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ACTIVITEITEN
JAARVERSLAG  

GRAP scout, ontdekt, geeft een platform, verbindt, monitort en deelt.  GRAP organi-
seert een veelheid aan activiteiten, net zo divers als de stad Amsterdam is. GRAP leidt 
talent uit de buitenwijken naar de grote podia in het centrum en weet zo veel verschil-
lende muzikanten, artiesten en publiek aan zich te binden. Met behulp van de activi-
teiten van GRAP kunnen de makers -waar het allemaal om draait-, zich zo succesvol 
mogelijk presenteren aan (nieuw) publiek, pers, media en muziekindustrie. SoulTrash, 
Akwasi, S10, Pitou en TAPE TOY: voorbeelden van trotse representanten van Mokum’s 
muziekcultuur, die mede via GRAP zijn opgeklommen. Talentontwikkeling in de breedte 
en in de diepte. Laagdrempelig, divers, inclusief en gericht op kwaliteit. Dat is talen-
tontwikkeling zoals GRAP die wil bieden. Voor een kleurrijk en bloeiend Amsterdams 
popklimaat: in, door, met en voor de stad. 

GR AP IN  2020 -  EEN JAAR OM IN  TE LEREN.
Het jaar 2020 startte zo mooi: een gemotiveerd team, volop nieuwe plannen en 
veel opkomend popmuziektalent in en uit Amsterdam eo. Medio januari 2020 
werd onze aanvraag voor het Kunstenplan 2021 - 2024 van de gemeente Amster-
dam door ons ingediend: Een ambitieus plan waarin wij beschreven op welke wij-
ze wij de keten van talentontwikkeling verder wilden versterken. Ook werd er na-
mens GRAP een meerjarige aanvraag ingediend voor de landelijke bandwedstrijd, 
de Grote Prijs van Nederland bij het Fonds Cultuurparticipatie. De opdracht voor 
de pilot-versie in 2020 was inmiddels tussen beide partijen, GRAP en bestuur 
Grote Prijs, overeengekomen, en de regio-finales waren reeds gepland...

Dit is het verslag 2020 van stichting GRAP talentontwikkelaar in de popmuziek in 
en voor Amsterdam. Het jaar 2020 is het vierde en laatste jaar van het Kunsten-
plan 2017 – 2020 dat onder de verantwoordelijkheid van het Amsterdam Fonds 
voor de Kunst wordt uitgevoerd. De nieuwe meerjarige aanvraag bij het Amster-
dams Fonds voor de Kunst voor de periode 2021 - 2024 is eind januari ingediend 
en medio augustus 2020 vastgesteld en toegekend door dit gemeentelijke fonds. 
Four More Years, riepen wij uit!

CORONA X  GR AP
In maart 2020 kwam ook de culturele wereld tot stilstand toen de angst voor het 
Coronavirus om zich heen greep: De zogenaamde eerste lock down gooide zand 
in de machine. Na wat sombere gedachtes over een onzekere toekomst werden 
toch de eerste plannen voor (her)starten van onze podiumactiviteiten gemaakt 

GRAP als 
kickstarter 
van muzikale 
carrières: 
dat is onze inzet, 
daar zijn wij goed 
in en daar gaan 
we voor.

Tim Knol – 1,5 meter sessie
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voor de periode die erop zou volgen. Never waiste a good crisis, zegt men wel in 
het Engels en ook bij GRAP Amsterdam Pop Music zagen we hier wel een uitda-
ging in. Het plan was om de uitvoeringsdagen in het Vondelpark Openluchtthea-
ter te verplaatsen naar medio september. En om bij heropening van de horeca, 
voorzichtig weer, een wekelijks optreden te organiseren van een opkomend ar-
tiest bij de Nieuwe KHL.

Waar de fysieke activiteiten, presentaties, showcases op diverse podia in stad 
helaas tot stilstand zijn gekomen, bood en biedt juist het online domein weer 
een extra kanaal om toch actief te blijven op het vlak van talentontwikkeling in de 
popmuziek: Of dat nu gaat om een adviesgesprek aan een muzikant via ZOOM, 
het streamen van een live-muziekcompetitie of het produceren van een weke-
lijkse podcast; wij bij GRAP hebben de mogelijkheden hiervoor eerst onderzocht 
en vervolgens ook ten uitvoer gebracht.

Ook het thuiswerken heeft voor alle medewerkers een oplossing geboden. Via 
Microsoft Teams werden wij in de gelegenheid gesteld om onze wekelijkse werk-
overleggen te blijven voeren en voor degene die toch een dagdeel op kantoor 
zou willen werken, werd dit ook mogelijk gemaakt. Daarbij volgen wij de (hygiëne)
richtlijnen van het RIVM voor onze medewerkers. Ons kantoor is inmiddels inge-
richt met afscheidingsschermen op de buro’s, zijn handenreinigers ruim voorra-
dig en heeft de Torkrol de badstoffen handdoek vervangen.

Het team van GRAP is er toch van overtuigd dat ook in Coronatijd talent goed 
ondersteund kan worden en in ieder geval goed voorbereid de periode hierna in 
kan gaan.

2 MEIS – 1,5 meter sessie



GRAP en Melkweg starten ieder nieuw jaar met een nieuwjaarsrede én gratis optredens 
van opkomende nieuwe Nederlandse acts. Veelal zijn wij met onze neus voor nieuw 
talent de eerste die jonge acts bij aanvang van het nieuwe jaar programmeert in 
aanloop naar hun show op Eurosonic Noorderslag. Dit jaar speelden Sterre Weldring, 
Susann., Myrwood, Josephine Odhil, Real Derek, Sterre Nacca & CRZE en Ben Forte.
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NIEUWJAARSSHOW
IN DE MELKWEG
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Josephine Odhil           Sterre Nacca
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GRAP en De Waalse Kerk 
slaan de handen ineen 
met een showcase-serie 
voor singer-songwriters: 
De Kerksessies. Tussen 
het publiek, zo dichtbij dat 
je ze bijna kunt aanraken, 
geven de beste jonge, Ne-
derlandse singer-songwri-
ters zich (figuurlijk) bloot 
tijdens een intiem con-
cert, midden in de bijzon-
dere sfeer van de kerk.  In 
2020 traden hier onder 
andere op S10, MEIS, La 
Loye, Mevrouw Tamara en 
Judy Blank.

KERKSESSIES 
IN DE WAALSE KERK
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BUITENSPELEN 
VOOR DE  
GRAP
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Wanneer de dagen lengen 
en de temperaturen stijgen, 
blijven we natuurlijk niet bin-
nen. GRAP programmeert en 
organiseert in samenwer-
king met en gecofinancierd 
door Sena Performers vier 
gratis toegankelijke show-
cases onder de noemer Bui-
tenspelen voor de GRAP in 
het Vondelpark Openlucht-
theater. 
Op 12 en 13 september tra-
den MAURINO, COLLIGNON 
en WIES op. Ieder concert 
bestond uit twee herhaal-
de blokken voor maximaal 
250 bezoekers geplaatst 
op stoelen. Eerdere jaren 
speelden hier onder meer: 
Jeangu Macrooy, BadJekkah 
met Typhoon, Altin Gün, So-
meOne, Tamino, Feng Suave, 
Janna Lagerström, YĪN YĪN, 
Bruxas, Tim Dawn,  Laura 
Sjin, I Am Oak, Tim Knol, Emil 
Landman, Yori Swart, Case 
Mayfield, Donna Blue,  The 
Dawn Brothers, VanWyck, 
The Visual, Jana Mila, CUT_, 
Kim Janssen, Figgie, Dakota, 
Clean Pete, Mister and Mis-
sisippi, Jo Marches, Luwten, 
Black Oak, Roos Blufpand, 
TenTemPiés, Orange Skyline, 
Alaska Pollock, ELLA en Eel-
ke Ankersmit. 
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ROCK YOUR 
BUSINESS

Doorbreken begint altijd 
met goede muziek. Maar 
met goede muziek alleen, 
ben je er nog niet. Als mu-
zikant ben je ook onder-
nemer. En je hebt kennis 
over de industrie nodig. 
Nu kun je tegenwoordig 
steeds meer zelf doen, 
maar je wil niet steeds 
opnieuw het wiel uitvin-
den. Daarom presenteert 
GRAP de workshopserie 
Rock Your Business. In 
2020 heeft GRAP een vier-
tal panelavonden kunnen 
organiseren: in februari en 
begin maart en later weer 
begin september en okto-
ber 2020.
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Brood en Spelen is dé nieuwe podcast voor ambitieuze muzikanten, nieuwsgie-
rige liefhebbers en toevallige voorbijgangers. Host Amber Roner neemt de weke-
lijkste muzikale actualiteiten door. Daarnaast bespreken Jasper van Vugt en Lars 
Kelpin in Brood en Spelen backstage om de week de actualiteiten in de muziekin-
dustrie met de grote spelers in de muziek.

BROOD EN SPELEN
WEKELIJKSE PODCASTREEKS
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1,5 METER SESSIES
IN SAMENWERKING MET DE NIEUWE KHL
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GRAP en De Nieuwe KHL 
presenteren 1,5 meter Ses-
sies, een wekelijke con-
certreeks met Nederlandse 
acts. Tijdens deze avonden 
kunnen bezoekers corona 
proof genieten van livemu-
ziek. Dit initiatief is ontstaan 
om artiesten in deze zware 
tijd te steunen. Tickets voor 
de sessies kosten 15 euro 
waarvan 10 euro recht-
streeks naar de artiest gaat. 
Toe aan een verantwoord 
avondje uit en daarmee 
Nederlandse artiesten een 
hart onder de riem steken? 
Geniet dan van unieke con-
certen op deze sfeervolle 
locatie.  Artiesten zoals Tim 
Knol, Yori Swart, Laura Sjin, 
YVI, Mevrouw Tamara, Sam & 
Julia, Joe Buck, Een Kasper 
en MEIS speelden al tijdens 
de 1,5 meter Sessies.
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GRAP IN DE MEDIA
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GRAP OP SOCIAL MEDIA
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EXPLOITATIE-OVERZICHT 2020
(in euro’s)

  Rekening 2020 Begroting 2020 Rekening 2019

B ATEN
Directe opbrengsten
 Publieksinkomsten  3.084 15.049 16.386
 Sponsorinkomsten – – –
 Overige inkomsten 4.454 100.000 -2.625
  –––––––––– –––––––––– ––––––––––
Totaal opbrengsten  7.538 115.049 13.761

Subsidie gemeente Amsterdam  212.185 200.000 210.292
Subsidie stadsdelen  – – –
Overige subsidies uit publieke middelen
 Struktureel – – –
 Incidenteel 1.718 25.000 12.500
Bijdragen uit private middelen  26.550 60.000 88.000
  –––––––––– –––––––––– ––––––––––
Totaal subsidies / bijdragen  240.453 285.000 310.792
  –––––––––– –––––––––– ––––––––––
TOTAAL BATEN  247.991 400.049 324.553

L ASTEN
Beheerlasten personeel  44.549 64.083 52.017
Beheerlasten materieel  15.466 42.959 24.186
  –––––––––– –––––––––– ––––––––––
Totaal beheerlasten  60.015 107.042 76.203

Activiteitenlasten personeel  123.805 131.547 155.557
Activiteitenlasten materieel  38.022 163.972 91.473
  –––––––––– –––––––––– ––––––––––
Totaal activiteitenlasten  161.827 295.519 247.030
  –––––––––– –––––––––– ––––––––––
TOTAAL LASTEN  221.842 402.561 323.233
  –––––––––– –––––––––– ––––––––––

SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING  26.149 -2.512 1.320

Saldo rentebaten/-lasten  – – –
  –––––––––– –––––––––– ––––––––––
EXPLOITATIERESULTAAT  26.149 -2.512 1.320
  ========== ========== ==========

Resultaatbestemming ten laste van bestemmingsreserves –  –
Resultaatbestemming ten gunste/laste van algemene reserve 26.149  1.320
  ––––––––––  ––––––––––
  26.149  1.320
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BESTUUR SVERKL ARING
“Het bestuur van stichting GRAP te Amsterdam verklaart hierbij dat de jaarrekening over het boekjaar 
2020 mede in overeenstemming met de voor dit jaar geldende subsidievoorwaarden is opgesteld. Het 
bestuur verklaart dat deze jaarrekening de vermogenspositie evenals het saldo van de staat van baten 
en lasten juist weergeeft en dat alle bezittingen en verplichtingen in deze jaarrekening volledig zijn 
opgenomen. Tevens verklaart het bestuur dat buiten de in deze jaarrekening aangegeven middelen de 
stichting geen andere middelen ter beschikking staan. Tot heden hebben zich geen gebeurtenissen na 
balansdatum voorgedaan die van materiele invloed zouden zijn op deze jaarrekening.”

ORGANISATIE
BESTUUR
Dhr. F.G. Janssen — Voorzitter, eigenaar Striped Elephant (content-marketing bureau)
Mw. E.M. Bos — Penningmeester, zakelijk leider Comedytrain en Toomler
Dhr. Dr. D.J. Elshout —  Secretaris (tot 24-11-2020), docent onderzoek Cultuur & Beleid Universiteit 

van Amsterdam
Dhr. P.J. vd Enden —  Bestuurslid (tot 24-11-2020), programmamaker Pinguin Radio,  

docent Conservatorium van Amsterdam
Dhr. E. van Andel —  Bestuurslid (tot 24-11-2020), programmeur Het Concertgebouw Amsterdam
Mw. H. Bannink  — Bestuurslid, Senior Legal Counsel at Vincent TV Producties
Mw. N. Jagesar  — Bestuurslid, Creative Manager Cloud 9 Music

MEDEWERKER S
Martijn Kramers  — Directeur fte 0,89 
Lars Kelpin  — Projectmanager fte 0,67
Dorus Smit  — Uitvoerend producent fte 0,67 (tot 1-11-2020)
Michelle Verhoeven  — Communicatiemanager fte 0,89 (tot 1-10-2020)

STAGIAIR S
Camille Borkelmans  — Student HBO CODARTS Rotterdam  (vanaf 1-2-2020)
Melany de Graaf  — Student HBO HKU Kunst & Economie  (vanaf 1-2-2020)
Noah Spann  — Student MBO PACT, ROC van Amsterdam  (vanaf 1-9-2020)
Thijs Alting  — Student MBO PACT, ROC van Amsterdam  (vanaf 1-9-2020)
Romee Borst  — Student MBO PACT, ROC van Amsterdam  (tot 1-7-2020)
Liza van As  — Student MBO PACT, ROC van Amsterdam  (tot 1-7-2020)

FREEL ANCER S
Donald Beekman  — DBXL, grafische vormgeving
Luud Goossens  — Marketing manager  (vanaf 1-10-2020) 
Angelo Pertijs  — Uitvoerend producent  (vanaf 1-11-2020)
Camille Borkelmans   — Online marketing  (vanaf 1-12-2020)

FACIL ITAIR
Amstelstad accountants & adviseurs – samenstelling en controle jaarstukken
BDO Noord-West – salarisadministratie 
Herenvest Groep Haarlem – verzekering- en risicomanagement 
TiMMit – hosting websites
XS4ALL – internetprovider
VBVB – ICT en telefonie 
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C ULTURELE ANBI
Om de status te krijgen moet een instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. 
Donateurs van culturele ANBI’s hebben vanaf 2012 extra belastingvoordeel; voor hen geldt een extra 
giftenaftrek. Culturele instellingen zijn instellingen die actief zijn in beeldende kunst, bouwkunst, 
erfgoed, (musea, archieven, archeologie, monumentenzorg), dans, film, letteren, muziek, popmuziek 
en (muziek)theater. Hieronder vallen bijvoorbeeld theatergroepen, schouwburgen, bibliotheken, 
filmhuizen, poppodia, letterenfestivals, filmfestivals, architectuurcentra, presentatie- instellingen 
en musea. Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. 
Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. 
Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift 
aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

ANBI  GEGEVENS
Naam: stichting GRAP      Kvk nr: 412 03 162      RSIN nr: 0086.45528

COLOFON

Stichting GRAP
Postbus 10928
1001 EX Amsterdam

Inschrijving register KvK: 41203162
BTW-nummer: NL0086.45528.B01
IBAN: NL40INGB0005547021

Bezoekadres: 
Laurierstraat 107a, Amsterdam 
T: 020.420 8160
E: info@grap.net

www.grap.net 
www.facebook.com/grapamsterdam 
www.twitter.com/grap_adam 
www.instagram.com/grap_adam
www.linkedin.com/company/grap-amsterdam-popmusic/
www.flickr.com/photos/grapamsterdam/

Tekst: Martijn Kramers
Beeldselectie: Camille Borkelmans
Grafisch ontwerp: DBXL
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