JAARVERSLAG 2018 VAN DE STICHTING
VRIENDEN VAN HET NEDERLANDS GREGORIAANS FESTIVAL
Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Nederlands Gregoriaans Festival kwam
formeel bijeen op 14 mei en 1 oktober 2018. Tussentijds was er regelmatig overleg
tussen de diverse bestuursleden, onder meer naar aanleiding van beslissingen van het
bestuur NGF inzake festival 2018 / 2019 en de Gregoriaanse Dag (inclusief
Vriendenconcert) 2018.
De bestuurssamenstelling bleef ongewijzigd. Het bestuur bestond uit de volgende
personen (en functies):
Marcus de Haard, voorzitter;
Siem Groot, secretaris;
Ben van der Sterren, penningmeester;
John de Goede, lid;
vacature: vertegenwoordiger Stichting NGF
Er is nog steeds een vacature: een vertegenwoordiger vanuit het bestuur van de
Stichting NGF is in het kalenderjaar niet ingevuld.
Jaarverslag en financieel jaarverslag 2017 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 een nieuwe flyer en het Vriendenconcert is een aantal nieuwe Vrienden
gevonden.
Aan hen werd de Dag van het Gregoriaans en het Vriendenconcert 2018 aangeboden op
9 juni 2018 in ’s-Hertogenbosch (Grote Kerk). Er waren gedurende de dag meer mensen
gekomen dan was gedacht. In de ochtend (concert en schola-presentaties) tussen de 70
en 100 personen; ’s middags bij de lezing 60 personen en bij het slotconcert ruim 100
mensen. Organisatie was in handen van het bestuur NGF.
Ook zijn alle diocesane “Gregoriusverenigingen” aangeschreven met de vraag om
support. Van Groningen-Leeuwarden en Utrecht zijn positieve reacties ontvangen.
Met het bestuur van de Stichting NGF is op 14 maart 2018 overleg geweest, in het
bijzonder naar aanleiding van de beslissing het Festival 2018 te verplaatsten naar 2019.
Ook 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 voor 2018 dat mogelijk als ondersteuning Festival 2019 kan
worden toegekend.
De gevolgen van de nieuwe wet op de privacy zij besproken en verwerkt in de
communicatie met de Vrienden.
Bunnik, 3 februari 2019
Siem Groot, secretaris

