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Inleiding

In het jaar 2020 stond de wereld opeens stil. De culturele sector was niet essentieel en moest
thuis blijven. Druk bezette muzikanten, die vaak deel uitmaken van meerdere formaties,
artiesten van alle stromingen zaten opeens thuis met een lege agenda. De klankkleuren van
hun stem of instrument bleven voorlopig ongehoord.

Uit die nood is een deugd geboren. Creativiteit is niet te stoppen en dus begonnen een collectief
aan muzikanten, eigenlijk puur voor het plezier, op initiatief van de Bless You Studio in Haarlem,
muziek op te nemen. Mensen die normaal hier geen tijd voor zouden hebben gehad, zetten met
veel liefde, passie, onbevangenheid, geduld en creativiteit een prachtige CD in elkaar. Iedereen
die hier lucht van kreeg, werd eigenlijk direct enthousiast. Juist omdat in tijden van nood,
muziek mensen verbindt als geen ander.

De logische vraag was daarna: ‘Wat nu?’. De samenwerking was namelijk enorm fijn. In goed
overleg is daarom het plan opgevat om de samenwerking voort te zetten in een facultatieve
vorm, vormgegeven door de Stichting. One Earth Collective is een collectief gesmeed uit een
aantal losse muziek-groepen uit verschillende stromingen. Mensen met verschillende talenten
en disciplines. Juist de combinatie van die separate stijlen, is de kracht van de het idee achter
One Earth Collective. Samen maken we een muzikale reis over de wereld, met invloeden uit
Zuid-Amerika, Afrika, het verre Oosten, maar ook uit de Keltische muziektradities of de oude
Ottomaanse tijd.

De Stichting vormt een schakel tussen een aantal kleine groepen muzikanten, andere
creatievelingen (vormgevers, kunstenaars, educators) of solisten die met behulp van het
netwerk dat door de stichting wordt gecreëerd, aansluiting vinden bij elkaar, podia, scholen en
andere belanghebbenden. Het doel daarbij is om de bijzondere muziek, die is ontstaan uit
diverse culturele tradities (kort gezegd ‘de wereld-muziek’) voor zo veel mogelijk mensen
toegankelijk te maken.

Missie

Muziek is een essentiële levensbehoefte van de mens. De missie van de Stichting is om de
wereld-muziek dicht bij mensen te brengen. Deze vorm van muziek is, mede ook juist door de
culturele lading, zeer geschikt om mensen te verbinden.
Dit kan zijn met live-optredens, educatieve activiteiten of diverse publicaties en uitgaven van
geluidsdragers.

Visie

De Stichting wil door het samenbrengen van een diversiteit van muzikanten van verschillende
wereldmuziek-stijlen een meerwaarde bieden vanuit waar het voor diverse podia en/of scholen
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een muzikale diversiteit kan aanbieden. De kwaliteit van de muziek is ook van groot belang. Het
gebruiken van professioneel geschoolde muzikanten waarborgt hierbij de kwaliteit.

Huidige situatie

De huidige situatie in de culturele sector is vol onzekerheden. Het is daarom ook niet haalbaar
om realistische cijfermatige verwachtingen samen te stellen. Het doel zal in ieder geval zijn om
zo veel mogelijk optredens te mogen uitvoeren en zelf evenementen te organiseren. Om de
kosten voor de activiteiten te dragen zal naast inkomsten van optredens, ook verkoop van
geluidsdragers, digitale media, merchandise en educatieve diensten worden gebruikt.

Op moment van schrijven staan er drie optredens in de planning in een tijdsbestek van vier
maanden. Het verzorgen van circa 1 optreden per maand zal voor het komende jaar worden
gezien als een goed resultaat.

Activiteiten

De activiteiten die de Stichting op korte termijn zal nemen zijn vooralsnog opbouwend van aard.
Daar wij als Stichting nog maar net zijn opgericht (d.d. 17 mei 2021), zullen wij een basis
moeten neerzetten om onze doelstellingen een degelijk fundament te geven. Denk daarbij aan
het maken van een uitgebreide, goed werkende website (incl. interactieve educatieve
materialen), het opstellen van interne reglementen, standaard-overeenkomsten klaar maken
voor vrijwilligers. Het werven van enkele vrijwilligers (voor o.a. administratie, evenementen,
website), het verzamelen van content voor social media, het maken van foto-materiaal, het
vervaardigen van promotie-materiaal. Het aanboren van verkoop-kanalen voor CD’s, digitale
uitgaves en andere uitgaven, zoals ons instrumenten kwartet-spel. Daar zal zeker tot medio
sept/okt. 2021 de aandacht volledig naar uitgaan.

Daarop volgt de 3e bestuurs-vergadering van het bestuur in ± oktober om vervolgstappen te
gaan uitzetten.

In de periode hierna (eind 21/begin 22) zal het gebouwde fundament worden benut voor het
werven of organiseren van meer optredens en/of educatieve activiteiten. De eerste resultaten
hiervan zullen dan rond Maart 2022 moeten volgen.

Na maart 2022 zal dan geprobeerd worden de lente en zomer-maanden maximaal te benutten
om de doelstellingen van de Stichting in frequentie verder te verhogen. Aanvullingen op dit
beleidsplan zullen dan in de notulen van de bestuursvergaderingen inzichtelijk worden.

Organisatie

Stichting One Earth Collective
Santpoorterplein 2 rd
2023 DN   HAARLEM
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info@oneearthcollective.nl
KvK 862610916

Bestuur

Voorzitter - Sandip Bhattacharya
Secretaris - Philip de Goey
Penningmeester - Piet Bezuijen

Het bestuur ontvangt geen vergoedingen voor verrichte werkzaamheden.

Werknemers

Stichting One Earth Collective heeft geen werknemers in dienst. De Stichting wordt ondersteund
door vrijwilligers en de professionele musici verrichten werkzaamheden voor de Stichting als
freelancer en factureren aan de Stichting.

Financiën

De Stichting haalt zijn baten in eerste instantie uit het verzorgen van optredens. De
opdrachtgever ontvangt van de Stichting één factuur. De Stichting wordt door de professionele
freelance muzikanten of geluidstechnici gefactureerd. Ook zijn er ‘vrijwillige musici’ verbonden
aan de Stichting (zoals ook het voltallige bestuur). Eventuele opbrengsten van hun prestaties
worden direct weer in de Stichting-doeleinden geïnvesteerd. Alleen onkosten, zoals reiskosten
of directe Stichtingkosten worden aan bestuur of vrijwilligers vergoed.

De verwachte omzet van de Stichting zal in het eerste, verlengde, boekjaar (tot eind 2022)
onder de € 20.000,- blijven. Wij zullen er daarom voor kiezen om in dit jaar nog te werken met
een 0%-Btw-tarief, omdat we waarschijnlijk meer zouden moeten afdragen dan dat we aan
verwachte kosten hebben. In overleg met onze boekhouder, Patrick Link, kan dit per kwartaal
eventueel nog bijgestuurd worden.
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