Stichting Vrienden van het Jeugdorkest Nederland
Opgericht in 1976 te Groningen
Doelstelling
Het steunen van het Jeugdorkest Nederland, voor zover van belang voor het goed functioneren
van het orkest en wel in het bijzonder op de volgende wijzen:
a.
het verlenen van financiële steun
b.
het in eigendom verkrijgen, houden en beheren van muziekinstrumenten en bladmuziek.
c.
Het tijdelijk ter beschikking stellen van bedoelde instrumenten en bladmuziek aan het
JeugdOrkest Nederland.
Stichting Vrienden van het Jeugdorkest Nederland
Ingeschreven in het Stichtingsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer
41009019.
Het werven van donateurs geschiedt door middel van
Directe benadering van oud-leden
Advertentie in programmaboek JON-concerten
Informatie op website JON
Algemene nieuwsbrief naar belangstellenden en relaties van het orkest
Regelmatige oproep via Sociale media
Activiteiten
Beurs JONg-talent
De jonge talenten in het JeugdOrkest Nederland betalen jaarlijks een deelnemersbijdrage. Deze
bijdrage is voor een aantal deelnemers te hoog. Het JON is de kweekvijver voor alle Nederlandse
talenten en daarom helpt de Stichting ‘Vrienden’ graag de financiële drempel voor een aantal
musici te verlagen met het toekennen van een beurs.
Nieuwsbrief
Minimaal vier keer per jaar wordt een digitale nieuwsbrief vervaardigd voor de Vrienden van het
JON.
Alumni activiteiten
In 2015 wordt gestart met een Alumni database. De oud-orkestleden steunen de huidige
orkestleden met advies d.m.v. workshops tijdens de projecten, eventueel adviesgesprekken en
delen van ervaringen buiten de projecten. Ook worden de Alumni zoveel mogelijk ingezet als
ambassadeurs voor het JON.

Marketingplan
Er is een vast bestand ‘Vrienden’ maar op dit moment worden er niet genoeg nieuwe vrienden
aangetrokken. Om dit te veranderen zal het marketingbeleid worden geïntensiveerd.
In 2015 is de website van het JeugdOrkest Nederland vernieuwd. Er is een aanmeldingspagina
waarop geïnteresseerden zich eenvoudig kunnen aanmelden als Vriend. Ook is er een pagina met
informatie over de stichting en een pagina met informatie over de anbi-gegevens. Er wordt ook
gewezen op de mogelijkheid om eenmalig te doneren.
Er zal een Vrienden-brochure worden gemaakt die tijdens concerten kan worden uitgedeeld en bij
de merchandise kan worden neergelegd. Deze brochure geeft informatie over de stichting en
bevat een antwoordformulier dat het mogelijk maakt om meteen Vriend te worden, maar ook om
vrijblijvend informatie aan te vragen. Tevens wordt hierin het rekeningnummer vermeld zodat er
‘spontane’ donaties gedaan kunnen worden. De brochure zal ook worden verspreid onder het
bestuur, het comité van aanbeveling en de orkestleden, zodat zij altijd informatie bij de hand
hebben wanneer ze geïnteresseerden ontmoeten.
De digitale nieuwsbrief verschijnt nu nog drie keer per jaar, maar zal voortaan minimaal vier keer
verschijnen. Bij speciale gelegenheden (bijvoorbeeld een extra concert, aanbieding of
crowdfundingactie) zullen extra nieuwsbrieven worden verstuurd. De nieuwsbrief zal ook digitaal
verschijnen op www.jeugdorkest.nl. Daarnaast verschijnt er vanaf 2016 een digitale nieuwsbrief
van het JeugdOrkest Nederland, waarin ook zal worden verwezen naar de Stichting Vrienden van
het JON.
Er zal op de website en in de brochure duidelijk worden uitgedragen welke voordelen het met
zich meebrengt om Vriend te worden. Vrienden zullen naast de nieuwsbrief speciale kortingen
ontvangen, bijvoorbeeld 25% korting op concerten in eigen beheer. Het wordt voor Vrienden
mogelijk gemaakt om kosteloos repetities bij te wonen. Ook zullen zij, in samenwerking met het
NJO, vanaf 2017 een speciale korting ontvangen op de JON-concerten tijdens NJO Muziekzomer.
Tijdens de zomertournee zal er een speciale borrel voor Vrienden worden georganiseerd.
Stichting Vrienden van het JON krijgt een eigen Facebook-pagina waarop aandacht zal worden
besteed aan de nieuwsbrieven, concerten en acties. Verder zullen er op de sociale media-kanalen
(Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) van het JeugdOrkest Nederland regelmatig
nieuwsberichten met betrekking tot de stichting en oproepen tot donaties worden geplaatst.

