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BELEIDSPLAN
Doel van de Stichting
Stichting Piano Edam organiseert jaarlijks een PianoWandeling in de stad Edam met als doel een zo
breed mogelijk publiek uit de regio, provincie Noord-Holland of daarbuiten te laten genieten van
pianomuziek. Deze muziek kan beluisterd worden op 24 locaties in Edam, veelal bij particulieren thuis of
op openbare karakteristieke locaties. De piano of vleugel wordt bespeeld door de bewoner zelf of door
een door het bestuur aangetrokken pianist. Dit zijn veelal
bevlogen musici,
jonge
conservatoriumstudenten of leerlingen van een muziekschool, die allen in Edam een podium vinden om
hun kunsten te tonen.
Een belangrijke voorwaarde voor de musici is dat zij belangeloos optreden. Het bestuur zorgt voor de
huur van een piano of vleugel op de verschillende locaties.
De binnenstad van Edam leent zich uitstekend voor een wandeling. Het oude centrum met zijn sfeervolle
straten en karakteristieke huizen biedt een decor dat past bij het beluisteren naar diverse genres
pianomuziek De route is uitgezet en is voor ieder vrij toegankelijk en kosteloos. De routekaart is
kosteloos verkrijgbaar bij o.a. de VVV en diverse andere locaties in de stad en op de website.
De horeca in het centrum sluit aan bij de PianoWandeling door passende menu’s te presenteren en
maakt daardoor de wandeling tot een complete beleving. De Pianowandeling vindt in principe plaats op
de laatste zondagmiddag in mei.
In de afgelopen 14 jaar heeft de PianoWandeling Edam een naam opgebouwd. Jonge musici komen
graag naar Edam en zien dit als een kans om zich voor een groter publiek te presenteren. Een aantal
noemt de PianoWandeling Edam de start van zijn/haar muzikale carrière. Hierdoor is het niveau hoog, en
is PianoWandeling Edam uitgegroeid tot een evenement van betekenis. Dit is niet onopgemerkt
gebleven. Inmiddels vinden PianoWandelingen plaats in Schagen, Culemborg, Rheden en Veenendaal.
De PianoWandeling wordt afgesloten met een slotconcert in de Grote Kerk in Edam. Ook hiervoor is de
toegang gratis, zij het dat na afloop van het concert een collecte bij de deur plaatsvindt.

Financiën
De stichting komt aan haar geld op de volgende wijze:
• donaties van de PianoVrienden
• overige sponsors
• collecte bij de uitgang van de Grote Kerk na afloop van het slotconcert
De inkomsten worden op rekening NL37 RABO 0118 8628 98 gestort die op naam staat van de Stichting
Piano Edam. De penningmeester legt rekening en verantwoording af aan het bestuur. Het geld van de
stichting wordt alleen aangewend voor kosten die direct samenhangen met de organisatie van de
PianoWandeling. De bestuursleden krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden. Ook de pianisten en
de locatiehouders ontvangen geen vergoeding.
De Stichting Piano Edam heeft de status van ANBI cultureel.
RSIN: 815599328

Publiciteit
Geruime tijd voor aanvang van het evenement wordt in de regionale pers aandacht geschonken aan de
PianoWandeling. De website is altijd toegankelijk en wordt geregeld bijgewerkt. De sponsoren krijgen op
de website een link naar hun eigen website.

Aansprakelijkheid
De PianoWandeling is een gratis toegankelijk evenement. De Stichting is op geen enkele wijze
aansprakelijk voor welke (in)directe schade dan ook, geleden door een bezoeker van of deelnemer aan
het evenement.
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