Notulen ALV Utrechtse Go Club 16 december 2019 20:15 Den Hommel
Aanwezig
Harry, Wil, Sjoerd, Han, Emiel, Douwe vd Veen, Julian + 4x bestuur
Afw. Martin, Michiel, Rene
1. Opening.
De agenda is vastgesteld als voorliggend.
2. Notulen vorige ALV
Op de notulen vorig jaar zijn geen tekstuele aanmerkingen. Opmerking van de voorzitter is dat niet
alle zaken uit de toekomstvisie zijn opgepakt. De notulen zijn vastgesteld als voorliggend.
3. Financiën
De begroting 2020 en jaarrekening 2019 zijn aan leden verstrekt. Het resultaat over 2019 is een
verlies van EUR 70.25. Er was EUR 500 meer inkomsten dan begroot, maar ook iets boven EUR 500
meer uitgegeven dan begroot. Het Utrechts toernooi zat niet in begroting.
De Kascontrolecommissie, bestaande uit Han en Sander, heeft alles gecontroleerd, en geen fouten
geconstateerd. De Kascontrole Commissie beveelt aan om contributie te verhogen, omdat een lid
afvallen meteen een negatief resultaat geeft.
De vergadering keurt de jaarrekening en balans goed.
Als Kascontrole Commissie voor 2020 worden benoemd Sander en Julian, Han is nog een jaar
reservelid.
Begroting: We hebben 2 afmeldingen per 1-1-2020, we hebben nog een aantal slapende leden. Emiel
verhuist eind januari naar Amsterdam en is dan geen lid meer. Stefan heeft een vraag over de NGC.
De NGC (of de clubs die hun “thuiswedstrijden” op maandagavond in Utrecht spelen) betalen nu niet
mee aan de zaalhuur voor de NGC avonden terwijl we wel ruimte inleveren. Bestuur kan hierover
nadenken of we dit willen veranderen.
De vergadering accepteert de begroting, inclusief de voorgestelde contributieverhoging van eur 3.50.
Penningmeester voegt toe dat we een donatie ontvangen hebben, besteed aan spelmateriaal.
4. Terugblik over 2019
Michiel heeft een beginnersworkshop in oktober georganiseerd, leuk en redelijk goed bezocht met
12 deelnemers. Echter bijna allemaal vrienden/familie/kennissen van organisatie of clubleden. Lijkt
vooralsnog geen nieuwe leden op te gaan leveren.
Er zijn behoorlijk wat ronden gespeeld en we hebben wat ge-experimenteerd met de vorm, we zijn
twee keer met een nieuwe stand in GoCi begonnen, om duidelijker te kunnen zien of mensen stijgen
of dalen. Uit de statistiek tussen begin januari en half september (begin CK) blijkt dat Stefan het
meest sterker is geworden. Bij agendapunt 6 bespreken we een voorstel om van GoCi af te stappen.
Het Club Kampioenschap: Zwitsers toernooi waarbij 4 ronden gespeeld zijn, en een “nulde slaughter
ronde” fictief is gespeeld (de top-helft van het deelnemersveld start met 1 punt). Geen voorgift. Na 4
gespeelde ronden heeft Sjoerd als enige 3 partijen gewonnen, en is daardoor clubkampioen
geworden.

Op 25 maart hebben we met 16 deelnemers het Guus Jurcka snelgo toernooi 2019 gespeeld. Martin
heeft het toernooi gewonnen met 4 winstpartijen in 4 ronden, en Remko heeft de grootste groep
geslagen, en is daarmee winnaar van de grootste fles.
Op avonden dat er geen NGC gespeeld wordt, is er meestal een les verzorgd beurtelings door Sjoerd
en Michiel, geheel om niet, waarmee wij als club erg blij zijn. De lessen zijn vaak goed bezocht en
interessant. Ook hierover komt bij agendapunt 6 meer.
NGC: In het voorjaar hebben we met 2 Utrechtse teams gespeeld, en in het najaar zelfs met 3. Helaas
is het (nog) niet gelukt om een van de 3 teams te laten promoveren van derde naar tweede klasse.
Het Utrechts Toernooi is gespeeld op 29 en 30 juni, 40 deelnemers, 8 dan-spelers, verder varierend
tot 20k. Michiel Eijckhout heef het toernooi gewonnen met 5 winstpartijen in 5 ronden: hij versloeg
de nummers 2 t/m 6. In de avond hebben we pizza’s gebakken in het tuinhuis bij Han, en daarna
vrolijke go-varianten gespeeld.
Huib doet een voorstel om wat materiaal te doneren aan de Dijckzigtzaal (waar we het TvU spelen).
Daar wordt op vrijdagmiddag een denksportmiddag georganiseerd, waar Huib beschikbaar wil zijn
voor Go uitleg en het spelen van partijen. De vergadering stemt in om 1 bord en een set stenen daar
neer te leggen.
Stichtse: toeloop is wel minder geworden, Bauke en Michiel sporten tegenwoordig op woensdag.
5. GoBond mededelingen
Er is een brainstormsessie geweest, Gerold is daar geweest. Mirjam is naar de ALV twee weken erna
geweest. Veel spelers hebben weinig idee wat de gobond allemaal doet, daarover willen ze meer
communiceren. Locatie EGCC in Amstelveen gaat sluiten, de GoBond verhuist naar Nieuwegein.
GoBond zoekt naar nieuwe bestuursleden. Voorzitter gaat weg, penningmeester gaat weg.
Tip: Dave de Vos (jeugdzaken bij de gobond) heeft ook youtube filmpjes.
6. Vooruitblik:
Ledenwerving is lastig. Nieuwe leden komen wel aanwaaien, niet als gevolg van gerichte acties.
Bestuur heeft niet de slagkracht om veel acties te gaan doen. Wel staat de website op het
programma, en willen we een facebook pagina gaan maken. Via Gobond kwam nog het idee om
activiteiten aan te kondigen via Meetup.com.
Het clubkampioenschap was een beetje rommelig. Het voorstel is om het Zwitsers systeem te
vervangen door een Double - Knock-out systeem voor topgroep (8 spelers, geen voorgift)
gecombineerd met een MacMahon indeling voor de overige spelers (handicap -2), waarbij degenen
die uit de topgroep vallen in het MacMahon toernooi kunnen instromen. Zoals het ook op het
Europees Go Congres gespeeld wordt.
Voor de interne competitie gebruiken we nu het programma GoCi, wat ooit is ontwikkeld door
Matthijs Romans, maar wat niet meer onderhouden wordt. Dit heeft wat problemen met de
communicatie met de nieuwe website, en is ook niet heel makkelijk over te zetten naar andere
computers. Het voorstel is om series van 4-6 avonden te gaan spelen, met een MacMahon
toernooien per serie, met volledige handicap. De clubrating volgt dan uit de uitslag van MacMahon,
volgens de formules die de EGD ook gebruikt. De rating wordt aangepast aan het eind van iedere
serie, niet meer per avond.
Reactie vergadering: goede idee-en, doen vanaf 6 januari.

Michiel heeft het bestuur kort voor de ALV bericht dat hij nog wel lessen wil geven, maar dat hij dat
niet meer gratis wil doen. Sjoerd geeft in de vergadering aan om iets minder vaak les te willen geven.
Bestuur moet hier nog over spreken. Er volgt discussie, de vergadering is het niet eens of we als club
iets moeten betalen of niet.
NGC: Stefan speelt in voorjaar 2020 niet. Utrech1 Wil, Han, Huib gaat door.
Wvttk/Rondvraag:
Wil: De vluggerladder is van de deur gevallen
Huib: Wintergo (wintergo.nl) je kunt gewoon aan komen waaien of aanmelden via website.
Han: DDGT 16 feb. 2020.
Gerold: inschrijving NK is geopend, is in Leiden.

