
Verkorte notulen NAF 24-1-2022  (online) 
 

Mededeling 
Huidige penningmeester vd NAF stopt. We kijken rond naar een nieuwe. 

 

Festival 2022 
 Update Team 2022 
  Locatie (bij minimaal 400 deelnemers) Valkenhuizen, Arnhem. Bij nog kleinere opzet 

(vanwege COVID19 pandemie) is evt. uit te wijken naar Bemmel. 
 Catering is nu in eigen beheer, dus hoeft nu niet uitgekocht te worden.  
 Aantal deelnemers: 700-1000 deelnemers  Mik op 800 volwassen deelnemers plus 

een wachtlijst. daar is het inschrijfsysteem op ingesteld.  
 Verzekeringen: pandemie blijkt  overal uitgesloten van dekking. 
 Noodscenario, last-minute annulering door overheids bevelen; verstandig om met de 

grote leveranciers duidelijke afspraken te maken over uiterste annuleringsdatum en 
kosten bij annulering. 

 Logo wedstrijd 

 Smalle beurs deelnemers: meenemen in festival begroting, omdat de NAF-buffer er 
wat te krap voor wordt. Die zit momenteel onder de 50 % van de festival kosten en 
zeker met de pandemie houden we de buffer graag wat ruimer. 

 Gewijzigde afspraken met Rampenplan:  Afspraken graag op schrift. 
 vanuit NAFzit iemand de volgende festival orga vergaderingen bij.  

 

 

Vasim Circus Space 
Vaste ruimte, vaste verhuur. Waaghals heeft op zich interesse om daar activiteiten te 
gaan doen.  NAF dioet via snelloket mee aan de crowdfunding  

 

 

Stoppen Om & Nabij  
acrobatische bedrijfsvoering  Om & Nabij sopt. Er zijn nog didactische acro-boeken, 
coldpacks, ander klein workshopspul en domein acrobatiek.nl . Er wordt een tafel 
geplaatst worden bij de T-shirt verkoop.  

 

 

Jaarrekening NAF 2021 
 overzichtelijk zo zonder festival.   

 Grootte NAF buffer: streefbedrag van 50 % vd festival kosten. Komend festival is 
duurder, dus buffer wordt  te klein. Besproken hoeveel buffer we komende jaren 
nodig hebben en voor welke dingen  NAF buffer wil zijn.  

 Winstdeling vh festival 2022  tussen Hoogwerk-NAF: winst 50-50 en verlies 25-75 
omdat NAF een grotere buffer heeft. 

 

Website NAF 
 Joomla ombouwen naar Wordpress.  
 Meer digitale opslag geregeld  

 

Bruikleen puzzelmatten 
Er werd onlangs last-minute een partij puzzelmatten retour gedaan naar NAF en daarbij 
bleek het retourbeleid niet duidelijk geregeld.. Contracten worden  


