JAARVERSLAG 2020 van de STICHTING VRIENDEN
VAN HET NEDERLANDS GREGORIAANS FESTIVAL
Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Nederlands Gregoriaans Festival kwam
formeel bijeen op 20 januari en 30 november 2020. Tussentijds was er regelmatig
overleg tussen de diverse bestuursleden, onder meer naar aanleiding van beslissingen
van het bestuur NGF inzake het naar 2022 verplaatste festival. De vergadering van 30
november was (vanwege covid-19) digitaal (zoom-meeting). Het geplande overleg van
september 2020 ging niet door, wegens gebrek aan urgentie.
De bestuurssamenstelling bleef niet ongewijzigd. De heer Servy Bol werd als nieuw
bestuurslid aangemeld als vertegenwoordiger van de Stichting Nederlands Gregoriaans
Festival. Secretaris Siem Groot treedt per 1 januari 2021 af. John de Goede neemt zijn
taak als secretaris vanaf 1 januari 2021 over (ad interim). 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;
Ronald de Haan, lid;
Servy Bol, lid, (vertegenwoordiger Stichting NGF)
Jaarverslag en financieel jaarverslag 2019 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. Het aantal begunstigers is stabiel gebleven. Gelet op het geringe
aantal kreeg de vraag naar het voortbestaan van de Stichting Vrienden aandacht. Gelet
op de ontwikkelingen bij de Stichting NGF (nieuw bestuur, uitstel Festival) en de redenen
van ontstaan van de Stichting Vrienden is er in deze unaniem besloten de Stichting
Vrienden te continueren.
Met het bestuur van de Stichting NGF is van tijd tot tijd kritisch positief gesproken over
de plannen met betrekking tot het Festival. Ook het bestaan en de nieuwe website van
het Platform Gregoriaans (Amici Cantus Gregoriani) is aan de orde geweest. Dit mede om
de positie van de stichting Vrienden weloverwogen te kunnen beoordelen. Onze aandacht
voor de onderlinge communicatie en de lege plek in ons bestuur (zetel op voordracht
bestuur NGF) heeft geresulteerd in het toetreden van de heer Servy Bol tot ons bestuur.
Het bestuur Vrienden heeft op verzoek van het bestuur NGF een lening verstrekt aan de
Stichting NGF zodat de lopende zaken kunnen worden betaald.
Bunnik, 12 januari 2021
Siem Groot

