De Stichting Rhythm for Revival bestaat in het seizoen 2016 -2017 tien jaar.
10 jaar educatieve projecten in Burundi.

Secretarieel jaarverslag 2017.
A. Bestuurlijke activiteiten
1. Het bestuur bestaat in 2017 uit: Johan de Visser, voorzitter; Jacques Kerssemakers,
penningmeester; Caroline Westgeest, secretaris.
2. Het bestuur komt in 2017 acht maal voor overleg bij elkaar.
Hoofdthema’s:
 Voortgang van het project in Burundi
 De situatie in Burundi
 De financiële situatie
 Acquisitie van donaties en subsidies ter ondersteuning van het project in Burundi
 Verbreding van het draagvlak
 PR
 Zoeken van vrijwilligers ter ondersteuning van uitvoerende taken en ter uitbreiding van
het bestuur
3. De penningmeester en de secretaris komen bijeen voor overleg met de
kascontrolecommissie ten behoeve van:
 Inzicht in de boekhouding en de financiële verslaglegging
 Controle van de jaarrekening
 Adviezen op het gebied van de boekhouding en de acquisitie
Na deze bijeenkomst wordt, op advies van de kascontrolecommissie, door het bestuur aan
de penningmeester décharge verleend.
4. De penningmeester en de secretaris komen 12 maal bijeen voor overleg over de acquisitie
van donaties, het aanschrijven van fondsen en over het samenstellen en versturen van de
halfjaarlijkse nieuwsbrief naar de donateurs.
5. De secretaris onderhoudt de contacten met de projectleiding in Burundi over:
 De voortgang van de projecten
 De verslaglegging van de projecten, organisatorisch, secretarieel en financieel
 De beoordeling van de kwaliteit per lesplaats (site) , in zowel organisatorisch als
didactisch opzicht
 Toekomstplannen en de begroting
 Materialen t.b.v. PR: foto’s en films
6. De secretaris onderhoudt samen met de penningmeester de contacten met de donateurs
7. De website is in 2017 vernieuwd.
8. De stichting heeft een eigen Facebookpagina, welke dit jaar werd onderhouden door de
secretaris i.s.m. een van de donateurs.
9. Om goed op de hoogte te blijven van de situatie in Burundi, heeft de secretaris regelmatig
contact met de Nederlandse ambassade aldaar.
10. Samenwerking met ‘Ambassadeur Slagerij van Kampen’.
a. Deze slagwerkband is sinds 2012 ambassadeur voor de Stichting Rhythm for Revival. Zelf
geven zij geen donaties, maar zij vragen tijdens elk optreden aandacht voor het project,

waarop een collecte tijdens de pauze volgt. Het gaat hier om substantiële bijdragen voor
de uitvoering van het project (zie ook financieel jaarverslag).
b. Het bestuur van Rhythm for Revival is in 2017 acht maal in overleg geweest met het
management van Slagerij van Kampen.
11. In november 2016 is projectleider Felix Niyonkuru te gast geweest in Nederland. Het bestuur
heeft inspanningen verricht om de reis en het visum te bekostigen en te organiseren. Samen
met de secretaris reist dhr Niyonkuru enkele malen naar ambassadeur Slagerij van Kampen,
om de contacten aan te halen. Maar ook om samen met de 5 slagwerkers van de band te
repeteren en een spetterend optreden te verzorgen ter aftrap van het jubileumseizoen van
Rhythm for Revival. Dit heeft onder grote belangstelling plaats gevonden op 18 november
2016 in de Stadsschouwburg te Nijmegen. Dit optreden, en vooral de ontmoeting tussen de 5
bandleden en Felix, de gezamenlijke repetities en optreden in Burundese stijl hebben een
nieuwe impuls gegeven aan de band met ambassadeur Slagerij van Kampen. In 2017 wordt
hier met volle tevredenheid op teruggeblikt. Ook de naamsbekendheid is hierdoor weer
groter geworden.
B. Projecten in Burundi
1. Van september 2016 t/m juli 2017 zijn 600 kinderen en jongeren opgeleid tijdens project
XIII.
2. In 2017 worden de nieuwe lesplaatsen Kajaga en Mutakura geopend. Dit zijn arme
volkswijken waar veel kinderen en jongeren wonen. Ze staan te popelen om te mogen
beginnen.
3. In september 2017 gaat het 14e project van start op 9 plaatsen.
4. De projectleiding hoopt deze cursus in het voorjaar van 2018 af te kunnen sluiten met
een concours (zie beleidsplan).
C. Beleidsplan voor 2018:
In 2018 hoopt het bestuur:
1. de opleiding te ondersteunen van in totaal 1000 kinderen op 10 lesplaatsen, verdeeld
over twee halfjaarlijkse cursussen.
2. Nieuwe lesplaatsen te openen, o.a. met de verkregen steun van de donateurs, de
collectes bij Slagerij van Kampen en via de aan te schrijven fondsen.
3. De organisatie van een concours te ondersteunen ter afsluiting van de 14e cursus. Via
een concours vraagt men in het land zelf extra aandacht voor het project:
 aan beleidsmakers op het gebied van gezondheid en educatie
 Aan overheidsfunctionarissen
 Via radio en t.v.
4. De aanschaf van een transportmiddel te ondersteunen, c.q. een kleine vrachtwagen,
zodat de trommelaars zich met de trommels kunnen verplaatsen naar de optredens,
waar zij kleine verdiensten hebben en waar zij extra aandacht voor het project kunnen
vragen.
5. De vervaardiging van nieuwe lesmaterialen over gezondheid, hygiëne en de preventie
van Aids te realiseren.
6. In Nederland van verzoeken om financiële steun te intensiveren.
7. Presentaties te houden met beeld en geluid over het project en het land Burundi. Deze
worden aangeboden aan ‘verenigingen en clubs van weldoeners’.

