Verkorte Notulen, 13 april 2012
2. Mededelingen:
- NAF blijft tot nader orde niet-BTW plichtig na hernieuwde opgave bij belastingdienst.
- Evelien Alders van Circomundo is vervangen door Stefke de Wit
3. Jaarrekening
NAF jaarrekening 2011 door het bestuur goedgekeurd. Wordt op website geplaatst.
4. Organisatie Festival 2012
 Stef en Niko organiseren met hulp van Ellert, Frank, Valeria, Hugo en enkele
bestuursleden van de NAF.
 Tennis- en sporthal zijn geregeld. Kampeerveld ook. José doet het open podium,
Vincent doet coördinatie kinderprogramma. Nog niemand voor jongerenprogramma.
 Det doet de show, maar niemand kan. Meedenken gevraagd. Nafsi?
 Scouting is nog niet geregeld, EHBO moet nog. Dit doet de Nijmeegse ploeg.
 tribune in de hal, zitcapaciteit van 370. Banken ervoor en de rest op de grond zitten.
 Er komt wel een kleinere tent op het kampeerterrein met beperkt vermaak.
 Logo festival is gemaakt.
 begroting is definitief. Hoogwerk wordt gevraagd om garant te staan voor het festival.
 Subsidie aanvraag bij Circomundo door Marco, Det en Stef.
 Codarts wil graag meerjarig gaan samenwerken met festival. Dit jaar met docent voor
handstanden en mimedocent.
 licht en geluid: regelen Frank en Hugo. Stef oppert op korte termijn nogmaals idee
van Simanto met zijn crew.
 workshops. We willen 150 workshops. Haarlem 2011 had te weinig workshops op Aniveau. Marjolein gaat werven, Carolien doet de coördinatie op het festival.
5. Longes
Vanuit NAF verschillende merken vergeleken. We kopen 10 sets van Unicycle.
6. Festival website:
 informatie festival moet geactualiseerd worden.
 Meer voorstellingen in agenda plaatsen, ook in België. Roos van Tent producties gaat
info aanleveren.
 NAF site op Ellerts server laten draaien. Als we nog ruimte nodig gaan hebben voor
foto & film dan kunnen we bij hem terecht tegen kleine vergoeding.
 Geen nieuwsbrief, maar A4 in festivalboekje met NAF-nieuws: longes, mailinglijst,
oproep voor docenten voor NAF site.
 Bij inschrijving aan de balie vragen of men de nieuwsbrief wil ontvangen, dan
kunnen we die mailadressen toevoegen aan de mailinglijst.
7. Verzekeringen t.b.v. het festival
- Aansprakelijksverzekering wel doen
- ongevallenverzekering en casco-verzekering niet doen.
8. Volgende vergadering: vrijdag 29 juni te Amsterdam

