Inleiding
De Stichting Top40van040 is opgericht met als doel het organiseren van (muziek)evenementen tot het bevorderen en
promoten van de de Eindhovense pop- en muziekcultuur en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. Dit doel vertaalt zich in de organsatie van
het jaarlijks terugkerend evenement Top40van040. Een evenement waarbij, onder begeleiding van een vooraanstaande
Eindhovense “huisband”, 040-oud en 040-nieuw samen op het podium staan. Er worden dan ook ieder jaar een tweetal
prijzen uitgereikt: de Harry’s. Een ouvreprijs en een prijs voor aanstormend talent. Deze worden uitgereikt door hun naamgever Harry van Hoof.
Zoals het er nu uitziet zal dit evenement plaatsvinden in de Effenaar en wanneer het toelaat, in een later stadium, wellicht
op een andere lokatie. Hierbij denken we ook aan een buitenevenement.
Daarnaast zal de stichting dit jaar een boek gaan publiceren: Top40van040. In dit boek staan de 40 grootste hits die in de
Top40 hebben gestaan en een duidelijke band hebben met de regio 040. Zanger, zangeres, band, componist, zullen voorbij
komen in dit boek.

STRENGTHS

WEAKNESSES

- Team (kennis en ervaring)
- Netwerken van eenieder
- Fantastiche huisband
- (Inter)nationale sterren
- Muziek verbindt
- Crossmediale mogelijkheden
- Bewezen concept

- Financiering
- Productie
- Tijd/ agenda’s

THREATS
- Medewerking (inter)nationale
sterren
- Snelheid van handelen
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OPPORTUNITIES
-Crossmediale mogelijkheden
- Inzet netwerken
- Promotie 040
- Goed doel koppelen
- Bewezen concept herhalen

Termijn van het beleidsplan
Om een en ander overzichtelijk te houden, en tegelijkertijd de korte(re) termijn mogelijkheden te kunnen pakken, zullen wij
van jaar tot jaar plannen. Zoals hierboven al geschreven zullen we dit jaar het boek (deel1?) publiceren en één evenement
in de Effenaar organiseren. Afhankelijk van het resultaat kijken we of we bij een volgende editie naar een andere lokatie
“moeten” kijken.

Missie, visie en strategie
Missie
Muziek is een bindende factor tussen mensen. Stichting Top40van040 hoopt door haar activiteiten (weer) meer mensen
met elkaar muziek te laten maken. Daarvoor hebben we nadrukkelijk gekozen voor de muziek uit de regio 040, om het zo
dichtbij mogelijk te houden en te laten zien dat er van alles mogelijk is, voor iedereen
Doelstelling
De Stichting Top40van040 is opgericht met als doel het organiseren van (muziek)evenementen tot het bevorderen en
promoten van de de Eindhovense pop- en muziekcultuur.
Strategie
De Stichting Top40van040 tracht haar doel onder meer te verwezelijken door onder andere het organiseren van festivals,
jamsessies, concerten en andere bijeenkomsten en evenementen. Daarnaast komt er een naslagwerk met de grootste
Top40-hits die zijn voortgebracht uit regio 040.
De bestuursleden beschikken over een gigantisch netwerk in Nederland, met als focusgebied 040. Zowel op bestuurlijk
niveau bij de gemeente, in de journalistiek, de zakenwereld en in de culturele sector zijn er veel mogelijkheden om samen
te werken.
Huidige situatie
Op dit moment zijn we reeds gestart met de organisatie van een tweede editie van het evenement Top40van040, op 5
oktober 2018, in de Effenaar. De eerste editie in de Effenaar was 10 november 2017 en was een groot succes.
Er wordt ook al flink geschreven aan het boek Top40van040. Het streven is het boek te presenteren net voor, of tijdens
de tweede editie van het evenement in de Effenaar.
Financiën
Er zijn inmiddels de nodige gesprekken gaande met (bestaande) sponsoren om een en ander gefinancierd te krijgen.
Daarnaast wordt er entree gevraagd bij de Effenaar. Veel onkosten zijn reeds gemaakt en betaald uit eigen organisatie(s).
Het boek gaat verkocht worden in diverse kanalen. Organisaties ((middel)grote ondernemingen/ gemeentelijke instellingen en dergelijke) worden benaderd om het boek als eindejaarsgeschenk af te nemen. Bij Van der Valk Hotel Eindhoven
en diverse andere vooraanstaande plekken zal het boek ook te koop zijn.
In eerste instantie zullen de gelden worden besteed aan de doelstelling. Mochten er nog middelen overblijven zullen deze
worden meegenomen naar een nieuwe editie van het evenement in de huidige vorm, of in een geupgrade versie.
Daarnaast zullen overgeleven gelden worden besteed aan mogelijke extra events en wordt er gekeken naar andere
muziekgerelateerde organisaties die wij wellicht zouden kunnen ondersteunen.
Organisatie
De Stichting Top40van040 bestaat uit de volgende bestuursleden:
Maarten van der Mésche - voorzitter (Creative Director Bureau Nouveau)
Rick Polman - penningmeester (Directeur Van der Valk Hotel Eindhoven)
Hans Matheeuwsen - secretaris (Uitgever/hoofdredacteur FRITS)

voorbeeld boek
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