
Beleidsplan Stichting CHAZZ  

Inleiding 

CHAZZ werd in januari 2017 formeel als stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het besluit daartoe 

werd genomen, nadat de Stichting De Ronde Venen ( SOS) zich terugtrok uit de eerdere samenwerking met de 

Stichting Mayaschool Guatemala en de overige organisatoren van het jaarlijkse charity-festival in De Hoef. Deze 

mooie traditie wil Chazz voortzetten. Inmiddels staat het 12e festival op de agenda. Om niet meer afhankelijk te 

zijn van andere instellingen en de daarbij behorende financiële ondersteuning in de vorm van een lening, hebben 
de organisatoren gekozen voor een stichting-vorm. Het maken van een beleidsplan is daarvoor noodzakelijk 

onderdeel. 

 

Algemeen 
CHAZZ stelt zich ten doel het organiseren van een jaarlijks muziekfestival waarvan de opbrengst ten goede komt 

aan scholing voor kansarme kinderen in ontwikkelingslanden. Chazz is een stichting zonder winstoogmerk: 

organisatoren, medewerkers, vrijwilligers en artiesten werken belangeloos mee. Door zowel een kwalitatief goed 

muziekfestival te organiseren als een ondersteuning te bieden voor scholing van kansarme kinderen in 
ontwikkelingslanden worden twee waardevolle doelen bereikt. 

 

* Huidige situatie 
Nu SOS zich heeft teruggetrokken is er in financieel opzicht een nieuwe situatie ontstaan, 
aangezien SOS voorheen een bedrag ter beschikking stelde waarmee alle kosten voor het opstarten en 

voorbereiden van de het festival zelf konden worden betaald. Dat bedrag, verstrekt als werkkapitaal in de vorm 
van een lening, werd dan na afloop weer teruggegeven. Door de stichtingsvorm aan te nemen hoopt Chazz een 

bescheiden werkkapitaal als “buffer” te vergaren, waarmee de opstartkosten van het jaarlijkse festival kunnen 

worden gegarandeerd. Uitgangspunt blijft dat de opbrengst van het jaarlijkse festival ten goede komt aan een, 

per jaar te bepalen, 

goed doel. 
 

* Interne analyse 

Naast het nieuwe bestuur, bestaande uit voorzitter, penningmeester, secretaris en twee algemene 
bestuursleden werkt Chazz met een aantal vaste vrijwilligers (12) en een groot aantal losse vrijwilligers die 
onder leiding werken van een aantal “kartrekkers”. Deze kartrekkers zijn verantwoordelijk voor de diverse 

deeltaken, zoals transport van benodigdheden voor het inrichten van het festival-terrein, het inrichten zelf van 

het terrein (podium, locatie catering, tafels stoelen, etc) public relations (PR) en muziek-coördinatie. 
Momenteel zijn voor de catering en de PR nog geen kartrekkers beschikbaar. Daarvoor zoeken we nog 

mensen. Ook voor de sponsoring lijkt het nuttig om kartrekker aan te stellen. Een aantal taken worden tijdelijk 

door enkele bestuursleden waargenomen. De namen van de kartrekkers en bestuursleden worden aan het slot 

van dit document vermeld. 

 

* Financiën 
Chazz is, zoals vermeld een stichting zonder winstoogmerk en moet het hebben van de 
opbrengst van kaartverkoop en sponsoring. Daarnaast is er een vermogen in de vorm van bezittingen die nodig 
zijn voor het inrichten van het terrein. Hieronder vallen zaken als geluidsapparatuur, een zeildoek dat over het 

podium gespannen wordt en dergelijke. Uiteraard dient er rekening gehouden worden met 

waardevermindering van deze zaken en -indien nodig- reparatiekosten of vervanging. Een groot aantal andere 

zaken worden gehuurd. Een aantal leveranciers is bereid om een korting te geven als een vorm van sponsoring. 

Naast sponsoring is er de mogelijkheid om “vriend van Chazz” te worden middels een jaarlijkse bijdrage. Een 
vriend heeft gratis toegang tot het festival. 

Nu de lening die voorheen werd verstrekt door SOS is weggevallen wordt getracht om via het vergroten van 

de sponsoractiviteiten eenmalig een bedrag te vergaren, welk bedrag dan ieder jaar opnieuw kan worden 

gebruikt voor opstartkosten. Omdat het festival in de open lucht plaatsvindt bestaat er het risico van slechte 

weersomstandigheden, waardoor dan moet worden uitgeweken naar een andere locatie, wat in de afgelopen 

11 jaren eenmaal noodzakelijk was.



De inkomsten uit kaartverkoop en catering hebben daar onder te lijden. Ook kan er schade ontstaan aan 

apparatuur en andere goederen wanneer er bijvoorbeeld, kort voor of na de dag van het festival, sprake is van 
(storm)schade. De accommodatie wordt enkele dagen voor het festival al ingericht en de dag erna weer 

afgebouwd. Eventuele kosten zullen dan drukken op de opbrengst met als gevolg dat er minder geld 

beschikbaar is voor het goede doel. Werkt het weer mee, dan kan er een prachtig festival tot stand komen met 

kwalitatief goede muziek, catering in een ontspannen sfeer op de prachtige locatie van boerderij Stroomzicht 

in De Hoef, welke door de eigenaren gratis beschikbaar wordt gesteld. 

 

* Gewenste situatie en doelstellingen 
Voor 2017en de daaropvolgende jaren streven we naar een werkkapitaal van van- € 8500,- welk 
bedrag we via een eenmalige sponsoractie hopen te vergaren. Daarvoor worden particulieren en bedrijven 

benaderd via social media en in persoon. Ook bestaande sponsoren worden verzocht om eenmalig een extra 

donatie te doen. 

Vervolgens hopen we het aantal vrijwilligers, met name de kartrekkers weer compleet te krijgen. Momenteel 
hebben enkele bestuursleden een dubbele functie. Zo verzorgt de geluidstechnicus ook de website, samen met 

de secretaris en is de penningmeester tevens kartrekker voor de muziek en artiesten. Het vinden van een 

penningmeester blijft hoog op de verlanglijst staan en dat geldt ook voor de kartrekkers catering en PR. 

Momenteel wordt een overzicht uitgewerkt van de hoeveelheid vaste (ervaren) vrijwilligers die gekoppeld zijn 

aan de kartrekkers en waar nog vrijwilligers nodig zijn. Dit jaar wordt voor het eerst gewerkt met leerlingen van 

het Veenlanden College, die in het kader van hun maatschappelijke stage een bijdrage leveren. We hopen dat 
dit goed bevalt en dat we daar ook in de komende jaren een beroep op kunnen doen. Er ligt een goed 

draaiboek met een time-tabel betreffende de voorbereidingen,wat we kunnen blijven gebruiken. 

 

* Acties: 
- uitbreiden aantal kartrekkers (door werving op internet en via bestaande contacten) 
- uitbreiden aantal (vaste) vrijwilligers (idem) 

- werving penningmeester en PR-medewerker (idem) 

- uitbreiden aantal sponsoren en “vrienden“ om het beoogde werkkapitaal te bereiken 

- toegangsprijzen aanpassen aan huidige tijd 

- PR intensiveren via social media 

- Aanvragen van de INBI-status bij de belastingdienst 

 
Kartrekkers: 
-  verkeer/parkeren: Jessica van Rijsdam 
-  kassa: Marianne Burgman 
-  terrein: Leo van Es 
-  Logistiek: Otto Hoogendijk 
-  draaiboeken: Ineke Hoogendijk-Klokman 
-  catering: Michiel de Vries / Madelon van der Stap 
-  muziek: Colette Wickenhagen 
-  PR: Ria Waal / Madelon van der Stap / Colette Wickenhagen 
-  Videoclub: Nico Heilig 
-  Financieel advies: Robert Hesselman 
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