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1. Inleiding 

In 2021 vierde Fonds Kwadraat zijn vijftigjarige jubileum. Een groot feest zat er vanwege corona niet 
in, maar we hebben mooie alternatieven gevonden. Op 29 september organiseerden we een 
speeddate evenement in het Stedelijk Museum Amsterdam in aanwezigheid van Koningin Máxima. 
21 Jonge kunstenaars gingen in vier rondes in gesprek met 21 kunstprofessionals. De koningin sprak 
met een groepje kunstenaars en ontwerpers, en schoof aan bij twee speeddates. Op 13 oktober 
vierden we het jubileum met (oud-) bestuurs- en commissieleden, donateurs en relaties in Droog in 
Amsterdam. We bedanken het Stedelijk Museum en Droog voor hun hartelijke ontvangst en 
betrokkenheid. 
 
 

 
Koningin Máxima met Narges Mohammadi en Jacquill Basdew, foto: Janiek Dam 
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In dit tweede coronajaar verstrekten we 103 leningen voor zeer uiteenlopende doeleinden. Zo 
financierden we fotocamera’s, publicaties, collecties, exposities, installaties en eindpresentaties op 
kunst- en designacademies, performances en apparatuur.   
 
En last but not least: in oktober kregen we een nieuwe voorzitter, Ahmet Polat. We namen met enige 
pijn in het hart afscheid van Jennifer Tee, die vanaf 2013 bezielend voorzitter was, en kijken uit naar 
een nieuwe fase met Ahmet Polat als voorzitter.  
 

 
Ahmet Polat 
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2. Gefinancierd  

Fonds Kwadraat honoreerde in 2021 106 aanvragen. Drie ervan gingen niet door, twee zijn 
uitgesteld. In het totaal werd er € 413.578 uitgeleend. De toekenningen staan op onze website.  
 
 

  2017               2018                2019                2020                   2021    
Verstrekt 96 126 120 88 103 

Beeldende kunst 64 99 73 51 58 
Fotografie 14 17 12 13 19 

Ontwerp / mode 16 24 31 17 20 
Bk/vormgeving 2 3 4 3 6 
 Bedrag totaal  € 389.977 € 498.584 € 457.244 € 326.059 € 413.578 

 
 
3. De Geefkring 

De Geefkring, opgericht in 2018, bestaat uit leden die Fonds Kwadraat gedurende meerdere jaren 
ondersteunen. Voor de leden en potentiële leden organiseert Fonds Kwadraat diners en 
atelierbezoeken. Ook dit jaar hebben we er weer nieuwe leden bij gekregen. Eén lid van de Geefkring 
richtte een Fonds op Naam in, het Huib Boissevain Fonds². Andere fondsen op naam zijn: Fonds 
FBHW, het Joep van Lieshout Fonds en Fonds Negenennegentig van Fonds 1999.  
 
Voor de Geefkring organiseerden we in 2021 een diner, een live atelierbezoek en twee online 
atelierbezoeken.  

 
 

 
Atelierbezoek aan Conny Groenwegen en Heleen Klopper in juni 2021 
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                       Atelierbezoek aan Berend Strik in juni 2021 
 
In het jubileumjaar lichtten we tien kunstenaars en ontwerpers uit die een lening hebben of hadden. 
We vroegen hen waar ze mee bezig waren, wat hun toekomstplan is en welke tip zij hebben voor 
jonge kunstenaars. De interviews werden verspreid via sociale media en zijn te lezen op onze 
jubileumpagina: https://fondskwadraat.nl/50-jaar/.  
 

4. De partners 

De samenwerking met het Mondriaan Fonds, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, CBK 
Rotterdam en het VriendenLoterij Fonds (voorheen het BankGiro Loterij Fonds) werd voortgezet. 
Kunstenaars die subsidie krijgen van een van de fondsen kunnen aanvullend eenvoudig een 
rentevrije lening afsluiten. De aanvraag hoeft niet te worden beoordeeld door de commissie van 
Fonds Kwadraat. 
 
 

 

https://fondskwadraat.nl/50-jaar/
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5. De organisatie 

In oktober kregen we een nieuwe voorzitter, Ahmet Polat. Hij neemt het stokje over van Jennifer 
Tee, voorzitter vanaf 2013.  

Eind 2021 bestond het bestuur uit: 

o Ahmet Polat (fotograaf, Studio Polat) – voorzitter  
o Joost Rietvelt (Rietvelt Consultancy) – penningmeester  
o Nina Fontijne (artist liaison Galerie Fons Welters) – secretaris 
o Gervaise Coebergh (Coebergh PR & Communicatie) – algemeen bestuurslid  
o Thomas Eyck (oprichter en eigenaar van t.e.) – algemeen bestuurslid  

 
De adviescommissie 2021 kende de volgende leden: 
 

o Tiong Ang (beeldend kunstenaar) 
o Frank Koolen (beeldend kunstenaar) 
o Aliki van der Kruijs (ontwerper) Luuk Wilmering (beeldend kunstenaar)  
o Casper van der Kruk (kunstverzamelaar) 

 
Dagelijkse organisatie 
 
Francine Mendelaar – directeur 
Gili Crouwel – development  
 
Raad van Advies 
 

o Hester Alberdingk Thijm – directeur Akzo Nobel Art Foundation 
o Dingeman Kuilman – auteur, consultant kunst & design 
o Wim Pijbes –directeur stichting Droom en Daad 
o Renny Ramakers – medeoprichter en voormalig directeur Droog 
o Anne van der Zwaag – directeur Object, BIG ART,  curator en auteur 

 
 
* Fonds Kwadraat is door de Belastingdienst aangewezen als Culturele ANBI (Algemeen Nut 
Beogende Instelling), zodat donateurs gebruik kunnen maken van de Geefwet en belastingvoordeel 
genieten. 
 
We bedanken de fondsen en onze donateurs voor hun genereuze bijdragen. 
De jaarrekening 2021 is gereed in april 2022 en wordt u op aanvraag toegezonden.  
 
 
 
 


