
Verkorte Notulen NAF, 3 oktober 2020 (via zoom) 
 

 

Voor orga festival 2022 is interesse uit Nijmegen/ Arnhem.  
 
Verdeling  winst-verlies vd acro festivals 

 Opzet gemaakt voor verdeling winst-verlies bij toekomstige festivals in 
samenwerkingen tussen NAF en lokale festival organisaties.   

 Deel vd mogelijke winst kan beschikbaar blijven voor lokale acro-initiatieven. 

 Eventuele winst moet sowieso naar (openbare) acro-scene gaan   

 St. NAF kan grotere risico’s afdekken, dus draagt het grootste deel vh verlies. 

 
Update festival 2021 

 Festival 2020 vervallen ivm corona. Zelfde orga mikt nu op 2021 
 Locatie Hilversum  
 uitzetten van verschillende Corona-versies vh festival omdat COVID19 komend 

voorjaar ws nog niet verdwenen is..  
 Als opdrachtgever vh festival kan NAF een opdracht aanleveren naar het team 2021 

om half december een team op poten hebben en tevens wat schetsen klaar te 
hebben  van mogelijke festival-varianten in verschillende groottes.  

 
Subsidie ventilatie / COVID19 

 Als NAF een financiële buffer van een half festival aanhoudt (€ 40.000) dan is er 
ruimte om  6 x € 750 subsidie beschikbaar te stellen voor verbetering van 
ventilatie in trainingsruimtes voor acrobatiek. 

 het bestuur er zich in vinden om dit geld te investeren in veilige openbare 
trainingsruimte. 

 Subsidies worden aangekondigd. 
 bruikleen-constructie puzzelmatten wordt niet meer uitgebreid om verdere ksoten te 

stoppen. Vanwege COVID19 is niet bekend hoe groot komende festivals gaan 
worden.  

 
Financiën NAF 

 Festival 2019 problemen rond cash betalingen.  Bij volgende festivals moet NAF hier 
blijkbaar korter op zitten, want deze losse omgang werkt corruptie in de hand. 

 festival 2020; geannuleerd vanwege COVID, gelukkig nauwelijks kosten gemaakt na  
tijdig pas op de plaats gemaakt te hebben.  

 festival 2021 duidelijke afspraken maken over annuleringsvoorwaarden ivm 
onzekerheden rond covid19. Er wordt een opzet en tijdsplanning gemaakt rond 
mogelijke annulering 

 

Rondvraag: oa  Ventilatie-project, snelloket, website, facebook NAF:  

 
Volgende vergadering; Half december ivm COVID-opzet festival 2021. Het prikken van een 
definitieve datum wordt uitgesteld tot eind november omdat sommige bestuursleden 
momenteel een onduidelijke agenda hebben vanwege COVID19.  
 

 

 

 

 


