S ch ng FagotFes val - Bestuurlijk jaarverslag 2021

De s ch ng FagotFes val (SFF) is nauw gelieerd aan het Fagotnetwerk Nederland. Eens in de vier jaar
organiseren beide gezamenlijk een interna onaal fago es val. De dagelijkse organisa e en leiding
van dat fes val is in handen van het Fagotnetwerk. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de S ch ng
Fago es val.
In 2021 vond van 28 tot en met 31 oktober het Fago es val plaats in Maastricht. Dat betekent
automa sch dat het bestuur van de S ch ng op verschillende momenten ac ef is geweest. Daarbij
moet wel worden opgemerkt dat de werkzaamheden in het bestuur sterk zijn gedelegeerd. Daardoor
kan veel worden afgedaan met een mailtje of een telefoontje.
24 februari gezamenlijk overleg
4 mei met Thomas
26 oktober voorzi ersoverleg
Bestuurssamenstelling
In 2021 bestond het bestuur uit:
Wim Derksen – voorzi er
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 2021
Het Bestuur SFF hee eenmaal plenair vergaderd, samen met het bestuur van het Fagotnetwerk, op
24 februari 2021. Zie voor het verslag hieronder.

Was getekend,
Wim Derksen, mede namens Vera Dalm, Dick Hanemaayer
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Stichting Fagotfestival, p/a Willem de Zwijgerlaan 33, 2341 EH Oegstgeest

Datum: 24-2-2021, 18.30 uur via Zoom
Aanwezig: Vera Dalm (FF), Wim Derksen (FF), Dick Hanemaayer (FF), Thomas Oltheten (FN), Sander Bakker (FN) en Suzanne
van Berkum (FN, notulist).
Begro ng Bassoons for Future (kleine versie) – Go / No go voor Bassoons for Future (BfF)
Sander, Thomas en Suzanne hebben de oorspronkelijke begro ng voor BfF (à 100.000 E) teruggebracht tot een kleinere,
minimum begro ng (à 80.000 E).
Deze ‘minimumbegro ng’ is voorgelegd aan het bestuur van de s ch ng FagotFes val (FF) en wordt vanavond besproken.
Op basis van deze begro ng zal het FF-bestuur een ‘go’ of ‘no go’ geven voor de doorgang van het fes val in Maastricht in
oktober 2021.
Korte toelich ng van Thomas op het dekkingsplan, behorend bij de begro ng: vanuit fondsen zijn momenteel al diverse
toezeggingen (in totaal op dit moment ruim 30.000 E). Er staan op dit moment nog diverse aanvragen bij fondsen uit, en
enkele aanvragen zullen de komende periode nog worden ingediend.
Vragen van Vera m.b.t. (de kleine versie van ) de begro ng:
- Is er voldoende begroot voor vrijwilligers (200 E)?
FN-bestuurders: Mogelijkerwijs op dit moment niet, in deze afgeslankte versie van de begro ng. In de prak jk zal het meer
(kunnen) worden. Daar zal het echter niet op stuklopen en derhalve is het niet problema sch dat deze post mogelijk te krap
begroot is.
- Livestream / opname: dat is nu een groot bedrag, is dat reëel / nodig?
FN: Om te zorgen dat fondsen het serieus nemen is dit bedrag begroot. Ook met het oog op corona is het wijs om hier een
aanzienlijke post van te maken, mocht het fes val wegens corona (grotendeels) digitaal moeten verlopen en livestreams
daardoor een belangrijk aspect van het fes val zullen zijn. Bovendien zijn de kosten voor het maken van een kwalita ef echt
goede opname al jd hoog.
We houden dit bedrag voorlopig aan, maar zullen het voorlopig nog niet uitgeven. Mocht streamen / opnemen t.z.t. nodig
blijken, dan zullen de mogelijkheden en de kosten onderzocht worden.
- Grote ensembles zijn grote kostenposten: is het een op e met hen een uitkoopsom overeen te komen die nog naar
beneden bijgesteld kan worden, mochten de inkomsten tegenvallen?
Voor dit voorstel is weinig bijval vanuit de andere aanwezigen. Het hee de voorkeur om een optreden /
programmaonderdeel te schrappen indien de inkomsten tegen blijken te vallen, in plaats van professionals te korten op het
honorarium.
- Is het indienen van een aanvraag à 1500 E bij de Gemeente Maastricht niet heel weinig (idem. voor de Provincie
Limburg)?
Thomas gee aan hierover contact gehad te hebben met Provincie en Gemeente en daarin ontmoedigd te zijn om bij de
Gemeente en Provincie grote bedragen voor het fes val aan te vragen. Het indienen van een aanvraag bij deze lokale
overheden is wel een ‘must’, omdat het een goed gebaar is rich ng de andere fondsen en andere (lokale) sponsoren.
Vera is bekend met een gemeenteraadslid uit een andere Limburgse gemeente en zal die vragen of hij/zij misschien nog een
rol kan spelen in het bevorderen van de honorering van de bij de lokale overheden aangevraagde subsidies t.b.v. het
fago es val.
Vraag van Wim: hoe ziet de corona-begro ng / het coronaplan eruit?
FN-bestuurders: de inten e is om zoveel mogelijk door te laten gaan, wanneer we tegen die jd nog al jd ( ink) te maken
zullen hebben met corona-beperkingen. Echter zullen livestreaming en tal van corona-maatregelen dan een grote rol spelen.
Er is binnen het FN-bestuur tot nu toe over twee corona-scenario’s gesproken:
1. Het concours gaat door in fysieke vorm in Maastricht, met een beperkt randprogramma en weinig publiek.
2. Het fes val moet volledig digitaal. De kans is groot dat dan vrijwel alleen de concoursen doorgang zullen vinden. In het
geval van dit scenario is dan ook de vraag, wat we (als FN-bestuur en als FF-bestuur) de moeite van het organiseren,
nancieren en realiseren waard vinden, ook rekening houdend met de doelgroepen die voor het fes val in beeld zijn.
Voor beide scenario’s zullen de begro ngen door het FN-bestuur nog uitgewerkt worden.
Thomas benadrukt tevens, dat de fondsen er veel prijs op stellen indien projecten in één of andere vorm, ondanks corona,
wél doorgaan op de oorspronkelijk beoogde data, in plaats van dat het project uitgesteld wordt.
Vraag van Dick: Is het begrote bedrag aan inkomsten uit deelnemersinkomsten en kaartverkoop reëel?
FN-bestuurders: In principe wel. Het begrote bedrag (12.5000 E) is de som van de inkomsten uit kaartverkoop
(concertbezoekers), deelnemersgelden van deelnemers aan concoursen en masterclasses, en de verkoop van passe-partouts
aan deelnemers aan / bezoekers van het fes val.
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Bassoons for Future - Overleg bestuur s ch ng FagotFes val en (deel van) bestuur Fagotnetwerk

Naar aanleiding van bovenstaande discussie gee het FF-bestuur op basis de nanciële situa e een ‘go’ voor het door
laten gaan van Bassoons for Future in oktober 2021.
Vervolg:
- De FN-bestuurders maken op een later moment nog corona-begro ngen voor de bovengenoemde scenario’s m.b.t. corona
en leggen deze aan het FF-bestuur voor wanneer deze begro ngen opgesteld zijn;
- Het FN-bestuurt informeert het FF-bestuur wanneer er substan ële ontwikkelingen zijn waar het de nanciën m.b.t. het
fes val betre
Afgesproken wordt, dat het FN nog geen verplich ngen aan zal gaan met betrokken par jen die het op dit moment voor
handen zijnde bedrag (à 53.000 E) overschrijden. Wanneer de beschikbare nanciële middelen toe zullen nemen
(bijvoorbeeld bij verdere gehonoreerde subsidie-aanvragen) zal dat ook de mogelijkheden voor het verder vastleggen van
par jen, zoals ar esten, vergroten.
Tenslo e:
- Over een maand of twee zal er met dezelfde mensen weer een (Zoom-)overleg plaatsvinden.
- Sander komt nog één op één terug bij Dick op het boekhoudprogramma t.b.v. nanciën m.b.t. BfF.
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