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Bestuur 
Begin 2020 bestaat het bestuur van de ACG uit Anthony Zielhorst, voorzitter; Katrijn Kuypers, 
secretaris; Servy Bol, penningmeester; Leo Lousberg, lid. 
Nieuw benoemd worden in januari: Yvonne Nobel, vanuit de stichting Nederlands Gregoriaans 
Festival, en Wilko Brouwers. 
Gedurende het jaar treedt Leo Lousberg af als lid. Van februari t/m november was Piet Zuidgeest 
tijdelijk penningmeester. In december wordt hij vervangen door Jos Voss. 
De wisselingen in het bestuur in 2020 hebben deels te maken met de grotere verantwoordelijkheid 
die op de schouders van het bestuur van de stichting komt te liggen, deels met persoonlijke 
omstandigheden van de vertrekkende bestuursleden. We hopen met het bestuur dat nu gevormd is, 
met zicht op enkele nieuwe leden in 2021, de stabiliteit van de stichting ACG gewaarborgd is. 
 
De ACG vergaderde op 22 januari; 12 februari; 8 april; 13 mei; 1 juli; 25 september; 23 oktober; 11 
november; 20 november en 18 december. 
 
Personalia 
We betreuren het overlijden op 25 januari van Albert Koopmans, oud eindredacteur van het 
Tijdschrift voor Gregoriaans.  
Jolanda Kwast is vrijwilliger voor bestuursondersteuning. 
 
Amici Cantus Gregoriani en Nederlands Gregoriaans Festival 
Het jaar begint met de grote operatie om naast de werkzaamheden van de ACG zelf, de problemen 
van het Nederlands Gregoriaans Festival op te lossen. Besloten wordt dat beide stichtingen 
onafhankelijk van elkaar blijven, ook al worden de bestuursleden van de ACG ook bestuurslid van de 
NGF. Alleen Wilko Brouwers blijft alleen bestuurslid van het ACG.  
Yvonne Nobel blijft secretaris van het NGF-bestuur. Katrijn Kuypers is secretaris van het ACG. Het 
voorzitterschap van beide stichtingen wordt door Anthony Zielhorst uitgeoefend, penningmeester is 
aanvankelijk Piet Zuidgeest, later Jos Voss. 
Ondanks de verzekering van het oude bestuur dat er geen zaken uit het verleden meer spele, blijkt 
dat de overdracht toch nog wat hobbels heeft. Er volgen gesprekken met de oud-productieleidster 
van het festival, de stichting Vrienden van het NGF en het laatste fondswervingsbureau. 
Het blijkt lastig om de werkzaamheden voor de twee stichtingen tijdens de vergaderingen goed te 
scheiden. Daarom worden er vanaf april per middag twee separate vergaderingen georganiseerd. 
Eén voor de ACG de ander voor het NGF. Notulen en postlijsten worden gesplitst. 
 
Website 
Nu beide stichtingen zo nauw aan elkaar gelieerd zijn, worden we gedwongen scherp te kijken naar 
de website. Als die een Platform functie bekleedt, moet dat duidelijk zijn in de vormgeving en in de 
opzet ervan. Een werkgroep wordt samengesteld om kritisch naar de inrichting te kijken. De nieuwe 
website zal gebouwd worden door het bedrijf Manifesta Rotterdam. 
 
Dag van het Gregoriaans 
In 2020 zou de derde Dag van het Gregoriaans plaatsvinden. Door de coronacrisis wordt deze 
uitgesteld naar het najaar, maar ook dan kunnen we de Dag vanwege de coronamaatregelen niet 



organiseren. De Dag wordt in eerste instantie verplaatst naar het voorjaar van 2021, later weer naar 
het najaar 2021. 
 
Zomercursus gregoriaans 
De Amici Cantus Gregoriani hadden in 2019 besloten om de Sommerkurs Gregorianik van de 
Folkwang Universiteit in Essen-Werden in Nederland voort te zetten. Plannen daarvoor waren zeer 
concreet. Als gevolg van de coronacrisis hebben we haar voor 2020 moeten afgelasten.  Wel wordt 
geconstateerd dat de opzet van een cursus op een landelijke locatie in het oosten van het land een 
goede aanpak is. De kosten zijn ook te hoog en niet op te vangen door subsidies en ook het 
inhoudelijke programma kwam onvoldoende uit de verf. Bijgevolg kwamen de aanmeldingen niet op 
gang. 
Voor de editie in 2021 willen we daarom een samenwerking aangaan met de Oude Muziek-afdeling 
van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Vanuit het conservatorium wordt voorgesteld dat 
Anthony Zielhorst de cursusleider wordt. Hij bereidt de cursus inhoudelijk voor, werft een uitstekend 
team van docenten en maakt afspraken met de verhuurder van de Kloosterkerk, de beoogde locatie 
van de cursus. In de samenwerking met het conservatorium is de ACG-werkgroep Zomercursus 
actief, bestaand uit Servy Bol, Wilko Brouwers en Anthony Zielhorst. 
 
Gregoriaanse Kringen 
Sinds een aantal jaren vinden in Utrecht en Den Bosch Gregoriaanse Kringen plaats, maandelijkse 
bijeenkomsten waar liefhebbers voorbereid repertoire met elkaar uitvoeren. Het aantal kringen is de 
afgelopen jaren gestaag uitgebreid. Er zijn nu ook kringen in Nijmegen en Culemborg. Maar ook deze 
vallen stil tijdens de Lock down. Wilko Brouwers werkt aan een formule waarmee de kringen onder 
de vleugels van het ACG kunnen worden gebracht. Ook zullen de kringen een eigen pagina krijgen op 
de website Gregoriaans Platform. 
 
Beleidsplan 
Het formuleren van nieuw beleid voor 2021-2025 bleek een project van lange adem. De nieuwe 
situatie met het festival, de integratie van de gregoriaanse kringen en de zomercursus leidden ertoe 
dat we het conceptbeleidsplan vrijwel het hele jaar nog hebben bijgesteld en aangepast. Dit heeft tot 
een goed doortimmerd document geleid, waarin we onze missie en visie hebben uitgewerkt die we 
ook weerspiegeld zien in de vormgeving van de website. 
 
Contacten met andere organisaties 
Uiteindelijk blijkt de coronacrisis nog door te lopen tot in 2021. De crisis heeft tot gevolg gehad dat 
onze activiteiten geen doorgang konden vinden. Zo kwamen de gesprekken met partners in binnen- 
en buitenland, ondanks leeggemaakte agenda’s, moeilijk op gang. We hopen, dat we deze contacten 
in 2021 weer kunnen aanhalen. 
 
Tot slot 
Het jaar 2020 was wereldwijd een ingrijpend jaar. Zo ook voor de ACG. We kijken terug op een 
bewogen jaar met veel personele wisselingen in ons bestuur. We zijn daarnaast blij dat we de 
periode van lockdown hebben kunnen gebruiken voor: 
a) een versteviging van de bestuurs-bezetting,  
b) een verbinding met de Stichting NGF,  
c) een verbinding met de Gregoriaanse Kringen,  
d) de bouw van een nieuwe website,  
e) de voorbereiding van de Internationale Zomercursus,  
f) de verbetering van het (inter)nationaal netwerk.  
Voorwaar een jaar om met trots en voldoening op terug te kijken. 
 
April 2021 


