
Beleidsplan 
Stichting Jazz in Motion (2021-2024) 

Doelstellingen 

Missie 
De stichting heeft ten doel het bevorderen van de ontwikkeling van de Nieuwe Jazz, waaronder wordt verstaan 
de hedendaagse Jazz die voortkomt uit de internationale jazztraditie, niet-westerse muziek, pop-, klassieke- en 
geïmproviseerde muziek en deze muziek ook over de grenzen te brengen, alles in de ruimste zin. 

De stichting tracht dit doel te bereiken door: 

1. het bundelen van alle krachten, belangen en initiatieven betreffende de Nieuwe Jazz 
2. de beoefening van deze muziekvorm te stimuleren 
3. te trachten de verschillende podia voor de Nieuwe Jazz opengesteld te krijgen 
4. te trachten erkenning te verkrijgen van deze muziekvorm bij verschillende instanties die zich met muziek 

in het algemeen of Jazz in het bijzonder bezighouden 
5. het opzetten en instandhouden van een jazz-organisatie voor de musici die Nieuwe Jazz uitvoeren 
6. de samenwerking tussen de verschillende kunstvormen te bevorderen 

Hoofddoelstelling (2021-2024): 
Ruimte creëren voor kunstenaars en producties in Nederland, maar niet beperkt tot, om autonoom en in 
vrijheid bij te dragen aan de ontwikkeling, verspreiding en educatie van de Nieuwe Jazz met het streven 
de hoogste kwaliteit te leveren naar internationale maatstaven. 

Deze doelstelling wordt gemeten aan de hand van de volgende criteria: 

● De opinie van de Nederlandse en internationale pers op het werk van de door de Stichting ondersteunde 
musici, kunstenaars en samenwerkingsverbanden 

● Het bereik van publiek d.m.v. concerten en interdisciplinaire tentoonstellingen 
● De gerealiseerde samenwerkingsverbanden tussen de Nieuwe Jazz en andere kunstvormen 

Overige doelen: 

● Het ondersteunen van talentontwikkeling binnen de Nieuwe Jazz 
● Het stimuleren van ondernemerschap binnen de Nieuwe Jazz 

Deze doelstellingen worden gemeten aan de hand van de volgende criteria: 

● De betrokken talenten bij gerealiseerde producties en samenwerkingsverbanden 
● De bijdragen in kunsteducatie en talentontwikkeling door de aangesloten musici en kunstenaars op tour 

alsook door structurele verbindingen met vakopleidingen 
● Ondernemerschap: de behaalde resultaten en ontwikkelde nieuwe projecten en samenwerkingsverbanden. 

Aandacht voor het buiten de bewandelde paden opereren en ondernemen 



Activiteiten ten behoeve van de doelstellingen - terugblik 
De afgelopen jaren heeft de stichting al veel bereikt met betrekking tot de gestelde doelstellingen. Er is diverse 
aandacht geweest in de pers. De stichting was in ruime zin betrokken bij vakopleidingen voor Nieuwe Jazz in 
Nederland en er werden diverse concerten gespeeld en projecten gedaan. Daarnaast werden er interdisciplinaire 
tentoonstellingen gepresenteerd met een combinatie tussen Nieuwe Jazz en beeldende kunst. Zo ontstaan er 
nieuwe samenwerkingen tussen kunstvormen en worden er nieuwe paden bewandeld.  

Er werden concerten georganiseerd op bijzondere locaties waarbij ontmoeting en uitwisseling centraal staan. 
Daarnaast werden er muzikale ontmoetingen aangegaan tussen verschillende jazzmusici om zo een zo groot 
mogelijk publiek te bereiken.  

Activiteiten ten behoeve van de doelstellingen - vooruit 
Stichting Jazz in Motion richt zich op het verdiepen en door ontwikkelen van muziekgroepen als uitdragers van 
de Nieuwe Jazz. 

Met ingang van 2021 is de structurele meerjarensteun van het Fonds Podiumkunsten weggevallen. Het bestuur, 
de betrokken musici en freelance personeel werken nu naar een duurzaam financieel model waardoor de 
stichting haar missie kan blijven uitvoeren. 

De Stichting houdt hierbij vast aan haar gestelde doelstellingen. Zij ziet het instandhouden van de 
samenwerkingen met de betrokken musici als essentieel voor het voortbestaan van de Stichting. In het bijzonder 
stimuleert zij tot het bundelen van krachten en het aangaan van nieuwe samenwerkingen met nieuw talent en 
andere kunstvormen. 

Inkomsten 

Stichting Jazz in Motion werft haar inkomsten uit verschillende bronnen, echter wel consequent uit dezelfde. 

Live uitvoeringen 
De belangrijkste bron van inkomsten voor de stichting zijn de inkomsten uit concerten. Hierbij is de Fair Practice 
Code als richtlijn een belangrijk goed voor de stichting. De aangesloten musici spelen gezamenlijk zo’n 50 
concerten per jaar. De stichting werkt met langdurige samenwerkingen betreffende de betrokken musici, en 
streeft naar een uitbetaling van, maar niet beperkt tot, €300 per concert, welk bedrag onderhevig is aan de 
relatief economische groei. 

Productiesubsidie 
Van 2017-2020 ontving de Stichting Jazz in Motion structureel subsidie van het Fonds Podiumkunsten voor het 
ontwikkelen en uitvoeren van haar missie. Vanaf 2021 is de stichting aangewezen op projectmatige 
ondersteuning die per productie aangevraagd dient te worden. Hiervoor zullen de musici met behulp van de 
Stichting aanvragen indienen bij o.a. het FPK, Norma Fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds. 

Donaties 
Per 2021 wil de Stichting Jazz in Motion de ANBI status aanvragen. Hierdoor wordt het mogelijk fiscaal 
aantrekkelijk (structureel) te steunen. 

Beheer en besteding 
De verkregen inkomsten worden geheel gebruikt om de doelstelling van de stichting te dienen. Concreet gaat het 
hierbij grotendeels om voorbereidings- en uitvoeringskosten van muziekprojecten voor een onafhankelijke 
ontwikkeling en beoefening van de Nieuwe Jazz. Daarnaast wordt geld besteed aan de promotie van de 
activiteiten en het draaiende houden van de organisatie van de stichting. Een compleet beeld van de uitgaven is 
te vinden in de jaarrekening. 

In de loop der jaren heeft de stichting een eigen vermogen opgebouwd dat dient als buffer. Enerzijds om kosten 
en BTW te kunnen voorschieten in de gevallen waar de kosten voor de baten uitgaan. Anderzijds om eventuele 
tekorten die ontstaan op projecten te kunnen dekken. Het vermogen geeft de stichting financiële flexibiliteit. 

De Stichting Jazz in Motion wordt ondersteund door Ernestien Lammen voor de financiële werkzaamheden 
binnen de stichting. 



RECHTSPERSONEN 
BTW-nr: NL009283870B01 
KVK: 41155891 

DE FUNCTIES EN NAMEN VAN DE BESTUURSLEDEN: 
 Anton Kok – Voorzitter 
 Aad van Nieuwkerk – Secretaris 
 Gerrit de Boer – Penningmeester

https://www.linkedin.com/in/anton-kok-5202718b/
https://www.linkedin.com/in/aadvannieuwkerk/
https://www.linkedin.com/in/gerrit-de-boer-43b03517/
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