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Notulen Algemene Vergadering 2021-2 

Nederlandse Go Bond, 30 oktober 2021 19:30, online 

Concept verslag, opmerkingen t/m AV2022-1 mogelijk bij secretaris@gobond.nl 

Aanwezig Stemrecht (#leden+1, 
volgens ledenadministratie 
NGoB 1-1-2021) 

Bestuur  

Marianne Diederen (voorzitter)  1 

Jan Derksen (secretaris) 1 

Nicole de Beer (penningmeester) 1 

Dave de Vos (jeugd) 1 

Clubvertegenwoordigers  

Leon Groenemeijer (Amsterdam)  19+1 

Peter Fontein (Eindhoven) 35+1 

Niek van Diepen (Nijmegen) 14+1 

Individuele leden - 

Totaal aantal stemmen 163 

 

1. Opening, mededelingen en agenda 

a. Opening 

Vanaf 19:15 sluiten deelnemers aan om beeld en geluid te testen.  

Marianne Diederen opent de vergadering om 19:30 uur 

b. Vaststellen aanwezigen en stemrecht 

Zie overzicht boven verslag 

c. Mededelingen 

d. Binnengekomen 

Brief Joost wordt behandeld bij MJBP 

e. Vaststellen agenda   

Besluit: De AV gaat akkoord met de voorgestelde agenda 

 

2. Verslag Algemene Vergadering 2021-2: 

a. Naam van Benjamin moet zijn van der Burgh 

b. Er staat twee keer een datum xxxxx.  De data zijn niet zo relevant en zullen worden 

weggelaten.  

c. Besluit: Daarmee wordt het verslag AV 2020-1 goedgekeurd. 

 

3. Functies en vacatures 

a. Jeugd 

Dave de Vos stopt als bestuurslid jeugd.  

Hij zal wel het jeugd NK in januari organiseen en begeleiden. Daarnaast blijft hij actief 

in het organiseren van toernooien voor de jeugd en als captain van het jeugdteam 

voor het online EK. 

b. Bestuurslid algemeen. 

Er is ruimte en behoefte aan een extra bestuurslid. Het nieuwe bestuurslid zich op 

één of meerdere terreinen richten, in overleg met het bestuur. Er zijn momenteel 

geen kandidaten. 
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c. Vacature toernooidirecteur 

Harry is vanwege gezondheidsredenen gestopt als toenooidirecteur. Wij zoeken één 

of meerdere personen die de organisatie van de NK’s wil oppakken. Niek van Diepen 

blijft beschikbaar als wedstrijdleider. Er zijn momenteel geen kandidaten. 

 

d. Vacature kascommissie 

Peter Fontein meld zich aan als nieuw lid / reservelid van de kascommissie 

 

e. Website ontwerp 

Er gaat een nieuwe website ontworpen worpen. Mensen die willen meedenken zijn 

welkom. Er zijn momenteel geen kandidaten. 

 

4. Meerjarenbeleidsplan 2022 

 

a. Zie bijlage meerjarenbeleidsplan 2021 – 2024 

 

b. Toelichting bestuur 

In eerste instantie lag de focus op doelstellingen richting de jeugd. Het bestuur wilde 

ambitieuze doelen stellen om daarmee wat in gang te brengen. Inmiddels zijn de 

doelen in overleg bijgesteld en op de komende jaren gericht. Naast de jeugd zijn 

andere doelgroepen in het plan opgenomen. Er is nog geen financiele 

meerjarenbegroting aan het plan gekoppeld. 

 

c. Bekende aandachtspunten 

Van enkele leden zijn al tips en aanvullingen ontvangen. Het bestuur heeft voorlopig 

gekozen om deze in een hoofdstuk 5 onder te brengen en deze nog niet in het plan 

te verwerken. 

 

d. Opmerkingen vanuit de AV 

▪ Leon G vindt de doelstellingen nog steeds ambitieus en zou het al mooi 

vinden als er over 10 jaar op 25 scholen wordt lesgegeven. 

▪ Peter F stelt voor ook actief te zijn richting opleidingen zoals 

Volksuniversiteiten Geldrop. Die zouden heel goed ook go cursussen kunnen 

aanbieden. 

▪ Peter F vraagt ook naar de mogelijke inzet van 321go. Het bestuur heeft 

contact met Wim Berkelmans die ook bereid is mee te werken aan de 

ontwikkeling van een go cursus. Het platform 321go heeft een flinke update 

nodig. Wij kennen momenteel geen programmeurs die dit voor de bond 

willen realiseren. 

▪ Niek vD waarschuwt ervoor om niet te veel tegelijk op te starten en 

vervolgens te zien dat er maar weinig wordt gerealiseerd. 

▪ Besluit: de AV keurt het meerjarenbeleidplan goed  
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5. Financien en begroting 

 

a. BTW heffing voor de NGoB 

Denksporten hebben contact gehad met belastingdienst, mmv fiscaal jurist. Het is niet 

gelukt de BTW plicht te vermijden. 

Per 1-1-2022 is de NGoB BTW plichitg. Dat betekent per kwartaal een aangifte BTW op 

inkomsten en aftrek voor BTW op uitgaven. Dit leidt tot extra lasten van zo’n 1000 à 2000 

euro over een heel jaar. 

b. BTW plicht en KOR regeling voor verenigingen 

Ook go verenigingen zijn BTW plichtig, maar kunnen de BTW administratie en BTW 

aangifte vermijden door zich bij de Belastingdienst aan te melden als Kleine 

Ondernemer. Dit is mogelijk tot een omzet van 20.000 euro. De NGoB heeft deze 

aanmelding in de afgelopen weken gefaciliteerd.  

c. Voorstel NGoB contributie 2022 

Zie: bijlage met de voorgestelde contributiebedragen 

Het is voor de AV duidelijk dat de contributie iets omhoog moet door de extra lasten die 

door de BTW worden veroorzaakt. Een bruto verhoging van slechts 1 euro per jaar wordt 

als heel redelijk gezien.  

Besluit: De AV keurt de voorgestelde contributiebedragen goed. 

d. Begroting 2022 

Zie  bijlage met de begroting 

Kosten in de begroting zijn gemarkeerd i.v.m. wijzigingen door de BTW 

Wijziging van de begroting ten opzichte van eerdere jaren: 

• reservering voor de huisvesting opgenomen 

• Bedrag bankkosten/kantoor (i.v.m. afscheid nemen administratiekantoor) 

• Daarmee komt een bedrag beschikbaar voor nieuwe website en 

ledenadministratie. Indien we doorgaan met NL sport wordt de nieuwe website 

deels door hen (met NOCNSF gelden) gesponsord 

 

Besluit: de AV keurt de begroting goed 

6. Jaarplan 2022 

 

Zie: bijlage bij de stukken voor de AV  

Peter, Leon en Niek  hebben geen aanvulilngen 

Besluit: de AV keurt het jaarplan 2022 goed  
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7. Rondvraag 

 

Marianne Diederen vertelt dat ook een aantal boeken in de webwinkel verkrijgbaar zijn 

Nicole de Beer vertelt dat misschien sumup gebruikt gaat worden voor de realisatie van een 

webwinkel. Dit kost een percentage, maar dat zijn we ook kwijt via Mollie. 

Dave de Vos vertelt dat voor het EK jeugdteamkampioenschap een multinationaal team is 

gemaakt: GIBON, bestaande uit Griekenland Italie Belgie Oostenrijk en Nederland 

 

Niek van Diepen vraagt welke boeken er verkrijgbaar zijn: Momenteel zihjn dat Kunst van Go  

en Ajis zoektocht 

 

Niek van Diepen vraagt naar de standvan zaken mbt parengo:. Nicole antwoordt dat het NK 

is gepland. Voor het NK zal Niek wedstrijdleider zijn 

 

Peter Fontijn bedankt het bestuur voor het maken van de voorgelegde plannen 

 

De AV heeft voorkeur om een online AV niet meer op zaterdagavond te doen. 

 

Nicole de Beer: De facturen naar de clubs hadden helaas nogal wat correcties nodig. We 

hadden daar nog een inhaalslag m.b.t. zowel niet doorgegevenals niet verwerkte wijzigingen. 

Voorstel van de AV is om eerst te zorgen voor correctegegevens 

 

Het bestuur zal het MJBP, inclusief opmerkingen, insturen naar het NOCNSF 

 

Marianne Diederen: de subsidie van het NOCNSF zal volgend jaar circa 18.000 euro bedragen 

 

Marianne Diederen: het bestuur is met de commissie scholengo in overleg over een 

diplomasysteem en de ontwikkeling van een lesboek 

 

Marianne Diederen sluit de vergadering  circa 20:30 uur. 


