Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Fonds Kwadraat
4 1 1 9 8 8 2 2

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Overhoeksplein 2
0 2 0 6 2 5 5 1 1 2

E-mailadres

info@fondskwadraat.nl

Website (*)

www.fondskwadraat.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

0 0 5 9 0 6 2 2 2

Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

1

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

5

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

De heer A. Polat

Secretaris

Mevrouw N. Fontijne

Penningmeester

De heer R Rietvelt

Algemeen bestuurslid

Mevrouw S G Fringe

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 112 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Stimuleren van de economische en financiële onafhankelijkheid van beeldend
kunstenaars, ontwerpers en fotografen door middel van het verstrekken van rentevrije
leningen. Verbindingen tot stand brengen tussen kunstenaars en kunstliefhebbers.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Fonds Kwadraat verstrekt rentevrije leningen tot € 8.000 aan beeldend kunstenaars,
fotografen en ontwerpers. Er zijn vijf rondes per jaar. De aanvragen worden
beoordeeld op professionaliteit en kwaliteit. Met een relatief klein bedrag kan een
kunstenaar vaak een grote stap zetten en zijn/haar kunstpraktijk professionaliseren.
Ook organiseert de stichting activiteiten voor haar Geefkring, een kring van donateurs
die bijdraagt aan het ondersteunen van de kunstenaars.
Fonds Kwadraat is een revolving fund: het geldt wordt uitgeleend, komt terug en kan
opnieuw worden uitgeleend. Zo worden met minimale middelen maximale resultaten
bereikt.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

1. Door samenwerking met andere fondsen in kunst en ontwerp.
2. Door werving onder particulieren.
3. Door een eenmalige bijdrage van de kunstenaars die een lening afsluiten (2,5% van
het leenbedrag).
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

leningen zelf en de uitvoering en organisatie ervan. Het aantal leningen neemt elk jaar
toe, dus het kapitaal moet groeien om aan de toenemende vraag te voldoen.
Een deel van het vermogen staat op een spaarrekening (bij verschillende banken
vanwege de risicospreiding). Er is een buffer nodig omdat het geld dat wordt
uitgeleend gemiddeld drie jaar 'weg' is en er voortdurend nieuwe leningen worden
verstrekt.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://fondskwadraat.nl/wp-content/uploads/2021/04/Beleidspl
an-Fonds-Kwadraat-2021-2024.pdf

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Het bestuur is onbezoldigd.
Er is één medewerker in dienst voor 28 uur per week. Er is geen CAO. Het salaris is
afgestemd op de beloning voor personeel in kunst en cultuur.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Zie voor de activiteiten het jaarverslag 2021 bij de volgende vraag.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://fondskwadraat.nl/wp-content/uploads/2022/02/Fonds-K
wadraat-jaarverslag-2021-def.pdf

Open

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2 1

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

3.226

€

23.408

Materiële vaste activa

€

0

€

0

Financiële vaste activa

€

700.172

€

738.333

€

703.398

€

761.741

+

Voorraden

€

0

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

10.065

€

9.679

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
317.744

€

+
€

383.269

+
€

327.809

392.948

+
Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

+

€

1.031.207

Passiva

31-12-2021

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

31-12-2020 (*)

€
€

760.924

€
€

+

1.154.689

+

€

760.924

€

820.745

Bestemmingsfondsen

€

236.995

€

201.995

Voorzieningen

€

24.506

€

25.838

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

8.782

Totaal

€

1.031.207

€

+
€

820.745

€

106.111

€

1.154.689

+

+

De balans geeft inzicht in de financiële ontwikkelingen van de stichting van boekjaar tot boekjaar. De immateriële vaste activa betreft een website. De
financiële vaste activa zijn de verstrekte leningen. De liquide middelen vormen de buffer omdat het uitgeleende geld gemiddeld drie jaar uitgeleend is, een
reserve om de mogelijkheid te hebben aan een toenemende vraag aan rentevrije leningen te voldoen en de continuïteitsreserve. Onder de
bestemmingsreserve valt nu het fondsvermogen. De bestemmingsfondsen zijn opgebouwd uit schenkingen van particulieren die een fonds op naam
hebben ingericht binnen de stichting. Deze fondsen op naam hebben een bestemming, bijvoorbeeld beeldend kunstenaars met een interesse voor
techniek, maatschappelijk relevante projecten, fotografie, video enzovoort.
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

Nalatenschappen

€

Overige baten particulieren

€

Som van baten van particulieren

€

Baten van bedrijven

€

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

Som van de geworven baten

€

71.866

€

64.866

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

8.790

€

9.531

Overige baten

€

22.500

€

22.500

Som van de baten

€

103.156

€

96.897

€

27.000

20.000

€

+

€
€

27.000

€

44.866

+
20.000

44.866

€

+

+

€

+

+
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Staat van baten en lasten

Lasten

2021

2020 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

€

Aankoop en beheer

€

€

Voorlichting en bewustwording

€

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

€

+

Besteed aan doelstellingen

€

0

€

0

Wervingskosten

€

1.611

€

3.599

Kosten beheer en administratie

€

121.075

€

93.276

Som van de lasten

€

122.686

€

96.875

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

47.416

€

47.542

Saldo financiële baten en lasten

€

Saldo baten en lasten

€

Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als
hier een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

+

+

€
-19.530

€

22

Er is één medewerker in dienst voor 28 uur per week. Daarnaast is er een freelance
medewerker voor ongeveer 12 uur per week voor development en communicatie, met
als opdracht het aantal leningen te doen groeien en de Geefkring uit te breiden. De
wervingskosten zijn de kosten voor de diners (normaal gesproken twee per jaar) en
atelierbezoeken.
In 2021 vierde Fonds Kwadraat zijn vijftigjarige jubileum. Daardoor is in dat jaar meer
geld uitgegeven dan in eerdere jaren. We vierden het jubileum in het Stedelijk Museum
in aanwezigheid van Koningin Máxima.

Open

