
 
 
 
Vacature bestuurslid Fonds Kwadraat 
 
- Secretaris in het bestuur van Fonds Kwadraat 
- Onbezoldigde functie 
- Vijf vergaderingen per jaar 
 
 
Fonds Kwadraat verstrekt al sinds 1971 rentevrije leningen tot € 8.000 aan beeldend 
kunstenaars, fotografen en ontwerpers. In 2021 viert de stichting haar vijftigjarig bestaan. 
Opgericht in de idealistische jaren zeventig is Fonds Kwadraat actueler dan ooit: de overheid 
trekt zich terug en kunstenaars zoeken naar andere manieren om hun plannen te realiseren.  
 
Fonds Kwadraat heeft voor de komende vier jaar de volgende doelstellingen: 

- Het aantal leningen laten groeien tot 160 per jaar (in de periode 2013 - 2019 steeg 
het aantal leningen van  53 naar 120).  

- De continuïteit waarborgen door de komende jaren een sluitende exploitatie te 
krijgen, d.m.v. voortzetting van de samenwerking met de huidige partners en 
uitbreiding van de Geefkring (particuliere donateurs).  

- Een relevant netwerk opbouwen van kunstliefhebbers en kunstenaars. 
 
Het bestuur van Fonds Kwadraat bestaat uit vijf leden. Elk bestuurslid speelt een rol bij het 
bereiken van de doelstellingen van de stichting. Daarnaast zet het bestuurslid zich actief in 
voor de werving van aanvullende middelen ten behoeve van de stichting. 
 
Vaardigheden en taken 

• Heeft kennis van en affiniteit met de wereld van (jonge) beeldend kunstenaars en 
ontwerpers; 

• Beschikt over strategisch inzicht, bestuurlijke ervaring en gevoel voor bestuurlijke 
verhoudingen; 

• Is bekend met de Nederlandse kunst- en ontwerpsector; 
• Is bekend met het Nederlandse cultuurbeleid en de ontwikkelingen daarin; 
• Heeft bij voorkeur een netwerk op het gebied van subsidies, fondsen(werving) en 

(private) partnerships en is bereid dit netwerk te delen. 
 
Verder is de nieuwe secretaris: 

- Bereid zich in te zetten als ambassadeur van Fonds Kwadraat; 
- In staat om sparringpartner voor directeur en medewerker van Fonds Kwadraat te 

zijn. 
 
Tijdsbesteding 

• Het voorbereiden en bijwonen van vier a vijf bestuursvergaderingen per jaar (veelal 
aan het eind van de middag / begin van de avond). 

• Aanwezigheid bij een deel van de activiteiten voor de donateurs en prospects van de 
Geefkring van Fonds Kwadraat is zeer wenselijk. De activiteiten bestaan uit 
vieratelierbezoeken en twee diners per jaar. 



 
Beloning 
Deze functie is onbezoldigd en kent geen vaste onkostenvergoeding. Als bestuurslid van 
Fonds Kwadraat kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan een dynamische stichting met 
ambitie om te groeien. Ook maakt u deel uit van een bijzonder netwerk van beeldend 
kunstenaars, ontwerpers en kunstliefhebbers. 
 
Geïnteresseerd? 
Beschikt u over bovengenoemde belangstelling, kennis en ervaring en wilt u reageren? Stuur 
dan uw motivatie en CV vóór 4 maart naar Francine Mendelaar, directeur van Fonds 
Kwadraat, fmendelaar@fondskwadraat.nl. 
 
Voor vragen en meer informatie kunt u ook contact opnemen met Francine Mendelaar, via 
fmendelaar@fondskwadraat.nl of 06 47 93 48 75. 
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