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‘Banken vertrouwen kunstenaars niet. Fonds Kwadraat wel. Zonder ingewikkelde procedures verstrekt 
het renteloze leningen.’ Gijs Bakker, ontwerper. 
 
Deze uitspraak van Gijs Bakker is de basis van Fonds Kwadraat: toegankelijkheid, gunstige 
voorwaarden, een element van solidariteit en modern ondernemerschap.  
 
Achtergrond 
In 2021 bestaat Fonds Kwadraat 50 jaar. Al een halve eeuw verstrekt het met succes rentevrije 
leningen aan beeldend kunstenaars, fotografen en ontwerpers. In de sector ondersteuning van 
kunstenaars is in de afgelopen halve eeuw veel veranderd. Instellingen verdwenen, er kwamen 
nieuwe instellingen, er waren fusies en splitsingen, doelstellingen werden aangepast, de overheid 
trok zich gedeeltelijk terug en subsidies namen af. Klein en wendbaar als het is heeft het 
leningenfonds, eerst als Materiaalfonds en later als Fonds Kwadraat, vele onrustige en spannende 
perioden goed doorstaan. Het wist zich voortdurend aan te passen aan de veranderende 
omstandigheden zonder zijn oorspronkelijke doelstelling uit het oog te verliezen: het voor 
kunstenaars mogelijk maken om zelf te investeren en zo hun economische en financiële 
onafhankelijkheid te vergroten. 
 
Sinds zijn oprichting in 1971 heeft Fonds Kwadraat eind 2020 zo’n 2.600 projecten gefinancierd voor 
een totaalbedrag van ruim €9.558.500.  
 
Kunstenaars kunnen een lening aanvragen voor het maken en presenteren van nieuw werk, zoals 
voor een expositie of presentatie in binnen- of buitenland, een publicatie, een periode bij een van de 
werkplaatsen, een website voor archief en presentatie, of voor de aanschaf van apparatuur en 
gereedschap om nieuw werk te maken. Een lening kan ook aanvullend zijn op subsidie of ingezet 
worden als voorfinanciering van een project of opdracht. De maximale lening is € 8.000. De lening 
wordt in maandelijkse termijnen binnen drie jaar afgelost; versneld aflossen is altijd mogelijk. 
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Kwaliteit 
Fonds Kwadraat kijkt waar kunstenaars behoefte aan hebben en speelt daarop in, terwijl het zijn 
oorspronkelijke doelstelling – ondersteuning van talentvolle kunstenaars – bewaakt. Kwaliteit blijft te 
allen tijde voorop staan; een deskundige adviescommissie toetst de aanvragen op de (artistieke)  
kwaliteit van het werk van de aanvrager en de haalbaarheid en relevantie van het project waarvoor 
de lening wordt aangevraagd.  
 

Revolving Fund 
Fonds Kwadraat beheert een kapitaal waaruit rentevrije leningen worden verstrekt. Een bedrag 
wordt uitgeleend, komt terug, en wordt weer aan een andere kunstenaar uitgeleend. Het geld 
rouleert en raakt nooit op. Zo heeft het fonds sinds zijn oprichting in 1971 per januari 2021 zo’n 
2.600 projecten gefinancierd met een totaalbedrag van ruim € 9.558.500.  
 
Het leenkapitaal is al die jaren in stand gebleven. Hieruit blijkt dat kunstenaars goede aflossers zijn:  
meer dan 99% van de leningen wordt volledig afgelost.  

‘Fonds Kwadraat is een transparant en ongecompliceerd fonds, opgericht door kunstenaars voor 
kunstenaars. Dit blijkt een heel solide en succesvolle basis om al 50 jaar rentevrije leningen te 
verstrekken. Eigenlijk een soort microkrediet avant la lettre…’, Ineke Hans, ontwerper. 

Doelstellingen 2021 - 2024 
Meer leningen verstrekken 
De overheid trekt zich terug en kunstenaars putten tegenwoordig uit verschillende 
financieringsbronnen. Een lening met gunstige voorwaarden kan hier een belangrijk onderdeel van 
zijn. De lening stimuleert bovendien het cultureel ondernemerschap van kunstenaars. Fonds 
Kwadraat streeft naar 160 leningen van gemiddeld € 5.000 in 2024. 
 
Vóór Corona steeg het aantal aanvragen en verstrekte leningen elk jaar, tot 118 in 2019. In 2020 was 
het aantal 96. Galeries en andere kunstinstellingen waren bijna het hele jaar dicht, er waren veel 
minder kunst- en designactiviteiten en dus minder projecten waarin kunstenaars investeerden. In 
2021 zal dat al anders zijn en vanaf 2022 wordt weer een flinke stijging verwacht.  
 
Om meer leningen te kunnen verstrekken is extra kapitaal nodig. Partners en donateurs zijn voor 
Fonds Kwadraat daarom onmisbaar en van grote waarde.  
 
Uitbreiding van de Geefkring en continuïteit partners 
Partners 
Het fonds werkt nu samen met het Mondriaan Fonds, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, CBK 
Rotterdam en het BankGiro Loterij Fonds. De komende jaren wil Fonds Kwadraat de bestaande 
samenwerkingsverbanden bestendigen en nieuwe partners bij fonds betrekken.  
 
De Geefkring 
Fonds Kwadraat wil ook de komende vijftig jaar rentevrije leningen blijven verstrekken aan een 
groeiende groep kunstenaars. Hiertoe heeft het fonds in 2018 De Geefkring opgericht, een kring van 
kunstliefhebbers die Fonds Kwadraat met een financiële bijdrage ondersteunen. Het geld van een 
schenking raakt nooit op. Het wordt uitgeleend, komt terug en kan opnieuw worden uitgeleend aan 
een andere kunstenaar. Met een bedrag van bijvoorbeeld € 5.000 wordt zo niet één kunstenaar 
ondersteund, maar een veelvoud hiervan.  
 
De leden van de Geefkring kunnen de artistieke praktijk van kunstenaars op de voet volgen. Fonds 
Kwadraat gaat met hen op atelierbezoek en naar previews van tentoonstellingen. Daarnaast 
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organiseert het fonds diners op bijzondere locaties met (potentiële) schenkers en kunstenaars. Zo 
wordt op een zeer informele en toegankelijke wijze gebouwd aan een netwerk van kunstliefhebbers 
en kunstenaars. 
 
Fonds Kwadraat is door de belastingdienst aangewezen als Culturele ANBI. Dit betekent dat de 
Geefwet van toepassing is, zodat schenkers extra belastingvoordeel genieten. 
 
De mogelijkheden om te schenken zijn: 

- € 5.000 over vijf jaar, dat wil zeggen een periodieke schenking van € 1.000 per jaar 
gedurende vijf jaar.  

- Eén op één: een eenmalig bedrag van € 5.000 voor in eerste instantie een lening aan één 
kunstenaar, in overleg met de schenker.  

- Een fonds op naam, vanaf € 20.000. De schenker kiest zelf de naam en de bestemming.  
 
Verbinding 
Een belangrijke ambitie van Fonds Kwadraat is om verbindingen tot stand te brengen: tussen 
kunstenaars en kunstliefhebbers en tussen kunstliefhebbers onderling. Fonds Kwadraat werkt aan 
een inspirerend netwerk van particulieren die geïnteresseerd zijn in de kunst van nu en talentvolle 
kunstenaars, fotografen en ontwerpers.  
 
De organisatie 
Fonds Kwadraat is mean and lean. Met minimale middelen worden maximale resultaten behaald.  
 
De dagelijkse leiding is in handen van Francine Mendelaar (0,70 fte).  
Gili Crouwel werkt ongeveer 12 uur per week als freelancer als developer en 
communicatiemedewerker. 
 
Op 1 januari 2021 bestaat het bestuur uit: 
- Jennifer Tee – voorzitter (beeldend kunstenaar) 
- Joost Rietvelt – penningmeester (Rietvelt Consultancy) 
- Nina Fontijne – secretaris (artist liaison Galerie Fons Welters) 
- Gervaise Coebergh – algemeen bestuurslid (oprichter en directeur Coebergh Communicatie & PR) 
- Thomas Eyck – algemeen bestuurslid (uitgever van vormgeving) 
 

Aan- en aftreedschema bestuur Fonds Kwadraat   

     

 In functie Einde 2e termijn tot 3e termijn tot 

Jennifer Tee 27-6-2013 27-6-2016 27-9-2019 1-10-2021 

Gervaise Coebergh 31-1-2018 31-1-2021 31-1-2024  

Joost Rietvelt 3-10-2018 3-10-2021 3-10-2024  
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Thomas Eyck 3-10-2018 3-10-2021   

Nina Fontijne 16-11-2020 16-11-2023   

 


