
S"ch"ng FagotFes"val - Bestuurlijk jaarverslag 2019 

 

De s"ch"ng FagotFes"val (SFF) hee> in 2019 een ‘slapend jaar’ gehad. Dit aangezien er vanuit de 
s"ch"ng FagotFes"val geen ac"viteiten waren. Het Fagotnetwerk organiseerde in 2019 wel 
ac"viteiten; iets waar bestuur van de SFF van harte achter staat, maar waar het geen verdere 
betrokkenheid bij hee>. 

Bestuurssamenstelling 
In 2019 bestond het bestuur uit: 
Wim Derksen – voorziOer 
Vera Dalm – secretaris 
Dick Hanemaayer – penningmeester 
De SFF is geves"gd aan de Willem de Zwijgerlaan 33, 2341 EH te Oegstgeest en geregistreerd onder 
KvK nummer 61898880. 

Vergaderingen 2019 
Het Bestuur SFF is eenmaal bijeen geweest, op 5 juni 2019.  
De notulen van dit overleg staan onderaan dit verslag. 

Financiën 
Er zijn in 2019 geen ac"viteiten geweest, derhalve zijn er behalve de gebruikelijke vaste lasten ook 
geen financiële te melden. 
Wel hee> het Fagotnetwerk in 2019 € 2000,- ten bate van de SFF gereserveerd. Dit met het ook op 
een volgend fago_es"val dat in 2021 gerealiseerd zal worden. Dit bedrag is echter nog niet naar de 
SFF overgemaakt. 

Was getekend, 
Wim Derksen, Vera Dalm, Dick Hanemaayer 

Kort verslag telefonische vergadering bestuur St. Fago7es8val, dd.5 juni 2019 
Aanwezig: Dick Hanemaayer, Wim Derksen en Vera Dalm. 

We spreken elkaar telefonisch omdat er in 2019 geen ac"viteiten zijn, of voorgenomen zijn.  
Het is de bedoeling om elke twee a drie jaar een groter fago_es"val te organiseren. Dit zal waarschijnlijk weer 
in 2021 zijn. 
Dick zegt dat de statuten erg zijn toegespitst op een eenmalig fes"val. Het lijkt Vera en Wim geen probleem, we 
gaan door met een fago_es"val eens in de paar jaar, dat is wel in lijn met de oprich"ng van de s"ch"ng. 
Verder is er tot op heden geen rooster van a>reden opgesteld. Het is logisch om steeds na een fes"val te kijken 
wie er wil wisselen. Wel is het goed om af te spreken dat drie à vier fes"vals een maximum is, dan mogen 
anderen het overnemen. Wel graag telkens één bestuurder per keer wisselen, om niet teveel kennis verloren te 
laten gaan. 
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Aangezien er dit jaar voor het s"ch"ngsbestuur geen ac"viteiten zullen zijn, is er verder niets besproken. 
Vera Dalm – notulist 
Ondertekend door de bestuurders van de SFF: 

Wim Derksen, voorzi@er 
 

Vera Dalm, secretaris 

Dick Hanemaayer, penningmeester
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