
Jaarplan DBF 2013 
 
Doelstellingen en resultaten 2013 
 
Hoofddoel: 
 
Huidige evenementen met dezelfde kwaliteit neerzetten en versterken van de DBF in 
naamsbekendheid en netwerk. 
 
1. Organiseren van Dutch Blues Awards 2012 op 13 april 2013 in Rustende Jager N-V. Dit 

keer zonder financiële ondersteuning van City Marketing Haarlemmermeer. Hetzelfde 
kwaliteitsniveau bereiken als voorgaande jaren en naamsbekendheid van de DBF 
vergroten. In aanvulling hierop: 

 Opzetten van commissie voor Award-nominaties 2013. 
 
2. Organiseren van Bluesdag met Dutch Blues Challenge 2013 op 6 oktober 2013 in 

Rustende Jager N-V met maximaal aantal bezoekers, landelijke PR en 
kwaliteitsverbetering t.o.v. vorige keer. In aanvulling hierop: 

 Subsidie of fonds aanvragen. 

 (Nieuwe) vrijwilligers inzetten in de voorbereiding. 
 
3. Basisconcept opzetten voor Blues in the Schools in de regio, in projectvorm en in 

samenwerking met WelZoWijs. Doel is om jongeren te interesseren in bluesmuziek en te 
betrekken bij de DBF, waardoor netwerk en naamsbekendheid vergroot. Tevens een 
passend fonds of subsidie vinden om dit project financieel te ondersteunen. 

 
4. Vinden en binden van een goed en betrouwbaar team vrijwilligers voor het mede 

organiseren van de jaarlijks terugkerende evenementen en voor PR-beleid, d.m.v. het 
uitdragen van opgestelde profielen, opnieuw werven, inwerken en meedraaien in de 
organisatie, het overdragen van taken en verantwoordelijkheden. 

 
5. PR-beleid verstevigen, door: 

 Opzet nieuwe website; 

 Inzet van Social Media; 

 Internationale resultaten promoten (bv. IBC en EBC); 

 PR-manager te werven, die PR-plan en –beleid verder uitwerkt; 

 Expertise opbouwen t.a.v. persberichten schrijven. 
Resultaat is landelijke bekendheid van de DBF. 
 

6. Toekomstige financiële situatie van de DBF veilig stellen, door:  

 Contacten leggen met fondsenwervers en met hen nieuwe fondsen, subsidies en 
andere financiering aanvragen en opzetten. 

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

 

  
 
  

 


