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Investeer in kunstenaars -   
samen met Fonds Kwadraat

Kunst verrijkt ons leven. Kunstenaars maken voortdurend 
nieuw werk, dat u kunt zien in galeries en musea, of bij  
u thuis. Om nieuw werk te kunnen maken en presenteren 
moeten kunstenaars zelf investeren. Hiervoor kunnen  
zij niet terecht bij een bank. Zij kunnen wel terecht bij 
Fonds Kwadraat, dat hun de unieke mogelijkheid  
biedt om een rentevrije lening af te sluiten. Dit doet 
het fonds al meer dan 45 jaar. En met succes. Zo  
heeft Fonds Kwadraat werk gefinancierd van de  
kunstenaars Claudy Jongstra en Berend Strik, de  
ontwerpers Gijs Bakker en Ineke Hans en de fotografen 
Misha de Ridder en Jan Rosseel. Ook jonge kunstenaars 
weten Fonds Kwadraat te vinden. Tal van voorbeelden 
hiervan staan op onze website, www.fondskwadraat.nl.
 



Marie-José Jongerius
Edges of the Experiment. The making of the  
American Landscape, i.s.m. Hans Gremmen, 2015

Fotograaf Marie-José Jongerius ging in het zuidwesten  
van Amerika op zoek naar menselijke ingrepen in het land-
schap. Wat blijkt: het typisch Amerikaanse landschap is een 
leugen, maar wel een mooie leugen. Het boek ‘Edges of the  
Experiment. The making of the American Landscape’ dat 
Jongerius samen met schrijver en vormgever Hans Gremmen 
maakte, toont de gecultiveerde grenzen van het natuurlijke. 

Kunstenaars en fotografen die een publicatie willen maken 
kunnen goed bij Fonds Kwadraat terecht. Fonds Kwadraat 
heeft al vele publicaties gefinancierd. 



Uw bijdrage vermenigvuldigd

Vindt u het ook belangrijk dat kunstenaars nieuw  
werk kunnen maken en wilt u hieraan bijdragen?  
Sluit u dan aan bij Fonds Kwadraat. Uw geld gaat  
rechtstreeks naar een kunstenaar, met als groot  
voordeel: het raakt nooit op. Het wordt uitgeleend,  
komt terug en wordt opnieuw uitgeleend. Met uw  
gift ondersteunt u dus niet één maar vele kunstenaars. 
Fonds Kwadraat vermenigvuldigt uw gift.
 



Rendement

Als u samen met Fonds Kwadraat investeert in kunste-
naars en hun werk, krijgt u niet alleen belastingvoordeel, 
u kunt de ontwikkeling van deze kunstenaars op de voet 
volgen. Graag doen wij u een aanbod dat aan uw wensen 
en verwachtingen zal beantwoorden.
 
Goed om te weten

• Met een leenkapitaal van 400.000 euro heeft  
Fonds Kwadraat sinds zijn oprichting in 1971  
ruim 2200 projecten gefinancierd, voor een  
totaalbedrag van maar liefst € 7.600.000.
• Over de loop van 45 jaar zijn zo zeer vele  
kunstwerken en tentoonstellingen gecreëerd,  
en hebben kunstenaars hun oeuvre en reputatie  
kunnen vergroten.
• Kunstenaars zijn zeer goede aflossers:  
99,5 % van de leningen wordt terugbetaald.
• Fonds Kwadraat (vroeger het Materiaalfonds)  
is het kleinste en een van de oudste fondsen  
voor kunstenaars in Nederland.
 
 

Kunstenaars: 99,5 procent  
van de leningen wordt 
afgelost. Zo is het kapitaal 
in de 45 jaar dat het fonds 
bestaat in stand gebleven.



Remy Jungerman

Marc Straus nodigde Remy Jungerman in 2015 uit voor  
een residency van drie maanden in een atelier in New York, 
dat hoort bij Marc Straus Gallery. Het werk van Jungerman 
is intrinsiek gerelateerd aan Afro-culturele tradities en aan 
de traditie van de westerse modernistische kunst. Zijn Suri-
naamse wortels spelen een grote rol in zijn werk. De residen-
cy bood de kunstenaar de gelegenheid onderzoek te doen 
in een omgeving die sterk is beïnvloed door het Afrikaanse 
erfgoed. Naar aanleiding van de residency kreeg Jungerman 
diverse exposities in New York. 

‘Dankzij de lening kon ik in New York gaan werken, en door 
het feit dat ik daar was, heb ik voor mezelf weer vervolg- 
mogelijkheden gecreëerd. Dat had ik niet met eigen  
middelen kunnen doen,’ aldus Remy Jungerman. 

Kunstenaar Remy Jungerman aan het werk.



De mogelijkheden

Fonds Kwadraat is door de belastingdienst aangemerkt 
als Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), 
zodat de Geefwet van toepassing is.

Een eenmalige schenking
Bij een schenking tot een bedrag van € 5.000 euro komt 
1,25 keer het schenkingsbedrag in aanmerking voor gif-
tenaftrek (de multiplier).
 
Een voorbeeld: bij een eenmalige schenking van € 3.000 mag u  
deze culturele gift laten meetellen als een gift van 125% van € 3.000 
 = € 3.750. Bij een belastingtarief van 52% is uw aftrek € 1.950.  
Bij een belastingtarief van 42% is uw aftrek € 1.575.

 
Een periodieke gift
Een gift waarbij voor tenminste een periode van vijf op-
eenvolgende jaren een gelijke uitkering wordt gedaan. 
De gift is dan volledig aftrekbaar, zonder aftrekdrempel 
of aftrekplafond. Fonds Kwadraat accepteert periodieke 
giften vanaf € 1.000 per jaar voor 5 jaar. Wij vragen u dit 
vast te leggen in een schriftelijke overeenkomst.



Een Fonds op Naam
Vanaf 20.000 euro is het mogelijk een Fonds op Naam 
op te richten. Het fonds zaleen door u gekozen naam 
dragen en u bepaalt voor welke discipline (beeldende 
kunst, fotografie of ontwerp) dit fonds bedoeld is. Dit is 
een zeer persoonlijke vorm van mecenaat, waarbij de 
door uw gekozen naam op een betekenisvolle manier 
blijft voortbestaan.  

De hierboven genoemde aftrekmogelijkheden kunt u  
nazien op de site van de belastingdienst: http://bit.ly/2ftqw47

Heeft u vragen of wilt u weten wat  
Fonds Kwadraat u kan bieden?  
Neem dan contact op met  
Francine Mendelaar, fmendelaar@ 
fondskwadraat.nl / 06 47 93 48 75



Hadassah Emmerich
Cold Shoulder Series, 2016, 
inkt, oliekrijt, olieverf en block-print op linnen,  
vijfluik waarvan elk werk 270 x 190 cm, fotografie:  
2016 Studio Johan Nieuwenhuize

The Cold Shoulder Series is een imposant vijfluik, een ‘XXL 
werk’ van negen bij drie meter, geïnspireerd op een scène uit 
Couperus’ De Stille Kracht. Het werk van Emmerich was in 
februari 2016 te zien op Intersections (Trendbeheer) op  
Art Rotterdam en werd er verkocht en toegevoegd aan de  
Caldic Collectie van Museum Voorlinden. Hadassah Emmerich 
kreeg voor het maken van het werk een rentevrije lening van 
Fonds Kwadraat, naast een bijdrage van het Mondriaan Fonds. 
Na verkoop loste Emmerich de lening versneld af. Vervolgens 
kreeg zij een nieuwe lening voor een solo-expositie in 
december 2016 bij The White House in Lovenjoel, België. 



Contactpersoon: 
Francine Mendelaar, 
fmendelaar@fondskwadraat.nl 
06 47 93 48 75

Fonds Kwadraat werkt samen met het  
Mondriaan Fonds, het Stimuleringsfonds 
Creatieve Industrie en CBK Rotterdam.


