
Jaarplan DBF 2014 
 

Hoofddoelstellingen: 
 
1. Beeldvorming, netwerk en doelgroep vergroten. 
2. Interne organisatie versterken op gebied van communicatie, financiën en expertise. 
3. Huidige evenementen uitvoeren met behoud van kwaliteit. 

 

Ad 1. Beeldvorming, netwerk en doelgroep vergroten. 
 
De DBF heeft de afgelopen jaren goede naamsbekendheid verworven in de blueswereld. 
Heel veel mensen in Nederland kennen de DBF echter nog niet. De DBF wil activiteiten 
ontplooien om meer landelijke bekendheid te krijgen. De DBF wil een bredere doelgroep 
kennis laten maken met bluesmuziek, vooral de jongere generatie. De DBF wil de bestaande 
MyBlues database uitbreiden, waardoor bluesmuzikanten zich beter kunnen profileren. 
 
Activiteiten: 
 
Blues in the Schools: 

 Een aantrekkelijk, flexibel, educatief en bij de scholen aansluitend ‘Blues in the Schools’-
programma ontwikkelen om aan te bieden aan middelbare scholen. 

 Pilot uitvoeren op drie scholen. 

 Een passend fonds of subsidie vinden om dit project financieel te ondersteunen. 

 Evaluatie van de pilot en start met het ontwikkelen van een definitief programma. 

 Concept plan voor landelijke implementatie.  
 

PR-beleid en –commissie: 

 Opzetten van PR-commissie. 

 Formuleren van de kaders voor het uit te voeren PR-beleid. 

 Samenhang en kwaliteit in de PR-uitingen, gecoördineerd door een PR-manager. 

 Zichtbare landelijke aanwezigheid van promotie van de DBF en de Nederlandse blues, 
onder andere door flyers, DBF-stand, pers- en nieuwsberichten, social media, landelijke 
media. 

 Ambassadeurs werven. 

 Samenwerking aangaan met de tien belangrijkste bluesclubs, -festivals en –organisaties. 
 

Profielen bands en muzikanten: 

 Website / Database uitbreiden met profielen voor bands en muzikanten. 
 

Ad 2. Interne organisatie versterken op gebied van communicatie, financiën en 
expertise. 
 
In het vijfjarig bestaan van de DBF zijn de evenementen en activiteiten door een vaste groep 
mensen opgezet en uitgevoerd. Om verder te groeien als organisatie heeft het bestuur en de 
Raad van Advies uitbreiding nodig in mankracht, zowel in hoeveelheid als in deskundigheid. 
Nieuwe ideeën kunnen alleen opgepakt worden als bestaande programma’s worden 
overgedragen aan zelfstandig draaiende commissies. Verder is een stevige financiële 
situatie nodig om de doelen te kunnen (blijven) behalen.   
 

Activiteiten: 
 
Commissies, bestuur, Raad van Advies: 

 Commissies opzetten voor: Evenementen, Awards, Challenge, PR, Blues in the Schools. 

 Informatiebijeenkomst voor nieuwe commissieleden organiseren. 



 Profielen voor bestuursleden opstellen. 

 Bestuur uitbreiden met minimaal twee personen met aanvullende expertise op huidige 
bestuur, bij voorkeur op bedrijfsmatig vlak. 

 Raad van Advies uitbreiden met minimaal drie personen. 
 
Communicatie: 

 Inrichten profielen en werkomgeving via de website. 

 Duidelijke afspraken over rollen en verantwoordelijkheden tussen bestuur en Raad van 
Advies. 

 2 x per jaar bijeenkomst met bestuur en Raad van Advies organiseren. 
 

Financiële situatie: 

 Website / Database uitbreiden met profielen voor bands en muzikanten, wat tevens een 
verdienmodel voor de DBF inhoudt. 

 Besluit over begroten van reiskosten naar IBC en EBC voor bestuursleden/begeleiders. 

 Aantal Business Partners en donateurs met 25% vergroten. 

 Geschikt fonds aanschrijven voor Blues in the Schools en/of Bluesdag. 

 Brainstormsessie met experts, onder leiding van voorzitter Raad van Advies, waarna 
eerste acties worden uitgevoerd en een plan voor komende 5 jaar wordt gemaakt. 

 
Ad 3. Huidige evenementen uitvoeren met behoud van kwaliteit. 

 
De DBF wil de jaarlijkse bestaande evenementen blijven uitvoeren, met behoud van kwaliteit, 
met eenzelfde aantal bezoekers, met bij voorkeur nieuwe en jongere bezoekers. Dit betreft 
de uitreiking van de Dutch Blues Awards 2013 en de Bluesdag met Dutch Blues Challenge. 
De DBF zorgt voor Nederlandse afvaardiging voor de International Blues Challenge en de 
European Blues Challenge. 
 
Activiteiten: 
 
Uitreiking Dutch Blues Awards 2013: 

 Op 9 februari 2014, met inzet van vrijwilligers, verbetering naar aanleiding van evaluatie 
vorige evenement, voldoende bezoekers, gezonde balans tussen inkomsten en uitgaven. 

 
Bluesdag met Dutch Blues Challenge: 

 Op 5 oktober 2014, voorbereid door nieuwe evenementen commissie, met inzet van 
vrijwilligers, verbetering naar aanleiding van evaluatie vorige evenement, goede PR, 
voldoende/nieuwe/jongere bezoekers, gezonde balans tussen inkomsten en uitgaven. 
 

 
 

 
 

 

 


