Concept Notulen Algemene Leden Vergadering van de Go Club Utrecht, 18 dec. 2017
Aanwezig: Stefan van der Steen, Sjoerd Kuperus, Matthijs Kassies, Mathijs Romans, Martin
Finke, Wil Schraven, Huib Olij (penningmeester/vz), Douwe van der Veen (secretaris/vz), Els
Buntsma, Gerold Nicolasen, Remko van den Berg, Michiel Tel, Mirjam van den Hout
(bestuurslid), Ruud Oldenkamp (nieuw lid per 1-1-2018), Inge Tan (nieuw lid per 1-1-2018)
Afgemeld: Arend van Oosten, Bram Koster, Ger Hageman, Yvonne Roelofs

1. opening, vaststelling agenda
De ALV wordt 20:15 uur geopend door Huib. Welkom.
Tijdens de vergadering wordt punt 5 (contributieverhoging) direct na punt 3a (overzicht
financiën) besproken.

2. Vaststelling notulen ALV 2017
Martin stipt aan dat de kascommissie ook in deze ALV gewaarschuwd heeft voor de
negatieve trend in de financiën van de club.
De conceptnotulen ALV mei 2017 worden bij acclamatie goedgekeurd.

3a. Bespreking financiele situatie
Huib licht de financiële situatie toe aan de hand van realisatie 2017 en begroting 2018, zoals
uitgedeeld tijdens de vergadering. Zie voor details de sheets met financiële informatie.
● Huib loopt de afrekening 2017 door: wat komt binnen en waar wordt het aan
uitgegeven. Te zien is dat over 2017 een negatief resultaat van EUR 575,- is
behaald. Om de negatieve spiraal van jaarlijkse tekorten te stoppen ziet het bestuur
zich genoodzaakt de contributie aanzienlijk te verhogen. Mede op voorspraak van
de kascontrolecommissie heeft de penningmeester een nieuwe prognose gemaakt:
bij verhoging van de contributie voor de Utrechtse club met EUR 6,50 (gewone
leden) / EUR 4.50 (studentleden), bij een geringe groei in het ledenaantal, hebben
we nu een begroot resultaat van nul; met andere woorden, in dat geval teren we niet
meer in op ons kleine eigen vermogen. Tegelijkertijd verhoogt de NGoB de
contributie ook met 1 euro.
Hierop volgt discussie over noodzaak van contributieverhoging, hieronder kort weergegeven:
● Martin geeft aan dat oud-leden, die nog maar sporadisch op een clubavond
verschijnen, zich verbonden blijven voelen bij de club en eigenlijk een soort
steunleden zijn. Verhoging contributie zal niet per se leiden tot minder van deze
steunleden.
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Martin geeft aan dat minder speelavonden, een andere mogelijkheid, bij andere clubs
vaak niet goed uitpakt: er komen dan op den duur minder mensen, waardoor de
clubs op termijn slechter draaien.
Martin geeft aan dat voor een sportvereniging de contributie ook na verhoging nog
erg laag is,
Michiel geeft aan dat er ook nog een andere speellocatie is (Stichtse Taveerne) dat
ander publiek trekt. Wellicht meer spelers die geinteresseerd zijn om op die avond te
komen, zodat een andere (meer op casual/gezelligheid gericht) publiek komt.
Maandaglocatie bij NDC is wellicht te formeel en serieus en schrikt mensen af.
Douwe denkt dat de ALV moet nadenken over fundamentele keuzes, wat voor club
we zouden moeten zijn. In NDC blijven heeft voordelen, maar een locatie in centrum
of bij Uithof trekt wellicht een jonger publiek? Gerold brengt in dat in andere steden
(bv Amsterdam) ook geen jonge leden zijn ondanks een centrale locatie.
Sjoerd vraagt of deze locatie (NDC) geschikt is, geeft aan dat zelf wel te vinden. In
Stichtse blijven mensen niet hangen, behoefte aan structuur of een club is niet zo e
hoog.
Wil vraagt of er mogelijkheden zijn om in een kleinere NDC zaal te spelen. Martin en
Huib geven aan dat dit in feite een zaalhuurverlaging zou zijn, wat niet mogelijk is.
Martin: er is de luxe van op zaal en beneden spelen; daarnaast is er ruimte voor
scheiden van serieus/casual spel, en dergelijke, wat op andere locaties niet altijd
kan.

5. Vaststelling contributie
Na discussie uit punt 3A vraagt Huib of er mensen in de ALV tegen de contributieverhoging
zijn. Douwe brengt de mening van de afmelders naar voren door samenvatting van hun
emails. Niemand stemt tegen.
Het voorstel voor contributieverhoging met EUR 6,50 voor een senior-of internetlid, en met
EUR 4,50 voor een student- of jeugdlid, zoals in Huib’s financiële sheet wordt aangegeven,
wordt aangenomen. Omdat ook de Nederlandse Go Bond haar contributie met 1 euro per
jaar verhoogt, zal de totale verhoging EUR 7,50 / EUR 5,50 zijn.

3b. Verslag van kascommissie
Sjoerd: kascommissie bestond uit Martin, Sjoerd. In een mondeling verslag geeft Sjoerd aan
dat de kascommissie heeft geconstateerd dat de achterstand in betaling zaalhuur van 2016
er niet meer is; en dat de bedragen van de spaarrekening en lopende rekening kloppen met
de financiële sheet. De kascommissie heeft de penningmeester geadviseerd om geen
tweede begroting met minder speelavonden in te dienen op deze ALV, waaraan gehoor is
gegeven. Eén specifiek stuk is nog niet ingezien en gecontroleerd: een overzicht van de
ledenadministratie en bijgehouden betalingen per lid. Douwe geeft aan dat dit toegankelijk
gemaakt gaat worden voor de kascommissie.

Advies van de kascommissie is om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde
financiele beleid over 2017. De ALV stemt in.

4. Bespreking mogelijkheden andere locatie
Huib geeft aan dat eerdere pogingen van ons en ook van andere verenigingen (schaakclub)
voor andere locaties vergeefs waren: er zijn niet veel goede locaties. Ger (per email) gaf aan
dat de Dijckzigt zaal (Boorstraat) mogelijk een optie is; Huib geeft aan dat deze locatie niet
financieel beter is dan de huidige locatie en er niet gratis geparkeerd kan worden; Martin
geeft aan dat de faciliteiten van deze zaal minder zijn dan de huidige locatie, met name wat
betreft het scheiden van serieus/gezellig spel, uitleg nieuwe spelers, en dergelijke.
Sjoerd vraagt of er een lijst gemaakt kan worden met onderzochte opties? Huib geeft aan
dat zo een lijst een doel moet hebben; die is er volgens het bestuur nu niet.
Michiel vraagt wie er benaderd kan worden ingeval er een mogelijk interessante locatie
gevonden wordt. Huib geeft aan dat te willen doen: graag een contactpersoon of -nummer
meeleveren zodat concreet nagevraagd kan worden.
De ALV concludeert dat, gezien de huidige prijs van locatie en het gebrek aan ‘trekkers’ om
uit te zoeken of andere locaties mogelijk zijn, momenteel niet actief naar andere locaties
gezocht gaat worden. Wel moet iedereen ‘zijn ogen open houden’.

6. Bestuurssamenstelling
Huib geeft aan dat na Emanuel’s vertrek de voorzittersfunctie vacant is, en dat Douwe graag
wil stoppen als secretaris (maar aan wil blijven indien er geen persoon te vinden is).
Gerold geeft aan geen vaste rol te willen, maar wel mee wil helpen. Ook Matthijs Kassies
geeft aan mee te willen helpen met name met de website.
De KvK registratie voor ‘secretaris’ gaat in 2018 over van Douwe naar Mirjam.

7. Jaarprogramma
Deelname NGC.
De ALV constateert dat er minder teams meespelen, en dat mensen aangeven dat ze willen
meespelen. Sybren heeft aangegeven dat hij het komend seizoen niet meespeelt. Douwe
geeft aan dat mensen wel willen spelen, maar dat het erg lastig is/was om vervangers te
regelen. We proberen om tenminste een team in de NGC te houden.
Werving nieuwe leden.

De ALV discussieert kort over waarom er minder nieuwe leden lijken te komen bij de club. Is
dit vanwege locatie buiten het centrum; verandering van studiefinanciering waardoor minder
studenten komen; of andere oorzaken?
Michiel geeft aan dat actiever aanwezig zijn bij de Uithof, bv een avond-activiteit organiseren
(film AlphaGo) en daarna een aantal avonden go spelen, een mogelijkheid zou zijn. Michiel,
Gerold, Matthijs K, Sjoerd, Douwe geven aan dat dit een interessant idee is dat uitgewerkt
kan worden. Vraag is wie dit gaat trekken: er wordt geen concrete verantwoordelijke
aangegeven.
Michiel geeft ook aan dat de huidige club wellicht als te serieus gezien wordt, wat een
drempel opwerpt voor nieuwsgierige bezoekers. Vraag is hoe dit veranderd zou kunnen
worden.
Wedstrijdleider 2018.
Huib geeft aan dat er een wedstrijdleider zou moeten zijn, die de interne competitie om 2:15
uur indeelt. Matthijs K geeft aan dat hij en Paul dit in de praktijk doen. Martin geeft aan dat
het prettig zou zijn om de tijd scherper in de gaten te houden (20:15u beginnen) en de
interne competitie serieus te nemen (dus niet doorspelen van al begonnen informele partij).
Sjoerd geeft aan dat een lesschema voor begin 2018 in de maak is.
Utrechts Go Toernooi.
Martin geeft aan dat er al gewerkt wordt aan een avondactiviteit voor het TvU 2018. Martin is
mede-organisator, en is aanspreekpunt tesamen met Sjoerd. De zaal is geregeld (Dijckzigt,
in Hett Huis Utrecht, aan de Boorstraat -- dit is een goede locatie hiervoor).

8. Rondvraag
Stefan: over materiaalkosten: wat is er met de laptop gebeurd en waarom is er een nieuwe
tweedehands laptop aangeschaft? Huib geeft aan dat de computer op enig moment niet in
de kast is aangetroffen. In principe wordt deze kast en computer alleen bij clubavonden
geopend. Afgesproken wordt dat duidelijker gemeld wordt aan het bestuur wanneer er iets
uitgeleend wordt en wanneer het teruggebracht wordt.
Martin geeft aan dat het Nederlands Kampioenschap 2018 in een nieuwe vorm plaatsheeft,
nu is het meer een open toernooi. Zie de website NGoB voor details.

De ALV wordt gesloten om 21:40 uur door Huib, waarna gespeeld wordt.

