Beleidsplan 2017-2020 Stichting Live Music Now

Doelstellingen
De Stichting Live Music Now heeft de volgende doelstellingen:
•

•

het bevorderen, verzorgen en uitvoeren van muzikale activiteiten voor bewoners
van (psychiatrische) ziekenhuizen, verpleegtehuizen, verzorgingstehuizen,
jeugdinstellingen, penitentiaire instellingen, revalidatiecentra, hospitia, speciale
scholen en/of andere instellingen, zoals instellingen in de zorg- en welzijnssector;
het ondersteunen en stimuleren van ensembles van jonge musici door hen in de
gelegenheid te stellen concerten in deze instellingen te verzorgen.

Hoe werken wij
Live Music Now selecteert daartoe geschikte instellingen in de Randstad waar in beginsel
gedurende enige jaren concerten kunnen worden gegeven.
Via de conservatoria in de Randstad worden veelbelovende ensembles, van duo’s tot
kwintetten, uitgezocht welke bereid zijn gedurende enige jaren minimaal 6 concerten per
jaar te geven en daarbij coaching willen ontvangen.
Vrijwillige concertbegeleiders coördineren en begeleiden namens Live Music Now de
instellingen en musici bij de specifieke concerten.
In 2016 organiseerden de 10 concertbegeleiders en bestuurders, samen met 14
ensembles in totaal 103 concerten in 67 instellingen / locaties.
De bestuursleden en concertbegeleiders van Live Music Now werken allen op vrijwillige
basis. De belangrijkste kostenpost is dan ook de onkostenvergoeding van € 100 per
musicus per concert.

Doelstellingen 2017 – 2020
Tot en met 2020 beoogt Live Music Now het aantal te organiseren concerten met de
huidige vrijwilligersstructuur uit te breiden tot ca. 150 concerten per jaar. Het werkgebied
zal uitgebreid worden naar direct aan de Randstad grenzende gebieden.
In verband met de beoogde toename van de concerten dient het aantal ensembles te
groeien. Wellicht zullen ook periodieke audities georganiseerd worden voor het selecteren
van ensembles.
In minder sterke mate zal ook het aantal instellingen en concertbegeleiders dienen mee te
groeien.
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Hoe werven we geld
De activiteiten van Live Music Now worden thans grotendeels gefinancierd door bijdragen
van (vermogens)fondsen.
Teneinde een betere spreiding van inkomsten te verkrijgen, beogen we in de komende
jaren meer inkomsten van bedrijven en particulieren te verwerven. Zo willen we elke 2 jaar
een benefietconcert en/of sponsoravonden te organiseren. Voor de continuïteit van de
organisatie streven we naar meer toezeggingen voor een periodieke schenking
gedurende 5 jaren.
Aan de instellingen worden geen verplichte kosten in rekening gebracht. Met ingang van
2014 worden echter de instellingen die hiervoor een activiteitenbudget hebben in de
gelegenheid gesteld om op vrijwillige basis bij te dragen in de kosten van de bij hen te
organiseren concerten.

Hoe beheren we het vermogen
Live Music Now beoogt geen vermogen op te bouwen anders dan benodigd voor de
voorfinanciering van de concerten en de continuïteit van haar activiteiten.
De niet direct benodigde middelen worden beheerd op rentedragende rekeningen.
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