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1. Inleiding 
 

Beste lezer, 

 

 

Zullen we eens beginnen met beeld? 

 

Neem even 6 minuten de tijd en kijk naar deze minidocumentaire over deelnemer Sjors de Haas, die 

in 2021 onder de naam DEHAZE meedeed aan Popsport Brabant en Popsport NL. Krijg een inkijkje in 

hoe Popsport werkt en wat het traject teweeg kan brengen voor jong poptalent. 

 

Veel kijkplezier! 

 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=vknNWevDeLw
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2. Popsport 2021 in vogelvlucht 
 

» januari  

Het jaar 2021 begint in een harde lockdown vanwege COVID-19. Deze situatie heeft er aan het einde 

van 2020 voor gezorgd dat het landelijke traject Popsport NL niet kon worden afgesloten. Een 

ontzettende domper voor iedereen, want de afsluitende dag is iets waar iedereen naar uitkijkt; 

deelnemers uit alle uithoeken van Nederland komen weer bij elkaar om nog een laatste dag samen 

muziek te maken, te leren en soms zelfs plannen te maken voor de toekomst. Het is niet anders; we 

besluiten samen met hen dat we deze dag alsnog organiseren in de zomer van 2021. Dat voelt ver weg, 

dus we blijven nauw contact met ze houden. Om de periode toch enigszins te overbruggen, 

organiseren we in januari een online schrijfsessie om toch geïnspireerd aan een nieuw muziekjaar te 

beginnen. 

Het showcasefestival Eurosonic Noorderslag wordt online voortgezet. Al jarenlang heeft Popsport haar 

eigen stage binnen het programma Pinguin Radio Showcases: midden in de stad Groningen. Voor de 

Popsportacts die we daar programmeren, komen daar elk jaar weer mooie kansen uit voort. Dit jaar 

besloot ook Pinguin Radio online de speelplekken te blijven bieden, onder de noemer Streamsonic. 

Een belangrijke kans voor Popsport talenten, want naast de mogelijkheid om voor veel nieuw publiek 

te spelen, bestaat er tijdens Eurosonic altijd een kans om door professionals, labels en boekers uit 

binnen- en buitenland gezien te worden. Tijdens Streamsonic kijken bijna 30.000 unieke bezoekers, zij 

zien onder andere de 19 Popsport acts die staan geprogrammeerd. 

 

Intussen start ook het nieuwe seizoen van Popsport 2022. Limburg is de eerste provincie die start met 

het Popsport traject. De intakegesprekken hebben plaatsgevonden en op 24 januari vindt de kickoff 

online plaats. Deelnemers brengen hun eigen nummers ten gehore via zelfgemaakte video’s en hebben 

gesprekken met de trajectcoaches. Daarnaast krijgen zij een workshop marketing en een workshop 

songwriting. Onze doelgroep is intussen gewend aan de situatie, dus het gaat ze gemakkelijk af om de 

aandacht erbij te houden. 

» februari 

Voor de Popsport trajecten in Zeeland, Brabant, Drenthe, Groningen en Gelderland worden in deze 

maand nieuwe deelnemers geworven. Dit gebeurt zowel met een social media campagne, als door de 

regionale netwerken met partners in te zetten voor het scouten van talent. 

Het Popsport Network komt samen bij een online masterclass over muziekrechten. Dit belangrijke 

domein van de muziekindustrie is voor veel jonge muzikanten onbekend terrein. 
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Muziekrechtenorganisaties Buma Stemra, Sena en Norma presenteren zich, waarop een stevige 

vragenronde volgt vanuit de deelnemers. 

» maart 

Begin maart organiseert Popsport een cultuur in samenwerking 

met Urban House Groningen (nu Noordstaat) en Epitome 

Entertainment/New Skool Rules. Tijdens dit debat gaan 

cultuurwoordvoerders uit de Tweede Kamer van D66, VVD, 

Groenlinks, SPen PvdA in gesprek met ons en onze achterban 

over de rol van de overheid in pop en urbanmuziek. Dit debat 

komt voort uit het goede contact met deze woordvoerders dat 

sinds het najaar van 2020 is opgebouwd. De woordvoerders 

waren nieuwsgierig naar de achterban van talentontwikkelaars 

en grepen deze kans om direct met hen in gesprek te gaan. 

Andersom hadden ook Popsporters scherpe en interessante 

vragen klaar voor deze politieke woordvoerders. Meer context over dit debat; zie ‘H5. Politieke 

ontwikkelingen’. 

De lockdown blijft voortduren. Inmiddels is Popsport geoefend in het houden van online 

bijeenkomsten. De regionale trajecten in Zeeland, Gelderland en Brabant houden ieder een online 

kickoff in deze maand. In Zeeland gaat deze online bijeenkomst gepaard met een netwerkgesprek met 

een lokale programmeur. Zij vertelt over het belang van een goede show voorbereiding met een goede 

technische rider. De deelnemers krijgen hier een vliegende start. In Brabant ontmoeten de deelnemers 

elkaar via ingezonden video’s in een online meeting. Zodra de video’s zijn bekeken, splitst de groep op 

in drieën. Ieder groepje bespreekt met een coach wat dromen en doelen voor hun eigen muziek zijn. 

In Gelderland krijgen deelnemers een workshop carrousel: songwriting, artiest 1.0, home studio en 

produceren. 

Opvallend is dat, ondanks bijna een jaar pandemie, de Popsport trajecten voller dan ooit zitten. Bij 

regio’s Limburg, Zeeland en Gelderland wordt zelfs het maximum van 10 deelnemende acts ruim 

overschreden. Veel van hen zijn solo artiesten, dit maakt het mogelijk om wat meer acts te begeleiden 

in de trajecten. Niet geheel verrassend voor ons; muzikanten van deze leeftijd willen elkaar 

ontmoeten, willen van elkaar leren en zijn nieuwsgierig naar elkaars ambities en skills. Het is wel mooi 

om te zien, dat muzikanten de weg naar Popsport nog steeds wisten te vinden, in een jaar waar zoveel 

online aanbod is. 

» april 

Het Popsport Network komt begin april samen voor een relevante workshop over digital songwriting. 

In deze workshop demonstreert songwriter, rapper en producer Joël Domingos hoe je een thuisstudio 

opzet met minimale investeringen én hoe je vervolgens al deze gear inzet bij het schrijven van nieuwe 

muziek. 

Popsport Drenthe trapt het regionale traject op een originele manier af: zij maken met iedere act een 

professionele video en streamen deze als kickoff event. De Drentse deelnemers doen hier een 

waardevolle eerste studio ervaring op. In de regionale trajecten van Popsport worden volop 

individuele workshops gehouden. Na een jaar pandemie is het duidelijk dat vooral zakelijke workshops 

erg goed online te volgen zijn. Dit biedt deelnemers mogelijkheden om met coaches vanuit heel 

Nederland te werken in de regionale trajecten. Zij volgen workshops over management, boekingen, 

netwerken en social media. Voor de artistiek inhoudelijke workshops is een live vorm absoluut 
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wenselijk. Wanneer de COVID-situatie het toelaat volgen deelnemers coaching over songwriting, stage 

performance, vocals en meer in een live setting. In april vinden ook veel workshopdagen plaats. 

Gelderland komt samen in poppodium Doornroosje voor een workshopdag marketing & profilering. 

Brabant houdt online workshops over marketing en songwriting. Zeeland besluit juist om plenaire 

workshopdagen even uit te stellen tot evenementen weer toegestaan zijn binnen de maatregelen. 

In het Popsport Network vervalt de Booster muzikantendag: de muzikantenconferentie en de 

studioplekken die standaard in het Popsport Network programma zitten kunnen niet doorgaan. Wel 

treedt Popsport Network deelnemer Critter op tijdens het gestreamde showcasefestival dat Booster 

met prachtige pre-recordings heeft opgezet. 

» mei 

In de regio’s Limburg, Gelderland, Brabant en Drenthe is het druk met 1 op 1 coaching sessies. De 

deelnemers van deze trajecten krijgen coaching die aansluit bij hun eigen behoeften. Voor de een komt 

dat neer op songwriting en leren produceren, een andere act is juist sterk geïnteresseerd in boekingen. 

Ook vinden de studiosessies plaats. Iedere deelnemende act krijgt de kans om een zelfgeschreven 

nummer op te nemen in een professionele studio. Voor veel van hen is dit een belangrijke nieuwe 

ervaring, waarbij het van onschatbare waarde is dat de studio producer ruim de tijd neemt om het 

proces te begeleiden. 

Popsport Network heeft een interessante maand. David 

Koster is A&R manager bij indie label Virgin Music en geeft een 

online workshop over art direction. Aan het einde van de 

maand sluiten veel Network deelnemers aan bij een online 

sessie met componist Kyle Dixon, die vanuit zijn studio in 

Texas, USA met ons praat. Een unieke kans! Deze componist is 

onder andere verantwoordelijk voor de bijzondere 

synthesizer soundtrack van Netflix hitserie Stranger Things. 

Deelnemers vragen hem het hemd van het lijf: hoe maak je de 

stap van schrijven voor jezelf naar schrijven voor een partij als 

Netflix? Welke synthesizer is je favoriet? Hoe kan ik componist 

voor film en series worden? Deze succesvolle bijeenkomst 

ontstond uit een nieuw partnerschap tussen Popsport en 

Buma Music in Motion. Popsport heeft extra aandacht voor 

het verbreden van het spectrum van het muzikantschap: als 

muzikant is je speelveld veel groter dan alleen het laten horen 

van je muziek in een poppodium. We merken dat onze doelgroep daar al langer in geïnteresseerd is; 

op welke manieren kan ik nog meer mijn muziek aan de man brengen en inkomsten genereren? Een 

mooi voorbeeld is ouddeelnemende band PEER uit Zeeland: Mercedes heeft een nummer van hen 

gebruikt voor een reclame. Niet alleen een toffe kans, maar ook een opening naar een nieuw netwerk 

voor een ambitieuze act als PEER. 

» juni 

In deze maand versoepelen eindelijk de COVID-19 maatregelen met betrekking tot evenementen. Dat 

komt goed uit voor de trajecten in Brabant en Limburg: het is de maand waarin de showcase gepland 

staat. In Brabant beklimmen de deelnemers de bühne van poppodium Gebouw-T, waar zij vanwege 

publieksrestricties optreden voor een flinke partij camera’s. Hun optredens worden direct 

gelivestreamd en zijn goed bekeken. Sjors de Haas (artiestennaam: DEHAZE) wordt geselecteerd als 

doorstromer voor het landelijke traject. In Limburg treden deelnemers op voor collega deelnemers en 
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de trajectcoaches. De rockband Break In wordt door de coaches bestempeld als de doorstromer voor 

Popsport NL. In de andere trajecten worden de laatste workshopdagen georganiseerd. De Gelderse 

deelnemers komen samen voor een experimentele workshopdag, waar deelnemers in groepjes – 

samen met een producercoach –  in één dag een compleet nieuw nummer maken. In Drenthe volgen 

de talenten een inspiratiedag. 

In samenwerking met Friesland Pop vindt de online workshopdag voor jong hiphop talent uit deze 

provincie. De acts krijgen een workshop over social media branding. Na deze sessie wordt bekend dat 

één van de acts mag doorstromen naar Popsport NL: zestienjarige Jerra Martin overtuigt met zijn 

rauwe lyrics en aantoonbare ambitie. 

Van alle culturele Proeftuinen die in het land zijn opgezet, is er slechts één Proeftuin met de focus op 

popmuziek. Popsport besluit daarin mee te investeren. In de Proeftuin Noord-Limburg wordt het 

talentontwikkelingstraject gevormd naar het concept van Popsport. Jong talent uit deze regio krijgt in 

deze zomer workshops en coaching onder de noemer Popsport Proeftuin. Na de zomer sluit het traject 

af met een showcase. 

» juli 

Popsport Drenthe houdt een showcase mét publiek. Folk artiest Kaylee Landhuis stroomt door naar 

Popsport NL. In Gelderland worden video opnames gemaakt van alle artiesten, welke online 

gereleased worden. Songwriter CLAU stroomt door naar het landelijke traject. Daarnaast wordt 

afrobeats/moombahton producer HANNES een wildcard voor Popsport NL uitgereikt. Het Zeeuwse 

traject selecteert songwriter Rosann voor Popsport NL, ondanks dat de showcase pas in september 

kan plaatsvinden. Met alle nieuwe deelnemers voor het landelijk traject wordt een intakegesprek 

gepland: wat wil je bereiken in 2021 en wie is daar een goede personal coach bij? 

Deze maand sluit Popsport NL 2020 (eindelijk) het traject af met de Popsport Live Sessions die in 

december 2020 geannuleerd zijn. Nu de maatregelen het toelaten, duiken talenten alsnog de studio in 

voor een professionele live opname mét videoclip. Dit keer in popcentrum Jacobiberg in Arnhem. 

Ondanks dat er deze zomer geen festivals zijn waar Popsport Network jong talent programmeert op 

diverse (talenten)podia, is er toch een goede kans voor de Network leden. Eind juli heeft het Popsport 

Network plekken op het Dutch School of Popular Music Summer Camp. Deelnemers kamperen een 

week in Amsterdam en krijgen dagelijks workshops en coaching van docenten van de Popafdeling van 

het Conservatorium van Amsterdam. Deze intensieve week wordt afgesloten met een gestreamde 

showcase. 

In juli wordt het ook duidelijk dat Popsport Groningen 2021 definitief niet kan plaatsvinden. Er zijn 

intakegesprekken gehouden, er is een mooie partnerschap opgezet met een poppodium, maar een 

gebrek aan funding zet een streep door alle goede voornemens. Om de beoogde deelnemers toch te 

helpen worden zij wel opgenomen in het Popsport Network. Daarnaast mag deelnemer Jay Waldo 

toetreden tot Popsport NL vanwege een ijzersterke motivatie. 

» augustus 

De laatste intakegesprekken voor Popsport NL vinden plaats. Op basis daarvan wordt de koppeling met 

een personal coach voor iedere act gemaakt. Daar zitten leuke nieuwe coaches bij, zoals producer Sim 

Fane, bekend van zijn vaste samenwerking met spraakmakende artiest S10. Omdat elke act minimaal 

4 persoonlijke coachingsessies heeft met de personal coach, is het des te belangrijker dat de match 

tussen hen goed zit. Dit wordt verzekerd door eerst een intakegesprek te voeren met de act en op 

basis daarvan, in samenspraak met de regionale Popsport organisaties, een coach voor te dragen. 
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Voorafgaand aan de kickoff maakt de deelnemer kennis met de coach en geeft deze deelnemer zelf 

aan of het klikt. Vaker blijkt zo’n match langer stand houden en vloeit het contact met de coach over 

in een langdurige, muzikale connectie. Personal coaches worden gedurende het traject begeleid en 

ondersteund in hun coaching.  

Personal coaches van Popsport NL 2021: Merijn van Haren (Navarone), Sam Lawalata (Sim Fane), Dave 

Nunes (dj/producer), YannO du Lourd (hiphop artiest), Lea Kliphuis (singer-songwriter), Merit Visser 

(LIJO), David Koster (A&R Manager), Anna de Volder (Anna Rune). 

Daarnaast krijgt het team sessie coaches vorm. Op basis van de intakegesprekken met alle deelnemers 

wordt het team samengesteld uit experts op de onderwerpen: live show samenstellen, stage 

performance, management en boekingen. In het coachingstraject heeft iedere deelnemende act twee 

workshops naar keuze met de sessie coaches die hen het meest aanspreken. In dit team van vier 

coaches heeft ieder een eigen expertise binnen de muziekwereld. Deelnemers vragen op eigen 

initiatief sessies aan met de coaches die voor hen relevante onderwerpen bieden. 

Sessie coaches van Popsport NL 2021: Stefan Kollee (The Naked Sweat Drips, tevens oud-deelnemer 

van Popsport), Gaétan van de Sande (label manager), Ruby van den Brink, Jasper Meurs (Banji). 

» september 

Op 8 september krijgen alle coaches die bij Popsport NL worden betrokken een training van Jack 

Pisters, waar ze het feedbacksysteem AMACK leren gebruiken. De AMACK systematiek is ontworpen 

door Jack Pisters in zijn rol als hoofd van de popafdeling van het conservatorium van Amsterdam. Het 

schrijven van AMACK verslagen is niet alleen 

goed in de communicatie tussen coach en 

deelnemer, maar bevordert ook de 

kennisuitwisseling van coaches onder elkaar. 

Zij schrijven na iedere coaching sessie een 

verslag op het online AMACK platform van 

Popsport. Dankzij dit platform kunnen 

verschillende coaches die één act begeleiden 

met elkaar communiceren over de groei en 

kansen van die act. Naast het opleiden en 

begeleiden van onze coaches, biedt deze 

training ook ruimte voor het uitwisselen van 

ervaringen en kennis tussen coaches 

onderling. Meer informatie over AMACK, zie bijlage III.  

Na de succesvolle online sessie met componist Dixon in mei, volgt een nieuwe 

samenwerking met Buma Music in Motion. Dit keert rond de componist van 

een andere Netflix hitserie: The Queen’s Gambit. Popsport Network 

deelnemers spreken dit keer met niemand minder dan Carlos Rafael Rivera.  
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Op 18 september is de kickoff van Popsport NL bij ArtEZ in Arnhem. In 2021 is er weer een diverse 

groep aan talenten in het landelijke programma: Break In (rock band), DEHAZE (singer-songwriter, 

producer), Rosann (singer-songwriter), CLAU (singer-songwriter), HANNES (DJ en afrobeats & 

moombahton producer), Kaylee Landhuis (folk artiest), Jerra Martin  (rapper, producer) en Jay Waldo 

(rapper, producer). Bij de kickoff maken zij kennis met elkaar, met hun coaches, en geeft iedereen een 

kort optreden. Dit is en blijft de leukste manier om kennis te maken met elkaar én alle coaches. Met 

de personal coach wordt gewerkt aan een planning voor het hele Popsport NL traject. Daarnaast 

hebben de deelnemers een speeddateronde met de sessie coaches, naar aanleiding hiervan kiezen zij 

twee sessie coaches uit om mee te werken in het traject. Tijdens deze speeddate zitten de personal 

coaches bij AMACK trainer Jack Pisters aan tafel. Op basis van de optredens maken de personal coaches 

samen een plan van aanpak in het gezamenlijke begeleiden van alle deelnemers. Jack Pisters adviseert 

over de aanpak en het formuleren van de feedback. Vervolgens ruilen de twee type coaches van plek. 

Deelnemers hebben de eerste meeting met hun personal coach, zij plannen de sessies en doelen voor 

de rest van het traject. Sessie coaches hebben op hun beurt de meeting met Jack Pisters.  

 

 

Sfeerimpressie kickoff Popsport NL 2021 op ArtEZ Arnhem 

 

 

(gaat verder op volgende pagina) 
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Sfeerimpressie kickoff Popsport NL 2021 op ArtEZ Arnhem 
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Eind september sluit het Zeeuwse Popsport traject af met een showcase op het Eindeloos Eiland 

Festival. Een prachtige speelplek voor jong talent, waar ze eindelijk voor het zo lang gedroomde publiek 

mogen spelen. 

» oktober 

De coachingstrajecten van Popsport NL zijn in volle gang in deze maand. Naast personal coaching, 

plannen deelnemers ook sessie coaching in. Het valt op dat het nieuw toegevoegde onderwerp ‘live 

show samenstellen’ erg populair is. Deelnemers leren hier hoe een goede en boeiende liveshow samen 

te stellen op basis van alle muziek die zij zelf hebben geschreven. De vertaling van studio naar live is 

voor velen nieuw terrein. 

In oktober komt de nieuwe website van Popsport online! Na een intensief proces staat er een compleet 

nieuwe website waarop we onze talenten, coaches en het Popsport Network de plek geven die zij 

verdienen. 

Dit jaar maken wederom een aantal Popsporters gebruik van het unieke en exclusieve aanbod in het 

Popsport Network van een professionele contractscan door bureau Brandeis; een 

entertainmentadvocatenbureau met specifieke kennis van de muziekbranche. Jonge muzikanten 

krijgen regelmatig contracten aangeboden van onder andere labels en managers. Zij hebben dan vaak 

nog niet het netwerk of de kennis om na te gaan of dat contract wel in hun eigen voordeel is. Er zijn 

helaas voorbeelden waarbij dat niet het geval is. Om dat voor Popsporters te voorkomen, is een 

samenwerking opgezet met bureau Brandeis. Dit advocatenbureau heeft enorm veel ervaring in de 

muziekbranche. Met deze quick scans, kon ook dit jaar weer een aantal muzikanten weloverwogen de 

keuze maken om wel of niet te tekenen. Dit geweldige aanbod voor een contractscan blijft ook in 2022 

bestaan voor het Popsport Network. 

Popsport bezoekt eind oktober studiocomplex KLANK, voorheen bekend als Kytopia. Dit is een 

waanzinnig creatieve dag waarop deelnemers oog in oog komen met het échte leven van de 

beroepsmuzikant. Deelnemers openen de dag met een jamsessie onder leiding van Bram Hakkens 

(Kyteman Orchestra, Blaudzun, Douwe Bob). Vervolgens splitst de groep zich op: songwriting clinic, 

fotoshoot, conceptueel muziek schrijven met synthesizers, one take opname in de studio. Speciaal 

voor de deelnemers die met elektronische muziek werken zitten Pitto en Arjen de Vreede (DJ DNA) 

klaar. De deelnemers gaan naar huis met een bak inspiratie én mooie foto’s en studio-opnames. 

Bijzonder aan deze dag bij KLANK is dat niemand van de deelnemers zich een leerling of student voelt. 

Alles wat zij laten horen en zien aan de coaches, wordt door de coaches aangenomen als het werk van 

een collega. Door deze open houding ontstaan waardevolle connecties. 

Sfeerimpressie inspiratiedag bij KLANK 

 

» november 

De Popsport NL acts ronden in deze maand hun coaching sessies af. Met personal coaches besteden 

zij in deze weken extra aandacht aan de aankomende Popsport Live Sessions. Wat hen daar te wachten 
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staat gebiedt de nodige voorbereiding: welk nummer wordt gekozen, welke sfeer op camera wil je 

realiseren, misschien met een gastmuzikant? Of nog snel die nieuwste productie afmaken. 

In samenwerking met alle regionale trajecten wordt de wervingscampagne voor Popsport 2022 

opgezet. Er wordt nieuw beeldmateriaal ontworpen met daarbij aandacht voor het aanspreken van 

alle muziekgenres. Ook is er extra aandacht besteedt aan het maken en perfectioneren van 

wervingsvideo’s. Dit medium is ongetwijfeld van belang bij het aantrekken van een doelgroep wiens 

aandacht vaak op video georiënteerde platforms is gericht. Ook nieuw in de aanmeldperiode is een 

extra vraag in het aanmeldformulier van Popsport: hoe wil je aangesproken worden? Hij/hem, zij/haar, 

hen/hun, die/diens, anders? Wij merken dat identiteitsvragen steeds sterker spelen bij onze doelgroep 

en willen hen laten zien dat Popsport een plek is waar zij dit veilig kunnen ontdekken en uiten. 

» december 

Popsport NL sluit af op 11 december in De Basis in Nijmegen. In deze muzikale broedplaats gooien een 

aantal residents hun deuren open en geven veel verschillende workshops aan deelnemers. In de studio 

van Waltzburg kunnen demo’s en artwork gepitcht worden. Bij Thijs Schrijnemakers (Orgelvreten, 

Wende) komen deelnemers binnen voor een écht eerlijk praatje over hoe een muzikant als hij zijn geld 

verdient. Bij Thaïti leren deelnemers hoe belangrijk een perfecte show voorbereiding en rider is. Bij 

DJ/producer Davy Brandts mogen deelnemers lekker praktisch bezig met een DJ spoedcursus. Ook 

schrijven deelnemers een releaseplan voor hun aankomende video release. 

Bovenop dit alles verdwijnen deelnemers om de beurt met hun personal coach in de repetitieruimte, 

waarna zij voor een uur de studio van De Staat tot hun beschikking hebben. In deze studio staat een 

imposant team op hen te wachten: een filmcrew, fotograaf, en niet te min: Jop van Summeren en Tim 

van Delft van De Staat. Onder leiding van de laatstgenoemde heren neemt iedere Popsport NL 

deelnemer hier een eigen nummer op, audio en video worden tegelijk vastgelegd. Er ontstaan 

prachtige dingen op deze dag: van de pianopartij die een half uur voor aanvang van de studiotijd is 

geschreven door een coach en deelnemer, tot de indrukwekkende live performance van een jonge 

rapper die door merg en been gaat. De resultaten maken ons ontzettend enthousiast. Kijk je mee?  

Popsport Live Sessions 2021 in de studio van De Staat, De Basis in Nijmegen (speellijst live recordings) 

 

 

https://youtube.com/playlist?list=PL2-KSjQl7oWE_5AuPdBcAW4DEILp50fOU
https://youtube.com/playlist?list=PL2-KSjQl7oWE_5AuPdBcAW4DEILp50fOU
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Sfeerimpressie Popsport Live Sessions 2021 in De Basis te Nijmegen 
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Het einde van Popsport NL betekent niet het einde van Popsport voor deze deelnemers. Zij zien elkaar 

nog vaak terug in het Popsport Network én bouwen onderling ook verder aan hun netwerk. Zo duiken 

de Friese rapper/producer Jay Waldo en Gelderse singer-songwriter CLAU in januari samen de studio 

in voor hun eerste coproductie. 

Na december leggen wij de laatste hand aan een minidocumentaire over deelnemer Sjors. Deze heb 

je al gezien in de inleiding. Met zijn act DEHAZE maakt hij veel indruk tijdens het traject. Niet alleen 

door de kwaliteit van zijn eigen muziek en performance, maar ook door zijn durf om naast het drukke 

traject nog om extra coaching te vragen aan Popsport. En dat kunnen wij alleen maar stimuleren! Hij 

krijgt een extra sessie met live show coach Jasper Meurs (Banji), duikt met Sim Fane de studio in voor 

een creatieve sessie en gaat langs bij manager Stijn Kierkels (Motel.co) voor een openhartig gesprek 

over doelen. In de mini docu volg je Sjors en zijn coaches vanuit een terugblik aan het eind van zijn 

traject. Intussen weten we dat Sjors, via de Popsportcoaches Stijn Kierkels en Sim Fane, nu (april 2022) 

de studio ingegaan is met Bente om de piano in te spelen voor haar nieuwe song.  

 

Een mooie foto die Popsport typeert. De jonge talentvolle rapper en producer Jay Waldo (18 jaar) uit Groningen, luistert 

naar zijn zojuist opgenomen live track in de studio van De Staat. Er staan drie fijne mensen om hem heen, die met hem 

meeluisteren en afwachten wat hij ervan vindt. Deze drie professionals zijn Sim Fane (o.a. producer S10), Tim van Delft 

(drummer De Staat) en Jop van Summeren (bassist De Staat + studioproducer). Popsport coaches, die met respect, 

enthousiasme en volle overgave samenwerken met Jay Waldo om een toffe productie te realiseren.  

https://www.youtube.com/watch?v=vknNWevDeLw
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3. Prestatieverantwoording: realisatie van de kwantitatieve 

doelstellingen 2021 
 

Bij de prestatieverantwoording wordt Model III gehanteerd uit het Handboek Verantwoording Talent 

en Festivals Meerjarige subsidies 2021-2024 (versie 25 januari 2022). 

Algemene toelichting 

Deelnemers definiëren we als 'deelnemende acts'. Een deelnemer kan dus een compleet orkest zijn of 

een band, maar ook een individuele singer-songwriter of producer. Ook werkt Popsport in regio's, 

waardoor we onafhankelijk van provinciegrenzen talenten in heel Nederland kunnen bedienen. In 

2021 heeft Popsport met haar trajecten deelnemers uit 8 regio’s bediend en met het Popsport 

Network deelnemers uit alle regio's. Popsport heeft daarmee voldaan aan alle prestatieafspraken. 

 

 

 

 

 

  

 Huidig boekjaar (2021) Prestatieafspraak FCP  Vorig boekjaar (2020) 

Soort 

activiteiten 

Aantal 

activiteiten 

Aantal 

deelnemers 

Aantal 

activiteiten 

Aantal 

deelnemers 

Aantal 

activiteiten 

Aantal 

deelnemers 

Plenaire 

workshops 

56 195 22 18 65 188 

Individuele 

workshops 

368 244 57 18 246 170 

Showcases 8 75 4 18 3 14 

Popsport 

Network 

activiteiten 

8 200 - - 38 663 

Popsport 

Network 

speelplekken 

2 20 - - 2 6 

 

Aantal regio's 8 3 9 
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Deelnemers in 2021 

‘Deelnemers’ zijn Popsport inschrijvingen/acts. Een deelnemer kan dus een compleet orkest zijn of 

band, maar ook een individuele rapper of producer. Deelnemers komen uit verschillende provincies 

van Nederland. 

 Deelnemers Gem. leeftijd 

Drenthe 10 18 

Friesland 2 17 

Gelderland 12 18 

Groningen 1 21 

Limburg 12 18 

Noord-Brabant 10 17 

Overijssel 1 21 

Zeeland 11 18 

TOTAAL 59 18,5 

   

Popsport Network 220 21 

Totaal aantal deelnemers: 59 + 220 = 279 

 

Toelichting per categorie 

1. Plenaire workshops 
In alle regionale trajecten en in het Popsport NL programma vinden plenaire bijeenkomsten plaats, 
waarbij deelnemers samen workshops volgen. Regionaal betreft het de kickoffs en de workshopdagen. 
Bij Popsport NL betreft het de kickoff. Voor de cijfermatige uitsplitsing, zie bijlage I 
Activiteitenoverzicht 2021. Met 56 plenaire workshops en 195 deelnemers is aan de prestatieafspraak 
voldaan. 
 
2. Individuele workshops  
In alle regionale trajecten en in het Popsport NL programma vinden individuele workshops en coaching 
sessies plaats. Regionaal betreft het de intakegesprekken, fotoshoots, de vrije keuzeworkshops en de 
studio opnames. Bij Popsport NL gaat het om de personal coaching en de extra individuele workshops. 
Voor de cijfermatige uitsplitsing, zie bijlage I Activiteitenoverzicht 2021. Met 368 individuele 
workshops en 244 deelnemers is aan de prestatieafspraak voldaan. 
 
3. Showcases 
Alle regionale trajecten werken toe naar een Regio Showcase. Helaas is een optreden voor publiek 
door de Coronacrisis in een aantal trajecten onmogelijk gebleken. Zij hebben vervangende activiteiten 
zoals een workshopdag georganiseerd. Voor de cijfermatige uitsplitsing, zie bijlage I 
Activiteitenoverzicht 2021. Ondanks Corona is er met 8 showcases en 75 deelnemers aan de 
prestatieafspraak voldaan. 
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4. Popsport Network workshops (n.v.t.) 
De Popsport Network activiteiten zijn geen onderdeel van de prestatieafspraken met FCP. 
 
5. Popsport Network speelplekken (n.v.t.) 
De Popsport Network activiteiten zijn geen onderdeel van de prestatieafspraken met FCP. 
 
6. Popsport regio's 
Met deelnemers uit 8 regio’s hebben we aan de prestatieafspraak voldaan. 
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4. Politieke ontwikkelingen 
 

In het jaarverslag van Popsport 2020 is uitgebreid te lezen hoe Popsport dat jaar een politiek traject 

heeft doorlopen, nadat de uitkomst van het subsidieaanvraag Talent & Festivals 2021-2024 van het 

Fonds voor Cultuurparticipatie eind augustus binnenkwam. Popsport kreeg wél een positief advies van 

de commissie (met tevens een verhoogd subsidiebedrag t.o.v. voorgaande jaren), maar kreeg – 

vanwege een tekort aan middelen – slechts een fractie van het geadviseerde subsidiebedrag. 

Aangezien de oorzaak en het verloop van dit traject uitgebreid is toegelicht in het jaarverslag van 

Popsport 2020, laten we dat hier achterwege. Wel relevant om te melden is dat het traject, na intensief 

contact met cultuurwoordvoerders uit de Tweede Kamer en met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschap over de zoektocht naar beschikbaar budget, eind 2020 resulteerde in een reparatie 

van de beschikbare budgetten voor 2021. Een bijzonder positief resultaat van een intensief traject 

waarin Popsport – samen met Epitome Entertainment (EE) Rotterdam en Noordstaat Groningen – een 

van de drie landelijke kartrekkers was. 

Een reparatie van 2021 is niet voldoende. Om de middelen ook voor 2022, 2023 en 2024 te realiseren, 

worden de gesprekken voortgezet en de contacten onderhouden. In het kader hiervan organiseert 

Popsport op 3 maart 2021 – samen met EE en Noordstaat – een cultuurdebat. Gedurende het 

lobbytraject is duidelijk geworden dat er geen structureel beleid is voor jong talent in de pop en urban 

muziek en dat het subsidiestelsel flinke gaten slaat in de keten van talentontwikkeling pop. Om hier 

meer aandacht en urgentie voor te creëren, besloten we het cultuurdebat te organiseren met & voor 

de cultuurwoordvoerders die actief hebben bijgedragen aan het realiseren van extra middelen: Salima 

Belhaj (D66), Peter Kwint (SP), Zohair El Yassini (VVD), Niels van den Berge (GL) en Mikal Tseggai (PvdA). 

Dit keer gingen de Tweede Kamerleden niet in gesprek met instellingen uit de muzieksector, maar 

direct met het jonge talent zelf. Cultuurwoordvoerders hebben met persoonlijke verhalen en concrete 

voorbeelden nu een beter beeld van de basisbehoefte van jong muziektalent uit heel Nederland en op 

hoe talentontwikkeling in de pop- en urban muziek functioneert; een inzicht dat hard nodig is voor een 

herziening van het subsidiestelsel. En dan specifiek als het gaat om het herstellen van het gat tussen 

amateurkunsten en professionele kunsten in de popmuziek. Talentontwikkeling in de popmuziek 

begint namelijk al rond de 14 jaar, nog voordat zij kiezen voor vakonderwijs. In deze vroege fase van 

talentontwikkeling is steun nodig van instellingen en talentontwikkelaars die provinciaal en landelijk 

actief zijn. Echter, er is – ook in de nieuwe cultuurperiode 2021-2024 – géén structureel landelijk beleid 

gemaakt dat aansluit op de wereld van popmuziek. Iets waar Popsport zich hard voor blijft maken. 

In 2021 is langs diezelfde politieke kanalen het gesprek voortgezet om ook voor de periode 2022-2024 

overheidssteun zeker te stellen. Voor 2022 is dat wederom een succes geworden. Popsport is samen 

met Epitome Entertainment en Noordstaat opnieuw in staat gebleken om, niet alleen voor zichzelf 

maar voor alle 12 instellingen die bij Fonds voor Cultuurparticipatie op de B-lijst stonden, toch het 

geadviseerde bedrag veilig te stellen. Voor Popsport betekent dit dat zij naast 2021 nu ook voor 2022 

de volledige toekenning van €150.000 euro ontvangt via het Fonds voor Cultuurparticipatie. 
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5. Financiële positie en toelichting op de jaarrekening 
 

Ondernemerschap en eigen inkomsten 

Stichting Popsport heeft zich de laatste jaren bijzonder ontwikkeld in haar ondernemerschap. Enerzijds 

omdat dit in het DNA van de medewerkers zit en daar inhoudelijk interessante content uit voorkomt 

voor jong talent. Anderzijds bevat het ook enige noodzaak door het (soms zeer onvoorspelbare en) 

veranderde klimaat rondom cultuursubsidies. Popsport ziet zichzelf als een onafhankelijke verbinder 

in dienst van jong talent met een stuwende richting naar de grote diversiteit aan partijen binnen de 

muziekpraktijk. De talentvolle jonge muzikanten bij Popsport hebben een grote aantrekkingskracht 

voor deze partijen, die dan ook belang hebben bij hun zichtbaarheid in deze doelgroep. Popsport kan 

daardoor content bieden, door met relevante en geschikte partners inhoudelijk kwalitatief 

hoogwaardige samenwerkingen aan te gaan. De kosten voor deze content worden vanwege dit 

gedeelde belang vaak (grotendeels) gesponsord. Als organisatie kunnen we met deze waardevolle 

partners een samenwerking vormgeven, die voor beide partijen werkt en bovenal voor Popsporters 

toegang geeft tot een grote bron aan kennis en netwerk. 

Om risico’s te verkleinen heeft Popsport een zeer diverse mix van inkomstenbronnen gerealiseerd: 

overheid (gemeentelijk, provinciaal, landelijk), private fondsen, sponsoring, inkomsten uit projecten 

voor derden en inschrijfgelden. Daarmee beschikt Popsport over een sterk vangnet, waarmee mogelijk 

tegenvallende inkomsten opgevangen kunnen worden. Popsport hanteert hierbij heel strikt een 

belangrijk uitgangspunt: Popsport geeft nooit geld uit, dat niet zeker gesteld is. Dit om elk financieel 

risico uit te sluiten. 

In 2021 heeft dit laatste uitgangspunt uiteraard veel voeten in de aarde gehad. Hoewel eind 2020 de 

Minister van OCW besloot een reparatie te doen voor de B12 instellingen van de FCP-regeling Talent 

& Festivals 2021-2024, werd pas in september definitief bekend welk bedrag toegekend werd voor 

Popsport 2021. Het eind van het jaar kwam al in zicht. Om elk financieel risico uit te sluiten, heeft 

Popsport geen geld uitgegeven dat nog niet definitief beschikt was. In plaats van een voorschot te 

nemen op deze onzekere inkomsten heeft Popsport alternatieve dekking gezocht en gevonden voor 

de geplande activiteiten. Dankzij deze gezonde bedrijfsvoering heeft deelnemend talent ondanks 

alles een volwaardig programma kunnen volgen. 

Vanwege bovengenoemde onzekerheid, heeft Popsport vanzelfsprekend nóg actiever dan gewoonlijk 

de focus gelegd op het realiseren van extra eigen inkomsten. Deze zijn uiteindelijk in de vorm van 

directe inkomsten uit projecten voor derden en uit diverse bijdragen van particulieren en bedrijven 

(zie jaarrekening) gerealiseerd. Daarnaast heeft Popsport mede dankzij aanvullende bijdragen zoals 

o.a. enkele Coronacompensaties haar financiële positie in 2021 bijzonder sterk gehouden. 

Popsport heeft een gezonde vermogenspositie opgebouwd, waardoor Popsport ook ruimte heeft 

gecreëerd om continuïteit te waarborgen en – waar noodzakelijk – financiële ondersteuning te bieden 

in regio’s waar provinciale financiering wegvalt. Popsport is ervan overtuigd dat het borgen van 

continuïteit nodig is om in nauwe samenwerking met de betreffende regiopartner actief te zoeken 

naar structurele en stabiele financiering voor de regiotrajecten. Popsport heeft de missie om jong 

muziektalent tussen 14 en 21 jaar in heel Nederland doelgericht en duurzaam te begeleiden en deze 

regiotrajecten zijn daarvoor de belangrijkste basis voor talentontwikkeling. Waar provinciale en 

gemeentelijke subsidies veelal 1-jarige regelingen betreft, hebben in 2021 wel een aantal nieuwe 

ontwikkelingen plaatsgevonden voor (en door) Popsport. Zo is Popsport in de Provincie Brabant 

opgenomen in de 4-jarige regeling voor Amateurkunst 2021-2024. In Gelderland heeft Popsport een 
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sterke partner gevonden in Poppunt Gelderland; zij hebben Popsport opgenomen in hun beleid, 

waarmee de financiële continuïteit voor Popsport Gelderland geborgd is. Ook de Gemeente Nijmegen 

financiert structureel in Stichting Popsport. Tevens is Popsport in de zomer van 2021 benaderd door 

diverse poppartijen in Flevoland om Popsport Flevoland terug te brengen; mét bijzonder goed 

resultaat. Op het moment van schrijven is Popsport Flevoland 2022 in volle gang en zijn we in gesprek 

om Popsport structureel terug te brengen in het provinciale popbeleid van Flevoland. Dit is het 

resultaat van een voortdurende investering in de landelijke profilering van Popsport als belangrijk 

traject voor jong muziektalent. Maar ook om op bewuste momenten mee te investeren in de regio’s 

waar kansen liggen voor structurele cofinanciering met als hoogste doel het programma voor iedere 

jonge ambitieuze muzikant toegankelijk te maken en te houden, waar ook woonachtig. 

In het jaar 2021 heeft Popsport haar trajecten nagenoeg volwaardig kunnen laten doordraaien. 

Vanwege COVID-2019 zijn bepaalde lasten (zoals locatiekosten, inhuur apparatuur etc.) lager 

uitgevallen, maar lasten voor de inhuur van coaches is op hetzelfde niveau gebleven; Popsport heeft 

immers al haar trajecten door laten gaan (veelal offline, soms online). Niet alleen om Popsport talent 

te blijven begeleiden en inspireren, maar ook om haar coaches (muzikanten, managers, boekers en 

andere professionals uit de muziekindustrie) te blijven voorzien van opdrachten (ofwel inkomsten) 

waar andere inkomsten voor hen voor een groot deel stilvielen. Daarbij heeft Popsport in 2021 

wederom Corona-steun ontvangen van het Fonds voor Cultuurparticipatie, waarmee Popsport uitkomt 

op het betreffende positieve exploitatieresultaat. 

Toelichting op de baten en lasten  

Regionale Popsport-edities worden financieel ondersteund door regionale overheden en fondsen.  

De baten en lasten van deze regio-edities lopen niet via de boekhouding van Stichting Popsport, maar 

via de administratie van onze partnerorganisaties en zijn dan ook niet opgenomen in de jaarrekening 

van Stichting Popsport. De thans voorliggende jaarrekening bevat enkel die baten en lasten, die ook 

werkelijk door de rekening van Stichting Popsport lopen. Specifiek betreft het enkel de baten en lasten 

uit Limburg, Brabant en Gelderland; provincies waarmee de Popsport-organisatie traditioneel een 

subsidierelatie heeft. Met het weglaten van de overige Popsportregio’s geeft dit uiteraard een wat 

vertekend beeld van de (financiële en inhoudelijke) impact en reikwijdte van Popsport als gehele 

organisatie. 

In voorgaande jaren werden wél alle provinciale baten en lasten genomen in begrotingen en 

jaarrekeningen van Stichting Popsport om inzichtelijk te maken dat Popsport voldeed aan de 50% 

matchingnorm van FCP. Met Fonds voor Cultuurparticipatie is nu schriftelijk overeengekomen dat 

stichting Popsport deze 50% norm voortaan inzichtelijk maakt en toelicht in een separaat financieel 

overzicht als upload bij de verantwoording. Popsport maakt daarmee gebruik van de 

uitzonderingsclausule 2.4. In het Financieel overzicht zijn de regionale baten en lasten per provincie 

opgenomen + sponsorbijdragen van partners in het Popsport NL en Popsport Network. 

Belangrijk gegeven in 2021 is dat de jaarverantwoording in cijfers ingewikkelder is geworden door de 

complexe lijst aan verschillende soorten FCP-beschikkingen van eenmalige reparaties van de B-lijst, 

coronacompensaties, loon- en prijsbijstellingen en de basistoekenning + vrijvaltoekenning van de 

meerjarenregeling Talent & Festivals 2021-2024. Onderaan de streep is de conclusie dat Popsport er 

financieel gezond voor staat en de continuïteit kan waarborgen dankzij haar gezonde 

vermogenspositie en bedrijfsvoering van de afgelopen jaren. 

In de jaarrekening van Popsport 2021 is de begroting opgenomen, zoals deze aan het begin van 2021 

is opgesteld. Als aangegeven, had Popsport enkel de beschikking van €50.000 van het FCP ontvangen. 

Vandaar dat enkel deze beschikking is opgenomen in de begrotingskolom. Met het binnenkomen van 
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de verschillende beschikkingen van het FCP (o.a. loon- en prijsbijstellingen en coronacompensaties) 

heeft Popsport gedurende het jaar de begroting steeds bijgesteld. Voor de helderheid heeft Popsport 

ervoor gekozen om de begroting d.d. 1-1-2021 op te nemen in de jaarrekening 2021. 

6. Interne controle en functiescheiding 
De heer M.J.W.V. Schmitz, werkzaam als fondsenwerver voor Stichting Popsport, controleert 

maandelijks de bankafschriften. Betalingen die hij niet kan thuisbrengen overlegt hij met de directeur. 

Als na dit overleg nog twijfel blijft bestaan, informeert hij de Raad van Toezicht hierover. Daarnaast 

vinden betalingen groter dan €500 pas plaats, nadat de factuur door zowel de directeur als door de 

heer Schmitz voor akkoord gezien zijn. Voor de boekhouding werkt Popsport met het programma Yuki 

en besteedt daarnaast haar boekhouding grotendeels uit aan het administratiekantoor Den Hartog & 

Hoogveld. Alle transacties worden daarmee nog door een derde partij bekeken en gecontroleerd. 

7. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen 
Stichting Popsport heeft een totale personele bezetting van 1,82fte in vaste dienst en 0,12fte met 

tijdelijke contracten. Dat correspondeert met totale loonkosten van €84.942. Popsport gebruikt de 

CAO NL Podia als referentie voor het beloningsbeleid. De Raad van Toezicht verricht zijn taken geheel 

onbezoldigd. De WBT-regeling raakt dus geenszins de bedrijfsvoering en bezoldiging binnen de 

Stichting Popsport.  

Dit betreft het kernteam van Stichting Popsport. Voor de uitvoering van de regiotrajecten werkt 

Stichting Popsport samen met andere organisaties in Nederland. De coördinatoren zijn in dienst van 

deze partnerorganisaties en zijn daarmee geen onderdeel van de fte’s binnen Stichting Popsport. Drie 

van de vier werknemers van de stichting hebben een vast dienstverband, de 4e is onlangs aangenomen. 

Popsport werkt intussen 15 jaar met deze regionale en landelijke organisatiestructuur en is samen met 

Kunstbende de enige meerjareninstelling die op deze manier werkt. Popsport draait 365 dagen per 

jaar programma voor jong talent in heel Nederland. 

8. Toepassing codes 
Dat Popsport de codes heel serieus neemt en van belang vindt – niet alleen voor de bühne – schetsen 

we kort hieronder. 

Fair Practice Code  

Popsport is actief aan het begin van de talentketen en in coaching van jong talent. Daarbij ligt de nadruk 

op het overdragen van kennis & vaardigheden, waaronder ook het ‘wapenen’ van jonge muzikanten 

in hun (toekomstige) financiële positie en hun onderhandelingen over bijvoorbeeld gages. Daarnaast: 

een belangrijke groep professionals in de culturele sector waarmee Popsport samenwerkt, zijn onze 

coaches. Vanwege hun centrale waarde voor het programma hecht Popsport veel waarde aan een 

eerlijke betaling van hun diensten (€60 - €100 per uur). Daarnaast biedt Popsport haar coaches een 

waardevolle immateriële beloning: deskundigheidsbevordering en professionele scholing in de 

AMACK-systematiek is onderdeel van de overeenkomst die we met hen aangaan. 

Code Culturele Diversiteit  

Popsport heeft al jaren geleden een belangrijke inhoudelijke keuze gemaakt door de focus van 

‘bandjes’-programma te verbreden naar popmuziek in de breedste zin van het woord. We zijn 

inmiddels een thuisbasis voor talenten in alle denkbare (sub)genres in popmuziek en daarmee dus uit 

alle denkbare subculturen (producers, rappers, metalbands, singer-songwriters, popbands, zangkoren 
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etc). Om die ontwikkeling en verbreding te kunnen bedienen, gaat Popsport voortdurend op regionaal 

en landelijk niveau actief de samenwerking aan met mensen en instellingen die gespecialiseerd zijn in 

specifieke subgenres. Vanuit deze inhoudelijke onderbouwing (kennis, kunde en netwerk van alle 

muziekgenres borgen) is binnen de organisatie een grote diversiteit aan partnerorganisaties, 

regiocoördinatoren, coaches en andere medewerkers, waarmee Popsport ook op personeel vlak 

diversiteit en inclusiviteit in brede zin borgt. 

De verschuiving in genres is niet van alleen invloed op de organisatie en het netwerk aan coaches dat 

wij inzetten, het is ook direct van invloed op de invulling van het programma. Om een voorbeeld te 

geven: binnen Popsport krijgen muzikanten de mogelijkheid om een eigen nummer op te nemen in 

een professionele studio. Echter, voor een producer is een opnamedag in een studio niet functioneel, 

dus bekijken we in zo’n situatie wat een mooie alternatieve besteding is van het studiobudget. In het 

kort; ieder talent, ieder genre, vraagt om andere coaches, andere netwerken en andere 

programmaonderdelen. Uitgangspunt van Popsport is dat het programma altijd in dienst staat van de 

leerbehoefte van het talent. 

Binnen onze Raad van Toezicht geldt het rooster van aftreden als leidraad in tijd en wordt er – wanneer 

een nieuwe kandidaat gezocht moet worden – actief geworven voor een diverse samenstelling van 

leden. 

Governance Code Cultuur 

Ten behoeve van een goed, verantwoord en transparant bestuur en toezicht heeft Stichting Popsport 

de Governance Code in haar organisatie geïmplementeerd. Popsport heeft daarbinnen de structuur 

van een Stichting met een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht, die drie keer per jaar 

vergadert. Binnen de Governance Code Cultuur, benadrukt Popsport vooral het aspect van de 

transparantie. Een puntsgewijze toelichting op onze toepassing van de Principes van de Governance 

Code Cultuur is te vinden in Bijlage II. 

9. Monitoring en evaluatie 
Monitoring en evaluatie zijn zeer belangrijk voor Stichting Popsport. Op zowel organisatorisch als 

inhoudelijk niveau is Popsport dan ook onderscheidend. Zeker nu de trend heeft doorgezet dat heel 

veel grote en kleine partijen in de muzieksector claimen actief te zijn op het gebied van 

talentontwikkeling en/of coaching. Met het omarmen van het AMACK heeft Popsport al jarenlang een 

goedwerkende systematiek aangebracht in haar monitoring en evaluatie binnen haar coaching. Uit 

deze bron krijgt de stichting veel nuttige informatie over inhoud, kwaliteit en verloop van Popsport 

activiteiten op verschillende lagen in de organisatie. 

Ontwikkeling van talent 

AMACK biedt structuur bij coaching, documenteert ontwikkeling, borgt afstemming tussen talenten 

en coaches onderling en biedt mogelijkheid tot analyse. Hierdoor is kennisoverdracht doorlopend, 

transparant en duurzaam en heeft Popsport zicht op kwaliteit, inhoud, reflectie, onderlinge 

samenhang en overdraagbaarheid in alle facetten van haar programma. Zie bijlage III voor meer 

informatie over AMACK. 

Uitvoering van activiteiten  

De gerealiseerde prestaties monitoren we door evaluaties met deelnemers, coaches, coördinatoren 

en partnerorganisaties. Deelnemers en coaches vullen na elk afgerond traject een evaluatieformulier 

in. Daarmee geeft AMACK ook zicht op de uitvoering van activiteiten: het maakt de kwaliteit van 
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coaching transparant en biedt de mogelijkheid om het programma inhoudelijk bij te sturen waar 

wenselijk. Met coördinatoren en partnerorganisaties is er gedurende het traject regelmatig inhoudelijk 

overleg over de voortgang van activiteiten en na afloop een evaluatiegesprek. Naast het individuele 

contact met elke regiocoördinator is elk jaar twee keer landelijk overleg voor de uitwisseling van best 

practices en het bespreken van aandachtspunten en verbeterpunten voor de volgende editie. In 2021 

starten we een extra trainingstraject van AMACK; dit keer niet alleen voor alle Popsportcoaches, maar 

ook voor de Popsport coördinatoren in de provincies. Zij hebben in feite ook een soort coachende en 

begeleidende rol voor de deelnemers. Ze helpen hen met keuzes maken voor workshops, houden 

vinger aan de pols over hoe workshops en dus hun ontwikkeling verloopt. Tevens zijn zij de backbone 

voor de coaches die zij in hun provincie inzetten. Het is dus belangrijk dat zij ook de tools krijgen om 

feedback op een goede manier te geven. Daarnaast zijn zij een belangrijke tussenpersoon tussen het 

landelijk bureau dat AMACK uitrolt voor alle Popsportcoaches in de provincies. Vandaar de keus om 

ook de coördinatoren (ofwel, de Popsport organisatie zelf) de AMACK methode te leren toepassen. 

Beleid en functioneren van de organisatie 

In evaluatiegesprekken met coördinatoren bespreken we naast het verloop van activiteiten ook het 

functioneren van de samenwerking tussen de regionale partner en het landelijke bureau van Popsport. 

De evaluatie gaat hierbij beide kanten op. We werken vanuit partnerships en niet in dienstverband, 

waardoor we als landelijk bureau veel waarde hechten aan het erkennen en waarderen van elkaars 

kennis en input. De regiopartners vormen de basis voor Popsport. Het landelijke bureau is van 

meerwaarde vanwege haar positie in - en kennis van - de landelijke talentketen van popmuziek, door 

haar netwerk van professionals in heel Nederland, als aanjager van marketingcampagnes en als 

verzamelpunt van best practices in provinciale en landelijke talentontwikkeling. De provinciale 

partners hebben waardevolle kennis van talentontwikkeling op provinciaal niveau en zijn onmisbaar 

voor Popsport om het programma optimaal te verankeren in lokale en provinciale infrastructuren. Het 

landelijke bureau kan deze provinciale infrastructuur weer verbinden aan de landelijke keten; een 

verbinding die uniek en essentieel is voor talentontwikkeling binnen de popmuziek. 
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10. Samenstelling van de organisatie 
 

Stichting Popsport is statutair gevestigd in Roermond en houdt kantoor in Nijmegen. De stichting werkt 

in 2021 samen met provinciale partners, die de uitvoering van een deel van de activiteiten voor hun 

rekening nemen. Alle genoemde personen waren geheel in 2021 actief voor Popsport, tenzij anders 

vermeld. 

Samenstelling van de kernorganisatie Stichting Popsport  

Medewerkers 

januari t/m december    Maurice Schmitz, fondsenwerver 

januari t/m december   Mirly van Schaijk, programmaleider  

januari t/m december   Lizet Pennings, PR en communicatie 

januari t/m oktober   Marlijn Hoefnagel, PR en communicatie 

 

Directie 

Jorien Stravens, directeur-bestuurder Datum van aantreden: 1-7-2017 

Raad van Toezicht   Datum van aantreden   Datum van aftreden   

Bert Lunshof, voorzitter   24-5-2017   25-5-2025   

Erik Benders    1-1-2021   1-1-2025 

Marguerite Rubens    1-5-2021   1-5-2025 

 

Provinciale partnerorganisaties* 

*door de COVID-19 crisis zijn in 2021 niet alle onderstaande partnerlocaties bezocht, met deze 

locaties bestaan warme en langdurige samenwerkingen. 

 

Groningen   Stichting Deinum / De Rijdende Popschool 

     Niels Steenstra, directeur 

    Cynthia Weiss, regiocoördinator  

     Simplon, Groningen 

Limburg   Pop in Limburg     

     Paul Moerel, directeur      

    Jesse Deledda, regiocoördinator 

Gelderland   Gigant, Apeldoorn 

    Milan Roerdink, regiocoördinator  

     Poppunt Gelderland 

     Doornroosje, Nijmegen 

    ArtEZ, Arnhem 

     Jacobiberg, Arnhem 

Zeeland    ZB Planbureau en Bibliotheek     

     Popaanzee       

     Leontien Poppe, popconsulent     

    Bart Gabrielse, regiocoördinator 

Drenthe   Kunst en Cultuur Drenthe 

     Jan Stam, popconsulent  

     Erik de Vries, regiocoördinator 
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Friesland   Friesland Pop 

     Sjouke Nauta, directeur 

     Evelyn Andoh, projectcoördinator 

 

Noord-Brabant    Phoenix Cultuur en CHV Academy Veghel 

     Gebouw-T, Bergen op Zoom   

     Studio Artichoque, Tilburg 

     Music Hub Brabant 

 

Landelijke samenwerkingspartners (willekeurige volgorde)* 

*door de COVID-19 crisis zijn in 2021 niet alle onderstaande partnerlocaties bezocht, met deze 

locaties bestaan warme en langdurige samenwerkingen. 

ArtEZ    KLANK Utrecht   De Basis Nijmegen 

Streamsonic   Pinguin Radio   DSOPM   

Rockacademie   Buma Music in Motion  Pinkpop   

Gigant     We Do studio   John Lennon Eductional Bus  

Art Rocks   Kunstbende   Haags Hiphop- Centrum/Aight 

Doornroosje   SMKMRKT Vierdaagse Feesten Bevrijdingsfestivals 

Melkweg   No Mans Land   NFF Junior Kalveren Gala 

Draaikunde   Ableton Live   Marcel Krijgsman Photography 

Phoenix Cultuur Veghel  Popopleiding Amsterdam  Popronde 

Booster Festival Enschede Buma Music Academy  POPnl    

bureau Brandeis  Epitome Entertainment  Noordstaat 
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11. Goedkeuring jaarrekening, bestuursverslag en 

prestatieverantwoording 
 
Met de ondertekening van dit verslag stemt de Raad van Toezicht en de directie in met de in dit verslag 
gepresenteerde cijfers en toelichting van de jaarrekening, het bestuursverslag en de bijbehorende 
presentatieverantwoording. 
 
Bert Lunshof       
voorzitter RvT          
 

 

 

Jorien Stravens 

directeur-bestuurder 
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BIJLAGE I POPSPORT FORMULE 
 

Popsport coacht jong muziektalent (14-21 jaar) in een workshopprogramma op maat om de 

ontwikkeling van hun eigen werk een boost te geven. Het programma richt zich op hun artistieke, 

zakelijke en sociale ontwikkeling met de focus op creëren, experimenteren, uitwisselen en ontmoeten. 

Van lokaal tot landelijk een programma op maat  

Muzikanten die deelnemen aan Popsport hebben al enige ervaring met het schrijven van muziek en 

hebben vaak ook al wat laten horen aan familie, vrienden of klasgenoten. In deze fase is talent nog 

redelijk onzichtbaar. Het beweegt in kleine netwerken van het voortgezet onderwijs, 

muziekwedstrijden, muziekscholen en open podia. Juist in deze fase is het belangrijk om iemand in de 

volle breedte te stimuleren. Een belangrijke taak daarvan ligt in eerste instantie weggelegd voor lokale 

en regionale netwerken, waarvan een aantal hierboven genoemd. Een breed en laagdrempelig aanbod 

van muzikale activiteiten, dichtbij huis is de eerste basis voor een jong talent om te groeien. 

Popsport is geworteld tot in de kleine haarvaten van het land. Samen met lokale en regionale 

netwerken, pikt zij talent op dat zich al enige tijd manifesteert in het regionale veld. Popsport richt zich 

op muzikanten met eigen werk, die ambitie hebben om een volgende stap te zetten: bijvoorbeeld meer 

optreden buiten het eigen postcodegebied, de studio ingaan, andere muzikanten ontmoeten of soms 

al het voorbereiden op een muziekopleiding. Popsport begeleidt een talent stap voor stap met behulp 

van het netwerk dat zich gaandeweg voor hen uitrolt, van lokaal tot landelijk. Dit is immers de essentie 

van talentontwikkeling: een talent ontwikkelt zich optimaal wanneer het de provinciegrenzen kan 

overstijgen. Het succes van de formule van Popsport schuilt dus in het feit dat het programma 

zichtbaar en bereikbaar is voor jong talent tot in de haarvaten van het land en vanuit daar hun 

ontwikkeling doelgericht, stapsgewijs en praktisch tot landelijk niveau brengt. 

AMACK systematiek in coaching 

Popsport staat voor ontwikkeling met een helder startpunt en een of meerdere geformuleerde 

einddoelen en neemt daarvoor AMACK als leidraad: aan de hand van vijf kernwaarden wordt 

ontwikkeling in kaart gebracht en doelstellingen geformuleerd. Coaching is daardoor transparant, 

biedt input en houvast voor coaches en muzikanten kunnen hun ontwikkeling en doelstellingen 

teruglezen. Het leerdocument werkt tevens als een portfolio en is toepasbaar voor de meeste 

vervolgopleidingen, die veelal ook werken met AMACK. Het is een soort gezamenlijke taal waarin 

coaches, deelnemers en organisatie met elkaar communiceren. Op gezette tijden biedt Popsport 

trainingen en uitwisselingsmomenten voor coaches. Er wordt optimaal rendement gehaald uit de 

talentbegeleiding en tegelijkertijd borgt Popsport de kwaliteit van coaching. Voor meer informatie 

over AMACK, zie bijlage III. 

Nu Popsport zo'n 15 jaar bestaat, constateren we een sterke circulaire dynamiek: muziekprofessionals 

(muzikanten, managers, boekers) die vroeger hebben deelgenomen aan Popsport, willen nu zelf een 

steentje bijdragen aan het – destijds voor hen zo waardevolle – popklimaat en komen bij Popsport 

terug als coach of regiocoördinator om hun professionele muziekkennis en ervaring te delen met de 

jonge talenten van nu. 

Popsport Network  

Elke muzikant die het basisprogramma op maat (6-12mnd) doorlopen heeft, wordt verder begeleid in 

het Popsport Network; een inspirerend en verrassend programma vol workshopdagen, speelplekken, 
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masterclasses, ontmoetingen met professionals, introducties bij opleidingen, internationale 

uitwisselingen, discipline-overstijgende activiteiten. Muzikanten schrijven zich naar eigen interesse 

volop in voor meerdere activiteiten door het jaar heen. 

Het Popsport Network blijkt nog steeds een essentieel onderdeel van het Popsport programma en 

dicht een gat in de keten van talentontwikkeling. Muzikanten die Popsport gedurende een half jaar tot 

een jaar begeleidt, kunnen op vele fronten voorlopig weer zelfstandig doorgroeien met de kennis en 

het netwerk dat ze tijdens het traject hebben opgedaan. Echter, de drang om in contact te blijven met 

Popsport middels Networkactiviteiten blijkt zeer groot: jaarlijks nemen honderden muzikanten deel 

aan het programma, waarmee we hen blijven begeleiden en vooral ook hun netwerk kunnen verrijken. 

De waarde van het Popsport Network wordt onderschreven door het groot aantal relevante mensen 

en partijen die zich met hun programma willen verbinden. Voor hen is het Popsport Network een 

concentratie van getalenteerde muzikanten, die zij graag in beeld hebben. Denk aan mbo- en hbo 

kunstvakopleidingen, festivals, boekers en andere professionals in het muziekveld. Dit Popsport 

Network voorziet daarmee vanuit twee kanten in een behoefte tot kennismaking, ontwikkeling en 

uitwisseling tussen muzikanten en professionals. De kracht van het Popsport Network zit bovenal in 

het feit dat Popsport iedere muzikant persoonlijk heeft begeleid en hen dus individueel werkelijk kent. 

landelijke keten-speler  

In 2004 is Popsport gestart als Limburgs initiatief, bedacht door Joery Wilbers. Hij constateerde dat er 

geen aanbod was voor jong muziektalent dat had deelgenomen aan Kunstbende en een volgende stap 

wilde zetten, maar nog niet klaar was voor de Limburgse muziekwedstrijd Nu of Nooit. Popsport werd 

opgericht, pikte het talent op en bood workshops en coaching om hen te begeleiden naar een hoger 

niveau. Die formule bleek ook bij andere provincies een gat te dichten, waardoor Popsport in de loop 

der jaren is uitgegroeid tot een landelijk programma. De missie van Popsport destijds is -in basis- tot 

op heden nog steeds het bestaansrecht van het programma. 

Dankzij bovengenoemde kernwaarden van coaching en programmaopbouw heeft Popsport zich 

ontwikkeld tot belangrijke speler in de landelijke talentketen. Popsport wordt steeds vaker aangehaald 

als voorbeeld van hoe je in de volle breedte jong talent kunt stimuleren en begeleiden in hun 

ontwikkeling. Popsport heeft een onafhankelijke positie in het muziekveld en is daardoor in staat haar 

deelnemers wegwijs te maken in het (semi)professionele muziekveld. Het programma verhoudt zich 

op lokaal en landelijk tot andere initiatieven, zoekt verbinding en levert op die manier een bijdrage aan 

een levendig popklimaat op verschillende schaalgroottes. Opvallend positief is de groeiende 

toestroom van mensen, die hun lokale of landelijke aanbod willen verbinden aan Popsport. 

Een bijzonder goede partner is het middelbare scholenproject Buma Music Academy, dat voorziet in 

de toevoer van talent voor het Popsport programma. Een programma met een bereik van meer dan 

600 middelbare scholen in heel Nederland. Ook zijn de afgelopen jaren de banden met provinciale 

Kunstbende partners stevig aangetrokken en werken de twee organisaties nauw samen om een talent 

op het juiste moment in het juiste programma verder te helpen. 

Begin 2020 presenteert Popsport met Kunstbende, Popronde en POPnl het Convenant 

Talentontwikkeling in de Popmuziek 2020-2024. Deze partijen ondertekenen het convenant waarin 

afspraken worden gemaakt over de talentontwikkeling in de popmuziek voor de komende vijf jaar. In 

het convenant leggen de betrokken partijen vast dat zij zich gezamenlijk inzetten voor een optimaal 

klimaat en infrastructuur voor talentontwikkeling op het gebied van popmuziek.  

 

https://www.dropbox.com/s/oisf7wmjt6udhix/Convenant%20Poptalent%202020-2024.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oisf7wmjt6udhix/Convenant%20Poptalent%202020-2024.pdf?dl=0
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zonder breedtesport geen topsport  

Opvallend vaak zien we oud-deelnemers terug op diverse MBO- en HBO-popopleidingen en in de 

programmering van grotere festivals en showcases. Ook Popronde, het belangrijkste en grootste 

rondtrekkende popfestival van Nederland, heeft elk jaar flink veel oud-Popsporters. 

Met grote trots kijken we naar voorbeelden van Popsporttalent dat serieuze stappen zet richting de 

top. Maar minstens zo belangrijk zijn de cruciale gewaarwordingen, fouten en ontdekkingen, die een 

Popsportdeelnemer op een bepaald moment in het vroegste traject op het juiste spoor zet. Een coach 

die een singer-songwriter helpt bij het verbeteren van haar liedje, een band die meer zelfvertrouwen 

krijgt door workshops stageperformance waardoor zij van het podium knallen, een 

improvisatieworkshop die plots nieuwe creatieve inzichten geeft, de ontdekking van modulaire 

synthesizers bij een jonge producer, de persoonlijke klik met een coach die uitgroeit tot een duurzame 

connectie, de verrassende inspiratie van een schilderij tijdens de workshopdag in het museum of 

simpelweg een leeftijdsgenoot ontmoeten die ook uren op haar slaapkamer zit te produceren. Dat is 

waar de waarde van Popsport boekdelen spreekt. 
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BIJLAGE II PRINCIPES GOVERNANCE CODE CULTUUR 
 

1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in 
acht nemen van de Governance Code Cultuur. 

Ja, de directeur-bestuurder van stichting Popsport 
is verantwoordelijk voor de implementatie van de 
GCC en legt daarover verantwoording af aan de 
Raad van Toezicht (hierna RvT) en jaarlijks aan het 
Fonds voor Cultuurparticipatie (hierna FCP). 

2 Het bestuur kiest het besturingsmodel van de 
organisatie bewust. 

Ja, de directeur-bestuurder van stichting Popsport 
legt verantwoording af bij de RvT, die drie keer 
p/jaar vergadert. 

3 Het bestuur is verantwoordelijk voor de 
organisatie. Het bestuur is in- en extern 
duidelijk over de taken, bevoegdheden en 
werkwijze. 

Ja. 

4 De Raad van Toezicht stelt rechtspositie en 
bezoldiging van het bestuur zorgvuldig vast en 
is hierover zo open mogelijk. 

Ja. 

5 De Raad van Toezicht legt zijn taken, 
verantwoordelijkheden en werkwijze vast en 
handelt daarnaar. 

Ja, zie statuten (www.popsport.nl/contact). 

6 De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor 
zijn samenstelling: hij waarborgt 
deskundigheid, diversiteit en 
onafhankelijkheid. 

Ja, zie statuten. 

7 De Raad van Toezicht geeft tevoren aan welke 
inzet van de leden wordt verwacht en welke 
eventuele vergoeding daar tegenover staat. 

Ja, zie statuten. 

8 Toezichthouders en bestuurders vermijden 
elke vorm van belangenverstrengeling. De 
Raad van Toezicht ziet hierop toe. 

Ja, de verhoudingen van de leden t.o.v. de 
activiteiten van de stichting zijn transparant en 
beschreven in notulen en het jaarverslag. Bestuur 
en RvT melden relevante nevenfuncties in het 
jaarverslag. 

9 Het bestuur is verantwoordelijk voor financieel 
beleid en risicobeheer door sluitende interne 
procedures en externe controle. 

Ja, het bestuur is verantwoordelijk voor het 
financieel beheer, de RvT ziet erop toe dat dit 
volgens de afgesproken normen gebeurt, een 
externe accountant verzorgt de controle en het legt 
jaarlijks verantwoording af bij het FCP. 
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BIJLAGE III AMACK BIJ POPSPORT 
Wat is AMACK? 

AMACK is een methode die structuur biedt bij coaching van muzikanten. Met dit volgsysteem wordt 

aan de hand van 5 punten een analyse van een act of muzikant gemaakt, die steeds aangevuld wordt 

na een volgende workshop of coaching. Hiermee ontstaat van elke act een uniform en dynamisch 

document waarin hun leerpunten en ontwikkeling in kaart gebracht worden. Deze documenten 

worden ingevuld en gedeeld op een beveiligd en besloten online platform (amack.popsport.nl), waar 

de coaches en organisatie deze kunnen inzien. 

Wat betekent AMACK? 

A = Attitude 

M = Motorische vaardigheden 

A = Auditieve vaardigheden 

C = Creatieve vaardigheden 

K = Kennis vaardigheden 

Waarom AMACK? 
Voor deelnemende acts en muzikanten: 

• efficiënt document waarmee zij gestructureerd en regelmatig kunnen reflecteren op hun 
leerproces en ontwikkeling: wat zijn onze sterke punten, waar moeten we aan werken? 

• Portfolio dat meegenomen kan worden naar vervolgtrajecten en - opleidingen 
Voor de coaches: 

• hulpmiddel en checklist bij coaching, beoordeling en verslaglegging 

• biedt mogelijkheid tot voorbereiding: de analyse tot dan toe geeft een beeld van waar een 
muzikant of act zich bevindt in het leerproces voordat ze bij hem/haar een workshop volgen 

Voor de Popsport organisatie: 

• hulpmiddel bij intakegesprek 

• zicht op ontwikkeling en behoeftes van acts en kan daarmee een hulpmiddel zijn bij het 
samenstellen van een passend workshopprogramma 

• communicatiemodel voor coaches en organisatie: beide partijen kunnen ideeën uitwisselen 
voor mogelijke volgende workshops en ontwikkelingen bespreken 
 

Globaal stappenplan implementatie AMACK 
Popsport organiseert voor alle coaches trainingen, waarin toepassing van het AMACK systeem wordt 
behandeld: wat houden de 5 punten precies in en hoe kun je AMACK inzetten als Popsport coach? 
 

De 5 punten van AMACK 

 
BRON: www.jackpisters.nl/amack 

 

 

http://www.jackpisters.nl/amack

