Concept Notulen voor Algemene Leden Vergadering van de Go Club Utrecht, 22 mei 2017

Aanwezig: Paul, Mirjam, Stefan, Sjoerd, Martin, Wil, Huib (penningmeester), Douwe (secretaris), Han
Afgemeld: --niemand--

1. opening, vaststelling agenda
De ALV wordt 20:05 uur geopend door Huib en Douwe. Welkom.
Er wordt voorgesteld een apart punt ‘Toernooi van Utrecht 2017’ in te voegen bij punt 5.
2. Mededelingen
Huib: er is in 2016 geen Guus Jurcka-toernooi gespeeld: sorry namens het bestuur.
3. Vaststelling notulen ALV 2016
Pagina 2: jaartal gewijzigd van 2016 naar 2015.
Pagina 3: Han merkt op dat de club materiaal heeft (plastic klokken) dat niet veel gebruikt wordt. ALV
geeft aan dat dit wel gebruikt wordt, bv voor Toernooi van Utrecht, en Zomer- en Winter-Go.
Pagina 4: Han geeft aan dat hij de stenen gewassen heeft.
De conceptnotulen 2016 worden met de jaartalwijziging, bij acclamatie goedgekeurd.
4. Realisatie 2016
Huib licht de realisatie 2016 en begroting 2017 toe. Zie voor details de sheets met financiele
informatie.
Huib loopt de afrekening 2016 door: wat komt binnen en waar wordt het aan uitgegeven. Stefan
vraagt over de negatieve uitkomst, waarop Huib uitlegt hoe dat komt: minder leden (dus minder
contributie) terwijl de zaalhuur gelijk blijft.
Stefan vraagt waarom het Toernooi van Utrecht niet bij het Resultaat staat. Huib geeft aan dat het
Toernooi van Utrecht in principe neutraal (of met winstje) dient te draaien, maar dat dit niet mogelijk
was vanwege het voorgaande jaar, waarin we op zeer korte termijn een nieuwe zaal moesten
regelen. Boekhoudkundig wordt dit echter buiten de begroting gehouden, wel staat de club garant
voor eventuele verliezen (die dan wel ingeboekt worden).
Mirjam geeft aan dat de laptop die is aangeschaft, ook opgenomen dient te worden. Huib geeft aan
dat hij dit bij de post ‘uitgaven materiaal’ zal inboeken.

5. Verslag van kascommissie
Martin: Kascommissie bestond uit Martin (zit er voor eerste jaar in); Sjoerd (kon dit jaar ivm lekke
band niet kon komen); en Douwe Meijer. Martin heeft dit jaar alleen gecontroleerd, zie verslagje.

Kascommissie geeft aan dat de boeken goed zijn bijgehouden, de Excel sheet klopt, en de ledenlijst
klopt ook. Kascommissie geeft aan dat het kasgeld van het TvU beter direct gestort kan worden. Ook
signaleert de KC dat inkomsten teruglopen vanwege een dalend ledenaantal. De financiele reserve is
nog voldoende, maar op termijn van ~3 jaar wordt dit zorgelijk.
Advies van de kascommissie is om het bestuur decharge te verlenen voor 2016. De ALV stemt in.
6. Samenstelling kascommissie
Martin blijft in kascommissie, gaat het derde jaar in. Douwe Meijer wordt geschrapt als lid. Sjoerd
gaat voor 2-jaar KC, en Han wordt reserve. De kascommissie is nu Martin (3e jr), Sjoerd (1e jr), Han
(reserve).
7. begroting 2017
Huib geeft bij de Begroting aan dat de bankkosten een relatief grote kostenpost zijn voor onze
vereniging; hij gaat uitzoeken of deze kosten omlaag kunnen. De ALV praat kort over een priverekening in plaats van een zakelijke rekening, maar ziet teveel risico’s om hiernaar te kijken: het blijft
een zakelijke rekening.
Sjoerd vraagt of er subsidie-mogelijkheden zijn. Douwe en Huib geven aan dat dat waarschijnlijk niet
zo is; we zijn lid van de VSU die een mailing uitstuurt met huidige subsidies, maar meestal is dat voor
grotere clubs. Douwe houdt dit in de gaten.
De ALV keurt de conceptbegroting 2017 goed.
8a. Nabeschouwing Toernooi van Utrecht 2016
Huib/Sjoerd: TvU is goed verlopen; ondanks dat we de zaal (stichting Dijkzicht) op korte termijn
moesten regelen. Er waren voldoende spelers die de sfeer prima vonden, bereikbaarheid was goed
(dicht bij centrum).
De zaal is voor meerdere jaren vastgelegd. Wel geeft Huib aan dat er een voorbehoud is: de stichting
Dijkzicht heeft financiele problemen, waardoor er wellicht dit jaar een faillisement komt; we weten
daardoor niet of we de zaal die we voor meerdere jaren hebben vastgelegd, ook kunnen blijven
gebruiken. Voor dit jaar (2017) is het geen probleem.
8b. Voorbereiding Toernooi van Utrecht 2017
Activiteiten zijn gestart. Enkele praktische zaken worden tijdens de ALV besproken (reclame maken
bij andere toernooien bv Amsterdams Toernooi; email uitsturen naar Go mailinglijst; mensen die
overnachten opvangen).
9. Ledenbestand en groei
De ALV constateert dat het aantal ‘slapende’ leden toeneemt, en leden langzaam minder worden,
waardoor de contributie afneemt. Er is overleg over verschillende opties: (1) inzetten op het werven
van nieuwe leden, (2) verminderen van de uitgaven, bv door andere zaal.
Han geeft aan dat leden werven lastig is: zowel bij onze club als NGoB is veel inzet hierin gedaan
maar weinig resultaat.
Douwe geeft aan dat mensen wel komen kijken, maar vaak na een tijdje afhaken, en dat als
belangrijke reden wordt aangegeven dat het lastig is een nieuwe sport in te passen in hun huidige

schema. Stefan geeft de suggestie om afwisselend te spelen op meerdere dagen. Discussie volgt,
waarbij de meesten aangeven dat dit niet wenselijk is.
Martin geeft aan dat sommige leden niet/minder komen omdat het minder serieus spelen lijkt te
worden: meer werk maken van een serieuze clubcompetitie. ALV is het hiermee eens, en gesproken
wordt hoe we dit beter kunnen doen (op tijd computer opstarten, programma-indeling maken, etc).
Huib vraagt of NGC-avonden door de NGoB betaald zouden moeten worden. ALV is van mening dat
dit niet correct is, en dat ze onze gasten zijn. Daarbij is het aantal teams Utrecht verminderd.
Acties:
(1) besloten wordt de clubcompetitie strakker/beter te handhaven
(2) actievere verslaglegging op de website, inclusief (meer) foto’s van speelavonden etc.
(3) verbeteren van de website, zodat duidelijker wordt wat onze activiteiten zijn.
(4) Sjoerd en Stefan geven aan dat ze mogelijkheden zien met een strictere agenda (bv jaarkalender),
en willen hier over meedenken.
10. Bestuurssamenstelling
Douwe geeft aan dat hij meer op de achtergrond wil functioneren ivm persoonlijke omstandigheden
(maar wil wel formeel bestuurslid blijven indien nodig). Mirjam gaf aan dat ze webmaster-taak wil
overnemen en invullen. Huib geeft aan dat hij de voorzittersrol wil combineren met
penningmeesterschap, nu hij meer tijd heeft als gepensioneerde. Martin spreekt namens de ALV dat
het fijn is dat Huib en Mirjam deze taken willen doen.

11. huldiging en dankbetuigingen
Paul is clubkampioen geworden in 2017.
Debutantentoernooi is gedeeld gewonnen door Mirjam, Stefan, en Mathijs.

12. rondvraag
Sjoerd: is er een contactpersoon die gebeld kan worden als hij bv. een lekke band of dergelijke heeft?
Antwoord: niet echt. Wellicht kan een andere sterkere speler invallen als Sjoerd niet de les verzorgt.
ALV geeft aan dat het format les + competitie goed is: voorstel is om probleempjes op te lossen
(1930-1945uur), dan half uur les (1945-2015 uur); terwijl de les bezig is kan de laptop opgestart
worden en indeling gemaakt worden (Paul geeft aan dat hij dit wil doen).
13. sluiting
De vergadering wordt gesloten rond 21.30 uur, waarna iedereen een drankje aangeboden krijgt.
Daarna worden de go-borden op tafel gezet.

