgaand aan het
CPT hielden verschillende clubs regionale plaatsingstoernooien, de Districts Toernooien. Vanaf 2017
zijn deze toernooivorm vervallen i.v.m. een andere opzet, van het NK Algemeen die open staat voor alle
spelers.
Inter-Districtstoernooi (Indis)
Dit toernooi voor plaatsing in het NK Algemeen is in november gehouden in het Europees Go Centrum
in Amstelveen. De sterkste spelers gaan door naar het NK in januari 2017. Vanaf 2017 is deze
toernooivorm vervallen i.v.m. een andere opzet van het NK Algemeen.
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3. Breedtesport
Ledenwerving en –behoud
• De bond heeft veel energie gestopt in de bondswebsite, om de voorlichting en service naar de –
potentiële - leden te optimaliseren. Dit traject was in 2016 nog niet geheel afgerond.
• De samenwerking met andere bonden is helaas niet van de grond gekomen. Door
personeelswijzigingen in de top van de judobond is de samenwerking stil komen te staan.
• De verkoop van de 9x9 beginnersset liep goed. Wekelijks gingen er 1 à 2 pakketten de deur uit.
Het pakket bestaat uit het instructieboek ‘De Kunst Van Go’ en een 9x9 speelbord met glazen
stenen.
Ondersteuning verenigingen
Verenigingen die formeel lid willen worden van de bond kunnen op kosten van de bond de statuten
laten passeren. In 2016 heeft geen enkele club hier gebruik van gemaakt.
Nederlandse Go Competitie (NGC)
In het voor- en najaar zijn de twee landelijke competities voor teams van drie spelers gehouden. Er
deden in het voorjaar 27 teams mee en in het najaar 29 teams, met totaal respectievelijk 97 en 105
spelers. Men speelde in een poules van 4 of 5 teams. De twee slotrondes waren steeds in het NDC De
Hommel in Utrecht.
Zomergo en Wintergo
De gokampen zijn uitgegroeid tot een van de leukste activiteiten van de bond. In de zomer nemen er
een zestigtal spelers deel aan het vijfdaagse evenement en in de winter een honderdtal. De
gepersonaliseerde mok en een veelheid aan strategische bordspellen zijn vast onderdeel van de
kampen, naast go spelen en workshops.
Jeugd- en beginnerstoernooien
De bond heeft tijdens het AIGT een 9x9 toernooi gehouden. Voor ‘dubbel digit’ (20k t/m 10k) spelers
de kans om ervaring op te doen met meerdere tegenstanders. De uitnodiging werd ook verspreid
onder de 321GO leden, vaak beginnende go-spelers.
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4. Jeugd
Beleidsplan jeugd
De bond en clubs slagen er niet in om jeugd aan zich te binden. In 2016 is een meerjarenplan aangenomen
waarin jeugd een prominente plaats heeft. Eind 2016 is er een nieuw bestuurslid jeugd aangetreden die
formeel vanaf april 2017 aan de slag gaat om jeugd weer op ieders agenda te krijgen.
Jeugdcampagne
Deze is in 2016 niet van de grond gekomen door gebrek aan een trekker.
Jeugdclubs
De bond heeft diverse jeugdclubs ondersteund door het verstrekken van een vrijwilligersvergoeding aan
leden die les geven aan jeugd.
Scholen
De bond ondersteund lessen aan kinderen op scholen. Eind 2016 is er een nieuwe werkgroep gestart die
de website SpeelZ.org weer nieuw leven inblaast. De dam-, schaak- en go-bond werken hier samen aan. De
realisatie zal medio 2017 zijn.

Nederlandse Go Bond
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5. Communicatie
Jaarboek
Met enige vertraging werd het Jaarboek 2015-2016 uitgegeven door de bond. De vormgeving was in
handen van de go-speler Harry Prins, die grafisch ontwerper is. De eindredactie van dit boek is in handen
van Wendy de Bert, die tevens het digitale Go Bulletin, verzorgd.
Go Bulletin
Het Go Bulletin, een digitaal bondsblad, verscheen acht keer. Steeds meer mensen leveren kopij en foto’s
aan waardoor de inhoud rijker werd. Bijzonder was de duimdikke special over AlphaGo, het
computerprogramma dat sterker go speelt dan de sterkste go-spelers. Wendy de Bert doet in opdracht de
eindredactie, vormgeving en verspreiding.
Bondswebsite
Aankondigingen van toernooien en evenementen, verslagen, uitslagen en nieuws verscheen met enige
regelmaat op onze website. De webwinkel draait goed, en de site is in 2016 up-to-date gehouden. In 2017
wordt het mogelijk om lid direct te worden via de website. Naast de dan-lijst is er ook een kyu-lijst
beschikbaar op de site en zijn de EGD-PIN-codes (uniek gebruikersnummer) ingevoerd om zo een
automatische koppeling met de Europese Go Database te realiseren.
Sociale media
We waren op Facebook en Twitter aanwezig met nieuws, verslagen, foto’s en aankondigingen.

Nederlandse Go Bond
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6. Bestuur & Beleid
Bestuur NGoB
Er waren in 2016 waren 4 bestuursleden actief:
• Han Ellenbroek, voorzitter
• Paul Becherer, penningmeester
• René Aaij, secretaris
• Herman Hiddema, topsport
De posten Jeugd, Communicatie en Breedtesport waren helaas niet ingevuld.
Eind 2016 melden zich voor jeugd en communicatie twee aspirant leden aan: Han van der Pluim en Nicole
de Beer. Eind 2017 stopt de voorzitter. Een opvolger was eind 2016 nog niet gevonden.
Nationaal
De bond is lid van de Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF). De bijdrage van NOC*NSF voor 2016 was
€ 8.367 voor Algemeen Functioneren en € 9.500 voor het jeugdproject, dat helaas niet van de grond
gekomen is. Het laatste bedrag wordt in 2017 teruggestort naar NOC*NSF. Voor 2017 is de bijdrage
aanzienlijk hoger omdat er een nieuwe opzet voor de verdeling van gelden is gemaakt die gunstig uitpakt
voor de bond.
Code Goed Sportbestuur
De NOC*NSF-code voor goed sportbestuur werd, voor zover van toepassing, door de bond gevolgd. Alleen
de verplichte bestuursevaluatie is niet gehouden in 2016 en is verplaatst naar 2017.
Kleine Bonden Overleg
De bond neemt deel aan het Kleine Bonden Overleg. Tevens neemt de bond tweemaal jaarlijks deel aan de
Algemene Vergaderingen en ledenraadplegingen van NOC*NSF.
Instituut voor Sportrechtspraak
De bond is aangesloten bij het Instituut voor Sportrechtspraak.
Internationaal
De bond is lid van de Europese en de Internationale Go Federatie, de EGF en de IGF. Harry van der Krogt,
financieel directeur Europees Go Centrum, is vanaf 2016 penningmeester bij het EGF. Tijdens de
jaarvergadering van de EGF tijdens het Europees Go Congres 2016 in Rusland heeft de bond geen eigen
voorstellen ingebracht.
Meerjarenbeleidsplan
In 2016 is het nieuw meerjarenbeleidsplan aangenomen. De Go Sportagenda 2017+ heeft een looptijd van
vier jaar en loopt gelijk op met die van NOC* NSF.

Nederlandse Go Bond

Pagina 10 van 15

Jaarverslag 2016

Kerncijfers
Hieronder een overzicht van de leden van de bond:
Onderwerp
Aangesloten verenigingen
Overige verenigingen
Leden verenigingen
Individuele leden (NGoB-lid)
Leden totaal
Waarvan jeugdleden (<20)
Aantal danspelers
Gemiddelde leeftijd

Realisatie
2015
16
7
302
267
569
16
120
50

Jaarplan
2016
18
8
300
290
590
25
130
50

Realisatie
2016
12
14
293
247
540
15
127
54

Verschil met
2015
-4
-25%
+5
+71%
-9
-3%
-20
-7%
-29
-5%
-1
-6%
+7
+6%
+4
+8%

Toelichting
Een vereniging is gestopt met zelf de bondscontributie innen en drie zijn er gefuseerd tot een.
Bij de overige verenigingen zijn er een drie nieuwkomers en een terugkomer.
Het ledental liep helaas terug met een kleine dertig leden en er was geen groei bij de jeugd.
Verheugend is dat het aantal danspelers toeneemt maar de vergrijzing van de bond zet helaas nog door.
De ambities van het Jaarplan 2016 zijn dus bij lange na niet gehaald. De aanwas aan de onderkant blijft
sterk achter.
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7. Secretariaat
De bundeling van webmaster, secretaris en ledenadministrateur is in 2016 gehandhaafd. Omdat de
ledenadministratie geïntegreerd in de website zit is deze opzet goed werkbaar gebleken.
Ledenadministratie
De ledenadministratie is nu altijd actueel. Leden kunnen zelf mutaties doorvoeren.
Statuten
In 2016 is er door het bestuur naar de statuten gekeken. Er was geen wijziging op korte termijn nodig.
Reglementen
• NK Algemeen
Voor het NK Algemeen is een nieuw reglement aangenomen i.v.m. de nieuwe opzet en het vervallen
van het districtstoernooi, het centraal plaatsingstoernooi en het inter-districtstoernooi.
• Algemeen Reglement
Het Algemeen reglement is in 2016 aangepast aan de leeftijd voor de derde jeugdgroep (<20 jaar) en
de halfjaarlijkse contributie periode voor nieuwe leden.
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8. Financiën
Financieel verslag jaar 2016
Het financieel verslag van het boekjaar 2016 is een apart document. Het resultaat zal met een klein verlies
afsluiten i.v.m. niet te innen contributie. Bijna alle posten bleven binnen de begroting. Alleen de
bestuurskosten vielen hoger uit i.v.m. de grotere spreiding van woonplaatsen.
Verslag kascommissie jaar 2016
De kascommissie heeft het financieel verslag en de boeken gecontroleerd. Het advies van de kascommissie
aan de Algemene Vergadering is in een bijlage van het financieel verslag bijgevoegd.
Inning contributie 2017
De inning van de contributie van 2017 leverde te veel werk op voor de penningmeester. Vanaf 2017 heeft
de bond de boekhouding en de inning contributie ondergebracht bij het boekhoudkantoor Groot & De
Lange in Amstelveen.

9. Bondsbureau
Locatie/huisvesting
De bond houdt een kantoor in het Europees Go Centrum in Amstelveen aan voor bestuurlijke en
redactionele werkzaamheden. In de onder het kantoor gelegen opslag bevindt zich de bibliotheek en
opslag publiciteitsmaterialen.
Japanse Helpdesk
Op dinsdag en donderdag houdt de Japanse Helpdesk om niet kantoor in ons bondskantoor.
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Bijlage 1 Medewerkers Nederlandse Go Bond in 2016
Vrijwilligers
Bibliotheek
Bibliothecaris
Redactie
Redacteuren

Commissies
Classificatiecommissie

Kascommissie

Nederlandse Go Competitie
Organisatoren

Henk Mourik

Henk Mourik
Gerard Bouman
Nicole de Beer
Rob van Aurich
Rudi Verhagen
Herman Hiddema
Michiel Tel
Rob van Aurich
Nicole de Beer
Huib Olij
Henk Giezeman (reservelid)

Milan van Hoek
Wim-Jan Hilgenbos
Nicole de Beer

Nederlands Kampioenschappen
Toernooidirecteur
Herman Hiddema
Zomergo en Wintergo
Organisatoren

Rob Friederichs
Frenk Arnold
Sandra Vos
Douwe Meijer
Wim-Jan Hilgenbos
Reijer van der Zande

VPC
Vertrouwenscontactpersoon Marianne Diederen

Opdrachtnemers
Toernooiorganisatie
Eindredacteur
Vormgever
Drupal programmeur
Boekhouder
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Harry van der Krogt, Europees Go Centrum
Wendy de Bert
Harry Prins
Paul Boekholt, Cheapbits
Ingrid Roose, Groot & De Lange
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Bijlage 2 Sponsoren Nederlandse Go Bond in 2016
Sponsoren
Algemeen functioneren en sportparticipatie

NOC*NSF

Toernooiorganisatie/facilitering

Europees Go Centrum

Prijzengeld DNM Rapid Toernooi

DNM

NK Algemeen

FindCircles

Uitgave Jaarboek

Architectenbureau STERN ontwerp
De Lotto
De Wildwal
DGT
Europees Go Centrum
Guo Juan’s Go School
Spellenwinkel ‘t Paard
Het Buitencentrum
Modulyss
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