
Amersfoort, 29-06-2010 
 
1. Notulen 7 maart 2010, geen opmerkingen 
 
2. Mededelingen 

• NAF en daarmee festival is opnieuw BTW-vrijgesteld; willen schriftelijke bevestiging  
 
3. Actielijst 

• Franse veiligheidsregels zijn vakkundig vertaald. Wordt op stijl nagekeken (Wybren) 
• NAF-nieuwsbrief: weinig reacties op. Niet door iedereen ontvangen: wijzen op 

aanmelding maillijst via NAF-site 
• Website NAF: operationeel, maar nog in ontwikkeling. Engelse versie (Det), CMS & 

prikbord (Stef/John), rubricering artiestenbestand (Wyb), knop voor nieuwsbrieven, 
opzet acro-taal (Marjolein/Carolien) 

• Archief (Wyb/Hugo) hoe en wat nog niet concreet 
 
4. Festival Haarlem: 
Maaike is afwezig wegens ziekte, maar heeft lijstje van evaluatie Haarlem gestuurd. 
NAF vult aan met binnengekomen feedback: 

• Fijn dat er veel ruimte was op de vloer 
• Jammer dat er geen vrije vloer was 
• Er was geen geschikte ruimte waar workshops met muziek konden plaatsvinden  
• Lekker veel matten!, maar te weinig specifieke zoals valmatten, crashmatten; ook 

weinig magnesium, longes -> Win tijdig deskundig advies in over veiligheid en 
benodigd materiaal voor alle aangeboden disciplines op het festival. Kennis is er 
bij NAF en in het festivalhandboek. Als NAF hieraan meer sturing geven? 

• Goede eindshow, presentator teleurstellend 
• Er zou een grote plattegrond moeten hangen op de plek waar je binnenkomt 
• Kampeerterrein was volgens sommigen wat ver weg 
• Buiten acrobatieken was mogelijk, maar de meesten hebben dit gemist -> duidelijker 

opnemen op de plattegrond en/of programmaboek 
• Ontbreken van afsluiting van het festival gaf een wat rommelig einde 

Festival 2010 heeft winst gedraaid. Er blijkt beleid te moeten komen wat we daarmee doen. 
Relatie verduidelijken NAF – festival. 
 
5. Handboek festival is rondgestuurd, nu updaten met Haarlem 
 
6. Docentenbestand  
Nog weinig docenten acrobatiek in bestand; vragenlijst digitaal opzetten en rondmailen. 
 
7. Fonds Cultuur Participatie Ideeën subsidieaanvraag: 

• Gastdocenten voor deskundigheidsbevordering 
• Opzetten diplomeringsysteem voor circusdocenten die tumbling willen geven 
• Valmatten en longes in beheer van NAF die ingezet kunnen worden bij 

acrobatiekdagen/acrobatiekfestivals in den landen 
  
8. W.v.t.t.k. 

• Waar festival 2011?  We gaan Doetinchem, Groningen, Tilburg, Veluwe polsen 
• Hoe dragen we de doelen van NAF uit? 
• E-mails naar NAF in vervolg via secretaris Marco, die filtert en doorstuurt 

 
9. Volgende vergadering 17 september in Tilburg bij Wybren 


