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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.  

 

 
Acrobatiekfestival 2019  

Sportcentrum Valkenhuizen te Arnhem is (net als 

in 1995) de locatie voor het acrobatiekfestival in 

2019. Het festival is uitverkocht. Je kunt je alleen 

nog inschrijven voor de wachtlijst.  

 

De organisatie is dit jaar in handen van St. 

Hoogwerk uit Nijmegen. Ondersteuning is vanuit 

de landelijke St. NAF. Veel wordt herkenbaar 

(veel workshops, kamperen, Rampenplan etc).  

 

Het avondprogramma krijgt een upgrade met een 

interactief Renegade programma met oa. 

opdrachten en games. Op zondag kan je je 

opgeven voor een groep die onder begeleiding 

een act maakt voor het open podium op 

zondagavond. En daarna op zomertour????  

 

Pre- en Post convention 2019 

De 5 dagen voor het festival (2-7 juni) is er een 

pre-conventie in Beuningen vlakbij Nijmegen. 

Ook deze conventie is al uitverkocht. Informatie 

staat op www.pre-convention.com 

 

De 6 dagen na het festival (10-15 juni) is er een 

post-conventie in Rotterdam. Kijk op facebook 

voor info over DACP2019; Dutch Acro Post 

Convention 

www.facebook.com/events/2211478732514294/ 

 

Acrobatiekfestival 2020 

Al eens gecheckt of er in jouw omgeving 

interesse is om het acrofestival in 2020 of 2021 

te organiseren? Momenteel is er vanuit twee 

steden interesse getoond. In beide plaatsen blijkt 

het (wederom) moeilijk om een goede locatie te 

vinden. Laat ons weten als jij ook interesse hebt 

om het festival in één van de komende jaren te 

organiseren. Dan kijken we samen of en hoe dit 

het beste concreet te maken is.  

 

Snelloket voor acro-subsidie 

Je kan bij NAF subsidie krijgen voor je 

acrobatische workshop, evenement of project. 

Voor kleine bijdragen (tot € 250) is er nu een 

snelloket op de website van NAF: 

www.stichtingnaf.nl/index.php/nl-snelloket 

Recent ondersteunde projecten 

Wat heeft NAF dit jaar zoal ondersteund:  

 Garantstelling vrije training woensdag, 

Utrecht 

 Acrobatische workshops op Delftse 

jongleerdag 

 Acro-instructie films in Videobieb 

 Jongeren acro-festival in Frankrijk 

 Opstartlening voor Waaghals, het 

nieuwe Jeugdcircus in Nijmegen  

 

Puzzelmatten nodig? 

Je kan bij NAF puzzelmatten in bruikleen 

krijgen voor je trainingsruimte (minimaal 25 

m2) op voorwaarde dat je de matten 

meeneemt naar het acrofestival (wij betalen de 

vervoerskosten). Interesse? Laat ons weten via 

info@stichtingnaf.nl 

 

EHBO workshops 

Weet jij wat er moet gebeuren bij ongelukken 

in jouw training? Binnenkort start er een 

terugkerende workshop waar je leert 

reanimeren, wat je moet doen als iemand 

gewond raakt en hoe je blessures kan 

voorkomen. Laat St. NAF weten als je interesse 

hebt voor deelname  

 

Videobieb 

Instructiefilmpjes voor vloer-acrobatiek is de 

laatste uitbreiding van de online Videobieb 

(ondersteund door NAF). Je vind hier korte 

visuele instructies met opbouw voor oa. salto’s, 

flikflak en rolwerk. Filmpjes zijn gemaakt voor 

gebruik tijdens de training. Zie: 

www.circomundo.nl/videobieb  

 

Bestuur NAF 

NAF vergadert 4x per jaar. Voel je vrij om een 

NAF-vergadering bij te wonen. Heb je ideeën? 

Laat weten als je interesse hebt om je kennis 

met ons te delen. 

 

Stichting NAF heeft een nieuwe voorzitter: Roos 

de groen uit Amsterdam.  

 

Contact 

info@stichtingnaf.nl 
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