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1. Inleiding
Op 6 maart 2020 werd de Stichting René Samson opgericht.
Dit beleidsplan heeft betrekking op de periode maart 2020- februari 2023. In
dit beleidsplan verwoordt het bestuur de doelstellingen en de verwachte
resultaten van de gezamenlijke inspanning in de genoemde periode.
2. Visie en Missie
2.1 Visie
Het bestuur vindt dat het werk van de componist René Samson (1948-2019)
niet verloren mag gaan voor huidige en toekomstige generaties.
2.2 Missie
Het beheren van het werk van René Samson;
het beheren van de nalatenschap van René Samson;
het stimuleren van het uitvoeren van het werk van René Samson;
het bestuderen van het werk van René Samson en
het bevorderen van het verspreiden van deze kennis door het organiseren van
of deelname aan uitwisselingsprogramma's, congressen, concerten en
dergelijke.
3. Ambities
3.1 Veilig stellen van de muzikale nalatenschap. Dit heeft de eerste prioriteit.
Digitaliseren van alle composities. Daarna alles ordenen en het papieren archief
overdragen aan het Nederlands Muziek Instituut (NMI), waar het voor iedereen
beschikbaar is.

3.2 Muziek geschikt maken om over te kunnen dragen aan uitgeverij Donemus
(uitgeverij voor Nederlandse muziek). Hiervoor moet worden uitgezocht wie
momenteel de rechten van de gebruikte teksten heeft. De muziek zal in
kleinere porties worden aangeboden. Donemus maakt het werk geschikt voor
uitgave en biedt deze aan via zijn website.
3.3 Musici stimuleren het werk van René Samson uit te voeren. Hiertoe wordt
jaarlijks een concert georganiseerd, Samsoniade geheten.
Het eerste concert stond gepland op 5 juli 2020, maar kan door de corona
maatregelen geen doorgang vinden. Wij blijven zoeken naar een geschikte
datum.
3.4 Opnamen maken van de uitgevoerde muziek.
3.5 Regelmatig aanpassen en onderhouden van de website renesamson.nl
4. Verantwoording
Jaarlijks worden de inkomsten en uitgaven verantwoord in ons financieel
verslag, dat wordt gepubliceerd op de website renesamson.nl
De vorderingen in de verwezenlijking van de ambities worden verantwoord in
meerdere nieuwsbrieven per jaar, die worden verzonden naar alle abonnees en
worden gepubliceerd op de website renesamson.nl
5. Fondsenwerving
De fondsenwerving verloopt via de nieuwsbrieven en de uitvoeringen. Verder
gebruiken we de inkomsten van rechten en donaties om onze doelen te
bereiken. Voor specifieke en afgebakende projecten die de stichting entameert
of waarbij de stichting betrokken raakt worden fondsen aangeschreven voor
projectsubsidies. De stichting heeft geen winstoogmerk.
6. Bestuurlijke zaken

Er zijn geen bestuurswijzigingen voorzien voor de periode van dit beleidsplan.
De bestuursleden zijn volledig onbezoldigd. De jaarrekening wordt niet
gecontroleerd: de stichting werkt, hoofdzakelijk projectmatig gerelateerd, met
een kleine, overzichtelijke begroting.
Het privacy protocol zal worden gepubliceerd op de website renesamson.nl
7. Samenwerkingen
De stichting werkt nauw samen met musici, die al eerder werk van René
Samson hebben uitgevoerd en hun medewerking aan de Samsoniade’s hebben
toegezegd. Ook is er een nauwe samenwerking met uitgeverij Donemus.
8. Slot
Stichting René Samson is een stichting met een bescheiden begroting die,
gestimuleerd door musici en projecten waar musici bij betrokken zijn en
donateurs, aandacht zal blijven vragen voor het werk en in het bijzonder de
muzikale nalatenschap van de in 2019 zo plotseling overleden componist.

