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INLEIDING
We kunnen terugkijken op een jaar waarop. We veel hebben gerealiseerd: De eerste editie
van de Nederlandse Zomercursus in Den Haag, een vernieuwde website, de eerste editie van
de Bossche Gregoriaanse Dag, een project van onze partner de stichting Nederlands
Gregoriaans Festival en de uitgestelde Dag van het Gregoriaans in Utrecht. Ook het contact
met andere instellingen zoals, Gregoriaans Centrum Drongen, Organisatie Oude Muziek
Utrecht en November Music is opgezet of gecontinueerd.
We hebben hiermee veel van onze missie kunnen realiseren: Samenwerking en verbinding en
het bieden van een platform aan het rijke palet aan benaderingen en interpretaties van het
gregoriaans.

BESTUUR
Begin 2021 bestond het bestuur van de ACG uit Anthony Zielhorst, voorzitter; Katrijn
Kuypers, secretaris; Yvonne Nobel, tweede secretaris; Servy Bol en Jos Voss,
penningmeester; Wilko Brouwers.
Per 1 mei trad Joost van Gemert toe tot het bestuur. Hij zal zich met name met de redactie
van de website en het verzorgen van wetenschappelijk materiaal daarop, bezighouden.
Ook dit jaar zijn er weer bestuurswisselingen geweest. Jos Voss zegde om persoonlijke
redenen zijn bestuurslidmaatschap af.
Nieuw bestuurslid Jos van der Lans heeft van april tot en met mei het bestuur versterkt en
ons nuttige juridische adviezen gegeven. Vanwege een verhuizing naar Duitsland moest hij
aftreden. Jos van der Lans blijft beschikbaar voor juridisch advies in de continuïteitscommissie.
De ACG vergaderde op 15 januari; 19 februari; 19 maart; 16 en 28 april; 21 mei; 18 juni; 16
juli; 22 september; 6 oktober en 1 december. Vanwege de volle agenda’s wordt besloten de
vergaderingen van de ACG en NGF apart te plannen vanaf november. De vergaderingen
vonden plaats in de Pieterskerk, online via ZOOM en bij Joost van Gemert thuis.
Bestuurlijke zaken
Nadat in 2020 het Beleidsplan tot stand kwam, werd in 2021 aan het Huishoudelijk
regelement gewerkt. De procedure van het aantrekken en benoemen van nieuwe
bestuursleden werd herzien en vastgesteld in ons nieuwe huishoudelijk regelement.
Daarnaast moesten we onze statuten toetsen aan de WBTR (Wet bestuur en toezicht
rechtspersonen). Onze statuten zijn daarvoor op orde en moesten niet worden aangepast.

Mentaal welzijn van de organisatie
Ook dit jaar kenmerkte zich door veel onzekerheden door de vele beperkende maatregelen
van de overheid die met name de culturele sector en dus ook onze stichting troffen. Het
leidde weer tot uitstel van onze activiteiten en vooral ook de onzekerheid over het kunnen
doorgaan van de zomercursus.
De uiteenlopende opvattingen hoe om te gaan met deze maatregelen leverden soms
spanningen op in het bestuur en ook de aanhoudende bestuurswisselingen zorgden voor
onrust. Naar aanleiding daarvan heeft De voorzitter met alle bestuursleden persoonlijke
gesprekken gehad om te voelen hoe de vlag erbij hing na anderhalf jaar grote ontwikkelingen
binnen de ACG.
De conclusie was dat iedereen blij is met de werkkracht van het bestuur. Aan de andere kant
was er nogal wat te doen geweest over de wijze van besluitvorming en communicatie. Er zijn
daardoor veel misverstanden geweest. Maar er werd steeds weer zorgvuldigheid betracht en
dat is een goede ontwikkeling. We zijn grote projecten aangegaan en dat vroeg veel, soms
bekroop de angst dat het misschien teveel was. Als vrijwilligersorganisatie moesten we
elkaar daarom kunnen aanspreken èn ondersteunen op elkaars aangegane
verantwoordelijkheden.
Personalia
We betreurden het overlijden op 13 oktober 2021 van Bernhard Deheegher, oprichter en
artistiek en zakelijk leider van het Internationaal Gregoriaans Festival in Watou. Bernhard
heeft met zijn laatste krachten de zomercursus nog bijgewoond en dat was voor ons een
grote eer.

COMMUNICATIE VIA WEBSITE, SOCIAL MEDIA EN ANDERE KANALEN
Website
De nieuwe website ging in februari online. De zomercursus werd het eerste grote item op de
site. De ACG, NGF en de Kringen staan op de homepage van het Gregoriaans-Platform.nl.
Het overzetten van de content van de oude website naar de nieuwe heeft veel voeten in de
aarde gehad. Joost van Gemert is de redactie van de website op zich gaan nemen voor wat
betreft de wetenschappelijke artikelen en hij werkte dit beleid uit in document ter
handleiding.
Nieuwsbrieven
Er verschenen 3 nieuwsbrieven: 2 in het voorjaar, 1 in het najaar.
Contacten met andere organisaties
Er vonden gesprekken plaats met:
Gregoriaans Centrum Drongen (België)
Ad Vesperas, (Antwerpen)
November Music (’s-Hertogenbosch)
Cappella Pratensis (’s-Hertogenbosch)
Organisatie Oude Muziek Utrecht
Koornetwerk Nederland

ACTIVITEITEN
Gregoriaanse Kringen
De nieuwe formule van de Gregoriaanse Kring werd uitgewerkt door Wilko Brouwers en aan
de deelnemers bekend gemaakt. Als gevolg van de aanhoudende corona-maatregelen
konden er dit jaar helaas weer geen kringen worden gehouden.
Dag van het Gregoriaans “Buitengewoon”
De Dag van het gregoriaans werd uiteindelijk verplaatst naar 9 oktober 2021, de derde Dag is
daarmee 3 keer uitgesteld. Het lukte desondanks om de aangevraagde subsidies binnen te
krijgen van zowel het K.F. Heinfonds als Carel Nengermanfonds.
We werkten voor het eerst samen met de Belgische organisatie Ad Vesperas voor de
afsluitende Vespers. Wilko Brouwers onderhield het contact met deze organisatie.
We constateerden dat er veel nieuwe aanmeldingen waren onder andere met mensen die
hebben deelgenomen aan de zomercursus.
Zomercursus gregoriaans
Voorbereiding en realisatie
Voor de editie in 2021 zijn we de samenwerking aangegaan met de Oude Muziekafdeling van
het Koninklijk Conservatorium in Den Haag in de persoon van Teunis van der Zwart. Anthony
Zielhorst was cursusleider, Katrijn Kuypers en Jan Tesselaar waren cursus assistent.
Er werden in totaal workshops georganiseerd: twee voor zangers en twee voor dirigenten,
beiden verdeeld in beginners en gevorderden. Docenten waren: Rens Tienstra, Marcel Zijlstra
en Eugeen Liven d’Abelardo voor de zangers, Jaan-Eik Tulve, en Anthony Zielhorst voor de
dirigenten. De lezingen werden verzorgd door Joost van Gemert, Marcel Zijlstra, Leo
Lousberg, Rens Tienstra, Franco Ackermans, Antoine Bodar en Bart Jaski.
Er werd een promotiefilmpje gemaakt met Marjolein Verburg van Wishful Singing en
Anthony Zielhorst. Voor de werving werden verschillende doelgroepen vastgesteld en apart
benaderd. Er werd met het KC gewerkt aan een calamiteiten clausule en een garantiefonds.
Een aangename verrassing was het optreden van Rebecca Stewart en de ‘bonte avond’ met
optredens van docenten, de orgelimprovisaties van Geerten van de Wetering met
samenzang en het optreden van een deel van Voces Caelestes met hun nieuwe programma.
De week werd afgesloten met een gezamenlijk ingestudeerde vesper op vrijdagmiddag en de
uitreiking van de certificaten.
Evaluatie Zomercursus
Hoewel we niet het beoogde aantal deelnemers konden verwelkomen was de cursus een
succes te noemen. De kwaliteit van het programma was hoog. Er was een grote waardering
voor de inbreng van alle docenten. Het lezingen programma, dat we ook opengesteld hadden
voor niet cursisten, werd goed bezocht en was van wetenschappelijk niveau. De lezingen zijn
na te lezen op onze website.
We zijn heel enthousiast over de locatie van de cursus: De Kloosterkerk in Den Haag en van
de medewerking die we daar van al het personeel kregen. Ook de samenwerking met het KC
is zeer goed geweest. Op een paar verbeterpuntjes na, is de cursus geslaagd te noemen.
Neumenkaart
Na uitvoerig overleg met collega’s besloten we de Neumenkaart niet te wijzigen maar te
handhaven in de vorm die we al jaren kennen. Wilko Brouwers bood aan een artikel te
schrijven over de interpretatie, methodiek en didactiek m.b.t. gregoriaans n.a.v. het gebruik
van de Neumenkaart.

DONATEURSBELEID/ CORONA
Mede vanwege de aanhoudende corona-perikelen kwamen we er niet aan toe om het
donateursbeleid goed op te zetten. We besloten daarom dit onderwerp uit te stellen en op
te pakken zodra we weer meer zekerheid op onze activiteiten-planning krijgen.

FINANCIEEL BELEID
Zie financieel verslag.
We verstrekten het NGF een lening voor de opstart van de eerste activiteit van de stichting.
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