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Notulen Algemene Vergadering 2022-1 

Nederlandse Go Bond 

op 30 april 2022 van 10:15 – 12:00 

in het NDC Den Hommel, Kennedylaan 9, te Utrecht 

Concept verslag, opmerkingen t/m AV2022-2 mogelijk bij secretaris@gobond.nl 

Aanwezig  

Bestuur  

Marianne Diederen (algemeen) 1 

Jan Derksen (secretaris) 1 

Nicole de Beer (penningmeester) Via Eindhoven 

Clubvertegenwoordigers Stemrecht (#leden+1) 

Amstelveen - 

Apeldoorn - 

Amsterdam - 

Culemborg: Rob Friederichs 8+1 

Eindhoven: Martin Bierboom 34+1 

Enschede: - 

Groningen:  - 

Den Haag: - 

Leiden: Harry van der Krogt 23+1 

Nijmegen: Niek van Diepen 13+1 

Utrecht: Han Ellenbroek 34+1 

Individuele leden Stemrecht (1+machtigingen) 

Frank Janssen (vanaf punt 6) 1 

Joost van Ulsen 1 

Rene de Groot Stem via Utrecht 

Totaal aantal stemmen 121 

 

Afmelding ontvangen van: Henk van der Wal 

1. Opening, mededelingen en agenda 

a. Marianne Diederen opent de vergadering om 10:15 uur 

b. Jan Derksen stelt het aantal aanwezigen en hun stemrecht vast (zie boven( 

c. Het agendapunt m.b.t. de wisseling in de classificatiecommissie wordt naar voren 

gehaald, onder punt 5, zodat het in het formele deel van de agenda valt. 

Besluit: Daarmee wordt de aangepaste agenda AV 2022-1 goedgekeurd. 

d. M.b.t. EGF en Rusland: Harry van der Krogt licht toe dat de EGF Rusland wilde 

uitsluiten maar individuele spelers onder neutrale vlag op toernooien wilde toelaten. 

Er zijn echter spelers die er grote moeite hebben om tegen een Rus te spelen. 

Daarop is alsnog besloten om ook spelers uit te sluiten. De NGoB volgt hierin de 

besluiten van de EGF. 
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e. M.b.t. een klacht die bij het Instituut Sportrechtspraak is behandeld. Het betreft een 

ordemaatregel die in 2020 opgelegd is op een speler. Na overleg met het Centrum 

Veilige Sport is door het bestuur besloten om de ordemaatregel te beëindigen. 

 

2. Verslag Algemene Vergadering 2021-2: 

a. Jan Derksen loopt met de AV het verslag door. Er zijn geen opmerkingen. 

Besluit: Daarmee wordt het verslag AV 2021-2 goedgekeurd. 

 

3. Financieel verslag 2021 

a. Toelichting financieel verslag door Nicole de Beer 

Er is een positief resultaat. Er is in 2021 veel achterstallige contributie geind. De 

ledenadministratie is verder opgeschoond. Momenteel is er een actuele administratie en 

is er nauwelijks contributieachterstand. Er zijn minder uitgaven geweest o.a. door de 

effecten van corona. Van de inkomsten is een groot deel afkomstig van NOC NSF. De 

algemene reserve is groter dan nodig is.  

b. Verklaring van de kascommissie en goedkeuren financieel verslag 

Er is overleg met de kascie geweest en hun opmerkingen zijn waar mogelijk verwerkt. De 

gestelde vragen zijn naar tevredenheid beantwoord. Een van de opmerkingen betreft het 

advies om facturen van zomergo op naam van de NGoB laten zetten, in verband met de 

BTW teruggave. 

Joost van Ulsen verklaart namens de kascommissie (samenvattend): dat het financieel 

jaarverslag kritisch is bekeken en dat het financieel jaarverslag een getrouw beeld geeft. 

De kascommissie adviseert de Algemene Vergadering om het Financieel verslag over 

2021 goed te keuren en het bestuur over 2021 decharge te verlenen. 

Besluit: de AV keurt het Financieel Jaarverslag 2021 goed 

c. Leden kascommissie 

Han Ellenbroek stelt zich beschikbaar voor de kascommissie. Er is nu echter geen 

aftredend lid dus is Han eerste reserve, waarvoor dank. De leden van de kascommissie 

zijn nu Joost van Ulsen, Gerard Nederveen en Peter Fontijn. 

 

4. Jaarverslag 2021 

a. Toelichting jaarverslag 2021 

Marianne Diederen licht het jaarverslag (zie stukken AV) kort toe. Vanuit de AV 

volgen enkele correcties: 

 

De NK organisatie 

Niek van Diepen wijst erop dat er verkeerde termen zijn gebruikt voor de functies bij 

de NK organisatie. Er is geen sprake van een commissie, Bart Slijkhuis deed het 

beheer van de website, Ronald Verhagen was toernooidirecteur en Niek van Diepen 

was wedstrijdleider. Zie blz 4 (toernooien) en blz. 8 (commissies) 

 

De websites 
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Het AIGT wordt nog steeds vermeld (blz 6). Dit toernooi is al in 2021 vervangen door 

het Dutch Open. 

De website 321go wordt vermeld als zijnde van de NGoB. Dit is niet het geval. 

 

Mbt ISR 

Genoemde incident was niet in 2021 maar in 2020.  De bond heeft in 2021, te laat, 

een klacht ingediend. De bond heeft geen mediation aangevraagd. 

 

Mbt EGF contributie 

Mbt de contributieverhoging van de EGF wordt vastgesteld dat het de NGoB geld 

kost als niet NGoB leden die 10 kyu of sterker zijn deelnemen aan toernooien. 

Vanwege hun verschijning op de ratinglijst moet de NGoB dan 3 euro contributie aan 

de EGF afdragen, wellicht in de toekomst meer. Vanuit de AV wordt voorgesteld bij 

de toernooiinschrijving verschil te maken tussen leden en niet-leden. 

 

Mbt toernooiinschrijving 

Besluit: Mbt de inschrijvingskosten voor een toernooi is de AV akkoord met een 

tariefsverschil voor leden en niet-leden van 2,50 per toernooidag. Dit is een advies 

van de AV aan organiserende clubs. 

 

Wel of niet afdracht van een verschil 

I.v.m. de administratieve lasten voor clubs en bond vindt de NGoB het nu niet 

wenselijk om hiervoor een administratie op te tuigen en een verrekening toe te 

passen. Het bedoelde effect is een signaalwerking naar niet-leden om vooral toch lid 

te worden. Er is ook geen sprake van een korting of een subsidie, er is slechts een 

tariefsverschil dat door de toernooiorganisatie wordt gehanteerd. 

 

N.a.v. het contact met denksportbonden 

Martin Bierboom oppert het idee van een Nederlandse denksportolympiade. 

 

Mbt inclusie en mogelijkheden voor de jeugd 

De NGoB wil het spelen van go door jeugd en jongeren stimuleren. Bij meerdere 

clubs zijn daar echter weinig mogelijkheden voor omdat er in horeca gelegenheden 

gespeeld wordt. Hierin is in 2021 weinig veranderd. 

 

Administratie 

De samenwerking met het administratiekantoor Groot en de Langen is stopgezet. 

 

b. Vaststellen jaarverslag en decharge 

Besluit: de AV keurt met deze wijzigingen het jaarverslag goed  

 

c. Decharge 2021 

Besluit: Na goedkeuring van het jaarverslag verleent de AV het bestuur decharge 

over 2021 
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5. Bestuursfuncties, commissies en vacatures 

a. Penningmeester 

Nicole de Beer heeft haar aanstaande aftreden aangekondigd ivm drukke 

werkzaamheden in een nieuwe functie. Zij blijft in functie tot een volgende 

penningmeester is aangetreden.  

b. Vacature penningmeester 

Het is de bedoeling dat Erik Brummelkamp de ledenadministratie en mogelijk meer 

kan doen zodat de nieuwe penningmeester een minder uitgebreid takenpakket 

heeft.  

c. Vacature bestuurslid algemeen 

Jan Derksen licht toe dat we graag uitbreiding van het bestuur willen. De invulling 

van de extra functie kan op velerlei manieren afhankelijk van de belangstelling van 

betrokkene. In de toelichting staan een aantal onderwerpen vermeld. 

d. Vacature coordinatoren 

Degenen die wel willen ondersteunen op een onderwerp, maar dat niet vanuit het 

bestuur willen doen, zijn ook welkom omdat als vrijwlliger / coordinator buiten het 

bestuur te doen. 

e. Vacature bondscoördinator 

Gezien de lange termijn ambities van de NGoB (zie MJBP), de hoeveelheid 

werkzaamheden voor het bestuur en vacatures in en om het bestuur overweegt het 

bestuur een betaalde bondscoördinator aan te stellen voor een beperkt aantal uren 

per week. 

f. Wisseling in de classificatiecommissie 

Herman Hiddema beëindigd zijn tweede termijn en treedt af. 

Rudi Verhagen is kandidaat om hem op te volgen. 

Besluit: de AV benoemt Rudi Verhagen als lid van de classificatiecommissie 

 

6. Rondvraag 

Ter afsluiting van het formele deel van de vergadering is er een rondvraag. 

Martin Bierboom vraagt of er promoties zijn geweest in de afgelopen tijd. Dat is 

inderdaad het geval. Blijkbaar is daarover nog niet eerder gecommuniceerd. In de AV 

toelichting staan enkele promoties per 1-1-2022, waaronder die van Martin 

Bierboom. 

Harry van der Krogt vraagt of de NGoB wil inschrijven op toernooien die tijdens het 

komende EGF congres in augustus worden toegewezen. Het bestuur en de aanwezige 

clubs vinden dit te kort dag. Afgesproken wordt zich hierop in de najaarsvergadering 

verder te oriënteren. Dan is er voldoende voorbereidingstijd om in de zomer van 

2023 een bid te doen op een toernooi. 

 

Hiermee is het formele deel van de AV beëindigd. De overige punten zijn ter 

toelichting waar het bestuur in het huidige jaar mee bezig is. Het bestuur vraagt waar 

de belangstelling van de AV naar uitgaat. Uiteindelijk blijken vrijwel alle punten kort 

besproken te worden. 
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7. Toelichting op de ledenadministratie en financiële zaken in huidige jaar 2022 

a. Contributieheffing 2022 loopt op schema. De verwachting is per 1-1-2023 een kleine 

contributieverhoging van 1 euro per jaar door te voeren.  

b. Het voornemen om de lidmaatschappen enigszins aan te passen heeft de 

instemming van de AV. Er wordt wel gediscussieerd over de gewenste 

leeftijdsgrenzen, meerdere opties zijn denkbaar en acceptabel. Een voorstel en 

besluitvorming volgt in de najaars-AV. 

c. Het voornemen om opzegging per halfjaar mogelijk te maken heeft de instemming 

van de AV. Jan Derksen zal een tekstvoorstel opstellen. Besluit volgt in de najaars-AV. 

 

8. Toelichting op secretariële zaken in 2022 

a. Ledenadministratie: 

Er wordt gekeken naar een nieuw pakket voor de ledenadministratie. 

b. Nieuwe website 

Er is contact met leveranciers voor het realiseren van een nieuwe website. Het 

bestuur zoekt mensen die hierover willen meedenken. 

Na de vergadering meldt Han Ellenbroek zich hiervoor. 

c. Statuten 

Er staan een aantal statutaire wijzigingen gepland. Ivm prioriteit voor andere zaken 

heeft dit vertraging opgelopen. 

 

9. Toelichting op de voortgang van het meerjarenplan 2021-2024 

Er wordt door het bestuur in samenspraak met enkele go spelers gewerkt aan materiaal voor 

het witte diploma: 

a. Lesplannen, bedoeld voor onervaren docenten 

b. Een oefenboek, met veel oefeningen voor jonge leerlingen 

c. Een docentenhandleiding, gericht op didactische onderwerpen, vergelijkbaar met die 

uit de cursus schaaktrainer 1. 

Het bestuur wil graag starten met een pilot waarbij door go docenten op scholen wordt 

lesgegeven. Hiervoor moet het materiaal eerst verder worden ontwikkeld. Er wordt zoveel 

mogelijk gebruik gemaakt van bestaand materiaal. 

 

10. Toelichting op sportactiviteiten 

a. NK Algemeen en NK Dames vinden in januari 2023 plaats. 

b. NK Jeugd vindt in januari 2023 plaats 

c. NK Parengo wordt door Yvonne Roelofs georganiseerd en is op 16 oktober 2022. 

d. NGC wordt door Mirjam van den Hout georganiseerd. Zij zoekt nog een maatje om 

dat samen te doen. Voorlopig is Marianne Diederen klankbord voor Mirjam. 

e. De Double digit club loopt goed, er zijn wel minder aanmeldingen voor het double 

digit toernooi. 

f. We willen ook starten met een single digit club. 

g. Voor het Dutch Open 2023 vraagt het bestuur aan clubs om zich kandidaat te stellen. 

In de najaars AV wordt een keuze gemaakt. 

h. Er zijn enkele promoties geweest, zie de toelichting op de AV. 

 

11. Sluiting van de vergadering door Marianne Diederen om 12:03 uur 


