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KICKSTARTER 
VAN MUZIKALE 
CARRIÈRES  

Dit is het jaarverslag over 2019 van stichting GRAP (GroepenRaad Amsterdamse Pop-
muziek), talentontwikkelaar in de popmuziek en daarbuiten. Dit jaarverslag omvat ver-
schillende activiteiten die de keten van talentontwikkeling in de popmuziek verster-
ken. GRAP organiseert diverse producties, coachingtrajecten, workshops, showcases, 
festivals en competities gericht op scouting en begeleiding van aanstormend en meer 
gearriveerd Amsterdams popmuziektalent in de breedste zin van het woord en voor alle 
genres. Dit is het derde jaar van het Kunstenplan 2017-2020 dat onder de verantwoor-
delijkheid van het Amsterdam Fonds voor de Kunst wordt uitgevoerd.  

EVENEMENTEN

Het jaar 2019 bood voor GRAP veel mogelijkheden om verschillende talenten een goed en 
fijn podium te bieden. GRAP organiseerde de vierentwintigste editie van de Amsterdamse 
Popprijs, de drieëntwintigste editie van Wanted en de twintigste editie van Mooie Noten. 
De competities zijn inmiddels een serieuze springplank gebleken voor meerdere acts. Zo 
wisten afgelopen jaren de winnaars van de Amsterdamse Popprijs een plek in de line-up 
van het prestigieuze Noorderslag-festival te bemachtigen. Dit is voor de Nederlandse mu-
ziekindustrie het belangrijkste festival om nieuw Nederlands talent te scouten. De pop-
sector, altijd op zoek naar vers talent, houdt ook de winnaars en finalisten van de overige 
competities nauwlettend in de gaten. 

GRAP presenteerde dit jaar diverse showcases zoals NAAKT in De Waalse Kerk, Zwoel 
in Cinetol en GRAP x Kopstootbar Live op de genoemde locatie. GRAP organiseerde de 
Muzikantendag ook dit jaar in de Melkweg en in juni, juli en augustus vonden in het Von-
delpark Openluchttheater vier zomerse edities van Buitenspelen voor de GRAP plaats. 
Tijdens Eurosonic Noorderslag organiseerde GRAP onder de vlag van POPnl panels over 
gemeentelijk en provinciaal popbeleid. Hierbij waren wethouders, ambtenaren en muzie-
kindustrieprofessionals bij aanwezig.  Om doorstroming van talent te bevorderen zoekt 
GRAP continu samenwerking met partijen voor het ontwikkelen van een groot platform. Zo 
heeft GRAP in 2019 onder andere Dichterbij georganiseerd in samenwerking met School 
der Poëzie, Gemeente Amsterdam, Mokumboot, Westergas en Kunsttraject Amsterdam. 
Ook zijn de coachingtrajecten dit jaar weer verder uitgebreid, naast de adviesconsults en 
workshops worden er ook kick offs georganiseerd voor alle deelnemers van de competi-
ties. Door meerdere contactmomenten met verschillende acts, wordt de binding met de 
muzikanten nog groter, wat resulteert in een grotere zichtbaarheid van GRAP in het hele 
werkveld. Op de volgende bladzijdes is meer te lezen over de verschillende projecten van 
GRAP.
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AMSTERDAMSE 
POPPRIJS 
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De Amsterdamse Popprijs 
is dé competitie voor bands 
uit Amsterdam in alle stijlen. 
Voor de vierentwintigste edi-
tie schreven 52 acts zich in. 
Dertig deelnemers wisten 
zich te verzekeren van een 
plek in een van de vijf voor-
rondes. Deze vonden plaats 
op verschillende podia, ver-
deeld over diverse stadsde-
len van Amsterdam: Cinetol 
(Zuid), Doka (Oost), Garage 
Noord (Noord), Q Factory (Oost) 
en CREA Amsterdam (Oost). 

Er gingen twaalf acts door 
naar een van de halve fina-
les in de bovenzaal van Pa-
radiso. Dit waren Ben Forte, 
 Gunyama, Minor Citizen, Void-
fare, Valentino., Stroomduiker,  
Leah Rye, Cypre, Rumble in 
the Barn, La Nique, Molly en 
Gutnic & The Galaxy. Uitein-
delijk gingen Minor Citizen, 
Ben Forte, Molly, La Nique, 
Valentino. en Gutnic & The 
Galaxy door naar de finale in 
de OZ in de Melkweg. 
Ben Forte won de Amster-
damse Popprijs 2019. Deze 
act treedt hiermee in de 
voetsporen van onder andere 
Wies, Tape Toy, Radio Eliza, 
Jagd en Sarah-Jane.
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MOOIE 
NOTEN
Mooie Noten is de compe-
titie voor singer-songwriters 
en akoestische duo’s en 
trio’s. De competitie draait 
om de popsong zelf. Mooie 
Noten is een begrip in heel 
Nederland, niet in de laat-
ste plaats door de prach-
tige speellocaties. De drie 
voorrondes speelden zich 
af in Theater Bellevue (Cen-

trum), de Roode Bioscoop 
(Centrum) en De Nieuwe KHL 
(Oost). Uit de 54 inschrijvin-
gen wisten 18 deelnemers 
zich voor deze voorrondes 
te plaatsen. De halve finale 
van de twintigste editie van 
Mooie Noten vond plaats 
in de bovenzaal van Para-
diso. Hier speelden Sophie  
Janna, Neomi, Stroomduiker, 
Jordi Martin, Susann., Sterre   
Nacca x CRZE en Bernice Al-
oyse om een van de drie fina-
leplekken. Wie de finale weet 
te halen kan op een zonnige 
zondagmiddag een nieuw 
publiek van duizenden men-
sen aanspreken. Uiteinde-
lijk ging de finalestrijd in het 
Vondelpark Openluchtthe-
ater tussen Susann., Jordi 
Martin en Sophie Janna. De 
jury was betoverd door het 
optreden van Susann.. Zij 
ging ervandoor met de titel 
en het prijzenpakket.

54
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WANTED

In totaal schreven 50 acts zich in voor de drieëntwintigste editie. Daarvan gin-
gen er 21 door naar de voorrondes in Q-Factory (Oost). In de finale in de Melkweg 
stonden zeven acts: George Kush Collective, JuliusRhymz, Om & Om, Jayshon,  
Vic Mane, Team FA en Team Noncha. Wie de finale weet te halen krijgt extra feed-
back op zijn of haar muziek: Abbey Road lnstitute organiseert een workshop over 
het produceren van hiphopmuziek in de studio. Uiteindelijk ging Om & Om er met 
de winst en de titel ‘Most Wanted’ vandoor.

Hiphopmuzikanten uit heel Nederland kunnen zich inschrijven voor de competi-
tie Wanted. Sinds een aantal jaren is de competitie open voor tape-acts en live 
muzikanten, zolang zij maar spelen in het genre hiphop. Tijdens de competitie 
worden de deelnemers intensief begeleid door de drie coaches, allen belangrijke 
spelers in de hiphopscene. Zij geven de deelnemers feedback op de shows en 
adviezen voor het verdere verloop van hun carrière. De coaches die deze editie 
meewerkten waren Leeroy (Zwart Licht), Kimo en Skinto (Stepherd & Skinto). 
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Biekman (AT Bookings), Angelo Bromet (Melkweg), Fulco Polderman (Warner Music), 
Edwin Mulder (Topbillin’), Roger Brouwn (Missin’ Link), Roel Coppen (Friendly Fire), 
Bas Jansen (MOJO), Patrick Coelho (FunX), Sander Spriel (Snowstar), Jacco Tama 
(Kaiser Management), Guillaume Warmerdam (LAB Music) en Tomas Luyke (V2 Re-

cords) hebben dit jaar in de Melkweg in een panel gezeten.

ROCK YOUR BUSINESS

Rock Your Business is de naam van een serie adviespanels voor muzikanten 
over de zakelijke aspecten van hun beroep. De panels spelen in op de behoefte 
onder muzikanten om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in 
de muziekindustrie. Elke maand worden drie experts met erkende staat van 
dienst ondervraagd over hun ervaringen. Verschillende experts zoals Githa 



In samenwerking met de 
Melkweg organiseerde 
GRAP op de eerste vrij-
dagavond van januari de 
Nieuwjaarsshow. In zo-
wel de Upstairs als de Ci-
nema waren er shows van 
Wies, Sam Solo, Morado, 
Laura Sjin, Makkie Kap-
ting en John-Lewis Cabot. 
Naast de optredens was 
er ook een nieuwjaars-
rede door Angelo Bromet 
over 2019: ‘De staat van 
de straat’. Aanwezig in het 
publiek waren belangrijke 
spelers uit de Nederland-
se muziekindustrie die 
de Nieuwjaarsshow zien 
als voorproefje van het 
bekende Noorderslagfes-
tival, waar de bands zich 
twee weken later pre-
senteerden aan de Euro-
pese muziekindustrie. De 
Nieuwjaarsshow werd dit 
jaar gepresenteerd door 
Amber Roner.

NIEUWJAARSSHOW
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ZWOEL
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nieuw publiek, media en muziekindustrie op een sfeervolle, intieme locatie. 
Er werden het afgelopen jaar drie edities georganiseerd. Talent dat afgelopen jaar 
heeft opgetreden is: Tape Toy, Queen’s Pleasure, Price, Love Couple, Darlyn en 
Sam & Julia.

In 2019 presenteerde GRAP en Cinetol de nieuwste Nederlandse acts tijdens de 
concertreeks Zwoel. Tijdens Zwoel zie je toffe acts om in de gaten te houden en 
die al aardig op weg zijn bekend te worden bij een groot publiek. Bands en acts 
die al een stapje verder zijn krijgen zo de gelegenheid zich te presenteren aan 



GRAP en De Waalse Kerk sloegen de handen ineen voor Naakt, een serie 
showcases voor singer-songwriters. Midden tussen het publiek, zo dichtbij dat 
je ze bijna kunt aanraken, geven de beste jonge singer-songwriters zich figuur-
lijk bloot tijdens een intiem concert in de bijzondere sfeer van deze historische 
kerk. In 2019 stonden Black Oak en Neomi, Pitou samen met Frank Wienk en 
Mischa Porte (Lost Lines) en tot slot Will Knox met gastoptredens van Gosto 
en Kris Berry op het podium.

NAAKT
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GRAP x KOPSTOOTBAR 
LIVE
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GRAP en de Kopstootbar wilden de donderdagnacht verbreden. Of liever ge-
zegd verlengen door dansbare livemuziek te programmeren voor de stapavond 
begint. Er werd breed geprogrammeerd, alle genres welkom, zolang er maar 
gedanst kon worden. Tijdens de twee edities speelden Tessel (garage-surf rock), 
Alison Marble (britpop, shoegaze) en Nederlandstalige rappers MC Lost en Djesco.

16



BUITENSPELEN 
VOOR DE GRAP

Het Vondelpark Openluchttheater biedt drie zaterdagmiddagen en Tweede Pink-
sterdag een podium aan Buitenspelen voor de GRAP. Amsterdamse muzikanten 
die kleinere podia zijn ontstegen krijgen deze dagen de kans zich te presenteren 
aan een groot, nieuw publiek. De aftrap tijdens het festival op Tweede Pinkster-

dag kwam van Feng Suave, Bruxas, Janna Lagerström, Donna Blue en Yīn Yīn. De 
eerste zaterdagmiddag stond in het teken van singer-singwriters met Tim Knol, 
I am Oak, Mevrouw Tamara, Tim Dawn en Laura Sjin. Ook Son Mieux en A.M.Sam 
speelden in het Vondelpark. De laatste middag traden Someone en Luka op. 

1918
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MUZIKANTENDAG
In 2019 vond de Muzikantendag weer plaats in de Melkweg in Amsterdam. 
Stichting GRAP organiseert de Muzikantendag in opdracht van Buma Cultuur. De 
Muzikantendag is dé ontmoetingsplek voor ambitieuze muzikanten en de muzie-
kindustrie. Muzikanten kunnen direct hun demo pitchen bij professionals uit de 
muziekindustrie, in de hoop ontdekt te worden en door te breken. 

De verschillende bands, muzikanten, producers, rappers en vocalisten lieten de 
zalen van de Melkweg al vroeg volstromen. Alle programmaonderdelen werden 
druk bezocht. De eerste bezoekers stonden om half 10 al voor de deur, om zich als 
eerste in te schrijven bij de Demospreekuren. Meer dan 75 professionals, waar-
onder boekers, managers, platenmaatschappijen, journalisten, publishers, plug-
gers, radiomakers, producers en programmeurs, zaten klaar voor 1000 demoluis-
terbeurten. Muzikanten konden hun muziek pitchen bij vertegenwoordigers van 
onder andere DWDD, NPO 3FM, Friendly Fire, 3 VOOR 12, Topbillin’,  Universa! Mu-
sic, NPO Radio2, Agents After All, BMG Talpa Music, Popronde, OOR, NPO FunX, 
Massive Music en Puna. Muzikanten breidden hier hun netwerk uit, ontvingen 
waardevolle feedback en bouwen op deze manier verder aan hun carrière. 
Het programma opende in de OZ van de Melkweg met een indrukwekkende drum 
clinic van Tim van Delft (De Staat), gepresenteerd door Slagwerkkrant. Daarnaast 
vonden er diverse flitscolleges plaats, zoals die van Jochen Winterwerp & Rogier 
van der Zouwen over ‘DIY promotie’ en Angelo Bromet over ‘Ontwikkeling in de 
hiphop’. De NMUV gaf het flitscollege ‘Wat kan een publisher voor je betekenen?’. 
Een van de populairste panels dit jaar was ‘BAM! Componistenpanel’ met Jantine 
Heij en The Flexican. Zij gingen samen met moderator Rita Zipora in gesprek over 
songwriters die tegenwoordig een heleboel moeten kunnen. 

DEMOPANEL 
Met het populaire Demopanel werd het dagprogramma van de Muzikantendag 
afgesloten. Muzikanten die vooraf hun muziek hadden ingeleverd, werden ge-
draaid over de geluidsinstallatie van de Max in de Melkweg, ten overstaan van 
zo’n 600 toehoorders. 
Dit jaar namen er weer een breed scala aan muziekprofessionals plaats: Erwin 
Vogel (Pinguin Tune Support), Erroll Antonie (BMG Talpa Music), Ilana Goldstoff (Sizzer), 
Jantine Heij, Jurriën Haverslag (NPO 3FM Talent), Lisa de Jongh (Patronaat), Max van 
Bossé (Paradiso), Menno Visser (3 voor 12) en Pien Feith (Friendly Fire). Op het podium 
beoordeelden zij de muziek op kwaliteit, potentie, productie, originaliteit, com-
positie en algehele indruk. Er werd geen blad voor de mond genomen, waarbij 
men kon rekenen op eerlijke en duidelijke feedback.

20



Sena Performers presenteerde in samenwer-
king met GRAP en de Uitmarkt op zaterdag 24 
augustus een selectie van artiesten die een 
opname hebben gemaakt met behulp van het 
Senna Performers Muziekproductiefonds. De 
dag is onderdeel van de Uitmarkt en vond na 
enkele jaren afwezigheid weer plaats op het 
Museumplein. Optredende artiesten waren: 
Wies, Beryl Anne, Someone, Jordi Martin, Ciel, 
Darlyn en Massi.
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SENA 
PERFORMERS 
STAGE
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In samenwerking met School der Poëzie, Gemeente 
Amsterdam, Mokumboot, Westergas en Kunsttraject 
Amsterdam organiseerde GRAP in 2019 Dichterbij, 
een programma vol dichters, vertellers, optredens 
en workshops. GRAP heeft een groot deel van het 
muzikale programma samengesteld, waaronder 
een hiphop-area, luisteren in het gras met singer-
songwriters, liedjes in een sloep en poëzie & muziek 
op het plein. Onder andere Stroomduiker, Sterre 
Nacca x CRZE, Bekir, Jordi Martin, Tenfold, Renée 
Spijker, Ayonne, Soul Trash en Jim Faber speelden in 
het Westerpark bij de Westergasfabriek.

DICHTERBIJ
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EUROSONIC NOORDERSLAG
POPBELEID SEMINAR S

Eurosonic Noorderslag is de belangrijkste conferentie voor de Europese muziek-
industrie. De conferentie vindt elk jaar plaats in januari in Groningen. 
Onder de vlag van POPnl organiseerde GRAP panels over gemeentelijk en pro-
vinciaal popbeleid. De panels worden georganiseerd voor de cultuurwethouders 
en -ambtenaren van Nederlandse gemeenten. Ook zijn belangrijke spelers uit de 
Nederlandse muziekindustrie aanwezig.

POPNL PLATFORM 
TALENTONTWIKKELING 
POPnl is een samenwerkingsverband tussen de twaalf provinciale popkoepels en 
die van de steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. 
POPnl houdt zich als vertegenwoordiger van alle muzikanten in Nederland bezig 
met provinciaal en gemeentelijk popmuziekbeleid, talentontwikkeling, onder-
zoek en rapportage.

GRAP IN DE MEDIA
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GRAP IN DE MEDIA
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EXPLOITATIE-OVERZICHT
SUBSIDIE-AFREKENING ST ICHTING GR AP 2019

(in euro’s)  Rekening 2019 Begroting 2019 Rekening 2018

B ATEN
Directe opbrengsten
 Publieksinkomsten  16.386 10.556 10.219
 Sponsorinkomsten – – –
 Overige inkomsten -2.625 28.400 11.825
  –––––––––– –––––––––– ––––––––––
Totaal opbrengsten  13.761 38.956 22.044

Subsidie gemeente Amsterdam  210.292 210.292 204.564
Subsidie stadsdelen  – – –
Overige subsidies uit publieke middelen
 Struktureel – – –
 Incidenteel 0 – 0
Bijdragen uit private middelen  88.000 43.250 92.443
  –––––––––– –––––––––– ––––––––––
Totaal subsidies / bijdragen  310.792 261.042 297.007
  –––––––––– –––––––––– ––––––––––
TOTAAL BATEN  324.553 299.998 319.051

L ASTEN
Beheerslasten personeel  52.017 51.730 51.642
Beheerslasten materieel  24.186 45.772 24.454
  –––––––––– –––––––––– ––––––––––
Totaal beheerslasten  76.203 97.502 76.096

Activiteitenlasten personeel  155.557 113.870 147.907
Activiteitenlasten materieel  91.473 86.594 100.177
  –––––––––– –––––––––– ––––––––––
Totaal activiteitenlasten  247.030 200.464 248.084
  –––––––––– –––––––––– ––––––––––
TOTAAL LASTEN  323.233 297.966 324.180
  –––––––––– –––––––––– ––––––––––

SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING  1.320 2.032 -5.129

Saldo rentebaten/-lasten  – – –
  –––––––––– –––––––––– ––––––––––
EXPLOITATIERESULTAAT  1.320 2.032 -5.129
  ========== ========== ==========

Resultaatbestemming ten laste van bestemmingsreserves –  6.500
Resultaatbestemming ten gunste/laste van algemene reserve 1.320  -5.129
  ––––––––––  ––––––––––
  1.320  1.371
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BESTUUR SVERKL ARING
“Het bestuur van stichting GRAP te Amsterdam verklaart hierbij dat de jaarrekening over het boekjaar 
2019 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
Dhr. D.J. Elshout — Secretaris, docent onderzoek Cultuur & Beleid Universiteit van Amsterdam
Mw. E.M. Bos —  Penningmeester, manager publieksdiensten Melkweg
Mw. H. Bannink — Bestuurslid, Head of Legal & Business Affairs Cloud 9 Music
Dhr. J.J. van Vugt —  Bestuurslid (tot 27 november 2019), journalist, docent Herman Brood Academie 
Dhr. P.J. vd Enden —  Bestuurslid, programmamaker Pinguin Radio, docent Conservatorium van 

Amsterdam 
Dhr. E. van Andel — Bestuurslid, programmeur Het Concertgebouw Amsterdam

MEDEWERKER S
Lars Kelpin — Projectmanager fte 0,67
Dorus Smit — Uitvoerend Producent fte 0,67
Anniek Kamerink — Communicatiemanager fte 0,8 (tot 1 oktober 2019)
Michelle Verhoeven — Communicatiemanager fte 0,8 (vanaf 1 oktober 2019)
Martijn Kramers — Directeur fte 0,8 

STAGIAIR S
Kyara Westrus — Student MBO PACT, ROC van Amsterdam
Romee Borst — Student MBO PACT, ROC van Amsterdam
Liza van As — Student MBO PACT, ROC van Amsterdam
Querine Appeldorn — Student HBO Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Patrick Mogge — Student HBO Hogeschool van Amsterdam
Emmanuela Papdogamvraki — Student HBO Hogeschool Rotterdam Willem de Kooning Academy

FREEL ANCER S
DBXL — Donald Beekman, grafische vormgeving
Johanneke Obdeijn — Productie Muzikantendag 2019
Luud Goossens — Social media Muzikantendag 2019 
Richard Tas — Fotografie events
Reinout Bos — Fotografie events
Dirty Paws Media — Aftermovies events

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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CODE C ULTUR AL GOVERNANCE
Stichting GRAP hanteert de Code Cultural Governance, GRAP heeft haar 
besturingsmodel gebaseerd op het bestuur + directiemodel en volgt het 
Cultural Governance model. Het beleid wordt in hoofdlijnen vastgesteld door 
het bestuur. De overige aspecten van voorbereiding en uitvoering van het 
beleid zijn de verantwoordelijkheid van de directeur. De mate waarin taken en 
verantwoordelijkheden zijn belegd bij de directie zijn niet vastgelegd in een 
reglement, maar in een directiestatuut. Deze verantwoordelijkheden staan ook 
beschreven in de functieomschrijving en takenpakket van de directeur. Voor de 
Kamer van Koophandel is de directeur tekenbevoegd. Bij de werving en selectie 
van bestuursleden wordt gewerkt met een vooraf opgestelde profielschets. Voor 
de continuïteit, onafhankelijkheid en verversing van het bestuur is een schema 
van af- en aantreden opgesteld. Het bestuur bestaat momenteel uit 7 leden. Hun 
werkzaamheden zijn onbezoldigd. Ieder jaar worden 5 vergaderingen belegd waarbij 
de directeur aanwezig is. De vergaderingen worden genotuleerd en kennen een 
vaste agenda: beleid, financiën, personeel en activiteiten. Minimaal eens in de vier 
jaar komt het bestuur zonder de directeur bij elkaar. Hier evalueert het bestuur haar 
functioneren en worden de bestuursdoelen voor de komende vier jaar besproken. 
Het bestuur bestaat momenteel uit 5 mannen en 2 vrouwen. Zij hebben ervaring en 
kennis op de specifieke gebieden: financiën, organisatie, marketing, programmering, 
coaching, evenementen en pop- en cultuurhistorie in het algemeen. Eenmaal per 
jaar heeft de voorzitter van het bestuur een functioneringsgesprek met de directeur. 
Op verzoek van de directeur wordt op deelgebieden bilateraal overleg gevoerd met 
een bestuurslid. Op financieel gebied gebeurt dit op regelmatige basis, op andere 
gebieden gebeurt dit wisselend. Jaarlijks wordt de begroting voor het komende jaar 
goedgekeurd en tweemaal per jaar wordt de financiële status plenair besproken 
tijdens de bestuursvergadering. Tevens wordt er jaarlijks een jaarverslag en een 
jaarrekening vastgesteld tijdens de bestuursvergadering, eind maart.

Stichting GroepenRaad Amsterdamse Popmuziek (GRAP) werd opgericht op 29 
september 1983 te Amsterdam. GRAP staat ingeschreven in het Stichtingenregister 
bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer: 41203162. Stichting 
GRAP heeft sinds 2012 de status van Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende 
Instelling) binnen de voorwaarden van de Belastingdienst.

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: Anniek Kamerink, Martijn Kramers
Grafisch ontwerp: DBXL
Fotografie: Richard Tas, Reinout Bos
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