
JAARVERSLAG 2019 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 januari, 6 mei en 30 september 2019. Tussentijds was er 

regelmatig overleg tussen de diverse bestuursleden, onder meer naar aanleiding van 

beslissingen van het bestuur NGF inzake festival 2019. 

 

De bestuurssamenstelling bleef niet ongewijzigd. De heer Ronald de Haan (Wijk bij 

Duurstede) trad per september toe als lid van het bestuur. Het bestuur bestond daarna 

uit de volgende personen (en functies): 

 

Marcus de Haard, voorzitter;  

Siem Groot, secretaris;  

Ben van der Sterren, penningmeester;  

John de Goede, lid; 

Ronald de Haan, 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 2018 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 opvallend 

resultaat is bereikt. Via een nieuwe flyer is een aantal nieuwe Vrienden gevonden. Aan 

hen werd de mogelijkheid gegeven om een gratis concert mee te maken tijdens het 

Festival 2019 in ’s-Hertogenbosch. Ook is de flyer in veelvoud verspreid bij alle concerten 

en locaties. 

 

Met het bestuur van de Stichting NGF is op 20 maart 2019 kritisch positief gesproken 

over inhoud en financiering Festival 2019. Ook het bestaan van het Platform Gregoriaans 

(Amici Cantus Gregoriani) is toen aan de orde geweest. Op 9 oktober 2019 heeft ons 

bestuur indringend overlegd, in het bijzonder naar aanleiding van de beslissing van 

vrijwel het voltallig bestuur NGF om per 1 januari 2020 af te treden. Ons bestuur heeft 

gevraagd naar de achtergrond van deze besluiten en vooral naar de perspectieven die de 

zittende bestuursleden zien voor de toekomst van het Festival zelf. Dit mede om de 

positie van de stichting Vrienden weloverwogen te kunnen beoordelen. Opnieuw is 

aandacht gevraagd voor de onderlinge communicatie en de lege plek in ons bestuur 

(zetel op voordracht bestuur NGF). Het bestuur NGF is bedankt voor het inhoudelijk en 

financieel verslag Festival 2019.  Verdere steun van de Vrienden voor een eventueel 

tekort Festival 2019 is besproken.  

 

Bunnik, 14 januari 2020 

  

Siem Groot, secretaris 


