
 
 
Jaarplan DBF 2021 
 

Doelstellingen: 
 
1. Uitreiken Dutch Blues Awards 
2. Heroverweging European Blues Challenge in 2023 in Nederland / deelname IBC 
3. Toekomstplan Dutch Blues Foundation  
 
 
Ad 1. Uitreiken Dutch Blues Awards  
 
Aanleiding: 
 
In 2019 hebben de eerste Dutch Blues Award-uitreikingen plaatsgevonden in een 
nieuwe opzet. In 2020 zou hier een vervolg aan worden gegeven, met tegelijkertijd 
een verbeterslag op basis van de ervaringen van 2019. Door de Corona-pandemie 
liep 2020 echter anders en vonden er nauwelijks bluesoptredens plaats. Er is een 
beperkt aantal Awards uitgereikt op locatie. Dit zal voor 2021 op eenzelfde wijze 
gebeuren. 
 
Activiteiten: 
 

• Bijeenkomst met Raad van Advies en bestuur DBF voor bepalen Keeping the 
Blues Alive Award en Hall of Fame Award 

• Bepalen welke overige Awards worden uitgereikt en waar de vastgestelde 
procedure wordt aangehouden en waar afgeweken moet worden gezien de 
omstandigheden  

• Organiseren van de Awarduitreikingen en de bijbehorende PR 

• Hall of Fame banners compleet maken  
 
 
Ad 2. Heroverweging European Blues Challenge in 2023 in Nederland / 
deelname IBC 
 
Aanleiding: 
 
In 2020 zou de European Blues Challenge (EBC) plaatsvinden in Nederland. De 
voorbereidingen waren getroffen door drie betrokken partijen, die gezamenlijk een 
contract hadden getekend: Dutch Blues Foundation (DBF) als host, Blues In 
Zaanstad (BIZ) als organisator en financieel verantwoordelijke en de European Blues 
Union (EBU). De locatie betrof het Zaantheater te Zaandam. Zowel EBU als DBF 
zouden hun 10-jarig jubileum vieren. 
Door de Corona-pandemie is dit niet doorgegaan en ook in 2021 is de EBC in Polen 
niet doorgegaan. Hierdoor schuift alles op, zowel voor de organiserende landen als 
voor de EBC-deelnemers.  
DBF en BIZ hebben de EBU laten weten de organisatie in 2023 voor hun rekening te 
willen nemen. 
Een gevolg van het verschuiven is dat er in 2020 en 2021 ook geen Dutch Blues 
Challenge georganiseerd hoeft te worden. Deelname aan de International Blues 
Challenge in Memphis zou wel tot de mogelijkheden behoren. 
 



Activiteiten: 
 

• Afstemming tussen DBF-bestuur en BIZ-bestuur over hoe beide organisaties er 
in staan 

• Communicatie met EBU over de voortgang en planning van de EBC’s  

• Definitief besluit over wel/niet EBC in Nederland en bepalen in welk jaar 

• Indien ja, dan hernieuwd plan indienen bij EBU 

• Indien akkoord, dan opnieuw contract, draaiboek, werkafspraken, 
voorbereidingen, vrijwilligers, PR in gang zetten 

• Zorgen voor zichtbaarheid (verlaat) 10-jarig jubileum DBF tijdens EBC 

• Bepalen met Raad van Advies en Blues Foundation USA of en hoe een 
Nederlandse band kan deelnemen aan de IBC in 2022 zonder Dutch Blues 
Challenge  
 

Ad 3. Toekomstplan Dutch Blues Foundation  
 
Aanleiding: 
 
2020 was een jaar van bezinning. Het gaf het bestuur en Raad van Advies de ruimte 
om na te denken over de toekomst van de DBF. In 2021 zal vooruitgekeken worden 
en wordt een 5-jaren plan gemaakt. 
 
Activiteiten: 

• Interview bestuur DBF in Blueskrant met terugblik 10 jaar DBF en visie op de 
toekomst 

• Profiel voor nieuw bestuur opstellen 

• Toekomstvisie en 5-jaren plan DBF opstellen 


