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Inleiding 
 
Blues is een muziekstijl die ongeveer tussen 1860 en 1900 is ontstaan en zijn oorsprong 
vindt in de muziek die slaven (uit Afrika afkomstige Negers) in het Zuiden van de Verenigde 
Staten- onder andere in de Mississippidelta, tussen Memphis en New Orleans maakten. De 
muziek was en is een uiting van protest tegen de onderdrukking van bevolkingsgroepen in 
de samenleving. De voornaamste muzikale bronnen die tot het ontstaan van de Blues 
hebben bijgedragen zijn de religieuze liederen (gospels, spirituals), de worksongs en de field 
hollers. Omdat de muziek een melancholische toon en inhoud had, werd ze ‘Blues’ 
genoemd.  
 
De bluesmuziek leeft wereldwijd en is een taal die iedereen verstaat. Muziek verbroedert, is 
in staat bruggen te slaan tussen verschillende bevolkingsgroepen en kan een helende 
uitwerking hebben op mensen. In een zich verhardende maatschappij is muziek, waaronder 
de Blues, louterend voor de mens, om naar te luisteren en bij te ontspannen of om samen 
muziek te maken en plezier te hebben. Daarnaast is de oorzaak van het ontstaan van de 
bluesmuziek, de maatschappelijke ongelijkheid nog steeds een issue in de hedendaagse 
samenleving. 
De bluesmuziek leeft ook in Nederland. Er zijn veel initiatieven, voorbeelden hiervan zijn 
festivals, diverse podia en het kroegencircuit. 
 
In Amerika en ook in andere Europese landen, zoals bijvoorbeeld Duitsland, Spanje, Polen, 
Kroatie en Noorwegen, zijn de bluesbelangen vertegenwoordigd in een stichting. 
 
In Nederland is geen platform waar bands, fans en organisatoren elkaar weten te vinden. De 
Dutch Blues Foundation wil dit platform zijn. 
De Dutch Blues Foundation is opgericht in 2009 ter promotie van de bluesmuziek en de 
bluesmuzikanten in de breedste zin van het woord. 
 
Door de oprichting van de stichting is het mogelijk om mee te doen aan de fameuze Blues 
Contest in Memphis USA. De stichting is gelieerd aan de stichting in Amerika, the Blues 
Foundation, en mag een bluesmuzikant of band afvaardigen. Deze talentenjacht in Amerika 
is een wereldwijd bekende wedstrijd, waar afgevaardigden uit de hele wereld aan meedoen.  
   
De Dutch Blues Foundation wil de Blues in Nederland behouden, waarderen en 
samenbrengen. De stichting wil een belangrijke rol spelen in het bewaken van de artistieke 
kwaliteit van de bluesmuziek en de bluesmuzikanten, de bluesmuziek doorgeven aan de 
volgende generatie en een centrale positie innemen ten aanzien van de Blues in Nederland 
en in Europees en mondiaal verband de vertegenwoordiger zijn van Nederland in de 
contacten met de stichtingen in het buitenland.  
 
Het initiatief van een blues stichting in Nederland wordt toegejuicht door bluesmuzikanten,  
bluesliefhebbers, de professionele markt en onder andere door het Nederlandse Bluesblad 
Block, die spreekbuis wil zijn voor de Dutch Blues Foundation. 
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  Missie 
 
De Stichting wil talentvolle muzikanten een podium bieden, zorgdragen voor erkenning van 
Bluesmuzikanten en wil een bijdrage leveren aan de bekendheid van Blues muziek en Blues 
muzikanten. De Stichting wil het protest van de bluesmuziek tegen de onderdrukking van 
bevolkingsgroepen uitdragen en deze boodschap doorgeven aan de volgende generatie. Het 
motto is: Bringing the Blues together. 
 
 

1. Doelstelling en ambities  
2. Plan van Aanpak 
3. Doelgroepen 
4. Financiën 
5. PR en marketing 
6. Bestuur en organisatie 
 
 
Bijlage 1.  KBA-Award 2010 (Keeping the Blues Alive Award) in Memphis 

uitgereikt aan Rien en Marion Wisse! 
Bijlage 2.  Voorbeeld Blues in de School, project in Amerika.  

The Integrated Communication Hands-on Assistive Technology 
Classroom @ Margaret Collins Elementary School Pinole, California. 
 

 
 

1. Doelstellingen en ambities 
 
De Dutch Blues Foundation heeft als doelstellingen: 

 Het promoten van de bluesmuziek en van bluesmuzikanten. 

 Het samenbrengen van alle belanghebbenden bij de bluesmuziek: Jong en Oud, 
Organisatoren van festivals, Muzikanten, Platenlabels, Bluesliefhebbers, 
Kroegbazen, Media en een ieder die ook maar op enige wijze in de Blues 
geïnteresseerd is. 

 Het bekendmaken van de bluesmuziek in Nederland, van de legenden in het 
verleden, tot de huidige en opkomende talenten, tot de nog onbekende muzikale 
doorbraken in de toekomst. 

 Het onderhouden van contacten met blues stichtingen in het buitenland, met name de 
Blues Foundation in Amerika, waaraan zij gelieerd is. 

 
 
De ambities van de Dutch Blues Foundation zijn gericht op het opzetten en organiseren van 
de volgende programma’s, waarin de doelstellingen gerealiseerd worden: 

 De jaarlijkse Dutch Blues Music Award. 

 De Dutch Blues Hall of Fame. 

 De Dutch Blues Challenge. 

 Blues in the Schools.  

 Festivals en congressen. 
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Hieronder wordt kort omschreven wat verstaan wordt onder de genoemde programma’s. 
 
De jaarlijkse Dutch Blues Music Award 
 
Er wordt jaarlijks een evenement georganiseerd, waarbij Awards worden uitgereikt aan 
mensen die het afgelopen jaar een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de Blues in 
Nederland. Het doel is aandacht, waardering en samenbrengen van diverse doelgroepen. 
 
De Dutch Blues Hall of Fame 
 
In diverse categorieen worden vanuit de Dutch Blues Foundation mensen genomineerd voor 
de Blues Hall of Fame. In de loop der tijd ontstaat hierdoor een historisch archief, van 
mensen die de Blues tijdloos hebben gemaakt door optredens, documentaires en opnames. 
 
De Dutch Blues Challenge 
 
Jaarlijks wordt er een Blues Talentenjacht in Nederland georganiseerd, waarbij blues 
formaties hun kunnen tonen aan een deskundige jury. Deze jury beoordeelt hen op basis van 
vastgestelde criteria. Omdat de Dutch Blues Foundation als enige in Nederland is gelieerd 
aan de Amerikaanse Blues Foundation mag de winnaar van de Nederlandse Challenge 
deelnemen aan de Blues Challenge in Memphis USA.  
 
Blues in the Schools 
 
Door bluesmuzikanten uitleg te laten geven over de bluesmuziek, deze te laten horen en 
beleven, kunnen kinderen en jongeren kennis maken met Blues- en andere vormen van 
wereldmuziek. Kinderen en jongeren kunnen kennis nemen over het ontstaan van de Blues 
en het maatschappelijk belang van de bluesmuziek, waarbij een vertaalslag gemaakt kan 
worden naar de hedendaagse samenleving. 
Het Blues in the Schools project wordt opgezet in samenwerking met bluesmuzikanten uit 
Nederland of gastmuzikanten uit andere landen. 
De Dutch Blues Foundation kan scholen ondersteunen in het opzetten van leerprogramma’s. 
 
Festivals en congressen 
 
Evenementen als festivals en congressen zijn bedoeld om de verschillende 
belanghebbenden in de Blueswereld samen te brengen en kennis te laten maken met elkaar, 
waardoor er een nationaal netwerk ontstaat waarin de Blues zich maximaal kan profileren. 
De Dutch Blues Foundation neemt zelf deel aan het jaarlijkse Europese congres om te 
netwerken en een talentenjacht in Europees verband mede op te zetten. 
 
De programma’s en activiteiten zullen in het volgende hoofdstuk nader uitgewerkt worden in 
een plan van aanpak. 
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2. Plan van aanpak 
 
 

 

 

 
Activiteiten 
 

 
Planning 

 
Website in de lucht  
 

 
December 2009 

 
PR-materiaal ontwikkelen 
 

 
December 2009 

 
Bekendheid geven aan de Dutch Blues Foundation / 
Donateurs werven / Sponsors zoeken 
 

 
Vanaf januari 2010 

 
Netwerk opbouwen (nationaal en internationaal) 
 

 
2010 

 
Het opzetten van een Blues kalender 
 

 
Februari 2010 

 
Budgetteren van de programma’s 
 

 
Maart 2010 

 
Raad van Toezicht en Raad van Advies samenstellen en 
taken en bevoegdheden bepalen. 
 

 
Maart 2010 

 
Deelname Europees Congres 

 
Augustus 2010 
 

 
Nominaties bekend maken voor de Dutch Blues Music Award  
 

 
Oktober 2010 

 
Het organiseren van festival / congres en tevens Award-
uitreiking 
 

 
April 2011 

 
Het organiseren van de Dutch Blues Challenge 
 

 
Oktober 2011 

 
Het opzetten van de Dutch Blues Hall of Fame 
 

 
2012 

 
Het organiseren van Blues in the Schools 

 
2012 
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3. Doelgroepen  
 
De Dutch Blues Foundation heeft een toegevoegde waarde voor diverse doelgroepen, zoals 
muzikanten, de professionele markt,  het publiek en kinderen en jongeren. 
 
Muzikanten: 

 Erkenning 

 Waardering 

 Bekendheid bij een groter publiek 

 Bekendheid bij media 

 Bekendheid krijgen op de professionele markt. 

 Meer kans op optredens en podia. 

 Ontmoetingen met andere bluesmuzikanten, waardoor vernieuwing, verbetering, 
verrassende combinaties en leerervaringen van en met anderen kunnen ontstaan. 

 
 
Professionele markt (bluespodia, platenlabels, organisatoren van festivals, schouwburgen): 

 Weten wat er op de landelijke markt ‘te koop’ is 

 Eerder investeren in Nederlands talent (boven buitenlands) 

 Bredere en kwalitatief betere keus te maken 

 Breed gedragen waardering (bijvoorbeeld door het uitreiken van de award), waardoor 
investering minder risicovol is. 

 
 
Het publiek (fans, liefhebbers, geïnteresseerden, scholen): 

 Meer aandacht voor blues, dus meer podia 

 Meer aanbod van goede kwaliteit blues 

 Stemrecht voor Blues Awards  

 Een breder publiek laten kennismaken met blues 

 Betere en meer volledige berichtgeving waar blues te horen en te zien is 
 
 
Kinderen en jongeren: 

 Kennis maken met bluesmuziek, leren over de geschiedenis van de Blues, de 
maatschappelijke impact van de bluesmuziek destijds en een link leggen naar de 
hedendaagse samenleving. 

 Zien en ervaren dat het leuk is om met een groep mensen samen muziek te maken. 
Dat muziek maken en van muziek genieten een vorm van kunst is. 
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4. Financiën 
 
 
Werving van fondsen 
 
De werving van fondsen geschiedt op een kleinschalige, maar effectieve, directe manier 
zoals tijdens contacten met relaties, zowel privé als zakelijk. 
De Stichting wil fondsen werven middels mailing naar bluesliefhebbers en naar blues podia. 
Verder wil zij een aanvraag indienen bij diverse instanties die zich bezighouden met de 
sponsoring van culturele activiteiten. 
 
Doneren kan op de volgende manier:  
  
Alle donateurs van minimaal € 25,00 zijn Blues Fan en krijgen een Blues Fan Card op naam 
en jaartal met een kunststof bankpashouder met logo, een sticker van de Dutch Blues 
Foundation en het recht om te stemmen voor de Dutch Blues Awards in dat jaartal. 
Donateurs van minimaal € 50,00 zijn Blues Friend en krijgen bovendien een geborduurde 
cap of  bedrukt T-shirt met het logo van de Dutch Blues Foundation en 10 Dutch Blues 
Foundation postzegels.  
 
 
Beheer van fondsen 
 
De fondsen van de Dutch Blues Foundation zijn bescheiden en worden beheerd door de 
Stichting. De Stichting wordt begeleid en gecontroleerd door Gijsman & van Leeuwen 
Belastingadviseurs te Alphen aan de Rijn. 
 
De fondsen worden direct besteed aan de doelen van de Stichting. De indirecte kosten zijn 
minimaal. Te denken valt hierbij aan bankadministratie- en overboekingskosten, inschrijving 
KvK, reisdeclaraties en overige onkosten. 
  
 
Besteding van fondsen 
 
De besteding van de fondsen wordt bepaald door het bestuur van de Stichting. Voor het 
organiseren van de genoemde activiteiten zal per activiteit een begroting worden opgesteld. 
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Realisatie 2009 
 
 

     Stichting Blues Nederland 
    Dutch Blues Foundation 
    Realisatie 2009 
    Datum: 30 januari 2010. 
    

         
 

  
 Kosten 2009 

 
Opbrengsten 2009 

 
  

             

Kantoorkosten:   
 

Donaties Particulieren 1.650,00 

Internetkosten 135,66 
 

Donaties Bedrijven 260,00 

Kantoorbenodigdheden 130,72 
   Contributies/Abonnementen 57,12 
 

    

    
       
 

    

    
 

    

 
  

   Adminstratiekosten   
   Kamer van Koophandel 26,14 
   Overige administratiekosten 429,59 
   

 
  

       
   Dieselolie auto 76,05 
   Hotel/verblijfskosten 436,00 
       
   

 
  

   Saldo winst 618,72 
       
       
   

 
  

   

 
1.910,00 

  
1.910,00 

 
  

   

 
  

   

    
  

     Toelichting: 
    

     Rekening loopt bij de ABN-AMRO, zij nemen de 1e € 400,00 aan kosten voor hun rekening. 

     Controleren jaarrekening wordt gesponsord door Belastingadvieskantoor Gijsman & van Leeuwen Alphen a/d Rijn 
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Begroting 2010 
 
 

     Stichting Blues Nederland 
    Dutch Blues Foundation 
    Begroting 2010 
    Datum: 30 januari 2010. 
    

     

 
  

   Kosten 2010 
 

Opbrengsten 2010 

 
  

             

Kantoorkosten:   
 

Donaties Particulieren 2.000,00 

Internetkosten 150,00 
 

Sponsoring Bedrijven 3.750,00 

Kantoorbenodigdheden 250,00 
   Contributies/Abonnementen 150,00 
 

Subsidies 1.500,00 

Drukwerk 750,00 
   Bankkosten 50,00 
 

Rente 50,00 

Mailingkosten 500,00 
 

Overige baten 230,00 

 
  

   Adminstratiekosten   
   Kamer van Koophandel 30,00 
   Overige administratiekosten 250,00 
   

 
  

   PR-Activiteiten 1.000,00 
   

     

     Bijdrage onkosten 
bestuursleden 2.150,00 

   

 
  

   Bijdrage deelname congres 1.500,00 
       
   Onvoorzien 750,00 
   

 
  

   

 
7.530,00 

  
7.530,00 

 
  

   

 
  

    
 
 

Toelichting: 
    

     Rekening loopt bij de ABN-AMRO, zij nemen de 1e € 400,00 aan kosten voor hun rekening. 

     Controleren jaarrekening wordt gesponsord door Belastingadvieskantoor Gijsman & van Leeuwen Alphen a/d Rijn 



Beleidsplan 
 

Dutch Blues Foundation 
 2009-2012 

 

Januari 2010, N.F.M. van der Linden         Pagina - 10 - van 16 

 

1. 5.   PR en marketing 
 

 
De volgende PR-activiteiten, -middelen en media worden ingezet ter promotie van de Dutch 
Blues Foundation: 
 

 Logo en slogan 

 Website: www.dutchbluesfoundation.com, waarop o.a. een actuele blueskalender 

 Samenwerkingsverband met Bluesblad Block 

 Samenwerkingsverbanden met andere bluesgerelateerde organisaties en 
sleutelfiguren in de blueswereld, met o.a. als doel in elke regio ambassadeurs te 
hebben 

 Flyers, om uit te delen bij bluesevenementen 

 Stands, om bij bluesevenementen donateurs te werven 

 Promotiemateriaal, zoals T-shirts, stickers, pennen en dergelijke.  

 Lokale radiostations benaderen 

 Er wordt gebruik gemaakt van netwerken als Facebook, Hyves, Myspace en 
dergelijke 

 In maart 2010 komt het Bluesblad Block uit met een artikel over de Dutch Blues 
Foundation, daarna gaat er een persbericht uit over de Dutch Blues Foundation 

 
De informatie voorziening geschiedt met name via de website van de Dutch Blues 
Foundation. Een belangrijk onderdeel van de website is de actuele blueskalender, waarmee 
de stichting zich tot doel stelt, dat een ieder die naar een festival, band of dergelijke wil gaan, 
deze als eerste raadpleegt. De agenda is toegangelijk voor iedereen, waarbij ook bands, 
bluespodia of festivalorganisatoren middels een unieke code, hun eigen agenda cq speellijst 
kunnen invoeren en waarbij iedereen een link kan maken vanaf de eigen website naar de 
blueskalender op de website van de Dutch Blues Foundation. 
 
Toekomstvisie: 
De Dutch Blues Foundation heeft als toekomstvisie, door middel van haar activiteiten, 
uitgebeeld in onderstaande logo’s, dé toonaangevende Blues Stichting van Nederland te 
worden.  
 
 

   

http://www.dutchbluesfoundation.com/
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6. Bestuur en organisatie 

 
Het bestuur van de Dutch Blues Foundation bestaat uit een voorzitter en secretaris/ 
penningmeester. Zij wordt gecontroleerd door een onafhankelijke Raad van Toezicht en 
wordt geadviseerd door een deskundige Raad van Advies, waarin muzikanten en 
specialisten uit de blueswereld zijn vertegenwoordigd. Het bestuur zorgt ervoor dat de 
doelen verwezenlijkt worden en betrokken medewerkers en commissies worden 
aangestuurd. De organisatie van de Dutch Blues Foundation is schematisch weergegeven in 
onderstaand organigram. 
 
 
 
 
Organigram: 
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Raad van Bestuur. 
 
Karen Neumann. Voorzitter 
Werkte als Hoofd Marketing voor Abbott Labatories en Royal Numico en inmiddels voor 
Weider (uitgever Muscles & Fitness, Flex). Ook heeft zij haar eigen jumpblues swingband: 
Karen Neumann & Swinghouse genaamd. http://www.karenneumann.nl  
  
 
Marcel van der Linden. Secretaris/penningmeester 
Ondernemer en tevens co-producer van de Boogie & Blues Night theatershow. 
www.boogieandbluesnight.com  
  
 
 
 
De Raad van Advies bestaat uit:   
  
Eric-Jan Overbeek.  Voorzitter Raad van Advies 
Draait sinds 1985 mee in de bluesscene en heeft zijn eigen band Mr.Boogie Woogie & the 
Firesweep Bluesband. www.mrboogiewoogie.com  
Hij heeft zijn eigen Blues platen label. www.firesweeprecords.com 
 
 
Rien Wisse. Lid Raad van Advies 
Uitgever Blues Blad Block.  www.blockmagazine.nl 
 
 
Stephan Kodde. Lid Raad van Advies 
Eigenaar van de grootste blues dvd winkel op internet. www.bluesdvd.nl 
 
 
Onno Wink, Lid Raad van Advies 
Fotograaf, Blueskenner en jaarlijks bezoeker van alle grote festivals in Amerika en Europa 
www.blueswereld.com 
. 
 
Nanny Kajuiter, Lid Raad van Advies 
Journalist, Blueskenner en jaarlijks bezoeker van alle grote festivals in Amerika en Europa. 
www.blueswereld.com 
 
  
  

 
 
 
 
 

http://www.karenneumann.nl/
http://www.boogieandbluesnight.com/
http://www.mrboogiewoogie.com/
http://www.firesweeprecords.com/
http://www.blockmagazine.nl/
http://www.bluesdvd.nl/
http://www.blueswereld.com/
http://www.blueswereld.com/
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De Dutch Blues Foundation is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder 
nummer 27359062. 
Het fiscale nummer van de Stichting is 8214.56.015. 
 
De website van de Stichting is: www.DutchBluesFoundation.com 
 
Contactgegevens. 
 
Dutch Blues Foundation 
Maredijk 17c 
2316 VR  Leiden 
 
 
Voorzitter:  
Karen Neumann 
Tel. 06-52682392 
Email: Karen@dutchbluesfoundation.com 
 
 
Secretaris/penningmeester:  
Marcel van der Linden  
Tel. 06-55861758 
Email: marcel@dutchbluesfoundation.com 

http://www.dutchbluesfoundation.com/
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Bijlage 1 
 

KBA-Award 2010 in Memphis uitgereikt aan Rien en Marion 

Wisse!  
  

Rien en Marion Wisse, de uitgevers van het Nederlandse bluestijdschrift BLOCK, hebben op 
zaterdagochtend 23 januari de KBA Award 2010 in de categorie Print Media in ontvangst genomen 
tijdens een brunch in het Double Tree Hotel in Memphis. 
 
Jay Sieleman, executive director van The Blues Foundation in Memphis, reikte de award uit aan Rien 
en Marion. Rien hield vervolgens een toespraak waarin hij de medewerkers van BLOCK en de 
mensen die hebben geadviseerd om BLOCK te nomineren bedankte. Van doorslaggevende kracht 
daarbij waren Bruce Iglauer (directeur van Alligator Records), Betsie Brown (directeur van publicity 
company Blind Raccoon) en Thomas Ruf (directeur van het Duitse Ruf Records). Daarnaast bedankte 
hij een vijftal over drie werelddelen verspreid wonende veteranen uit de bluesbusiness die met 
getuigschriften hebben bijgedragen en de Nederlandse initiatiefnemer Ton Wanten, host/producer van 
Triple R Blues Radio. Laatstgenoemde is lid van The Blues Foundation.   
 
Rien memoreerde vervolgens dat 2010 het jaar is van celebrations, omdat dit jaar ook wordt gevierd 
dat hij in maart zestig hoopt te worden en dat BLOCK diezelfde maand 35 jaar bestaat. Bovendien 
was het een week voor de uitreiking veertig jaar geleden dat Marion en hij verkering kregen. De 
uitreiking van de KBA-Awards was gekoppeld aan de 26th International Blues Challenge, ook wel 
genoemd the world's largest gathering of blues bands. Zie, www.blues.org  Aan het evenement namen 
110 bands en 82 solo/duo-acts uit 39 Amerikaanse staten, twaalf landen daarbuiten uit vijf 
werelddelen deel. Er waren in totaal 453 optredens verspreid over 21 podia. Rien behoorde tot de jury 
voor solo/duo-acts op één van de podia.    
 
De op zaterdagavond in het Orpheum Theater gehouden finale - met een kwartier speeltijd per band - 
werd gewonnen door de Afro-Amerikaanse viermansformatie Grady Champion (voorgedragen door 
Mississippi Delta Blues Foundation of Indiananola). Tweede in de categorie bands werd de Karen 
Lovely Band (Cascade Blues Association), terwijl Cheryl Renee With Them Bones (Cindy Blues 
Society) met de derde prijs naar huis gingen. In de categorie solo/duo won zanger/gitarist Matt 
Anderson (Harvest Jazz & Blues, New Brunswick, Canada) en werd het duo Alphonso Sanders en Bill 
'Howl-n-Madd' Perry (Mississippi's Crossroads Blues Society) tweede. De jonge gitarist Matt Kelly van 
de Big Boy Little Band (DC Blues Society) werd uitgeroepen tot topgitarist van de finale. Hij ging met 
een prachtige blauwe Gibson ES 335 met het logo van The Blues Foundation en een versterker naar 
huis.  
 
 

 

 

http://www.blockmagazine.nl/
http://www.triplerblues.com/
http://www.blues.org/
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Bijlage 2 
 

Henry Oden visits I-CHAT 
********************** 
The Integrated Communication Hands-on Assistive Technology Classroom 

@ Margaret Collins Elementary School Pinole, California 

  

  
Henry leads teachers and students in the  rudiments of music  

theory and basic blues songwriting which was then programmed  

into the students PATHFINDER communication device in this unique  

Special Education classroom environment. 
  

  

 
Maria Villalobos, at right, assists student inputting blues curriculum  

into his PATHFINDER.                                
  

  

  

  

 
  

  
All students in the I-CHAT Classroom have physical problems.  

This student with an auditory impairment is amazed  

strumming  the guitar. Henry prompts the hesitant  

student to continue playing the guitar. 

  

  

http://www.connsensebulletin.com/tracyreview.html
http://www.aroga.com/Com_Aids/communication.asp
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Having fun in the I-CHAT classroom at Margaret Collins Elementary School  

Pinole, California....2008     

 


