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Dit is het jaarverslag 2017 van stichting GRAP (GroepenRaad Amsterdamse Popmuziek),
talentontwikkelaar in de popmuziek in Amsterdam en daarbuiten. Het jaarverslag omvat
verschillende producerende en presenterende activiteiten die de keten van talentontwikkeling in de popmuziek versterken. GRAP organiseert diverse producties, coachingstrajecten, workshops, showcases en competities gericht op scouting en begeleiding van
aanstormend en reeds meer gearriveerd Amsterdamse popmuziektalent in de breedste
zin des woords en voor alle genres. Dit is het eerste jaar van het Kunstenplan 2017 –
2020 dat onder de verantwoordelijkheid van het Amsterdams Fonds voor de Kunst wordt
uitgevoerd.
EVENEMENTEN
Het jaar 2017 bood voor GRAP veel mogelijkheden om verschillende talenten een goed podium te bieden. GRAP organiseerde de tweeëntwintigste editie van de Amsterdamse Popprijs,
de eenentwintigste editie van Wanted, de achttiende editie van Mooie Noten en de dertiende
editie van Vinylized. De competities zijn inmiddels een serieuze springplank gebleken voor
meerdere bands en 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 muziekindustrie het belangrijkste festival om nieuw Nederlands talent
te scouten. De popsector, altijd op zoek naar vers talent, houdt ook de winnaars en finalisten van de overige competities nauwlettend in de gaten. Spelen voor de GRAP verwierf een
vaste thuisbasis in Sugarfactory. GRAP organiseerde de Muzikantendag in de Melkweg en
Sugarfactory in Amsterdam en de leerlingen van groep acht kregen een muziekprogramma
aangeboden in de Melkweg in het kader van de Kunstschooldag 2017.
In mei, juni, juli en augustus vonden in het Vondelpark Openluchttheater vier drukbezochte
edities van Buitenspelen voor de GRAP plaats. Er kwam elke maand weer een GRAP-TV
aflevering online met daarin de nieuwste clips van Amsterdamse acts. Wethouders en ambtenaren kwamen in januari naar de Noorderslag-conferentie in Groningen voor de seminar
dag over het popcultuurbeleid, die door GRAP en POPnl georganiseerd werd. Om de doorstroming van talent te bevorderen zoekt GRAP continu samenwerking met partijen voor
het ontwikkelen van een groot platform. Ook zijn de coaching trajecten flink uitgebreid: er
worden meer advies consults en workshops gegeven. Door de uitbreiding van de coaching
trajecten worden zo de contactmomenten met de acts vergroot, wat zorgt voor een sterkere
binding met GRAP, wat resulteert in een grotere zichtbaarheid van GRAP in het muzikale
speelveld. Op de volgende bladzijdes is meer informatie te vinden over de verschillende
projecten van GRAP.

AMSTERDAMSE POPPRIJS

De Amsterdamse Popprijs is dé competitie voor bands uit de hoofdstad in alle
stijlen. Dit jaar varieerden de muziekgenres van wereldmuziek tot pop tot alternatief. Voor de tweeëntwintigste editie schreven 92 bands zich in. Dertig deelnemers
wisten zich te verzekeren van een plek in een van de vijf voorrondes. Deze vonden plaats op verschillende Amsterdamse podia, verdeeld over diverse stadsdelen:
Winston Kingdom (Centrum), Q-Factory (Oost), Sugarfactory (Centrum), Desmet Studio’s (Centrum) en Cinetol (Zuid).
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Er gingen twaalf acts door naar een van de halve finales in de bovenzaal van Paradiso. Dit waren Tape Toy, Beaux, The Anaesthetics, Kita Menari, Morado, Dési Ducrot, The Fiscus, The Muff, Rodèlle, Holymen, Roads To Roam en Take No Prisoners.
Uiteindelijk gingen Tape Toy, Morado, The Muff, Beaux, Dési Ducrot en Kita Menari
door naar de finale in de OZ van de Melkweg. Tape Toy won de Amsterdamse Popprijs 2017. De band treedt hiermee in de voetsporen van onder meer JAGD, Radio
Eliza, Sarah-Jane, The Silverfaces en Mister and Mississippi.
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Hiphopmuzikanten kunnen zich inschrijven voor de competitie Wanted. Sinds vijf
jaar 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 drie coaches, allen belangrijke spelers in de hiphopscene. Zij geven
de deelnemers feedback op de optredens en adviezen voor het verdere verloop
van hun carrière. De coaches die deze editie meewerkten waren Aldo Bruining
(Neerlands Dope en ADE Beats), Leeroy Molly (Zwart Licht) en Skinto (Stepherd &

Skinto). In totaal schreven 45 acts zich in voor de eenentwintigste editie. Daarvan
gingen er 21 door naar de voorrondes in Q-Factory (Oost). In de finale in de Melkweg stonden zeven acts: Dos Hermanos, Grizzly, Crystal Chanay, Panda Zooicide,
Dani, Sebio en FABZ Pi. Wie de finale weet te halen krijgt extra feedback op zijn of
haar muziek: het gerenommeerde Abbey Road Institute organiseert een workshop
over het produceren van hiphopmuziek in de studio. Uiteindelijk ging Grizzly er
met de winst en de titel ‘Most Wanted’ vandoor.

WANTED
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MOOIE NOTEN
Mooie Noten is de competitie 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 laatste plaats
door de bijzondere speellocaties. Mooie
Noten is in 2017 in een nieuw jasje gestoken waarbij de competitie zich meer
richtte op crossovers en verschillende
stijlen, waaronder Nederlandstalig.
Ook de speelplekken waren nieuw dit
jaar. De GRAP organiseerde drie voorrondes in Theater Bellevue (Centrum),
de Melkweg (Centrum) en Q-Factory
(Oost). Uit de 59 inschrijvingen wisten
18 deelnemers zich voor deze voorrondes te plaatsen. De halve finale vond
plaats in de Vondelkerk. Hier speelden
Madara, Harold K, Marnix Emanuel, Jana
Mila, Ayonne en John-Lewis om een van
de drie plekken in de finale. Wie de finale weet te halen kan op een zonnige
finalemiddag een nieuw publiek van
duizenden mensen aanspreken. Uiteindelijk ging de finalestrijd in het Vondelpark Openluchttheater tussen Harold K,
Marnix Emanuel en Jana Mila. De jury
was unaniem overtuigd van het optreden van Jana Mila. Zij ging ervandoor
met de titel en het prijzenpakket.
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VINYLIZED
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Vinylized is de zoektocht naar de producer met de beste dancetrack. De
dertiende editie van deze competitie
startte afgelopen zomer met online inschrijvingen via www.vinylized.net. De
naam Vinylized verwijst naar de hoofdprijs: een release van de winnende
track op vinyl. In 2017 meldden zich
47 producers aan voor de competitie.
Na een eerste selectie door de GRAP
bleven er twintig producers over die
door de jury werden beoordeeld op hun
productie. In de jury van kopstukken
uit de dance-industrie zaten onder andere Michel de Hey, Falco Benz, Edwin
Mulder (Topbillin’), Tom van Wijk (ID&T),
Estroe (Estroe Advice/Rosedale Records),
Sasja Kooistra (Parool), Chris Walraven
(3voor12), Jonathan Teclemariam (AIR
Amsterdam) , Luuk van Dijk, Niels Docter
(Sizzer Amsterdam ), Ruud Lekx (Rude66,
Interface) , Camiel le Rutte (Melkweg), Iason Chronis (Mason), Coen Tegelberg
(Cloud 9 Music) en Rogier van Twuijver
(Modern Day Composers). Uit de eerste selectie koos de jury vijf producers voor
de finale. Dit waren Migisi, Nicky Elisabeth, Quibus, Don Tabon en Daniel
Terrell. Deze vijf werd een workshop
aangeboden waar ze feedback kregen
op hun track van een engineer van de
SAE en de jury. De tracks van de vijf
finalisten werden online geplaatst, waar
de jury en het publiek een winnaar kozen. Het oordeel viel uit in het voordeel
van de Amsterdamse Nicky Elisabeth:
haar track ‘Constellations’ was favoriet
bij zowel jury als publiek.
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Rock Your Business is de naam van een serie panels over 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 Edwin Mulder (Topbillin’), Eric van

Holland

(NPO FunX) , Jantine Annika Heij (Skrillex en Hardwell) , Tjeerd Bomhof (BAM!,
Dazzled Kid), Jorrit Kleijnen (HAEVN), Diederik Van Zessen (NPO 3FM) , Erroll Antonie
(BMG Talpa Music) , Tijs van Liemt (Universal Music NL) , Joris van Welsen (Radar Agency) ,
Mischa van den Ouweland (Popronde) en Maarten Middendorp (Agents After All) heb-

ben in de Melkweg in een panel gezeten.

ROCK YOUR BUSINESS
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ROCK YOUR BUSINESS
CONCERTO
GRAP organiseerde in 2017 in samenwerking met de Melkweg een nieuwe reeks
Rock Your Business avonden in Concerto, naast de maandelijkse (op de eerste
dinsdag van de maand) avonden in de Melkweg. Een interviewreeks met muzikanten, artiesten en professionals uit de muziekindustrie. Tijdens Rock Your Business
Concerto waren Pieter Both (Beef en Gotcha!), Geert van Itallie (Melkweg), Phil Tilli (Beat
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Surrender Music) , Giel Beelen (NPO 3FM / On Stage) , Dennis van Leeuwen (Kane), Bas
van Wageningen (Homebass Records, Basementstudio, Di-Rect), Jack Pisters (Conservatorium van Amsterdam) en Torre Florim (De Staat) te gast. Vaste interviewer en tevens
gezicht van Rock Your Business Concerto was Flip van der Enden (Pinguin Radio,
Conservatorium van Amsterdam).
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ROCK YOUR
BUSINESS
x POPRONDE
GRAP, Muzikantendag en Popronde
hebben de handen ineengeslagen
en presenteerden dit najaar een
gloednieuwe reeks Rock Your Business middagen tijdens de Popronde.
Tijdens de Haagse Pop Week was de
eerste editie in Den Haag, de tweede
landelijke Rock Your Business vond
plaats in Deventer en de derde editie in Oss. Muzikanten konden zich
tijdens Rock Your Business laten
informeren en ontdekken, door middel van panels, flitscolleges en het
befaamde Demospreekuur. Rock
Your Business werd mogelijk gemaakt door Buma & NORMA en georganiseerd door GRAP.
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NIEUWJAARSSHOW
In samenwerking met de Melkweg
presenteerde GRAP op de eerste vrijdagavond van januari de Nieuwjaarsshow. In zowel de Upstairs als de Cinema waren er optredens van Koala,
Dakota, Fata Boom, Ella, Soultrash,
Merlijn Nash en Eelke Ankersmit.
Aanwezig in het publiek waren belangrijke spelers uit de Nederlandse
muziekindustrie die de Nieuwjaarsshow zien als voorproefje van het
bekende Noorderslag-festival waar
de bands zich twee weken later presenteerden aan de Europese muziekindustrie. De Nieuwjaarsshow werd
gepresenteerd door Tamar Tieleman
en Anniek Kamerink.
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SPELEN VOOR DE GRAP
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Om de maand biedt GRAP jonge Amsterdamse bands en singer-songwriters een
intiem podium tijdens Spelen voor de GRAP. Ooit begonnen als jaarlijks festival,
vindt nu om de maand in Sugarfactory een succesvolle spin-off plaats. De GRAP
organiseert Spelen voor de GRAP om interessante Amsterdamse bands de kans te
geven zich in de kijker te spelen van publiek, media en de muziekindustrie. Acts
die afgelopen jaar hebben opgetreden zijn: Benjamin Fro, MoonMoonMoon, GUS,
Alaska Pollock, The Visual, King Miles, Mariposa, Anne, Phoam, Teddy’s Hit, Alcuna
Wilds, The Cinema Escape, The Hazzah, Stopcontact, Radio Days en Nana Adjoa.
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BUITENSPELEN VOOR DE GRAP
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Het Vondelpark Openluchttheater biedt drie zaterdagmiddagen en Tweede Pinksterdag een podium aan Buitenspelen voor de GRAP, het zomerse zusje van Spelen voor de GRAP. Amsterdamse muzikanten die het podium van Sugarfactory
zijn ontstegen krijgen deze dagen de kans zich te presenteren aan een groot,
nieuw publiek. De aftrap op Tweede Pinksterdag kwam van TenTemPiés, Orange
Skyline, Alaska Pollock, Ella en Eelke Ankersmit. Ook Black Oak en Roos Blufpand
speelden beide een middag. De derde middag werd ingevuld door Tamino en
Luwten. De laatste middag traden Mister and Mississippi en Jo Marches op.
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RADIO MORTALE LIVE
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Radio Mortale is het radioprogramma
voor bands en beats van eigen bodem. De doelstelling is het ontdekken
van nieuw Nederlands talent. Het programma is van maandag t/m donderdag te beluisteren op Salto StadsFM.
Het programma wordt gemaakt door
vrijwilligers, allen werkzaam in de Nederlandse muziekindustrie. Voor de
broodnodige inkomsten organiseren
de vrijwilligers om de maand de live
avond in Sugarfactory. GRAP verzorgt
de productie van de avond. Acts die
opgetreden hebben zijn Donna Blue,
Mo Bedick, Pandae, Morado, Délage,
Nieuwegrond, Holymen, Oh Thunder,
Longen, The Muff, Mexican Surf, Figgie,
Yasmine, WOOT en Pepijn Spijkerman.
Door de betrokkenheid van GRAP
bij deze productie houdt zij niet alleen een podium voor muziektalent in
stand, ook verstevigt ze de band met
nieuwe talentvolle artiesten.
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OP DE KOFFIE
In samenwerking met De Nieuwe
KHL organiseerde GRAP een nieuwe
singer-songwriter avond; Op de koffie.
GRAP koos iedere editie een gerenommeerde gastprogrammeur uit die de
avond samenstelde. In 2017 was Lisa
de Jongh, programmeur van poppodium Patronaat (eerder Sugarfactory)
en Amsterdam Woods Festival gastprogrammeur. Optredende artiesten
waren: Squirrel, Eva van Pelt en The
Wild Raspberries.
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GRAP TV
GRAP-TV is een maandelijks muziekprogramma van 30 minuten dat te zien
is op lokale televisiestations Salto en AT5. Ook zijn de afleveringen te zien op
het YouTube kanaal van GRAP. Het programma is gevuld met de allernieuwste
videoclips van Amsterdamse muziekiconen van de toekomst. De redactie is
in handen van GRAP, de Publieke Omroep Amsterdam verzorgt de productie.
Videoclips zijn voor muzikanten een belangrijk promotiemiddel. YouTube is
inmiddels de tweede zoekmachine onder jongeren. Dat maakt GRAP-TV een
belangrijk platform voor muzikanten.
Clips uitgezonden in 2017 zijn onder meer van: JAGD, Kim Janssen, EUT, Mala
Vita, Lara Kroon, Breaking Levees, Erny Green, Mantra, Mister & Mississippi,
Alaska PollocK, Navarone, Soultrash, The Ultraverse, Find Us In Slumberland,
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Skere Heren, The Mysterons, Dakota, Roald van Oosten, Eva van Pelt,
TenTemPiés ft. Belle Doron, The Royal Engineers, Drummakid, My Baby, Flecha
Moon & The Confused, GUS, Bartek, Tom Tukker, St. Tropez, The Elementary
Penguins, Ann White, Amber Arcades, Nachtschade, Jolene, Moss, Red Eyes,
The Great Communicators, Silent Runners, Tamino, Benjamin Fro, Cookachoo,
Roos Blufpand, David Douglas, Engel & Just ft. Paul de Munnik, Jo Marches,
Sjamsoedin, Max Meser, Sebio, Nana Adjoa, Secret Rendezvous, Nambyar,
Canshaker Pi, The Ultraverse, Figgie, Sunday Kids, Van Common, Yori Swart,
Grizzly, Jeangu Macrooy, Eddy Jones & Dwizzay, Lucas Hamming, Stippenlift &
Faberyayo, Alcuna Wilds, Lil MG, The Brahms, Massi, Flourish, Kimonomandem,
Donna Blue, SLM en Zorita.
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De Kunstschooldagen zijn voor leerlingen van
groep acht van de Amsterdamse basisscholen de
manier om kennis te maken met het kunst- en
cultuuraanbod van Amsterdam. De GRAP draagt
haar steentje bij met de programmering van talentvolle acts in de Melkweg. In 2017 trad Skinto
op in de Melkweg.

KUNSTSCHOOLDAG
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voor de deur, om zich zo als eerste in te schrijven bij de Demospreekuren. Meer
dan zeventig professionals, waaronder boekers, managers, platenmaatschappijen,
journalisten, publishers, pluggers, radiomakers en programmeurs, zaten klaar voor
bijna 1000 demoluisterbeurten. Muzikanten konden hun muziek pitchen bij vertegenwoordigers van onder andere DWDD, NPO Radio 2, Agents After All, Universal
Music, Rock ‘n’ Roll Highschool, 3voor12, NPO 3FM, Sony/ATV Music Publishing,
Friendly Fire, Noah’s Ark, Popronde, Puna, AT Bookings, NPO FunX, Pinguin Radio, Radar Agency, BMG Talpa Music en MassiveMusic. 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 drumclinic van Bram Hakkens, drummer bij o.a. Douwe Bob en Kyteman. De clinic werd
gepresenteerd door de Slagwerkkrant. Drummer Bram Hakkens liet horen en zien
hoe hij de live-energie die hij bezit op plaat vangt, welke set-up hij gebruikt en hoe
hij tussen de verschillende muziekstijlen wisselt.
Daarnaast vonden er diverse flitscolleges plaats, zoals die van Jorrit Kleijnen, producer van de populaire popband HAEVN en Anna Oosterling, tourmanager van
Typhoon. Rechtenorganisatie NORMA gaf een flitscollege over het verdienen aan
je rechten.
Een van de populairste panels dit jaar was het panel ‘Doorbreken in 2018’ met
Farid Benmbarek van Top Notch, Chris Moorman van Popronde en online promotor
Marius van Reeuwijk. Zij gingen samen met moderator Maarten Middendorp van
Agents After All in gesprek over wat er nodig is om tussen alle muziek uit te blinken.

MUZIKANTENDAG XL
In 2017 vond de Muzikantendag plaats in de Melkweg en Sugarfactory in Amsterdam. De GRAP organiseert de Muzikantendag in opdracht van Buma Cultuur. De
Muzikantendag is dé ontmoetingsplek voor ambitieuze muzikanten en de muziekindustrie. 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 en Sugarfactory al vroeg volstromen. Alle programmaonderdelen werden dan ook druk bezocht. De eerste bezoekers stonden om half 10 al
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DEMOPANELS
Voor het allereerst vonden er deze Muzikantendag niet één, maar twee demopanels plaats. Het nieuwe demopanel richtte zich dit jaar op hiphop en urban en
kon rekenen op veel nieuw talent, maar ook eerlijke, harde en duidelijke kritiek.
In het panel namen Farid Benmbarek van hiphoplabel Top Notch, producer Jack
$hirak (Ronnie Flex, Broederliefde) en Gaétan van de Sande van Gaétan Consultancy
plaats.
Met het populaire Demopanel werd het dagprogramma van de Muzikantendag afgesloten. Muzikanten die vooraf hun muziek hadden ingeleverd, werden gedraaid
over de geluidsinstallatie van de OZ van de Melkweg, ten overstaan van zo’n
600 toehoorders. De vier muziekprofessionals die plaatsnamen waren dit jaar
Dieuwertje Heuvelings (Spotify), Diederik van Zessen (NPO 3FM), Maarten Middendorp
(Agents After All) en Arjan de Ruiter (NPO Radio 2).
Op het podium beoordeelden zij de muziek op kwaliteit, potentie, productie, originaliteit, compositie en algehele indruk. Ook hier werd geen blad voor de mond
genomen, waarbij men kon rekenen op eerlijke en duidelijke feedback.
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SENA PERFORMERS STAGE
Sena Performers presenteerde in samenwerking met GRAP en de Uitmarkt op zaterdag 26 augustus een selectie van artiesten die een opname hebben gemaakt
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met behulp van het Sena Performers Muziekproductiefonds. De dag was onderdeel
van de Uitmarkt en vond plaats op het Marineterrein. Optredende artiesten waren:
Radio Eliza, Nina June, Bartek, Silent War, Shishani & Namibian Tales, Ntjam Rosie en Engel & Just.
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EXPLOITATIE-OVERZICHT

BESTUURSVERKLARING

SUBSIDIE-AFREKENING STICHTING GRAP 2017
(in euro’s)		 Rekening 2017

Begroting 2017

Rekening 2016

Publieksinkomsten
14.052
Sponsorinkomsten
0
Overige inkomsten
26.208
		––––––––––
Totaal opbrengsten		
40.260

13.000
0
100.000
––––––––––
113.000

11.021
0
70.000
––––––––––
81.021

Subsidie gemeente Amsterdam		
201.740
Subsidie stadsdelen		
0
Overige subsidies uit publieke middelen
Struktureel
0
Incidenteel
0
Bijdragen uit private middelen		
108.988
		––––––––––
Totaal subsidies / bijdragen		
310.728
		––––––––––
TOTAAL BATEN		350.988

200.000
0

199.790
0

0
0
70.000
––––––––––
270.000
––––––––––
383.000

0
0
80.828
––––––––––
280.618
––––––––––
361.639

BATEN

“Het bestuur van Stichting GRAP te Amsterdam verklaart hierbij dat de jaarrekening over het boekjaar
2017 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 materiële invloed zouden zijn op deze jaarrekening.”

Directe opbrengsten

ORGANISATIE
BESTUUR

MEDEWERKERS

LASTEN
Beheerslasten personeel		
43.852
Beheerslasten materieel		
26.687
		––––––––––
Totaal beheerslasten		
72.539

56.754
41.319
––––––––––
98.073

76.313
26.078
––––––––––
102.391

Activiteitenlasten personeel		
185.565
Activiteitenlasten materieel		
122.366
		––––––––––
Totaal activiteitenlasten		
307.931

123.960
159.150
––––––––––
283.110

111.128
178.817
––––––––––
289.945

		––––––––––
TOTAAL LASTEN		380.470
		––––––––––

––––––––––
381.183
––––––––––

––––––––––
392.336
––––––––––

-29.482

1.817

-30.697

Saldo rentebaten/-lasten			
		––––––––––
EXPLOITATIERESULTAAT		-29.482
		==========

504
––––––––––
2.321
==========

-100
––––––––––
-30.797
==========

SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING		

Resultaatbestemming ten laste van
bestemmingsreserves		9.000		 9.500
Resultaatbestemming ten gunste/laste van
algemene reserve		
-29.482		
-21.297
		––––––––––		 ––––––––––
		-20.482		 -11.797
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Dhr. P. Nieuwenhuizen
Voorzitter, accountmanager Stadsdeel West
Dhr. D. Elshout
Secretaris, docent onderzoek cultuur & beleid Universiteit van
Amsterdam
Mw. L. Bos	Penningmeester, hoofd productie en zakelijke activiteiten podium Gebr.
De Nobel, Leiden
Dhr. J. van Vugt
Bestuurslid, freelance journalist, docent Herman Brood Academie
Dhr. F. van der Enden
Bestuurslid, programmamaker Pinguin Radio, docent Conservatorium van
Amsterdam
Dhr. E. van Andel
Bestuurslid, programmeur Q-Factory

Marjan Wynia
Lars Kelpin
Dorus Smit
Anniek Kamerink
Martijn Kramers

Communicatiemanager fte 0,8 (tot 1 oktober 2017)
Projectmanager fte 0,67
Uitvoerend producent fte 0,67
Communicatiemanager 0,8 fte
Directeur fte 0,8

STAGIAIRS
Joëlle van der Spek
Ginger Lensink
Gijs van der Linden
Amelia Krebs
Jona Liesting
Pien Folgers
Thomas Sap

Student HBO Kunst & Economie, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Student HBO Kunst & Economie, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Student HBO Kunst & Economie, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Student MBO Art & Entertainment, ROC van Amsterdam
Student MBO Art & Entertainment, ROC van Amsterdam
Student MBO Art & Entertainment, ROC van Amsterdam
Student MBO Art & Entertainment, ROC van Amsterdam

FREELANCERS
Richard Tas
Tim Arets

Fotografie events
PR en social media Muzikantendag 2017

FACILITAIR
DBXL
Amstelstad
Herenvest Groep
De Kip en Korrel Produkties
TiMMit

Donald Beekman, grafische vormgeving
Accountancy
Verzekering- en risicomanagement
Technisch ontwerp website grap.net
Hosting websites
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CODE CULTURAL 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 6 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 1 vrouw. Zij hebben ervaring en kennis op de specifieke gebieden: financiën, organisatie,
popmuziekmarketing, programmering, coaching, evenementen en pop- en cultuurhistorie in het
algemeen. Eenmaal per jaar heeft de voorzitter van het bestuur een functioneringsgesprek met de
directeur. Het bestuur verricht geen werkzaamheden in de dagelijkse organisatie tenzij op verzoek van
de directeur, dan wel als het bestuur ingrijpen noodzakelijk acht. Dit laatste is de afgelopen vier jaar
niet voorgekomen. 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 het financieel verslag besproken. Tevens wordt er jaarlijks een jaarverslag en een jaarrekening
vastgesteld.
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.

CULTURELE ANBI
Om de status culturele ANBI 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, presentatieinstellingen 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
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