STICHTING NATIONAAL JEUGDFANFAREORKEST
Beleidsplan (versie 2015)

Doelstelling en werkzaamheden

De doelstellingen volgens de statuten betreffen in hoofdlijnen de ontwikkeling van jonge talentvolle
fanfaremuzikanten, de bevordering van het repertoire voor fanfare en de promotie van de fanfare als
orkestvorm. Het voornaamste middel om de doelstellingen te bereiken is de instandhouding van het
Nationaal Jeugdfanfareorkest (NJFO). Dit orkest bestaan uit jeugdige talentvolle fanfaremuzikanten
uit heel Nederland in de leeftijdgroep van ongeveer 16 tot 25 jaar.
De ontwikkeling krijgt gestalte in het spelen op hoog niveau onder leiding van een gerenommeerde
dirigent. Door de coaching van de dirigent en de andere orkestleden leren de muzikanten op hoog
niveau samen te spelen. Vele muzikanten die via het NJFO de weg naar de professionele
muziekwereld hebben gevonden hebben hiervan veel profijt gehad.
Door zijn optredens maakt het NJFO daarnaast promotie voor de typisch Nederlandse orkestvorm
van het fanfareorkest en voor originele muziek voor fanfareorkest.
Werving van middelen

Dit is in de wereld van de blaasmuziek een groot probleem. Tot en met 2008 werd de toenmalige
stichting NJBE, die naast het NJFO ook een harmonieorkest en een slagwerkensemble met
vergelijkbare doelstellingen kende, gesubsidieerd door het Ministerie van WVC. Na beëindiging van
deze subsidie zijn de andere orkesten opgeheven en is de stichting gewijzigd in Stichting NJFO.
De realisatie van de optredens is grotendeels afhankelijk van de bereidheid van fondsen om de
activiteiten financieel te ondersteunen. Hierbij merken we dat ook fondsen door de economische
situatie worden geconfronteerd met meer aanvragen en minder middelen. Daarnaast leveren de
leden zelf bijdragen in grotere projecten, zoals een zomerweek of een buitenlandse tournee.
Sinds 2011 bestaat er een vriendenstichting die op kleine schaal particuliere bijdragen ontvangt.

Met ingang van 2013 proberen we te focussen op grotere particuliere bijdragen en bijdragen van
bedrijven. In dit verband hebben we de ANBI-status aangevraagd.
Beheer van het vermogen

Gezien het voorgaande is er nauwelijks sprake van vermogen om te beleggen. Als sprake is van een
tijdelijk overschot van liquide middelen wordt dit op dagelijks opvraagbare spaarrekening geplaatst,
aangezien we de desbetreffende gelden vaak op korte termijn weer besteden aan activiteiten.
Besteding van het vermogen

Het vermogen wordt uitsluitend besteed aan het orkest. De stichting heeft een zeer bescheiden
overhead.

