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Vacature freelance medewerker fondsenwerving / communicatie 
8 februari 2019  
 
Fonds Kwadraat is een zelfstandige stichting. Als non-profitorganisatie ondersteunt het fonds al bijna 
vijftig jaar beeldend kunstenaars, fotografen en ontwerpers door hen rentevrije leningen te 
verstrekken. De leningen zijn bedoeld voor het ontwikkelen, maken en presenteren van nieuw werk. 
Kwaliteit staat hierbij voorop. 
 
Fonds Kwadraat is een kleine organisatie met één medewerker, tevens de directeur. 
 
Fonds Kwadraat verstrekt nu zo’n 125 leningen per jaar. Het fonds wordt deels ondersteund door 
landelijke fondsen, zoals het Mondriaan Fonds, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie net het 
BankGiro Loterij Fonds.   
 
In 2018 heeft Fonds Kwadraat de Geefkring opgezet, een kring van kunstliefhebbers en 
kunstverzamelaars die het fonds ondersteunt en via Fonds Kwadraat in kunstenaars en hun werk 
investeert. 
 
Doelen 
o Fonds Kwadraat wil een inspirerend netwerk opzetten van kunstliefhebbers en kunstenaars.  
o Het fonds wil de Geefkring aanzienlijk uitbreiden  
o Het fonds streeft naar zo’n 150 rentevrije leningen per jaar. 
 
Om de Geefkring verder uit te breiden, kunstenaars en ontwerpers te benaderen en een interessant 
en inspirerend programma voor donateurs en kunstenaars op te zetten zoekt Fonds Kwadraat een 
freelance medewerker fondsenwerving en communicatie.  
 
In nauw overleg met de directeur  

 
- Werk je actief aan uitbreiding van de Geefkring, het netwerk van donateurs van Fonds Kwadraat. 
- Organiseer je twee diners per jaar voor potentiële en bestaande donateurs in aanwezigheid van 

kunstenaars. 
- Organiseer je een programma met atelierbezoeken en andere activiteiten. 
- Schrijf en verstuur je nieuwsbrieven aan donateurs en potentiële donateurs. 
- Promoot je de rentevrije lening onder beeldend kunstenaars, fotografen en ontwerpers. 
 
We zoeken iemand met het volgende profiel 
 
- Een goede netwerker. 
- Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. 
- Uitstekende communicatieve vaardigheden. 
- Kennis van de kunstsector, het veld van hedendaagse kunstenaars en galeries. 
- Enkele jaren ervaring met fondsenwerving. 
- Eigen initiatief en ideeën. 
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We bieden 
 
- Een freelance opdracht van gemiddeld één / anderhalve dag per week, met mogelijke uitbreiding 

in de toekomst. 
- Een inspirerende werkkring en netwerk. 
- Zelfstandige invulling, veel ruimte voor eigen initiatief. 
- Een fijne en inspirerende werkplek in het centrum van Amsterdam, vlakbij het Centraal Station. 
 
Het honorarium is afhankelijk van je ervaring. 
 
Ben je geïnteresseerd? Stuur dan je brief met CV en motivatie naar Francine Mendelaar, 
fmendelaar@fondskwadraat.nl / 06 47 93 48 75. Voor vragen kun je ook contact opnemen met 
Francine. Reageren kan t/m vrijdag 1 maart.  
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