
   
 

Algemene Vergadering Nederlandse Go Bond 
Zondag 27 november 2022 15:30 – 17:00, ONLINE 
Svp aanmelden via de mail. 
 

Het bestuur van de Nederlandse Go Bond nodigt de verenigingen en 

de individuele leden van de bond uit om de Algemene Vergadering 

op zondag 27 november bij te wonen. 

 
Op zaterdag 26 november is de dag al vol met de wedstrijden voor 

de Nederlandse Go Competitie. We willen extra reizen op de zondag 

direct daarna voorkomen. De vergadering wordt dan ook deze keer 

opnieuw online gehouden. 

 

Indien je wilt deelnemen wil je je dan uiterlijk zaterdag 27 
november aanmelden via mail bij secretaris@gobond.nl. Vermeld 

daarbij svp of je deelneemt namens een vereniging. Na aanmelding 

ontvang je via mail een uitnodiging. 

 

Agenda Najaars AV 2022 
zondag 27-11-2022 15:30 uur 
 

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda 

Verhuizing naar NDC Den Hommel. 
 

2. Verslag vorige Algemene Vergadering 

Gevraagd besluit: Goedkeuren verslag AV 22-1 (zie bijlage VERSLAG 22-1) 

 

3. Bestuursfuncties 

Einde van bestuursperiode Nicole de Beer. Nicole blijft tot voorjaar 2023 

actief door ons te ondersteunen met de boekhouding. 
Gevraagde besluiten  

a) Einde bestuursperiode Marianne Diederen als voorzitter + 

benoeming Frank Janssen als voorzitter 

b) Benoeming Marianne Diederen als bestuurslid breedtesport 

c) Einde bestuursperiode Jan Derksen als secretaris + benoeming Jan 

Derksen als penningmeester 
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4. Aanpassingen algemeen reglement 

Zie bijlage ALGEMEEN REGLEMENT 

Toelichting wijzigingen: 
Aanpassing soorten lidmaatschappen 

Aanpassing halfjaarlijkse contributieopzegging 

 

5. Financiën en kascie 

Toelichtingen 

a) Contributie 2023 en kosten jaarboek 

b) Begroting 2023 (zie bijlage) 
c) Kascie: samenstelling 

Gevraagde besluiten: 

a) Goedkeuren Contributiehoogte 2023 

b) Goedkeuren Begroting 2021 

c) Benoemingen kascommissie 

 

6. Jaarplan 2023 

Zie bijlage JAARPLAN 
Toernooien: Locaties NK en Dutch Open 

Gevraagd besluit: Goedkeuren Jaarplan 

 

 

7. Vacatures 

Secretaris NGoB 
Bestuurslid algemeen NGoB 

Coordinator + docent clinics op basis/VO scholen 

Coordinator + docent clinics op univ/HBO/MBO 

Coordinator + docent clinics bij bibliotheken 

Coordinator + docent clinics bij spellenwinkels 

Medewerker redactie 

 
8. Rondvraag en sluiting 

 

We kunnen na afloop geen drankje aanbieden, maar waarderen je bijdrage! 

We bieden wel een drankje aan op zaterdag 26 november a.s. na de NGC 

wedstrijden en horen dan ook graag jouw mening en jouw bijdrage. 


