JAARVERSLAG 2017 VAN DE STICHTING
VRIENDEN VAN HET NEDERLANDS GREGORIAANS FESTIVAL
Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Nederlands Gregoriaans Festival kwam
formeel bijeen op 17 januari, 16 mei, 18 september en 11 december 2017. Tussentijds
was er regelmatig overleg tussen de diverse bestuursleden, onder meer naar aanleiding
van beslissingen van het bestuur NGF inzake festival 2018 en Vriendenconcert 2017.
Nieuwe bestuursleden zijn gezocht en gevonden. Daarom werd de bestuurssamenstelling
gewijzigd en werden de taken opnieuw verdeeld. Per december 2017 is het bestuur als
volgt samengesteld:
Marcus de Haard, voorzitter; Siem Groot, secretaris; Ben van der Sterren,
penningmeester; John de Goede, lid. Er is een vacature voor een
vertegenwoordiger vanuit het bestuur van de Stichting NGF.
Jaarverslag en financieel jaarverslag 2016 zijn besproken en goedgekeurd. Daarna zijn
beide gepubliceerd op de website van het Nederlands Gregoriaans Festival.
De werving van nieuwe Vrienden / Donateurs is voortgezet zonder dat er veel resultaat is
bereikt. Via flyers en het Vriendenconcert zijn een paar nieuwe Vrienden gevonden. Aan
hen werd het Vriendenconcert 2017 aangeboden op 28 oktober 2017. Wishful Singing gaf
een uitvoering van In Mysterium in de Grote Kerk van ’s-Hertogenbosch (wisselende
gezangen gregoriaans, composities van o.a. Binchois, Dufay en Josquin). Er waren een
kleine tachtig personen aanwezig.
Met het bestuur van de Stichting NGF is overleg geweest, in het bijzonder naar
aanleiding van de beslissing het Festival 2018 te verplaatsten naar 2019. Ook de door
het NGF-bestuur voorgenomen besluit om het Vriendenconcert te verplaatsen heeft
aanleiding gegeven om met het bestuur NGF te overleggen. Dit heeft ertoe geleid dat het
Vriendenconcert op ons uitdrukkelijk verzoek op de voorgestelde datum is doorgegaan
(op 28 oktober). Overleg op 6 december 2017 had als onderwerpen: nadere
kennismaking, en de situatie van verleden, heden en toekomst. Met name heeft ons
bestuur aandacht gevraagd voor de onderlinge communicatie en de lege plek in ons
bestuur (zetel op voordracht bestuur NGF). Aan het NGF is ter overbrugging een bedrag
ter hand gesteld dat mogelijk als ondersteuning Festival 2019 kan worden toegekend.
De voorbereiding en tenuitvoerlegging van het Vriendenconcert 2018 is in handen
gegeven van het bestuur van het NGF. De door het bestuur NGF geplande Dag van het
Gregoriaans (9juni 2018) zal als ontmoeting voor de Vrienden gelden. Er is een financiële
reservering getroffen.
Bunnik, 30 april 2018
Siem Groot, secretaris

