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1. ALGEMEEN
1.1 Stichting Meer Jazz
Stichting Meer Jazz
Postbus 579
2130 AN Hoofddorp
T. 0252.621.252
E. info@meerjazz.nl
I. www.meerjazz.nl
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hoofddorp onder nummer 41226455.
2. PROFIEL
2.1 Stichting Meer Jazz
Stichting Meer Jazz is op 6 april 1994 opgericht door een aantal enthousiaste jazzliefhebbers en heeft
als doelstelling de bevordering van jazz en geïmproviseerde muziek in Haarlemmermeer. De Stichting
realiseert deze doelstelling ondermeer door de organisatie van muziekevenement, een internationaal
bigband concours, concertreeksen en muziek-educatieve projecten.
De stichting opereert volgens het bestuur+directie-model van de Code Cultural Governance en wordt
gevormd door een vrijwilligersbestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester en algemene leden). De
uitvoerende taken zijn via het directiereglement gedelegeerd aan het dagelijks bestuur en de parttime
betaalde directeur. Voortgang van de activiteiten wordt bewaakt door het dagelijks bestuur
(voorzitter, secretaris en penningmeester), dat in de praktijk als werkgroep functioneert. De
verschillende activiteiten worden door het dagelijks bestuur en de directeur voorbereid en uitgevoerd.
Bestuur en directie worden hierin ondersteund door vier werkcommissies: de sponsorcommissie, de
programmacommissie, de commissie International Big Band Competition en de PR- commissie. Voorts
zijn er vaste medewerkers voor de donateursclub Vrienden van Meer Jazz, voor de coördinatie van
vrijwilligers tijdens het evenement, voor de techniek tijdens het evenement, voor de gang van zaken
tijdens Meer Jazz Cafés, voor het aanvragen van Vergunningen, voor de opbouwcommissie, er is een
webmaster en een vaste fotograaf. Bovendien zijn er tal van ad hoc vrijwilligers.
Schematisch is de organisatie als volgt.
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2.2 Bestuur
Het bestuur bestaat uit 3 dagelijkse bestuursleden en 2 algemene bestuursleden
Sonja Reckewell (1954)
Bestuurslid en secretaris sinds december 2010, per 1 september 2012 voorzitter.
Jarenlange bestuurlijke en praktische ervaring bij een van de grootste hotelmaatschappijen ter wereld,
freelancer en eigenaar van Reckewell bv - projectondersteuning.
Eerste termijn tot september 2015. Tweede termijn tot september 2018.
Henricus, Cornelis, Maria van Raak (1949)
Bestuurslid en secretaris sinds 31 mei 2014.
Actief in het onderwijs sinds 1972. Sinds 2000 directeur bij de St. Jozefschool, Halfweg. In 2013 met
prepensioen. Eerste termijn tot en met mei 2017.
Willem van Noord (1955)
Bestuurslid en penningmeester sinds 17 juni 2013
Vennoot bij AAGORA Accountants & Adviseurs.
Eerste termijn tot juni 2016. Tweede termijn tot juni 2019.
Peter Charbo (1949)
Bestuurslid en vicesecretaris sinds 13 september 2011, per 1 september 2012 secretaris, per 31 mei
2014 als algemeen bestuurslid. Met prepensioen per juli 2011, daarvoor 25 jaar werkzaam als
bedrijfseconoom bij een grote financiële instelling. Eerste termijn tot september 2015. Per 31 mei
2014 functie als secretaris neergelegd en fungeert verder als algemeen bestuurslid. De taken van
secretaris zijn overgenomen door H. van Raak.
Abraham Schouten (1958)
Algemeen bestuurslid sinds 24 juni 2013
Ex-Supervisor Air Traffic Control TWR/APP/AHAM, Operational Expert Human Resources.
Eerste termijn tot juni 2016. Tweede termijn tot juni 2019.
2.3 Festivaldirecteur
Loet van der Lee (1968)
In dienst bij Meer Jazz sinds 1 oktober 2012
Uitvoerend musicus, docent, muziekproducent en orkestleider 1993 tot heden.
Directeur Stichting SWING 1 november 2006 tot 1 januari 2013 (Landelijke Stichting Promotie
Muziekimprovisatie).
2.4 Comité van Aanbeveling
Het bestuur van Stichting Meer Jazz wordt terzijde gestaan door het Comité van Aanbeveling. Dit
comité bestaat uit vooraanstaande personen uit de lokale politiek, de muziekwereld en het regionaal
bedrijfsleven te weten;
- Adam Elzakalai (voorzitter),
wethouder economische zaken, ruimtelijke ordening, luchthavenzaken, Sport en Citymarketing.
- Drs. Theo Weterings,
burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer
- Mr. Arthur van Dijk,
voorzitter Transport en Logistiek Nederland (TLN), voormalig wethouder Schiphol, Economie en
Cultuur bij de gemeente Haarlemmermeer
- Edwin Rutten,
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musicus, acteur en presentator
- Henk Koning,
adviseur en voormalig directeur HCnieuws (.nl)
- Co de Kloet,
muziekproducer, -regisseur en -presentator bij de NTR
- Laurens Schenk,
makelaar
- Thomas Hendriksen,
voorzitter OV Bedrijventerrein Haarlemmermeer-Zuid, Nieuw – Vennep
- Mevrouw Drs. Gunay Uslu
Project Management Corendon Vitality Hotel, PhD, Homer, Troy and the Turks, Member of the Board
My first Art Collection, Lecturer University of Amsterdam
3. JAARLIJKSE ACTIVITEITEN
TAKE OFF Music Event
- vier dagen acht podia, 80 bands en 800 muzikanten.
- zes topconcerten in alle stijlen
- Nederlandse Big Band Dag (NBBD):
- International Big Band Competition (IBBC)
- Blaasorkestenfestival (BOF)
- Instrumentenmarkt
- Workshops
- Masterclasses
- Jamsessies
- Fototentoonstelling
- Jazz for Kids, Gospelkerkdienst en Meer Jazz-prijs
- Uitgebreid programma van talentenbands in alle stijlen
- Kroegentocht
Meer Jazz Cafés
- Tweewekelijkse zondagmiddagconcerten:
- 19 Reguliere concerten
- drie Jamsessies
- Regionale talentenmiddag
- Kerstspecial
- Nieuwjaarspecial
Meer Jazz Special
- Minifestival met drie bands in november
- Buffet
- Uitreiking beste jazzfoto
Meer Jazz op Locatie
- Tweetal zakelijke bijeenkomsten met live muziek
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4. VISIE, MISSIE, AMBITIE
Visie
Zonder kunst geen beschaving. Muziek verbindt ons met onze empathische, creatieve en ethische
eigenschappen. Beoefening en beleving hiervan versterken deze eigenschappen door niet alleen te
behagen maar ook door te provoceren. Muziek is aldus in een complexe maatschappij een voorwaarde
om te overleven.
Missie
De bevordering van jazz en cross-over muziek in Haarlemmermeer, organiseren van
muziekuitvoeringen, concoursen en festivals en alle verdere activiteiten die tot het doel bevorderlijk
zijn. Een regelmatige programmering van professionele jazzensembles, een breed gedragen florerend
amateurcircuit en ruimte voor participatie door musici, bedrijven en individuen. Stichting Meer Jazz
verbindt, ontmoet en inspireert. Jazz en geïmproviseerde muziek bieden goede mogelijkheden
daartoe.
Ambitie
Het realiseren van een modern internationaal muziekevenement dat verder gaat dan alleen jazz, blues
en daarmee verwante muziek. Een jaarlijks ontmoetingsevenement voor vakbroeders en alle
liefhebbers van jazz én aanverwante muziek. Daarnaast het realiseren van topconcerten en
caféconcerten. Innovatief, ondernemend en altijd gericht op kwaliteit in programmering en uitvoering.
5. VAN FESTIVAL NAAR EVENEMENT
5.1 TAKE OFF Music Event
Er is voor gekozen om de naam Meer Jazz Festival te veranderen in TAKE OFF Music Event. De naam
Meer Jazz wordt gehandhaafd voor de organisatie als zodanig, voor de Meer Jazz Cafés en de Meer
Jazz-prijs. De nieuwe opzet behelst een verschuiving van een traditioneel Nederlands jazzfestival naar
een modern internationaal muziekevenement dat verder gaat dan alleen jazz, blues en daarmee
verwante muziek. Dit sluit aan bij de dynamiek van de cultuur in de regio Haarlemmermeer maar ook
aan op de nationale tendens om thematische belevingsfestivals te organiseren met een duidelijk eigen
signatuur.
5.2 Talentenbands en topconcerten
Het evenement biedt een professioneel podium voor talentenbands uit de regio en goede
amateurbigbands uit Europa. Een vertrekpunt en platform voor muzikaal talent van alle leeftijden.
5.3 International Big Band Competition tijdens de Nederlandse Big Band Dag
Zaterdag is de International Big Band Competition met 20 deelnemende orkesten uit heel Europa en
een Blaasorkestenfestival plaatsvinden. Maximaal vijf Harmonie, Fanfare en Brassbands (HaFaBra)
krijgen de gelegenheid om in de podiumzaal van Pier K zichzelf te presenteren met een programma
met swingelementen. Daarnaast organiseert Meer Jazz zelfstandig en in samenwerking met
Conservatorium Amsterdam en Conservatorium Haarlem masterclasses, workshops, informatieve
bijeenkomsten, jazzfilms en een particuliere en bedrijfsmatige instrumentenmarkt.
5.4. Topconcerten als concertant hoofdprogramma
Naast de activiteiten op het gebied van talentenbands biedt het TAKE OFF Music Event zes
topconcerten op de vrijdag- en zaterdagavond (drie op elke avond). De topconcerten zijn het
concertante hoofdprogramma van het evenement met aansprekende artiesten met internationale
allure bedoeld voor een breed publiek. De programmering in de schouwburg (2 podia en 4 concerten)
is algemeen en gericht op een breed publiek. De programmering op het poppodium (1 podium en 2
concerten) is gericht op een jongere doelgroep. De naam en uitreiking van de Meer Jazz-prijs blijft
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gehandhaafd en zal net als voorgaande jaren tijdens een concert worden uitgereikt. Dit concert valt
binnen de reeks topconcerten.
5.5 Beschikbare podia
Schouwburg De Meerse Grote Zaal, Schouwburg De Meerse Kleine zaal, Podium Duycker Grote zaal,
Podium Duycker Kleine zaal, Podium Duyckercafé, Podium Pier K, Podium Binnenstraat en Podium
Bibliotheek. Alleen bij voldoende additionele financiering wordt een buitenpodium opgebouwd op het
Raadhuisplein. De beslissing daaromtrent wordt telkens in januari genomen.
5.6 Data eerstvolgende evenementedities
Het eerste TAKE OFF Music Event is op 8, 9, 10 en 11 juni 2017 in Het Cultuurgebouw en op het
Raadhuisplein te Hoofddorp. De daaropvolgende edities zijn 31 mei, 1,2 en 3 juni 2018 en 13, 14, 15 en
16 juni 2019.
6. NIEUWE NAAM
De nieuwe naam TAKE OFF staat voor een startpunt voor getalenteerde muzikanten. Een springplank
naar de volgende muzikale dimensie, een start van een muzikale carrière of een duw in de goede
richting. TAKE OFF staat ook voor de start van een nieuwe muzikale interesse of hobby, het openen
van de ogen en oren door masterclasses en workshops. De centrale plaats van de IBBC in het
programma en de prikkelende programmering van topconcerten met internationale allure zet
Hoofddorp internationaal op de kaart en stimuleert de internationale muzikale ontmoeting zowel op
persoonlijk als op cultureel gebied.
6.1 Moderne festivalbenaming
De nieuwe naam sluit aan bij de dynamiek van de Haarlemmermeerse cultuur en trekt één lijn met
andere moderne festivalbenamingen welke gericht zijn op beleving zoals ‘Into The Great Wide Open’,
‘Best Kept Secret’, ‘Lowlands’ en ‘Transition Festival’. Uiteraard is TAKE OFF tevens een knipoog naar
haar geboortegrond de Haarlemmermeer waar het aantal zakelijke startups het grootst is van heel
Nederland en tevens een knipoog naar Schiphol wat als een van de grootste bedrijven van de wereld
wordt beschouwd.
6.2 Onderscheidend vermogen en diversiteit
Er is in Nederland een wildgroei aan festivals. Circa 800 per jaar waarvan 600 in de zomermaanden. Dit
betreft veelal themafestivals met kleinschalige invalshoeken zoals brouwerijen, straattheater en
regionale jaarfeesten. Een muziekevenement draagt bij aan het onderscheidend vermogen en etaleert
op een betere manier de waarde van het gebodene.
Met de nieuwe naam is er transparantie naar bezoekers ten aanzien van het programmabeleid zoals
beschreven in het programmeringsprofiel. Het staat de organisatie meer vrij om een grotere diversiteit
aan muzikale stijlen te programmeren en vergroot zo het potentieel aan geïnteresseerden.
7. OPZET EN INDELING VERSCHILLENDE ONDERDELEN
Het TAKE OFF Music Event is een jaarlijks internationaal muziekevent van donderdag tot en met
zondag eind mei of begin juni. In verschillende horecagelegenheden, in Het Cultuurgebouw en op het
Raadhuisplein te Hoofddorp.
Donderdag 19.00- 01.00 uur
TAKE OFF Kroegentocht. Dit is gratis toegankelijke en laagdrempelige kroegentocht in zes tot acht
cafés in het centrum van Hoofddorp van 22.00 tot 01.00 uur.
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Vrijdag 18.00 – 01.30 uur
Relatieontvangst Meer Jazz en gemeente Haarlemmermeer 17.00 - 20.00 uur.
Reguliere programmering met circa acht podia. Met officiële opening, drie topconcerten,
randprogramma, jamsessie, live radio en talentenbands van verschillende conservatoria.
Drie topconcerten waaronder het concert aansluitend op de relatieontvangst.
Zaterdag 11.30 -01.30 uur
Reguliere programmering en NBBD met circa acht podia. Met IBBC, BOF, instrumentenmarkt
(bedrijven en particulieren), cd/lp markt, informatiemarkt, workshop en masterclass, randprogramma,
jazz for kids, jamsessie, live radio en talentenbands van verschillende conservatoria. Drie topconcerten
waaronder het concert met de uitreiking van de Meer Jazz-prijs.
Zondag 10.30 – 12.30
Afsluiting van het festival met de gospelkerkdienst (Schouwburg De Meerse, grote zaal).
8 TOELICHTING OP DE VERSCHILLENDE EVENEMENT ONDERDELEN
8.1 Kroegentocht
De TAKE OFF Kroegentocht is een serie tegelijk plaatsgrijpende caféconcerten bij meerdere
deelnemende etablissementen. De concerten zijn bedoeld om aansluiting te krijgen met de
jongerendoelgroep, om regionaal meer publiciteit voor het festival te genereren en om de horeca en
het commercieel centrum van Hoofddorp bij het festival te betrekken.
8.2 Topconcerten
Naast alle activiteiten op het gebied van talentenbands biedt het TAKE OFF Music Event een zestal
topconcerten op de vrijdag- en de zaterdagavond. De topconcerten zijn het concertante
hoofdprogramma van het evenement met aansprekende artiesten met internationale allure bedoeld
voor een breed publiek. De programmering in de schouwburg (twee podia en vier concerten) is
algemeen en gericht op een breed publiek. De programmering op het poppodium (één podium en
twee concerten) is gericht op een jongere doelgroep. Voor deze concerten wordt entree geheven.
8.3 NBBD
De Nederlandse Big Band Dag op de zaterdag van het festival vormt het hart van het TAKE OFF Music
Event, een jaarlijks ontmoetingsevenement voor vakbroeders en alle liefhebbers van jazz én
aanverwante muziek. Naast tal van activiteiten als instrumentenmarkt, masterclasses, workshops en
jamsessies zijn de belangrijkste ingrediënten de International Big Band Competition en het
Blaasorkestenfestival.
8.4 IBBC
De IBBC biedt twintig goede amateur bigbands uit Nederland en Europa een podium waarop zij zich
internationaal met elkaar kunnen meten. Tot en met de 15de editie was dit het Nationaal Big Band
Concours. In kwantiteit en kwaliteit is de IBBC nu het grootste bigband-evenement in Nederland en ver
daarbuiten. Daartoe zijn extra juryleden van Europees niveau ingezet en is er een extra zaal voor
voorrondes. Jaarlijks worden meer dan duizend Europese amateur big bands aangeschreven en
uitgenodigd om deel te nemen. Alle bigbands kunnen zich inschrijven. Op basis van recent audio- en
videomateriaal bepaalt een selectiecommissie welke orkesten worden geplaatst. Er zijn twee klassen:
vijftien orkesten in de 1ste klasse en vijf orkesten in de topklasse. Na voorrondes in drie concertzalen
op de zaterdagmiddag is er een tussentijdse bekendmaking. In de avond volgt de finale voor de beide
categorieën.
8.5 BOF
Door het programma-aanbod heeft Meer Jazz de laatste jaren aangetoond dat jazz een enorm scala
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aan muziekuitingen inhoudt – alle jazzstijlen die zich in de afgelopen honderd jaar hebben
gemanifesteerd zijn nog intact – en dat, net als bij alle kunstuitingen, de ontwikkeling alsmaar
voortgaat. Alle muziek is feitelijk familie van elkaar. Vanuit het begrip jazz in al zijn facetten zijn lijnen
te leggen naar tal van andere muziekuitingen, van pop tot klassiek, van country tot flamengo en van
brassband tot harmonie. Tijdens het TAKE OFF Music Event vindt daarom tevens het
blaasorkestenfestival plaats. Maximaal vijf Harmonie, Fanfare en Brassbands (HaFaBra) krijgen de
gelegenheid om in de platte vloerzaal van Pier K zichzelf te presenteren met een programma met
swingelementen.
9. MEER JAZZ SPECIAL
Ieder najaar, op een zondag in november, organiseert Meer Jazz een één daags mini festival met
maximaal drie orkesten, een buffet en de uitverkiezing van jazzfoto van het jaar. Dit festival vindt in
principe plaats in hotel De Rustende Jager te Nieuw-Vennep. Er is een brede programmering voor een
grote doelgroep. Deze dag wordt als platform gebruikt om enkele hoogtepunten van de
programmering voor het komende festival bekend te maken. Het festival is gratis voor iedereen
toegankelijk. Speciale uitnodigingen gaan uit naar de ‘Vrienden van Meer Jazz’ en sponsoren van
Meer Jazz. De financiering van dit festival wordt gedragen door een aantal bedrijven uit de regio.
Gemiddeld trekt dit festival drie- à vierhonderd bezoekers.
10. MEER JAZZ CAFÉS
Naast het evenement organiseert Meer Jazz elke twee weken een jazzcafé concert. Dat gebeurt om en
om in Hotel Café Restaurant de Beurs te Hoofddorp en Hotel Café Restaurant De Rustende Jager te
Nieuw- Vennep. Deze concerten zijn gratis toegankelijk en laagdrempelig. Deze concerten trekken
gemiddeld zeventig tot honderd bezoekers per concert. De programmering van het jazzcafé varieert
van lokale musici tot nationale bekendheden. Ook wordt hier tweemaal per jaar een ‘Podium
Regionaal Talent’ geprogrammeerd, waarbij lokale amateurbands zich aan het publiek tonen. Ook
wordt tenminste tweemaal per jaar een jamsessie georganiseerd. Onderdeel van deze Meer Jazz Cafés
is de Meer Jazz nieuwjaarspecial waarbij op feestelijke wijze aandacht wordt gevraagd voor de
plannen van het komende jaar.
Het Meer Jazz Café omvat al met al negentien jazzconcerten, één regionale talentmiddag, drie
jamsessies, een kerstspecial en een nieuwjaarspecial.
11. VORMGEVING EN DOELSTELLINGEN
11.1 Identiteit
Dankzij de specifieke activiteiten heeft Meer Jazz zich al snel naar haar ontstaan een eigen identiteit
verworven. Een breed gedragen organisatie met een grote slagkracht op het gebied van concerten en
evenementen. Een herkenbaar handelsmerk dat zich onderscheidt van andere culturele activiteiten en
evenementen.
11.2 Regionale en nationale draagkracht
Meer Jazz is een cultureel ondernemer in Haarlemmermeer met een actieve deelname aan het
regionaal cultuurdebat. Brede oriëntatie en verankering in de regio maken Meer Jazz een verbindende
factor en ontmoetingsplaats voor inwoners, bedrijven, vrijwilligers, culturele instellingen en
maatschappelijke organisaties. Door intensieve samenwerking met landelijke netwerken zoals het NTR
(de publieke taakomroep) en het uitdragen van het Internationaal Big Band Concours als ‘unique
selling point’ wordt de Haarlemmermeer gepromoot.
11.3 Organisatie met vrijwilligers
Professionalisering van de organisatie gebeurt volgens het bestuur+directie-model van de ‘Code
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Cultural Governance’. Steeds wordt gestreefd naar stroomlijnen van de interne communicatie met oog
voor de kennis en vaardigheden die vrijwilligers bijdragen. Een heldere, inzichtelijke visie bepalen de
koers van het bestuur. De weerbaarheid van de organisatie wordt versterkt door het zoeken naar
nieuwe allianties, het vastleggen en beschikbaar stellen van aanwezige kennis en het gemotiveerd
houden van vrijwilligers. Gestart als een bijzonder bewonersinitiatief is het jaarlijkse festival nu
uitgegroeid tot een vaste waarde in Nederland en de Haarlemmermeer in het bijzonder. De
organisatie leunt bijna volledig op de inzet van vrijwilligers en heeft daartoe een groot netwerk
ontwikkeld. Door de organisatie van projecten voor jeugd en jongeren en het bij elkaar brengen van
verschillende culturele en maatschappelijke organisaties draagt Meer Jazz bij aan de sociale
basisinfrastructuur van de Haarlemmermeer en stimuleert economische disciplines.
11.4 Werkveld en samenwerkingen
De huidige en nieuwe activiteiten moeten passen binnen het handelsmerk van Meer Jazz en aansluiten
bij de missie en marketingstrategie, gericht op specifieke doelgroepen en beoogd effect op langere
termijn. Steeds let Meer Jazz op de verhouding tussen benodigd budget en het meetbaar resultaat.
Meer Jazz streeft naar goede samenwerking met culturele partners, onderwijsinstellingen,
bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Meer Jazz wil optimaal gebruik maken van Het
Cultuurgebouw van de gemeente Haarlemmermeer. Dat vergt goed overleg en nauwe samenwerking
met de beheerstichting en inpandige organisaties.
De centrale plaats van de IBBC in het programma en de prikkelende programmering van topconcerten
met internationale allure zet Hoofddorp internationaal op de kaart en stimuleert de internationale
muzikale ontmoeting zowel op persoonlijk als op cultureel gebied.
In de bijlage I van dit Meerjarenplan treft staat nadere explicatie ten aanzien van de samenwerkingen
met regionale en nationale organisaties in het hoofdstuk: Samenwerkingsverbanden bedrijven en
instellingen.
12. DE ARTISTIEKE VISIE
Met de aanstelling van de nieuwe festivaldirecteur in 2012 en de toetreding van nieuwe bestuursleden
is er in de festivaleditie van 2014 een concrete omslag gerealiseerd. De reden voor deze omslag lag in
de breed gedragen wens om de zichtbare veroudering van de organisatie en het publiek een halt toe
te roepen en een meer divers en actueel festivalconcept te ontwikkelen. In lijn met zijn actieve
muzikale en organisatorische verleden is er door festival directeur Van der Lee in 2014 een duidelijke
artistieke visie geformuleerd. Deze visie blijft onverminderd van kracht maar wordt scherper
geprofileerd vanaf 2016 door de eerder aangegeven accentverschuivingen en programmatische
aanpassingen.
In de bijlage I van dit Meerjarenplan treft staat nadere explicatie ten aanzien van de artistieke visie in
het hoofdstuk: Grondslag artistieke visie.
13. PROGRAMMERING
Meer Jazz zoekt naar stijlfusie, wereldwijde cross-over en de kracht van het ontregelend experiment,
en is dus een ideale gastheer voor andersoortige muziek. De komende jaren zal Meer Jazz met een
nauwlettend oog voor kwaliteit, professionaliteit en artisticiteit een internationaal en ambitieus
muzikaal programma samenstellen waarin ruimte is voor ‘het avontuur in de muziek’ en maakt
daarmee plaats voor het onbekende.
Door het programma-aanbod heeft Meer Jazz de laatste jaren aangetoond dat jazz een enorm scala
aan muziekuitingen inhoudt - alle jazzstijlen die zich in de afgelopen honderd jaar hebben
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gemanifesteerd zijn nog intact - en dat, net als bij alle kunstuitingen, de ontwikkeling almaar
voortgaat. Alle muziek is feitelijk familie van elkaar. Vanuit het begrip jazz in al zijn facetten zijn lijnen
te leggen naar tal van andere muziekuitingen, van pop tot klassiek, van country tot flamengo en van
brassband tot harmonie. Met het evenement wil Meer Jazz deze familie in al zijn veelkleurigheid ten
toon spreiden.
Naast de topconcerten kent het TAKE OFF Music Event een uitgebreide kwalitatief hoogstaande
randprogrammering. Nieuwe avontuurlijke bands van verschillende Conservatoria en ruimte voor jong
getalenteerde bands uit binnen- en buitenland. Daarnaast is er een randprogramma met o.a. literair
jazzpodium, live radioprogramma’s, een actuele jazzfototentoonstelling, dagelijkse jamsessies, de
uitreiking van de jaarlijkse Meer Jazz-prijs, een relatieontvangst, een gospelkerkdienst op de
zondagmorgen en allerhande jong creatief muzikaal talent.
In de bijlage I van dit Meerjarenplan treft staat nadere explicatie ten aanzien van de programmering in
het hoofdstuk: Programmeringsprofiel.
14. HET PUBLIEK
Meer Jazz wil het publieksbereik voor een gevarieerd kwaliteitsaanbod van jazz en stijlfusie muziek
landelijk versterken en zich manifesteren als een heuse polderpionier op het gebied van de muziek
met nadruk op jazz in West Nederland. Het publiek van het TAKE OFF Music Event is uitgegroeid van
een groep lokale liefhebbers tot een internationaal en breed samengesteld gezelschap. Meer Jazz richt
zich op de grote groep intensieve cultuurbelevers die Nederland rijk is en elk jaar komen er nieuwe
liefhebbers in aanraking met verrassende nieuwe muziek in alle mogelijke stijlen. Juist deze groep wil
Meer Jazz interesseren voor haar event omdat nieuwsgierigheid en interesse daar vanzelfsprekend
zijn. Speerpunt is de publieksgroep tussen 16 en 36 jaar. Door inpassing van
samenwerkingsverbanden, het stimuleren van participatie, het omarmen van wereldmuziek en de
implementatie van stijlfusie zorgt Meer Jazz dat de jazz ook van hen is. Door te programmeren vanuit
eerder beschreven visie en verbetering van de uitvoering van het festivalconcept wordt er een brug
geslagen van kwaliteitsaanbod naar een zo breed mogelijk publiek.
Meer Jazz wil dicht bij haar publiek staan door verassend en kwalitatief hoogstaand te programmeren,
ook buiten de gebaande paden van de jazzmuziek. Meer Jazz koestert het huidige publiek en zoekt
niettemin aansluiting bij nieuwe groepen door te verjongen te blijven verrassen en innoveren.
Programmering, marketing en communicatie worden sterk gericht op jongeren. Enkele voorbeelden:
de bands Van Binsbergen Playstation (2016), Cubop City Big Band (2016), Zitakula (2016), Sabrina
Stark (2016), The Mighty Typhoon (2016), Brownie Dutch (2016), Paulo Mendonca (2016), Koffie
(2013), Nina Attal (2014), Nationaal Jeugd Jazzorkest (2013, Ntjam Rosie (2014), Ashtraynutz (2013) en
Jungle by Night (2014).
15. MARKETING
15.1 Doelgroepen
In 2016 is gestart met het gericht in kaart brengen welke soorten mensen het festival bezoekt en wat
de reden van het bezoek is. Ook in de nieuwe opzet zal nauwlettend worden gemonitord wie de
organisatie aanspreken met welke programmering.
Meer Jazz richt zich ten principale op de volgende doelgroep
- Liefhebber van muziekconcerten en muziekfestivals van 10 tot 90 jaar.
Meer specifiek zijn de volgende groepen te onderscheidden.
- liefhebbers van de swing-, latin-, fusion-, blues-, pop-, afro-, funk- en cross-overmuziek
- liefhebbers van bigbandjazz van alle leeftijden
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- uitgaand festivalpubliek van 16 tot 36 (eventueel buitenpodium en Podium Duycker)
- amateurmusici van alle niveaus en hun vrienden en familie
- liefhebbers van gospel en religieuze muziek van alle leeftijden
- liefhebbers van literaire jazz van alle leeftijden
- kinderen van 4 tot 12
15.2 Uitbreiding doelgroepen
Het publieksbereik wordt vergroot door uitgebreide analyse en segmentatie van doelgroepen en het
opstellen van een op de doelgroep gericht marketingplan met gebruikmaking van database marketing.
Meer Jazz zet in op de noodzakelijke verjonging om het voorbestaan van het festival te waarborgen.
Meer Jazz wil dicht bij haar publiek staan door de burger meer te betrekken bij de jazz muziek door
laagdrempelige programmering, buiten de gebaande paden van de jazz muziek.
15.3 Naamsbekendheid
Het Meer Jazz Festival is een begrip in Nederland en ver daarbuiten. De verandering van naam zal dan
ook gedurende een langere periode doorlopend aandacht moeten krijgen. Naast de gebruikelijke
methodes zoals artikelen en publicaties zal er ook middels ludieke acties aandacht worden gevraagd
voor de verandering.
15.4 Huisstijl in de aankleding
Voor de nieuwe naam is een nieuw logo ontworpen. Een duidelijk corresponderend beeldmerk wat
herkenbaar is als muziek evenement maar tevens aansluit bij de moderne trend. De gekozen tekens en
stijl zullen in een nieuwe aankleding van het festival terrein worden verwerkt. De opzet is om de
bezoeker niet alleen programmatisch maar ook in de beleving te laten ervaren dat er een ander
concept is gekozen.
15.5 Micromarketing
Gedurende het hele jaar wordt programmatische en organisatorische informatie middels
persberichten naar buiten gebracht. Tijdens het festival wordt er kleinschalig en specifiek op
doelgroepen als scholieren, (amateur)muzikanten, studenten, ouderen en toeristen een
micromarketing toegepast. Specifieke (e)flyers en folders in kleine oplagen en selectief verspreidt.
15.6 Festivalkrant en advertorials
In de aanloop naar het festival worden er gedurende vijf maanden advertorials gepubliceerd in
regionale pers wat uiteindelijk resulteert in een speciale festivalkrant welke één week voor het festival
in een oplage van 65.000 gratis wordt verspreidt in de regio Haarlemmermeer en daarbuiten.
15.7 Omliggende gebieden
De focus van berichtplacement zal de komende jaren vooral komen te liggen in de omliggende
gebieden zoals Lisse, Haarlem, Mijdrecht en Hillegom. Daarnaast zal de organisatie zich meer dan ooit
richten op de nationale pers en media door gesprekken gedurende het hele jaar en regelmatige
berichtgeving middels publicaties en persberichten.
15.8 Social Media
De afgelopen jaren heeft de nadruk meer dan ooit gelegen op sociale media. Via facebook, twitter,
linked in en you tube bereikt de organisatie nu meer mensen dan ooit. De nieuwe website van het
TAKE OFF Music Event wordt als een soort internet applicatie ingericht waardoor het communiceren
en informeren via de mobiele telefoon en tablets en Ipads vanzelfsprekend wordt.
15.9 Database marketing
Het festival met de nieuwe opzet en naam moet de komende jaren op een intensieve wijze in de markt
gezet gaan worden. Daartoe zet de organisatie een systeem van database marketing op. Het doel
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daarbij is een betere naamsbekendheid en meer publieke belangstelling. Wij willen weten wie onze
activiteiten bezoekt en wij willen deze mensen kunnen benaderen voor nieuwe activiteiten.
Dit gebeurt op de volgende wijze:
- acties tijdens activiteiten waarbij bezoekend publiek kerngegevens als NAW achterlaat;
- via de website kan men zich opgeven voor een nieuwsbrief;
- ‘Meet en Greet’ met populaire cross-over artiesten verloten voor publiek;
- betrokken bedrijven hun klantenbestand laten aanschrijven met een Meer Jazz-aanbieding;
- potentieel geïnteresseerde bezoekers eenmalig benaderen per email. Denk hierbij aan
amateurmusici in workshopgroepen, muziekscholen, bigbands en harmonieorkesten, fanfares en
brassbands;
- betrekken van internet magazines als ’Draai om je oren’, ‘Jazzflits’ en ‘Jazzenzo’;
- activiteiten op de social media verhogen door de inzet van twee speciale medewerkers;
- ontwikkelen van de smartphone versie van de nieuwe Meer Jazz-website;
- zoeken van nieuwe mediapartners met grote landelijke oplage;
- publicatie van een eigen nieuwsbrief en deze digitaal beschikbaar maken via de website.
16. EVALUATIE
Op basis van de beleidsvisie 2017-2019 en de hierin opgenomen ambities en doelstellingen wordt
jaarlijks uitvoerig geëvalueerd op gebied van organisatie, beleid, marketing & publiciteit en financiën.
De uitkomsten en bevindingen uit bovengenoemde evaluatie en het financieel overzicht worden ter
verantwoording samengevoegd in een inhoudelijk verslag voor subsidiërende instanties. Waar van
toepassing worden op basis van de resultaten wijzigingen in de organisatie doorgevoerd en wordt de
beleidsvisie voor 2017-2019 aangepast.
Tijdens het festival worden door de bezoekers evaluatieformulieren ingevuld. Deze dienen om tot een
beter inhoudelijk beleid te komen op het gebied van programmering en uitvoering. De verschillende
commissies binnen de organisatie hebben allen een evaluerende bespreking in de periode juni / juli
waarvan verslag wordt gedaan in de bestuursvergadering.
17. FINANCIEN
Alle voorgenomen activiteiten zijn in een meerjarenbegroting beschreven. Deze meerjarenbegroting
maakt als bijlage II onderdeel uit van dit meerjarenplan. Tevens is er volgens een vast model een
programmeringsbegroting opgesteld. Deze aparte begroting dient als leidraad en om overschrijdingen
te voorkomen. Het bestuur legt verantwoording af aan subsidienten en overige financiers middels een
jaarverslag en jaarrekening welke telkens in het tweede kwartaal van het afgelopen jaar worden
opgemaakt. Deze jaarrekening wordt door een accountantskantoor gecontroleerd en goedgekeurd.
17.1 Subsidie
Meer Jazz vraagt jaarlijks een projectsubsidie aan bij de Gemeente Haarlemmermeer. Daarnaast
worden er voor projecten bij verschillende nationale en particuliere fondsen kleine bijdragen gevraagd
voor het evenement of deelprojecten daarvan.
17.2 Kaartverkoop en gratis toegang
Meer Jazz gaat uit van 8 podia, circa 80 bands en 800 muzikanten. Voor de topconcerten geldt een
toegangsprijs. Alle andere concerten en verdere randprogrammering zijn gratis toegankelijk. Voor de
logistiek van de voorverkoop is er een praktische samenwerking met Het Cultuurgebouw.
17.3 Sponsoring
Stichting Meer Jazz werkt op basis van een jaarlijkse sluitende begroting. In totaal wordt 60 – 70% van
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de begroting door sponsors ingebracht, zowel geldelijk als in natura. Stichting Meer Jazz wil het aantal
(grote) sponsors uitbreiden, mede met hulp van het Comité van Aanbeveling en het gemeentebestuur.
Het zogenaamde hoofdsponsorschap kan twee zaken betekenen. Het ‘festival op naam’ of het
‘International Big Band Competition’ op naam. De in samenwerking met een aantal grotere sponsors
opgerichte business club ‘Meer Jazz op Locatie’ heeft als doel het bestaande sponsornetwerk te
verstevigen en contacten met nieuwe sponsors te leggen. Meer Jazz is steeds op zoek naar nieuwe
manieren en tegenprestaties om potentiële sponsors te overtuigen. Daarnaast blijft de stichting
focussen en inspelen op mogelijkheden en wijzigingen binnen het landelijke en Europees
subsidiebeleid.
17.4 Vrienden van Meer Jazz en ANBI
De stichting wordt moreel en financieel ondersteund door de Vrienden van Meer Jazz, een groep
liefhebbers die een kleine jaarlijkse donatie doen. Meer Jazz heeft daartoe de status van Algemeen
Nut Beogende Instelling en voldoet aan de criteria die daarvoor gelden bij de Nederlandse
belastingdienst.
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