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longes NAF; aansprakelijkheid bij materiaal falen 

 in het bruikleencontract staat dat bruikleners niets aan het materiaal mogen 
veranderen, dat maakt St. NAF in principe verantwoordelijk.  

 Volgens ARBO-wet moet het materiaal jaarlijks gekeurd. St. NAF is niet verzekerd 
voor gebruik longes. Huidige NAF-Longes kunnen momenteel pluizig zijn en wat 
slijten, maar zou niet direct gevaar moeten opleveren.  

 Als alle longes jaarlijks naar het acro festival komen kunnen we ze daar laten 
checken door iemand die rigging-gecertificeerd is. 

 

Financiën 

Winst acro festival 2022: €  10.436,91 Dit wordt gesplitst tussen NAF en Hoogwerk. 

Momenteel heeft St NAF een banktegoed van globaal een halve festival begroting en dat is 
het gewenste back-up-vermogen. 
 
Organisatie acro festival 2023 

 Festival 2023 orga Marbelle vanuit Rotterdam. Ze gaat een locatie zoeken in R’dam 
met momenteel back-up Valkenhuizen in Arnhem. 

 Festival 2024 Det vanuit Amsterdam.  
 stuurgroep NAF geeft orga 2023 tot 1 december de tijd om een eigen locatie te 

vinden en dat anders de optie op Valkenhuizen wordt vastgelegd. 
 penningmeester NAF draait mee in festival orga en ook een kenner uit het bestuur. 

 

Matten Bart 

Opnieuw gekeken naar een eventuele corona-vergoeding voor de puzzelmatten van Bart.  

 Bestuur NAF wil de 5 maal  (vooruitbetaalde) mattenhuur graag alle 5 maal uitdienen. 

 Als compensatie voor de opslagkosten tijdens de 2 Corona-jaren stellen we voor om 
1 jaar opslagkosten (à € 800) te betalen 

Voorzitter stuurt dit voorstel op schrift. Ondertussen is dit voorstel akkoord bevonden 

.Rigging 

 Martin Iskra is gediplomeerd en wil de komende acro festivals de controle bij de 
festivals doen. Hij heeft tevens een back-up als hij er ooit zelf niet kan zijn. 

 St NAF gaat tevens jaarlijks op het acro festival op vrijdagavond een rigging-
workshop organiseren.  

 
WVTTK 
Overschrijving bankrekening naar Triodos: voortgang besproken 


