JAARVERSLAG 2016 VAN DE STICHTING
VRIENDEN VAN HET NEDERLANDS GREGORIAANS FESTIVAL
Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Nederlands Gregoriaans Festival
kwam formeel bijeen op 13 januari, 20 april, en 5 oktober 2016. Tussentijds was er
regelmatig overleg tussen de voorzitter en de penningmeester.
Vooral is aandacht besteed aan de volgende zaken en activiteiten:
1 De samenstelling van het bestuur: per 11 januari 2016 heeft de secretaris, Jeroen
Felix, zich teruggetrokken uit het bestuur, omdat ‘hem de tijd echt ontbrak om op
een volwaardige wijze het secretariaat van de Stichting in te vullen’. De overige
leden van het bestuur nemen kennis van dit zelfgekozen ontslag. De secretaris wordt
bedankt voor bewezen diensten. Als secretaris a.i. wordt Siem Groot aangesteld. In
het verslagjaar is zijn verschillende personen benaderd voor de opengevallen functie,
maar in het verslagjaar is nog niemand gevonden.
2. Jaarverslag en financieel jaarverslag 2015: het jaarverslag en financieel
jaarverslag 2015 zijn besproken en goedgekeurd. Daarna zijn beide gepubliceerd op
de website van het Nederlands Gregoriaans Festival.
3. Werving nieuwe Vrienden: er is een groot aantal, bij de Stichting bekende
personen, aangeschreven in de aanloop naar het Festival 2016. Daarop zijn enkele
positieve reacties ontvangen. Ook is in het programmaboek van het Festival 2016
(oplage 2500) een advertentie opgenomen. Tevens zijn tijdens het Festival heel veel
flyers ter werving verspreid onder de bezoekers. De donateurs zijn schriftelijk aan
het eind van het jaar bedankt. De ‘Vrienden’ ontvingen een cd van het ensemble
Psallentes, ter vervanging van de ‘beloofde’ cd Festival 2016.
4. Overleg met bestuur NGF resulteerde in toezegging van steun aan het Festival
2016, als een bijdrage ter dekking van een eventueel tekort. Vanuit het bestuur
Vrienden is een brief met een aantal kritische vragen betreffende het voorgenomen
programma aan het bestuur en de artistieke leiding van het Festival 2016 gestuurd.
Tevens heeft het bestuur Vrienden toegezegd borg te staan voor een eventueel
tekort op de exploitatie Festival 2016.
Van de zijde van het bestuur van het Nederlands Gregoriaans Festival zijn zowel een
inhoudelijk als een financieel verslag ontvangen. Naar aanleiding daarvan is
gecorrespondeerd met het bestuur van het Festival m.b.t het toekennen van de
toegezegde steun, vastgesteld op € 2000.
5. Website: hangende de besprekingen van de Amici Cantus en het bestuur NGF
over een gezamenlijke website voor ‘gregoriaans Nederlands’ is besloten de
informatie van de Stichting Vrienden vooralsnog onder te brengen op de website van
het NGF. Deze situatie is gecontinueerd.
6. Vriendenconcert 2017: de voorbereiding en tenuitvoerlegging van het concert
2017 is in handen gegeven van het bestuur van het NGF. Er is een financiële
reservering getroffen.
Bunnik, 31 januari 2017
Siem Groot, secretaris (a.i.)

