
Verslag kascommissie over het boekjaar 2021 
 

 
De kascommissie (kascie), bestaande uit Gerard Nederveen, Joost van Ulsen en 
Peter Fontein heeft de financiële administratie van de Nederlandse Go Bond 

(NGoB) over 2021 kritisch bekeken. De penningmeester Nicole de Beer heeft de 
conceptstukken ruim voor de ALV, op 3 maart, via WeTransfer aan de kascie 

verstrekt. In de dagen daarna zijn de stukken door elk kascie-lid afzonderlijk 
doorgenomen, en zijn per e-mail de nodige vragen gesteld. In een fysieke 
bijeenkomst tussen de penningmeester en de voltallige kascie zijn al deze 

vragen, plus een aantal aanvullende vragen naar volle tevredenheid beantwoord. 
Cijfermatig hebben de opmerkingen van de kascie. geleid tot een iets 

conservatiever inschatting van de waarde van de voorraad/inventaris. De 
uiteindelijk te accorderen jaarrekening is het concept van 16 april 2021 dat ook 
op de website van de NGoB gepubliceerd is. 

 
In zijn algemeenheid is de financiële administratie netjes uitgevoerd naar het 

oordeel van de kascie, en is er een goede aansluiting tussen boekhouding en 
jaarrekening. 

 

Contributie inning 

Dankzij een bijzondere inspanning van de huidige penningmeester is een grote 

sprong voorwaarts gemaakt op het gebied van de contributie-inning. Voor zover 
de kascie kan beoordelen is de ledenadministratie geheel op orde en de 

contributie over 2021 volledig geïnd. Er is bovendien meer contributie over 
eerdere jaren geïnd dan waarop gerekend was. De problemen die de afgelopen 
jaren door de kascie op dit gebied heeft geconstateerd zijn daarmee van de 

baan. 
 

Zomergo en Wintergo 

Het vorig jaar heeft de kascie er op aangedrongen om in de toekomst een 

financieel overzicht van Zomergo en Wintergo op te stellen. Omdat in 2021 beide 
evenementen geen doorgang vonden (onder de vlag van de NGoB) is een 
dergelijk overzicht dit jaar niet gemaakt. Voor de toekomst is relevant dat de 

facturen van (onder meer) de accommodatie van Zomer- en Wintergo i.v.m. 
BTW afdracht op naam van de Bond komen te staan. 

 

Uitgaven versus begroting 

Mede door corona zijn de activiteiten en uitgaven beperkt gebleven. Dit 
resulteert in een positief financieel resultaat. Het is jammer dat door een gebrek 
aan activiteiten er kansen zijn blijven liggen om onze denksport verder uit te 

dragen. 
 

Afhankelijkheid NOC*NSF subsidie 

De kascie constateert dat de inkomsten van de NGoB voor ongeveer 50% 

voortkomen uit de NOC*NSF subsidie. Voor de toekomst van de bond zou het 
beter zijn indien deze afhankelijkheid vermindert, bijvoorbeeld door een 
significante groei van het ledental en daarmee van de contributie-inkomsten. 

 

Liquiditeit en solvabiliteit / NOC*NSF 

De liquiditeit en de solvabiliteit voldoen ruim aan de eisen van NOC*NSF. De 



kascie. ziet geen reden om deze verder op te laten lopen. Het bestuur van de 

Gobond verklaart dat de ontvangen gelden, zoals verantwoord in de Porta 
Verdelen Middelen Sportagenda met betrekking tot 2021 (etc.) zijn besteed aan 

datgene waarvoor de gelden ontvangen c.q. toegewezen zijn. 
 

WBTR / belangenverstrengeling 

On het kader van de WBTR heeft de kascie bijzondere aandacht besteed aan 

belangenverstrengeling bij bestuursleden. Het is de kascie. bekend dat de 
voorzitter familie is van de eigenaar van Schaak en Gowinkel het Paard. We 

hebben niet kunnen constateren dat daar misbruik van wordt gemaakt. Tevens is 
ons bekend dat de penningmeester tevens voorzitter is van de Eindhovense Go 
Club. Ook hier hebben wij geen onregelmatigheden kunnen constateren. 

 

Eindoordeel 
De kascie is van mening dat de gepresenteerde stukken een getrouw beeld 
geven van de financiële situatie van de Nederlandse Go Bond. De kascie is, op 

basis van eigen vaststellingen en nadere uitleg van de penningmeester, van 
mening dat alle inkomsten en uitgaven van een aard zijn die past bij de NGoB en 

haar doelstellingen. 
 
Ten slotte wil de kascie de penningmeester danken voor de uitstekende 

samenwerking om tot een inzichtelijke controle te komen. 
 

De kascie adviseert de Algemene Vergadering om de voorgelegde jaarrekening 
en verantwoording goed te keuren, en stelt voor het bestuur decharge te 
verlenen over het over 2021 gevoerde beleid. 
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