Verslag bestuursvergadering Stichting JazzNL 25.03.22.
Locatie : Online Tijd : 10.00 tot 11.30 uur
Aanwezig: Anita Verheggen, Ellister van der Molen, Michel Peek en Alexander Beets
Afwezig met reden: Sven Rozier
Na de opening door de voorzitter is het concept verslag van de bestuursvergadering 031221
besproken en deze is ongewijzigd vastgesteld. De oud penningmeester heeft vervolgens de
jaarstukken gepresenteerd en daarna is de jaarrekening vastgesteld. Ook is de afspraak over
overdracht van verantwoordelijkheden tussen de oude en nieuwe penningmeester besproken. Alle
financiële handelingen vanaf 01.01.2022 vallen onder verantwoordelijkheid van de nieuwe
penningmeester. De oude penningmeester Alexander Beets is tijdens de vergadering decharge
verleend onder dankzegging. Hij laat weten de stichting met een mooi batig saldo achter te laten.
Volgend punt was de status van de UBO inschrijvingen. Het bleek dat alleen Alexander Beets en Sven
Rozier dit al hadden gedaan. De overige leden zullen zich vandaag nog inschrijven is toegezegd.
Update Round Midnight Orchestra tournee Grand Ladies of Swing. Het initiatief zou in 2020 een
theatertournee hebben. Deze is halverwege abrupt afgebroken en wordt nu alsnog gespeeld. De
afsluiting zal voor de zomer zijn waarna de verantwoordingen kunnen worden geschreven.
Amersfoort World Jazz Festival is in 2022 van 4 tot 14 augustus. Hierin is opgenomen het laureaten
festival. Er zijn harde toezeggingen vanuit Polen, Frankrijk, Spanje, Thailand, Hongarije, Italië en Zuid
Afrika. Ook liggen er lijnen naar Luxemburg. De voorwaarde voor deelname is nu dat er al een NL
artiest geselecteerd moet zijn voor ene specifieke datum en specifieke voorwaarden voordat een
buitenlandse act op het SPIJLF kan spelen. Tevens zijn er voor dit jaar twee NL laureaten in het
programma opgenomen. Lucas Santana en Peter Somuah.
De volgende vergadering zal besteedt worden aan het praten over de inhoud van de aankomende
World Jazz Conference op 12 en 13 augustus.
Anita geeft aan dat het voor onze buitenlandse samenwerkingen goed zou zijn als er een soort kader
geschreven wordt waarbinnen deze samenwerking worden vormgegeven. Ook hier zal de volgende
vergadering verder over gesproken gaan worden.
Michel Peel heeft een gesprek gehad met Marcel Aalbers over de internationalisering resultaten van
JazzNL. Marcel verwees hem voor eventuele ondersteuning door naar Frank Helmink van Buma
Cultuur. Afgesproken is dat Anita dit gesprek overneemt en gaat vragen om een
ondersteuningsbedrag om NL makers in het buitenland te presenteren.
Volgende vergadering 6 mei 10.00 uur (waarschijnlijk digitaal)

