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Stichting NAF is de koepelorganisatie voor partner-acrobatiek in 
Nederland. De stichting ondersteunt het organiseren van 
acrobatiekfestivals en andere acrobatische initiatieven en is 
aanspreekpunt voor acrobatiekonderwijs en -ontwikkeling.  
Hieronder volgt een update van de werkzaamheden van het afgelopen 
jaar en een aantal praktische mededelingen. 
 

Acrobatiekfestival 2011 
Het eerstvolgende festival (nr. 25) vindt plaats 
in Bemmel tijdens het Pinksterweekend 
(www.festival.akrobatiek.nl). Het wordt dit 
jaar niet onder de paraplu van Stichting NAF 
georganiseerd, maar door Stichting Hoogwerk. 
NAF draagt bij dmv levering van turnmatten. 
 
Website NAF 
De website van de NAF, www.stichtingnaf.nl, 
is vorig jaar gelanceerd en groeit. Hij is inmid-
dels in het Engels vertaald. Je kunt er terecht 
voor allerlei praktische zaken: een overzicht 
van lessen en acrobatiekdocenten in NL, be-
schrijving van veiligheidsrichtlijnen, een 
handboek voor festivals van A tot Z (op basis 
van de ervaringen van de afgelopen 10 jaar), 
verzekeringen, een prikbord en natuurlijk de 
acrobatiekagenda. Ook notulen, nieuwsbrieven 
en jaaroverzicht van de NAF staan erop, zodat 
we voor een ieder digitaal te volgen zijn. 
 
Films, foto's en publicaties 
Er is een goed plan voor de indeling van het 
digitaal acrobatiekarchief en er is veel mate-
riaal, zowel wat betreft technieken als historie 
(shows, festivals). Het is om technische 
redenen nog niet mogelijk het op de site te 
plaatsen, maar we verwachten binnenkort wel.  
 
Mailgroep 
De NAF werkt aan een zo compleet mogelijke 
maillijst om alle acrobaten op de hoogte te 
houden van intersessante dingen. Na aanmel-
ding kun je ook alle anderen bereiken met 
tips, vragen en oproepen. Meld jezelf aan via 
de NAF-site onder Mailgroep. 
 
Agenda 
Als je een tip hebt voor de agenda op de site: 
meld het via de site! Het is leuk als er zoveel 
mogelijk acrobatische uittips, voorstellingen, 
presentaties en workshops te vinden zijn. 
 

Ondersteuning initiatieven 
Stichting NAF ondersteunt ook initiatieven op 
het gebied van acrobatiek, zowel financieel 
als facilitair. Droom je van een bijzondere 
workshop? Wil je een speciale gastdocent 
uitnodigen? Heb je behoefte aan verdieping 
in een bepaalde techniek? Mail je plan naar  
info@stichtingnaf.nl. Het moet wel over 
acrobatiek gaan en open zijn voor heel acro-
batiekend Nederland. Wij kunnen je helpen, 
doorverwijzen en/of een financiële bijdrage 
leveren. 
 
Projecten 
Heb je ideeën voor projecten die de NAF zou 
kunnen opzetten of ondersteunen? Wat denk 
je dat de NAF nog meer voor acrobatiekend 
NL kan betekenen? Wij horen het graag! 
 
Circomundo 
Stichting NAF is lid geworden van Circo-
mundo, een belangenorganisatie voor het 
jeugdcircus in Nederland. Wij gaan elkaar 
helpen in de aanleg van docent- en jeugd-
circusoverzichten en koppelen ze aan elkaar. 
 
BTW-vrijstelling 
De NAF is dit jaar weer vrijgesteld van BTW. 
Fijn om te weten voor de organisatie van het 
volgende festival. 
 
Organisatie festivals 
Omdat de organisatie van het jaarlijks 
acrobatiekfestival telkens weer een zware, 
tijdrovende klus blijkt, willen we dat in de 
toekomst wat aantrekkelijker maken. Als het 
onder NAF-vleugels gebeurt zou het organi-
satieteam als bedankje een wens kunnen 
formuleren, die gerealiseerd wordt als er 
geen verlies is gedraaid (bijv. naar Cirque du 
Soleil, een weekendje weg, voor een goed 
doel). Dat biedt misschien perspectief ... 
Ook hiervoor suggesties en ideeën welkom!
   
   
 
 
 


