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 Lidmaatschap 

1.1 Het bondsjaar loopt gelijk met het boekjaar van 1 januari t/m 31 december. 

1.2 De leden zijn te onderscheiden in: 

a.  gewone leden: natuurlijke personen die bij de aanvang van het bondsjaar 20 jaar of ouder 

zijn; 

b.  internetleden: gewone leden die het jaarboek digitaal ontvangen; 

c.  studentleden: natuurlijke personen die bij aanvang van het bondsjaar student zijn; 

d.  jeugdleden: natuurlijke personen die bij de aanvang van het bondsjaar de leeftijd van 20 

jaar nog niet hebben bereikt; 

e.  scholieren: natuurlijke personen die bij de aanvang van het bondsjaar de leeftijd van 16 

jaar nog niet hebben bereikt en lid zijn via een school 

f.  verenigingen: statutair gevestigde go-verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid. 

1.3 Bijzondere leden zijn: 

a.  ereleden: aan een ieder aan wie de bond haar erkentelijkheid wil betuigen, kan op 

voordracht van het bestuur door de Algemene Vergadering het erelidmaatschap worden 

toegekend. Ereleden betalen geen contributie; 

b.  leden van verdienste: natuurlijke personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben 

gemaakt voor de bond kunnen op voordracht van het bestuur door de Algemene 

Vergadering benoemd worden tot lid van verdienste. 

1.4 Begunstigers zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die met een jaarlijkse bijdrage de 

bond steunen zonder daarvoor aanspraak op rechten te maken. 

1.5 Gewone leden, ereleden, leden van verdienste, begunstigers, zusterorganisaties en relaties 

ontvangen het jaarboek van de bond in druk. Jeugd-, student- en internetleden ontvangen 

het jaarboek in een digitale vorm. Scholieren ontvangen geen jaarboek. 

1.6 Natuurlijke personen melden zich aan als lid: 

a.  of door overmaking van de contributie naar de penningmeester van de Nederlandse Go 

Bond onder vermelding van: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, 

geslacht, emailadres en gewenst lidmaatschap. 

b.  of door lid te worden van een vereniging; het bestuur van deze vereniging verzorgt de 

aanmelding en de betaling van de contributie bij de penningmeester van de Nederlandse 

Go Bond 

c.  of, voor scholieren, via een contactpersoon van de school. De aanmelding is voor het 

lidmaatschap tijdens de resterende duur van een schooljaar tot en met 31 juli. 



 
 
Nederlandse Go Bond   Algemeen Reglement 

Geldig vanaf 29 november 2020  Pagina 4 van 9  

De aanmelding door de contactpersoon bestaat uit overmaking van de contributie voor 

één schooljaar en het verstrekken van naam, geboortedatum, geslacht van de scholier. 

Daarnaast dienen contactgegevens te worden vermeld van de school, van de 

contactpersoon en van de ouder. 

1.7 Ieder lid wordt geacht de bepalingen van de statuten en de reglementen te kennen en 

dienovereenkomstig te handelen. 

1.8 Het lidmaatschap van een scholier eindigt automatisch op 31 juli. Het lidmaatschap van 

andere leden eindigt door opzegging door het lid tenminste vier weken voor het einde van 

het lopende boekjaar, dus uiterlijk op 3 december, of door ontzetting. 

1.9 Bij de dood van een lid wordt van de reeds ontvangen contributie over het lopende 

bondsjaar niets terugbetaald; de nog niet ontvangen contributie over dat jaar wordt niet 

geïnd. 

1.10 Als men op of na 1 november lid wordt van de bond is men geen contributie verschuldigd 

over het lopende jaar. Als men voor 1 november, maar op of na 1 juli lid wordt van de bond 

is men de helft van de contributie verschuldigd. Dit geldt niet voor oud-leden.  

1.11 Een lid is verplicht de bondscontributie voor het komende boekjaar uiterlijk op 31 

december te voldoen. 

 Verenigingen 

2.1 Een lidmaatschap van een vereniging is gekoppeld aan het lidmaatschap van de bond. 

2.2 Het verenigingsbestuur levert aan de bond uiterlijk op 3 december de mutaties aan van 

hun ledenbestand. 

2.3 Het verenigingsbestuur is verplicht de bondscontributie voor ieder lid van de vereniging 

voor het komende bondsjaar uiterlijk op 31 december te voldoen. 

 Algemene Vergaderingen 

3.1 De oproep tot de Algemene Vergadering vindt ten minste veertien dagen voorafgaand 

plaats. De oproep voor de AV vindt plaats via de website en via een digitaal bericht aan bij 

de bond bekende mailadressen van leden en verenigingen. 

 

De Algemene Vergadering kan digitaal worden gehouden via een spraak en 

beeldverbinding. Stemmingen kunnen digitaal worden gehouden met digitale 

hulpmiddelen. 

3.2 Ten minste drie verenigingen en/of individuele leden kunnen tot een week voor de 

vergadering een voorstel of amendement (wijzigingsvoorstel) schriftelijk indienen, voorzien 

van een toelichting. 
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3.3 Indien op grond van artikel 19.6 van de statuten een schriftelijke stemming wordt 

gehouden nodigt de voorzitter van de Algemene Vergadering drie leden uit om het 

stembureau te vormen. Deze geven aan alle aanwezigen leden een gewaarmerkt 

stembriefje met vermelding van het aantal stemmen wat dit lid mag uitbrengen. 

3.4 Verenigingen vertegenwoordigen zichzelf met één stem en alle bij deze vereniging 

aangesloten leden die niet persoonlijk bij de Algemene Vergadering aanwezig zijn 

eveneens met één stem. Op stembriefjes met meer dan één stem kunnen deze stemmen 

verdeeld worden uitgebracht. Het stembureau zorgt voor het ophalen der stembriefjes en 

de geheime telling daarvan. Bestuursleden mogen alleen namens zichzelf een stem 

uitbrengen en mogen niet stemmen met een volmacht. 

3.5 Stembriefjes zijn ongeldig als zij: 

a.  niet zijn gewaarmerkt; 

b.  niet‐verkiesbare personen vermelden; 

c.  niet het vereiste aantal persoonsnamen bevatten; 

d.  zijn ondertekend; 

e.  blanco zijn; 

f.  niet ter zake doende aanduidingen bevatten. 

3.6 De leden van het stembureau brengen hun bevindingen ter kennis van de voorzitter, die de 

uitslag van de stemming meedeelt aan de vergadering. 

3.7 Bij stemming over zaken is het voorstel verworpen indien de stemmen staken. 

3.8 Indien bij een stemming over personen geen kandidaat een gewone meerderheid behaalt 

wordt een herstemming gehouden tussen de twee kandidaten met de meest behaalde 

stemmen. Indien de stemmen staken in de tweede ronde, wordt deze ronde herhaald. 

Mochten wederom de stemmen staken dan beslist loting wie er benoemd wordt. 

3.9 Een eenmaal genomen besluit kan niet herroepen worden, behalve onmiddellijk na het 

uitroepen van het besluit door de voorzitter. Een herstemming vindt plaats indien een 

meerderheid van de aanwezige leden dit verlangt of bij een niet hoofdelijke of niet 

schriftelijke stemming indien een lid dit verlangt. 

3.10 Een vereniging of individueel lid kan een ander lid machtigen namens hem te stemmen. 

Volmachten worden voor de aanvang van de Algemene Vergadering gedeponeerd bij de 

secretaris. Een vereniging of individueel lid kan maar voor één gevolmachtigde optreden. 

3.11 Het verslag van de Algemene Vergadering wordt binnen twee maanden gepubliceerd op de 

website van de bond. Het verslag wordt door de eerstvolgende Algemene Vergadering 

vastgesteld. 
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3.12 In afwijking van hetgeen elders is bepaald betreffende de besluitvorming in de Algemene 

Vergadering, behoeft een voorstel tot het verlenen van een onderscheiding niet vooraf op 

de agenda voor de desbetreffende vergadering te worden geplaatst. 

 Bestuursvergaderingen 

4.1 De agenda van een bestuursvergadering wordt twee weken voorafgaand gepubliceerd op 

de bondswebsite. 

4.2 Het verslag van een bestuursvergadering wordt binnen twee weken na de vergadering 

gepubliceerd op de bondswebsite. 

4.3 Het bestuur neemt besluiten met meerderheid van stemmen, waarbij tenminste de helft 

van de zittende bestuurders aanwezig moet zijn. Indien de stemmen staken is die van de 

voorzitter doorslaggevend. 

4.4 Indien er sprake is van belangenverstrengeling van een bestuurslid bij een bepaald te 

nemen besluit neemt het desbetreffende bestuurslid niet deel aan de besluitvorming. 

 Kascommissie 

5.1 De kascommissie bestaat uit drie leden plus een reserve lid die door de Algemene 

Vergadering jaarlijks worden benoemd. 

5.2 Oud-bestuursleden kunnen geen lid van de kascommissie zijn als zij zitting hadden in het 

bestuur gedurende de periode waarover de commissie verslag uitbrengt. 

5.3 De kascommissie brengt uiterlijk 2 weken voor de voorjaars AV schriftelijk verslag uit over 

haar bevindingen. 

5.4 De kascommissie toets jaarlijks of bestuursleden geen belangen, functies of nevenfuncties 

hebben die strijdig kunnen zijn met de belangen van de bond en brengt hierover verslag uit 

in de voorjaars AV. 

 Classificatiecommissie 

6.1 De classificatiecommissie bestaat uit drie leden die door de Algemene Vergadering op 

voordracht van het bestuur benoemd worden voor een periode van drie jaar. Een lid kan 

maximaal driemaal 3 jaar aaneensluitend zitting hebben in de commissie. 

6.2 De classificatiecommissie stelt de speelsterkte vast van leden van 1e dan of sterker. 

6.3 De verenigingen kunnen de speelsterkte vaststellen van hun leden die zwakker zijn dan 1e 

dan. 
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6.4 De classificatiecommissie stelt de criteria vast op grond waarvan spelers door haar kunnen 

worden gepromoveerd en legt deze vast in een door de Algemene Vergadering vastgesteld 

reglement. 

6.5 De classificatiecommissie belegt ten minste twee maal per jaar een vergadering waarop zij 

beslissingen neemt ten aanzien van de classificatie. Na de vergadering worden promoties 

en degradaties gepubliceerd op de website van de bond. Tevens wordt de lijst van 

danspelers op de website geactualiseerd. 

6.6 De classificatiecommissie brengt jaarlijks schriftelijk verslag uit aan de Algemene 

Vergadering over haar werkzaamheden. 

6.7 Alle leden wier speelsterkte krachtens artikel 5.2 is vastgesteld, zijn gehouden hun 

vastgestelde speelsterkte op te geven bij deelneming aan wedstrijden en toernooien in 

binnen‐  en buitenland. 

 Toernooien, titels en wedstrijdregels 

7.1 De bond stelt toernooien voor Nederlands Kampioenschappen in met bijbehorende titels. 

7.2 Het door de Algemene Vergadering vastgestelde toernooireglement voorziet in de regels 

voor deelname aan toernooien en de wedstrijden. 

 Toernooidirectie en wedstrijdleiding 

8.1 Het bestuur benoemt en ontslaat de toernooidirecteur. Hij is belast met de organisatie van 

de bondstoernooien. 

8.2 De toernooidirecteur delegeert de wedstrijdleiding aan een of meer wedstrijdleiders. 

 Andere organisaties 

9.1 Lidmaatschappen worden aangegaan door het bestuur en dienen vervolgens bekrachtigd 

te worden door de Algemene Vergadering. 

9.2 De bond is lid van de Internationale Go Federatie (IGF). 

9.3 De bond is lid van de Europese Go Federatie (EGF). Zij onderschrijft de statuten en de 

reglementen van de EGF, voor zover niet in strijd met statuten of Algemeen Reglement van 

de bond. 

9.4 De bond is lid van de Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF). 

9.5 De bond is lid van de Federatie van Nederlandse Denksportbonden (FND). 

9.6 De bond onderhoudt contacten met landelijke of regionale go-organisaties uit andere 

landen. 
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9.7 Vervallen 

9.8 De bond draagt zorg voor het jaarlijks plaatsvinden van twee gokampen waaronder 

Zomergo en Wintergo. Hiervoor benoemt het bestuur een organiserend comité. 

 Overige Reglementen 

10.1 De bond kent overige reglementen die door de Algemene Vergadering zijn vastgesteld, 

waaronder: 

Uitzendingen 

a. Uitzendingsreglement 

b. Uitzendingsreglement NK Algemeen 

Wedstrijden 

c. Wedstrijdreglement 

Toernooireglementen 

d. NK Algemeen 

e. NK Dames 

f. NK Paren 

g. NK Jeugd 

h. Korean Ambassadors Cup 

Classificatie 

i. Classificatiereglement 

Begeleiden kinderactiviteit 

j. VOG reglement 

Registratie persoonsgegevens 

k. KISS reglement 
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10.2 Tevens is de bond aangesloten bij het Instituut Sport Rechtsspraak (ISR). Op hun website 

(www.isr.nl) staan onderstaande reglementen: 

ISR reglementen 

a. Tuchtreglement 

b. Dopingreglement 

c. Mediationreglement 

d. Arbitragereglement 

e. Bindend advies reglement 

f. Seksuele intimidatie reglement 

 Wijzigingen Algemeen Reglement 

11.1 Het Algemeen Reglement van de bond kan uitsluitend worden gewijzigd door een besluit 

van de Algemene Vergadering. 

 Publicaties 

12.1 De bond publiceert op de website www.gobond.nl de statuten, algemeen reglement en 

overige reglementen zoals opgesomd in artikel 9.1. Reglementen van ISR, EGF en IGF zijn te 

vinden op hun website. 

 Slotbepaling 

13.1 In gevallen waarin het Algemeen Reglement niet voorziet beslist het bestuur. Als er 

onduidelijkheid is over de uitleg van de statuten beslist de Algemene Vergadering. 

http://www.gobond.nl/

