INFORMATIE WEBSITE STICHTING ZEELAND JAZZ t.b.v. ANBI
KvK nummer: 64755886
RSIN: 855820652
Post- en Bezoekadres: Bergeendstraat 20, 4332 DC MIDDELBURG – Tel. 06 2533 9249
Algemeen e-mailadres: info@zeelandjazz.nl
Bestuursleden: Jack van Aspert, Hans Zuiderbaan en Adri van den Berge
Beloningsbeleid: De beloningen van de bestuurders zijn nihil. Onkosten worden vergoed.
Doelstelling:
a. de promotie van de jazz - en in het bijzonder van de moderne jazz – en aanverwante
muziekvormen in Zeeland en de belangstelling voor deze kunstvorm te vergroten, zulks door het
daadwerkelijk beoefenen, bevorderen en activeren van deze vorm van muziek;
b. het verrichten van alle verdere handelingen die met het sub a gemelde rechtstreeks of zijdelings
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, alles in de ruimste zin des woords.
De stichting heeft geen winstoogmerk en bij een eventuele ontbinding zal conform de statuten het
resterende vermogen worden aangewend ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling
met een soortgelijke doelstelling of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg
uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.
Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:
Het realiseren van hoogwaardige professionele jazz en aanverwante muziekstijlen in een sfeervolle
entourage met goede technische ondersteuning in het weekend van 9 t/m 11 juni 2017 in Terneuzen
en van 16 t/m 18 juni 2017 in Middelburg. In Terneuzen binnenstad worden optredens
georganiseerd in cultuurcentrum Porgy & Bess, horecagelegenheden, winkelstraten, Oud-Terneuzen
en de markt; in Middelburg binnenstad in de Kloveniersdoelen, De Spot, plein 40 en de
winkelstraten. Tussen de 2 festivalweekenden zal er voor de schoolgaande kinderen een educatief
programma plaatsvinden in samenwerking met de Zeeuwse Muziekschool en de Stichting Toonbeeld.
Tevens is het de bedoeling om een Zeeuws Jeugd Jazz Orkest op te richten met medewerking van
gerenommeerde Zeeuwse muzikanten.
Voor het uitvoeren van deze projecten wordt geld geworven door middel van subsidies (gemeente
en provincie, culturele fondsen), sponsoring, donaties, giften, legaten, erfstellingen en alle andere
baten zoals entreegelden.
Het beheer en de besteding van de financiële middelen wordt gevoerd door het bestuur. Een
eventueel exploitatie-overschot dient als voorziening voor bijzondere projecten en ter vereffening
van eventuele toekomstige tekorten.
Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:
De Stichting Zeeland Jazz is ontsproten uit de Stichting Jazzclub Zeeuwsch-Vlaanderen en de Stichting
Internationaal Jazz Festival Middelburg. In 2016 is voor het eerst het Zeeland Jazz Festival
georganiseerd . Het werd geopend in het Scheldetheater in Terneuzen met “Opera meets Jazz”

uitgevoerd door Mike del Ferro, Claron Mc Fadden aangevuld met muzikanten van het Metropole
Orkest. De volgende dagen werden er optredens in Porgy & Bess verzorgd door The Black Circles,
Mojo Man, The Houdini’s ft Anton Goudsmit, Sven Hammond, ZeelandJazz Fesitvalorkest o.l.v. Jan
Menu en Martin Fondse en Malou Beauvoir Quartet. Op zaterdag en zondag traden er overdag
diverse straatorkesten op in de binnenstad van Terneuzen, zaterdagavond diverse bands in
horecagelegenheden.
Na dit weekend werden ruim 700 kinderen in Middelburg en Terneuzen door middel van workshops
in aanraking gebracht met Jazz en aanverwante muziekvormen.
De donderdag na het eerste festivalweekend werd het jazzfestival symbolisch per boot van
Terneuzen overgebracht naar Middelburg. De vaartocht werd muzikaal opgeluisterd door de Zeeland
Suite Revisited o.l.v. Jeroen van Vliet en de Jeroen Zijlstra band.
Vrijdags werd het festival in Middelburg op het Abdijplein vervolgd met optredens van Bireli
Lagrene, The Steeplepoys Revanger en Larry Carlton. Zaterdag overdag vele straatoptredens in de
winkelstraten, Plein 40, de Vismarkt en de Drukkerij. De optredens op het Abdijplein werden vanaf
zaterdagmiddag verzorgd door The Soul Travellers, Nationaal Jeugd Jazz Orkest, Archie Shepp
Quartet, Nordmann en TaxiWars ft Tom Barman, om op zondag te eindigen met Big Swing Affair,
Zeelandjazz Festival Orkest, Lee Konitz en de New Cool Collective ft Mark Reilly.
Belastingvoordelen giften aan ANBI-stichting/ aftrekbaarheid:
gewone giften
particulieren onder de inkomstenbelasting 1,25 x de gift; vennootschappen onder de
vennootschapsbelasting 1,5 x de gift
periodieke giften
zie voor drempelbedragen en maxima onderstaande link
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_
regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/welke_belastingvoordelen_heeft_
een_anbi
Financieel verslag:
p.m.

