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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 Dutch Blues Foundation (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. 
 
Resultaten: 
 
Blues in the Schools: 
De commissie ‘Blues in the Schools’ heeft verschillende scenario’s bedacht, diverse 
contacten gelegd en ideeën uitgewisseld. Dit heeft nog niet geleid tot een concreet 
programma dat aangeboden kan worden aan scholen.  
 

PR-beleid en –commissie: 
De DBF heeft op diverse onderdelen goede PR en een aantal enthousiaste vrijwilligers die 
zich hiervoor inzetten. Gezamenlijk vormen zij de PR-commissie. Voorbeelden zijn: beheer 
facebookpagina (met inmiddels 3000 likes), beheer twitter (met ruim 3000 volgers), DBF-
stand zichtbaar op diverse festivals, ontwerper voor flyers en andere uitingen, netwerk voor 
uitzetten van flyers, schrijven van pers- en nieuwsberichten en beheer website. Hierdoor 
heeft de DBF een professionele uitstraling. 
Ticketacties voor donateurs zijn een groot succes. Ze worden veelvuldig aangeboden en 
maken het aantrekkelijk om donateur te worden. 
De landelijke bekendheid kan nog beter. Hiervoor is een breder PR-beleid en coördinatie van 
een PR-manager gewenst, wat nog niet ten volle is gelukt. Coördinatie vindt plaats vanuit het 
bestuur.  
De evenementen van dit jaar stonden in het teken van het 5-jarig bestaan van de DBF. 
 

Profielen bands en muzikanten: 
De MyBlues Database is uitgebreid met profielen voor bands en muzikanten, die zij zelf 
kunnen beheren. 

 
 
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.   
 



Resultaten: 
 
Commissies, bestuur, Raad van Advies: 
Er zijn commissies opgezet voor: Evenementen, Awards, Challenge, PR, Blues in the 
Schools. De jaarlijkse informatiebijeenkomst voor nieuwe commissieleden zorgde voor 
kennismaking met de DBF en met elkaar en nieuwe ideeën. Alle commissieleden hebben 
een profiel op de website. De Raad van Advies is uitgebreid met twee personen. Er zijn 
diverse bijeenkomsten geweest met bestuur en Raad van Advies om plannen te delen met 
elkaar en te zorgen voor een open communicatie. 
 
Financiële situatie: 
Zie financieel jaarverslag, zichtbaar op de website. 
  
 
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. 
 
Resultaten: 
 
Uitreiking Dutch Blues Awards 2013: 
Op 9 februari 2014 zijn de Dutch Blues Awards 2013 uitgereikt. Het goed bezochte 
evenement werd gepresenteerd door John van Empel, organisator van Culemborg Blues en 
werd, met inzet van vrijwilligers, een succes. De band King of the World werd grote winnaar 
door vijf Awards in de wacht te slepen. Bert Lek ontving de Keeping the Blues Alive Award. 
Livin’ Blues werd toegelaten tot de Dutch Blues Hall of Fame en speelde zowel in oude als 
huidige bezetting.  
 
Bluesdag met Dutch Blues Challenge: 
Op 5 oktober 2014 vond de Bluesdag plaats, welke weer goed gewaardeerd werd door het 
publiek. Op het programma stonden een masterclass ‘Old school blues’ en de workshops 
‘Singing the Blues’ en ‘Dancing the Blues’. Er was een Bluesmarkt en een fototentoonstelling 
met ‘Blueshelden’. De Dutch Blues Challenge leverde de solist Ralph de Jongh en de Leif de 
Leeuw Band op als vertegenwoordigers voor de International Blues Challenge (IBC) in 2015 
in Memphis. Deze editie is een CD uitgebracht met alle deelnemers van de Dutch Blues 
Challenge. 
Voor het eerst werden ter plekke zgn. Gigcheques overhandigd. Diverse organisatoren van 
Nederlandse bluesfestivals konden vrij kiezen om bands die op het podium hebben gestaan 
te boeken voor hun festival. Hiermee is er voor alle deelnemende acts iets te winnen. 
 
Internationale profilering: 
In USA ontving de Nederlander Guido van Rijn de Keeping the Blues Alive Award voor zijn 
bluesboeken. 
Begin 2014 zijn het duo Herbie and the Guitarguy en de John F.Klaver Band uitgezonden 
naar de IBC in Memphis. Voor John F. Klaver was dit de tweede keer. Ook mocht hij met zijn 
band naar de European Blues Challenge in Riga (Letland) en speelde hij op Moulin Blues, 
waarbij goede reacties op perfecte optredens werden bereikt. 
 

 

 


