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Aanleiding
Door het veranderende en verzakelijking culturele klimaat is er groeiende behoefte bij
een grote groep onafhankelijke , zelfstandige musici en artiesten aan ondersteuning bij
de organisatie en verwezenlijking van hun plannen en ondernemingen. Graag voorziet
Stichting Rootsmuziek door middel van aanwezige expertise en netwerken van zittende
bestuursleden in die behoefte.
De stichting heeft ten doel;
a. het bemiddelen bij en verzorgen van voorstellingen van vernieuwende muziek
met een (semi-)akoestisch karakter van kwalitatief hoog niveau in binnen- en
buitenland.
b. Het bij een zo breed mogelijk publiek aanwakkeren van de interesse voor de
hiervoor in sub a bedoelde muziek(voorstellingen).
Strategie
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
a. het promoten van de hiervoor sub 1 bedoelde muziek(voorstellingen), onder
andere door het ontwikkelen van promotiemateriaal en (media-)producties en
filmclips, het inhuren van promotiespecialisten, alsmede het attenderen van
muziekbeurzen. De stichting bezit naast de eigen financieel-economische en
artistieke knowhow een professioneel netwerk met daarin o.a.
vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en financiële sector, senior relatie
managers, social-media experts, grafisch ontwerpers en onderwijsspecialisten.
b. Het (mede)organiseren van workshops en/of schoolvoorstellingen, festivals en
andere culturele evenementen. Onafhankelijke zelfstandige musici /
podiumkunstenaars worden ondersteund in het verwezenlijken van hun plannen
d.m.v. voorgenoemde.

c. Het bevorderen van kruisbestuiving van muziekstijlen door programmaontwikkeling met podiumkunstenaars uit verschillende disciplines en diverse
sociale en culturele achtergronden.
d. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Zoals bijv. het faciliteren
van financieel, economisch zakelijk ondersteuning aan kunstenaars. Denk
bijvoorbeeld aan opstellen en bewaken van projectbegrotingen.
e. Gezien het huidige ondernemersklimaat in de kunstsector is maatschappelijke
relevantie en verbinding van de te ondersteunen projecten van belang. Graag
helpen we de kunstenaar(s) in contact te komen met bijvoorbeeld
vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven.
Bij ons kunnen terecht; kunstenaars met een goed verhaal, passie en betrokkenheid
bij de samenleving, hun eigen werk en dat van anderen. Samenwerkingsverbanden
hebben een pré alsmede projecten met een brede uitstraling naar diverse lagen en
groeperingen van de bevolking. Bij voorkeur worden zowel jongeren als ouderen
betrokken en bediend. Denk daarbij aan theatervoorstellingen, schoolvoorstellingen
maar ook aan workshops en scholing PO, MO, LBO, MBO en HBO. In samenwerking
trachten we producties en maatschappelijke uitstraling naar een hoger plan te tillen.
Bestuursleden kunnen niet afzonderlijk beschikken over het vermogen van de stichting
zoals is vastgelegd in akte der oprichting Artikel 4, en huishoudelijk regelement.
Besluitvorming in en buiten vergadering is vastgelegd in oprichtingsakte Artikel 6.
Handelingsbevoegdheden m.b.t. bankzaken is in de bank-overeenkomst met SNS-bank
vastgelegd.
Bestuurders hebben geen meerderheid in zeggenschap over het vermogen van de
stichting.
Dhr. Janssen en Mensink zijn handelingsbevoegd tot een bedrag van €2000,00. Voor
bedragen > €2000,00 dient tenminste één ander bestuurslid schriftelijk akkoord te
gaan.
Het vermogen van stichting zal voornamelijk besteed worden aan het verwezenlijken
van haar doelen en de daar bijbehorende organisatie.
Bestuurders ontvangen geen vergoeding of andere beloningen voor hun activiteiten en
werkzaamheden binnen stichting rootsmuziek dan slechts reis- en onkostenvergoeding
plus geringe vacatie-regeling.
Gelden die na evt. opheffing van stichting overblijven zullen worden besteed aan een
ANBI met soortgelijk doel, zoals ook in oprichtingsakte Artikel 12 is vastgelegd.
Dientengevolge is er geen winstoogmerk.
Het ligt in de bedoeling van Stichting Rootsmuziek om gelden te verwerven uit zowel
private sector als overheids-fondsen en bedrijfsleven. Er zal voornamelijk projectmatig
gewerkt en geworven worden. Het opbouwen van een groot eigen vermogen ligt dien te
gevolge in de nabije toekomst niet in de lijn der verwachting. Andere middelen dan
gelden ( denk aan externe expertise, uitbereiden netwerken , specifieke hardware)
zullen worden verworven naar behoefte van projecten.

Financiële gegevens
Zie bijgevoegde openingsbalans.
Toelichting
Stichting Rootsmuziek is opgericht op 2 februari 2010. Tot 1 januari 2018 was de
stichting slapende. In deze periode hebben er nauwelijks of geen activiteiten
plaatsgevonden. Medio 2018 is de stichting actief geworden. De stichting is per 04-022010 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09216625. Per 11-092018 is er een bankrekening geopend bij de SNSbank met nummer NL82 SNSB
0772652570. Medio 2018 is er een nieuw bestuur aangetreden bestaande uit
F.R.Schukking (voorzitter), F.G.T.M. Janssen (penningmeester) en H.J. Mensink
(secretaris)
C. Beschrijving fondswervende activiteiten
Al naar gelang de aard en omvang van de projecten welke Stichting Rootsmuziek zal
ondersteunen wordt er gekeken naar geschikte financiers.
We denken daarbij aan locaal, regionaal en landelijk bedrijfsleven. Maar ook aan
fondsen zoals Fonds PodiumKunsten, Prins Bernhard Cultuurfonds, Fonds 21, Fonds
voor Cultuurparticipatie, Ministerie OC&W alsmede regionale en provinciale fondsen.

