
Jaarverslag DBF 2013 
 
Doelstellingen en resultaten 2013 
 
Hoofddoel: 
 
Huidige evenementen met dezelfde kwaliteit neerzetten en versterken van de DBF in 
naamsbekendheid en netwerk. 
 
 
Resultaten: 
 
Evenementen: 
Op 13 april 2013 zijn de Dutch Blues Awards 2012 uitgereikt in de Rustende Jager te Nieuw-
Vennep. Dit jaar zonder financiële ondersteuning van City Marketing Haarlemmermeer. 
Postuum is bluesorganisator Martin van Olderen toegelaten tot de Dutch Blues Hall of Fame. 
De Keeping the Blues Alive Award gaat naar Moulin Blues. The Juke Joints komen als Best 
Bluesband 2012 uit de bus. Naast optredens van de genomineerde bluesbands, is de 
smaakmaker en eregast van de avond de Amerikaanse bluesvedette Karen Lovely.  
Voor het eerst heeft de DBF een Awardcommissie opgezet, die de genomineerden heeft 
bepaald. Dit heeft opgeleverd dat er een breder bereik is van bluesartiesten die gezien en 
gehoord worden en meer bluesliefhebbers en –kenners betrokken zijn bij de procedure om 
de top van de blues in Nederland te waarderen.  
 
Op 6 oktober 2013 vindt de Bluesdag met Dutch Blues Challenge plaats in de Rustende 
Jager te Nieuw-Vennep. Het programma bestaat uit workshops voor gitaar en harmonica en 
het bouwen van een gitaar van een sigarenkistje. Bovendien is er een Maxwell Street 
Market, een miniatuur van de legendarische openluchtmarkt zoals die gedurende de 
hele twintigste plaatsvond in Chicago. Er worden documentaires en foto’s vertoond van de  
markt in Chicago. Een gewaardeerde aanvulling op het programma van voorgaande jaren.  
Bij de Dutch Blues Challenge kiest de jury de John F. Klaver Band, voor de tweede keer, en 
het duo Herbie and The Guitar Guy als winnaars om Nederland te vertegenwoordigen bij de 
International Blues Challenge (IBC) in Memphis.  
De Bluesdag is door ruim 400 bluesliefhebbers bezocht en gemiddeld beoordeeld met 
‘goed/uitstekend’. Hiermee heeft de DBF het voor dit jaar gestelde doel om de huidige 
evenementen met dezelfde kwaliteit neer te zetten, overtroffen.  
 
 
Jeugd en blues: 
Over Blues in the Schools is veelvuldig gesproken met regionale culturele centra en met de 
stichting WelZoWijs. Doel is om jongeren te interesseren in bluesmuziek en te betrekken bij 
de DBF, waardoor netwerk en naamsbekendheid wordt vergroot. Er is een commissie Blues 
in the Schools opgericht. 
 
 
Vrijwilligers: 
Er zijn profielen opgesteld om goede en betrouwbare vrijwilligers te vinden voor de DBF, wat 
zijn vruchten heeft afgeworpen in een aantal actieve en gemotiveerde mensen met kennis 
van zaken, m.n. voor de evenementen. In de voorbereiding van beide evenementen zijn 
nieuwe vrijwilligers meegenomen in de organisatie. Voor en met bestaande vrijwilligers is 
een vrijwilligersdag georganiseerd. 
 
 



PR: 
Het PR-beleid is verstevigd en de naamsbekendheid van de DBF vergroot, doordat de 
volgende activiteiten zijn ingezet: 

 Op 7 oktober 2013 is de nieuwe website van de DBF met groot succes de lucht 
ingegaan. Het gemiddeld aantal bezoekers van de laatste drie maanden was ruim 
38.000 per maand. 

 Inzet van Social Media: Facebook en Twitter. Facebook telde eind 2013 bijna 
2700 'vind ik leuks'. 

 Internationale resultaten, zoals deelname aan IBC en EBC, zijn beter gepromoot.  

 Expertise t.a.v. persberichten schrijven is opgebouwd. Twee vrijwilligers hebben 
een workshop gevolgd en er is meer aandacht besteed aan de kwaliteit van de 
nieuws- en persberichten. 

 Er is een folder voor het werven van donateurs ontwikkeld. 

 Er is een profiel aangemaakt voor het werven van een PR-manager, die PR-plan 
en PR–beleid verder uit kan werken.  

 
 
Internationaal: 
De band Sugarboy and the Sinners en het duo Robbert Fossen & Peter Struijk nemen in 
januari 2013 deel aan de IBC in Memphis, waarbij Robbert en Peter tot de finale 
doordringen. Het beste resultaat voor Nederlandse deelname tot nu toe. 
Sugarboy and the Sinners nemen tevens deel aan de European Blues Challenge in 
Toulouse (Fr), waarbij zij vierde worden. Zij openen op Moulin Blues, doen dit jaar vrijwel alle 
grote bluespodia aan in Nederland en zijn te zien bij het TV-programma Tijd voor Max. 
Beide acts hebben de Nederlandse Blues over de grenzen goed op de kaart gezet. 
 
 
Financiën: 
Er zijn een aantal initiatieven genomen om de toekomstige financiële situatie van de DBF 
veilig te stellen. Zo is er een profiel opgesteld voor een fondsenwerver en zijn er diverse 
contacten geweest om nieuwe fondsen en subsidies te onderzoeken. Een subsidie-aanvraag 
voor Fonds Cultuurparticipatie is afgewezen. Vanuit de Raad van Advies is het plan 
geopperd voor een brainstormsessie met experts om te komen tot een 5-jaren plan.  
Voor financieel jaarverslag, zie website. 
 
 
Overige meldenswaardige feiten: 

 De DBF heeft het evenement Serious Blues ondersteund, dat plaatsvond op 22 
december 2013 in muziekcentrum Estrado in Harderwijk. De top van de Nederlandse 
blues deed belangeloos mee voor 3FM Serious Request, met als doel geld op te 
halen voor kinderen die sterven aan diarree. 

 Bluestijdschrift BLOCK is gestopt. Rien en Marion Wisse stoppen na 38 jaar met het 
uitgeven van het grootste en langst bestaande bluesblad van de Benelux.  

 
 

  
 
  

 


