
Verkorte notulen NAF, Amersfoort, 1-12-2017 

 

Bestuurswisselingen NAF 

 Voorzitterschap; Roos de Groen vervangt Det Rijven als voorzitter. 

 Penningmeester: Yvonne vervangt Maayke 

 Wouter treedt uit 

 Jochen:  Vandaag als gast aanwezig ter kennismaking.  

 

Financiën Festival 2017, tegen de bedoeling in wederom winst gedraaid in 2017. Meer deelnemers 

op festival dan begroot en kosten festival vielen mee. Subsidie op voorstelling gekregen. 

 

Festival 2018 Amersfoort 

 Locatie gevonden, Zuid-west Amersfoort op loopafstand (30 minuten) van station. 

 Aan overkant  vd weg ligt openluchttheater + bosbad 

 Organisatiegroep van ongeveer 30 personen rond Circus Amersfoort om zowel jongleer- als 

acrofestival te organiseren. 

 

Puzzelmatten acrofestival: opslag toch niet handig in A’foort. Rondvragen wie er opslag 

puzzelmatten wil tegen bruikleen van de matten. Roos checkt Bart. Jochen vraagt bij 

Rotjeknor. Voorwaarde: gratis gebruiken, rond festival regelen dat het op festival komt tegen 

transportkosten NAF. 

 

Aanvraag Circomundo Vraagt om financiële ondersteuning voor acrobatische hoek in video-bieb. Op 

zich komt de inhoud van de aanvraag overeen met onze doelstellingen. We vragen om 

nadere specificatie van aangevraagde bedrag 

 

Facebook NAF, opzet met ambassadeurs blijkt dood plan. Er wordt een andere opzet uitgewerkt. 

 

Plannen NAF 2018 

 10 jaar geleden herstart NAF gemaakt. Meeste ideeën zijn uitgewerkt en deels verwezenlijkt. 

Vooral plannen voor structurele ondersteuning v h festival zijn redelijk  gelukt. Plannen buiten t 

festival zijn minder aanwezig en minder gelukt. NAF heeft  weinig smoel als acrobatiek federatie. 

 Zou goed zijn om meer ideeën in deze richting te ontwikkelen. 

 Acrobatiekend NL moet meer weten dat  er budget is. Er zijn meer methodieken nodig om 

projecten te vergaren: brainstorm sessies / uitwisselingen buiten onze eigen community. 

 Snelloket NAF,  online formulier om makkelijker en sneller ondersteuning aan te vragen bij NAF  

 

WVTTK Jochen heeft  interesse om in NAF bestuur te stappen 

 

Volgende vergadering:  Donderdag 8 februari, 19.00 uur,  Amsterdam. Bij Roos of Jim. 


