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Ter herinnering: de stichtingen NAF en NAF Netwerk hebben als Stichting
NAF een doorstart gemaakt om als koepelorganisatie het organiseren van
de acrobatiekfestivals makkelijker en efficënter te maken en te dienen als
aanspreekpunt voor onderwijs en ontwikkeling in de partner-acrobatiek in
Nederland.
Sinds ruim een jaar komt het bestuur met zekere regelmaat bij elkaar.
Hieronder volgt een kort overzicht van waar we zoal mee bezig zijn
geweest.

Huisstijl
Kijk, onze nieuwsbrief heeft een eigen logo en
stijl! Gemaakt door Groningse acrobaat Nynke
Kuipers.
Website
En eindelijk, het is zover: de nieuwe website
van Stichting NAF is in de lucht! Hij is nog niet
klaar, maar neem alvast een kijkje:
www.stichtingnaf.nl
Ook hier zit Nynke achter. John Kessels heeft
hem gebouwd.
Subsidie
Er wordt gepoogd structurele subsidie te
krijgen voor het landelijk acrobatiekfestival,
tot nu toe zonder succes. Op projectbasis per
festival lukt het vaak wel, maar structureel
lijkt vooralsnog lastig.
BTW-vrijstelling
Er wordt uitgezocht of het festival een
permanente BTW-vrijstelling kan krijgen.
Handboek festival
In het kader van het bundelen van kennis en
ervaring rond de organisatie van het festival,
is er hard gewerkt aan een overzichtelijk
handboek.'Van A tot Z' over alles wat je bij het
organiseren van het festival tegenkomt.
Bestanden
Het lijkt ons handig om diverse
gegevensbestanden, zoals van leveranciers,
verzekeringen en artiesten, voorhanden te
hebben en actueel te houden. We willen ook
een docentenbestand opzetten van alle
acrobatiekdocenten in Nederland. Op het
komende festival in Haarlem zal worden
begonnen met een inventarisatie.

Archief
Er zijn plannen voor het opzetten van een
digitaal acrobatiekarchief, zowel wat betreft
de techniek als de historie. Materiaal en/of
ideeën zijn welkom.
Veiligheid
Een beschrijving van veiligheidsvoorwaarden
bestaat in het Frans. Er wordt gewerkt aan
of gezocht naar een vertaling.
Acrobatiekfestival 2010
Het eerstvolgende festival vindt plaats in
Haarlem tijdens het Pinksterweekend (zie:
www.festival.akrobatiek.nl)
Acro-taal
“rug d'r tussen”, “hakken sluiten”,
“afplanken” en “kontje af”.
Het lijkt ons leuk om een eigen acrotaalwoordenlijst te ontwikkelen. Heb je een term
incl. betekenis of illustratie voor deze
rubriek, mail dan naar:
info@stichtingstapel.nl
Ook als je iets te melden hebt met
betrekking tot een van de andere genoemde
onderwerpen: info@stichtingstapel.nl
Met vriendelijke groet,
Carolien en Marjolein
ook namens de rest van het bestuur:
Det, Marco, Maayke, Folkert, Jeanette, Stef,
Hans en Wiebren

