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BESTUURSVERSLAG 2015
1. INLEIDING
Stichting Crazy Initiatives, opgericht juni 2013, maakt
nieuwe, gekke, bijzondere, culturele projecten. Allerlei
disciplines werken samen op interessante locaties.
Crazy Initiatives dus, die kunsten, uitvoerenden en
publiek in verrassende combinaties samenbrengen.
Want we willen bezoekers met elkaar in verbinding
brengen.

locaties. Deze sessies zijn er om te verbinden en
inspiratie op te doen. Maar ook om samen de creativiteit
de vrije loop te laten en richting te geven aan nieuwe
Crazy Initiatives.
Op zaterdag 28 november vond de allereerste sessie
plaats in Kunsthandel P. de Boer aan de Herengracht in
Amsterdam.

Bestuur
Voorzitter: R.P. van Roessel
Secretaris: R. Roskam
Penningmeester: W.J.F. Knoeff

Het programma van deze eerste avond was:
Oude meersters door de ogen van Hans Aarsman,
muziek van pianist Marnix van de Poll en tenor Jon
Etxabe Arzuaga en uiteraard een presentatie van de
stichting over de projecten.

Het bestuur komt minimaal eenmaal per jaar bijeen en
haakt incidenteel aan bij afspraken voor de ontwikkeling
van projecten.

Projectontwikkeling Clingendael Concerten
In 2015 is de basis gelegd voor een nieuw project in
Landgoed Clingendael. Zie onder.

2. VERSLAG 2015

Opdracht Hello Zuidas
De stichting heeft in opdracht van dienst Hello Zuidas
(gemeente Amsterdam) een muzikale act inclusief
aankleding verzorgd tijdens de kerstmarkt 15 december
op de Zuidas.

Het jaar 2015 stond in het teken van het verder
uitbouwen van de stichting. In voorgaande jaren is de
filosofie uitgewerkt, de website opgezet, een donateursprogramma ontwikkeld, de culturele ANBI-status
verworven, en verschillende projecten uitgevoerd.

A

Nocturnal Notes @ Pllek
Op woensdag 4 maart 2015 gaf pianist Marnix van de
Poll een betoverend pianoconcert in Pllek NDSM tijdens
een drie-gangen diner met het adembenemende
uitzicht op Amsterdam als decor.
Nocturnal Notes was een intieme avond bij kaarslicht
waarin de klanken van grootheden als Debussy,
Rachmaninov, Albéniz, Brahms en Gershwin de ruimte
vulden.

Partners van het project: Tony’s Chonolonely, JK
Verpakkingen, BNI Profijt, Rien de Wolf, Tweewieleroutlet
Over het IJ, Excelsior Zonwering, Evert Snel en Johnny
Loco.

Concerten en curatie Free Impro
Pianist Marnix van de Poll gaf losse optredens,
concerten, huisconcerten en workshops. Waaronder
concerten in een paviljoen van Dré Wapenaar in de tuin
van het Chabot Museum tijdens 24 Uur Cultuur in
Rotterdam.
Tevens cureerde Marnix Free Impro-sessies.

Op 20 september de sessie tijdens de buurtbrunch in de
Baarsjes i.s.m. winkeliersvereniging Jan Eef. En de
Monday Match van 5 oktober in het Bimhuis
Amsterdam.

Crazy Ambassador Session #1
Tweemaal per jaar vinden er Crazy Ambassador
Sessions plaats, speciaal voor onze ambassadeurs.
Bijzondere en exclusieve sessies op verrassende
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Partners tot nog toe: Stadsdeel Haagse Hout (beheerder
Landgoed Clingendael), Japanmuseum het SieboldHuis
en Hotel Okura Amsterdam.

3. FINANCIEN
Stichting Crazy Initiatives is btw-plichtig. Onderstaande
bedragen zijn daarom ex. btw.
Kosten en baten 2015
De totale kosten voor 2015 bedroegen €6.406,-.
Die kwamen voor rekening van het project Nocturnal
Notes (31%), uitbetaling gage losse optredens (33%) en
de opdracht van Hello Zuidas (20%). Overige kosten
waren voor projectontwikkeling en overhead.
De totale kosten werden gedekt door bijdragen van
partners voor Nocturnal Notes (31%), vergoedingen voor
losse optredens (27%), opdracht van Hello Zuidas (20%)
en donaties van ambassadors (22%).

Nieuwe Crazy Ambassador Sessions
Twee nieuwe sessies voor onze Crazy Ambassadors
zullen in het nieuwe jaar plaatsvinden op twee
verrassende locaties.

5. CONCLUSIE
Bouwend op voorgaande jaren is de stichting volledig
operationeel met een interessant netwerk van partners,
Crazy Ambassadors en uiteraard publiek. Het jaar 2015
stond voornamelijk in het teken van projectontwikkeling
om in 2016 een aantal mooie projecten neer te zetten.

Amsterdam, 11 augustus 2016
Geen winst
De stichting heeft in 2015 geen winst en geen verlies
gedraaid. Het banksaldo op 31 december 2015 was
€ 250,21.

4. PLANNEN KOMEND JAAR

A

Nocturnal Notes @ Gustafson
Een nieuwe editie van Nocturnal Notes staat gepland in
het voorjaar van 2016 bij de bekende pop-up Gustafson
op de Westergasfabriek Amsterdam.

Clingendael Concerten
Concertpianist Marnix van de Poll zal een weekend lang
concerten geven in de prachtige Japanse Tuin in
Landgoed Clingendael Den Haag: vrijdag 3, zaterdag 4
en zondag 5 juni 2016.
De concerten zijn geënt op het thema “rust en balans in
je leven”, een actueel onderwerp. Ontspannen en rust
vinden is in Japan onlosmakelijk verbonden met de
natuur. En ook muziek kan bijdragen bij het hervinden
van balans.

Door het natuurelement van de Japanse Tuin te
verbinden met (Japanse) muziek wordt een moment
gecreëerd dat verbondenheid en inspiratie oplevert voor
de bezoekers. Verbonden met zichzelf, verbonden met
elkaar.
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