
Nieuws: Holzenbosch legt functies neer; Greter neemt STEP-

taken waar 

 

Nick Holzenbosch legt per 30 juni aanstaande zijn functie neer 

als directeur van Stichting Entertainmentretail Promotion 

(STEP). Dat meldt het bestuur van STEP in een persbericht. De 

taken van Holzenbosch zullen worden waargenomen door Anita 

Greter. Zij is sinds begin 2004 manager marketing & sales bij 

STEP. 

 

In een reactie tegenover Muziek en Beeld zegt Holzenbosch dat 

vorig jaar is afgesproken dat hij een jaar lang de kar zou 

trekken bij STEP en in die tijd een goede fundering zou 

neerleggen. “Wat ik na 30 juni ga doen weet ik nog niet. Maar 

dat wist ik een jaar geleden rond deze tijd ook niet.” 

Gevraagd of hij werkzaam wil blijven in de 

entertainmentbranche antwoordt Holzenbosch: “Dat zal 

ongetwijfeld, het is een fantastische branche.” 

 

NVGD-voorzitter Martin de Wilde zegt: “Nick is vorig jaar 

bereid gevonden STEP en EDH (Entertainment Datacentre Holland, 

red.) op te zetten onder auspiciën van de NVGD. We zijn tot de 

conclusie gekomen dat we op eigen benen verdergaan.” De Wilde 

voegt eraan toe dat het Holzenbosch niet alleen zijn functie 

van STEP-directeur maar ook die van EDH-directeur neerlegt. 

“We zijn ons nog aan het beraden hoe we bij EDH de leemte gaan 

opvullen.” 

 

Een jaar geleden (op 22 april 2003) meldde Muziek en Beeld dat 

Stichting CPG (Collectieve Promotie Geluidsdragers), waar 

Holzenbosch toentertijd directeur van was, na ruim 20 jaar zou 

ophouden te bestaan. Dit gebeurde na de Lowlands-campagne 2003 

en was volgens de stichting te wijten aan een steeds beperkter 

draagvlak voor gezamenlijke campagnes. In juli 2003 startte de 

NVGD met het organiseren van collectieve campagnes voor home-

entertainmentproducten. Daartoe werd STEP opgericht, dat alle 

activiteiten overnam van CPG. Het bestuur van de NVGD vond 

Holzenbosch bereid om de structuur van STEP neer te zetten en 

de basis te leggen voor het campagneschema. De eerste 

collectieve campagnes van STEP in 2003 waren Lowlands en 

Aangenaam… Klassiek. Dit jaar zijn tot nu toe de campagnes 

Global Sounds, Lekker Klassiek en Classical Trancelations in 

de markt gezet. 
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