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1 INLEIDING 

Dit is het beleidsplan van de stichting Hijiri Shakuhachi. Het bestuur van de stichting herziet het beleidsplan 

één keer per jaar tijdens de jaarvergadering.  

In dit beleidsplan zet stichting Hijiri Shakuhachi uiteen hoe de stichting haar doelstellingen vertaalt in con-

crete activiteiten. Ook is een begroting voor twee jaar opgenomen. 

Stichting Hijiri Shakuhachi is opgericht in 2017 met als doelen: 

• Vergroten van de bekendheid van de shakuhachi 

• Bevorderen van het gebruik van de shakuhachi in de uitvoerende kunsten.  

• Bevorderen van het niveau van het shakuhachi spel. 

• Voortzetten van de traditie van het shakuhachi spel.  

  

De stichting kan hiervoor activiteiten in eigen regie ondernemen of financiële, personele en materiële steun 

geven aan activiteiten van derden als deze activiteiten de doelstelling van de stichting bevorderen. 

2 VISIE 

De stichting Hijiri Shakuhachi bestaat omdat de shakuhachi als instrument veel te bieden heeft op muzikaal 

en cultureel gebied maar ook als instrument voor persoonlijke en muzikale ontwikkeling van de bespeler. 

De shakuhachi is echter als instrument onbekend. Er zijn weinig mogelijkheden om de shakuhachi te beluis-

teren en om de kennis en vaardigheden van bespelen, uitvoeren en componeren te verdiepen. Daarom wil 

de stichting zich inzetten voor de promotie van dit unieke instrument.  De stichting streeft hierbij een hoge 

kwaliteit na, zowel in de Japanse traditionele muziek als in de andere kunstvormen waarin de shakuhachi 

een rol speelt. Ook amateursbeoefening wordt gesteund door de stichting, in binnen kwaliteits kaders. 

 

3 MISSIE 

Het is de missie van de stichting de shakuhachi op muzikaal en cultureel gebied te promoten en bespe-

lers van het instrument te steunen. Om de kwaliteit te borgen zal de stichting ernaar streven professi-

onele uitvoerders en vakbekwame docenten te betrekken bij activiteiten waar de stichting aan bij-

draagt. De stichting ondersteunt en bevordert het bespelen van de shakuhachi door amateurs met 

vakbekwame docenten. 

  



4 AMBITIE 

4.1 HET IS DE AMBITIE VAN DE STICHTING OM  
▪ Jaarlijks minstens aan vijf activiteiten bij te dragen door een subsidie of een garantstelling. 

▪ Het aantal uitvoeringen van culturele uitingen met shakuhachi te laten toenemen 

▪ De kwaliteit van de uitvoering te verbeteren door subsidies of garantstellingen te geven om vakbe-

kwame docenten en uitvoerders te betrekken bij onderwijs en uitvoering. 

▪ Het aantal mensen dat de shakuhachi bespeelt te laten toenemen 

▪ De vaardigheid bij de spelers te laten toenemen 

▪ Het instrument bij conservatoria onder de aandacht te brengen om zo professionele belangstelling 

te vergroten. 

▪ Het aantal composities voor shakuhachi uit te breiden, ongeacht het genre muziek en de kunst-

vorm 

5 STERKTE EN ZWAKTEN VAN STICHTING OM HAAR DOELEN TE BEREIKEN 

5.1 STERKTEN/ZWAKTEN (INTERN) 

5.1.1 Sterkten van de stichting 

▪ Enthousiast bestuur 

▪ Nationale en Internationale connecties zoals ESS, SFP en veel docenten 

▪ Deskundigheid op muzikaal vlak 

▪ Internationale oriëntatie 

▪ Redelijk goed bij kas 

5.1.2 Zwakten 

▪ Relatief onervaren bestuur 

▪ Sponsoren, gering aantal, onduidelijk wie en hoe te bereiken 

 

5.2 KANSEN EN BEDREIGINGEN (EXTERN) 

5.2.1 Kansen 

▪ Promotie goedkoop en gemakkelijk via de website en sociale media 

▪ Enthousiaste spelers die ook live demonstraties kunnen geven 

5.2.2 Bedreigingen 

▪ Instrumenten zijn moeilijk verkrijgbaar 

5.3 STERKTE-ZWAKTE ANALYSE 
De sterkte-zwakte analyse leidt het bestuur naar de volgende maatregelen 

- Eerste focus van het bestuur is op het organiseren van concerten en workshops. Hiervoor organi-

seert de stichting een jaarlijks terugkerend evenement met steeds wisselende spelers en docenten 

onder de naam ‘Carte blanche à’ 

- De stichting overweegt een instrumentenfonds op te richten. Vanwege de kwetsbaarheid van bam-

boefluiten zal het voorlopig alleen kunststof instrumenten bevatten. Het bestuur zoekt nog naar 



een modus voor aansprakelijkheid bij schade, borgstelling en huurvergoeding. Ook onderzoekt de 

mogelijkheden voor verzekering van de instrumenten. 

6 2020 

6.1 ACTIVITEITEN IN 2020 

6.1.1 Carte Blanche à.. 

Voor dit jaar wordt het jaarlijkse ‘Carte Blanche à ‘ georganiseerd met Justin Senryu Williams. Hij zal een 

workshop geven en een concert verzorgen. 

6.1.2 Hijiri spelersgroep  

Er zijn in het netwerk van de stichting een aantal enthousiaste spelers die bereid zijn met een live optreden 

de shakuhachi te promoten. De stichting ondersteunt de groep met een aantal lessen zodat de ke kwaliteit 

van de optredens geborgd is en het een echte promotie is. 

- . 

6.1.3 Inkomsten 2020 

- Sponsoren € 2000 

6.1.4 Uitgaven 2020 

Uitgaven in 2020 hebben vooral betrekking op de activiteiten van de stichting, de website en bankkosten. 

Voorgaande jaren bleek dat de bijdrage van de stichting voor de ‘Carte Blanche à’ ongeveer €1500. Voor de 

ondersteuning van de lessen aan de Hijiri spelersgroep ongeveer € 400.  



7 2021 

7.1 ACTIVITEITEN IN 2021 

7.1.1 Carte Blanche à 

▪ concert en workshop. 

▪ In onderzoek: opname van CD / video reigistratie 

7.1.2 Hijjiri spelersgroep 

Ook dit jaar wil de stichting de Hijiri spelersgroep ondersteunen met lessen en eventueel uniforme en her-

kenbare kledij. 

7.2 BEGROTING 2021 

7.2.1 Inkomsten 

• Sponsoren € 2000 

7.2.2 Uitgaven 

• Bijdrage stichting aan Carte Blanche € 1500 

• Ondersteuning Hijiri spelersgroep € 500 

7.2.2.1 Vaste kosten 

• Bankkosten, ongeveer € 150,-  

 

 


