
 
Fonds Kwadraat biedt professionele beeldend kunstenaars, fotografen en ontwerpers de 

mogelijkheid een rentevrije lening tot € 8.000 af te sluiten voor het ontwikkelen, maken en 
presenteren van nieuw werk.  

 
Een lening kan worden gebruikt voor een tentoonstelling in binnen- of buitenland, een publicatie, de 
aanschaf van apparatuur of gereedschap, een nieuwe website, deelname aan een artist-in-residency, 

etc. Met een relatief klein bedrag kunnen kunstenaars vaak een grote stap zetten. Een rentevrije 
lening geeft kunstenaars meer armslag en de mogelijkheid om professioneel én artistiek te groeien. 

 
Fonds Kwadraat is in 1971 opgericht voor en door kunstenaars. Het fonds verstrekt nu zo’n 140 

leningen per jaar en dat aantal blijft groeien. Fonds Kwadraat wordt deels ondersteund door 
landelijke fondsen, zoals het Mondriaan Fonds, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het 

VriendenLoterij 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. 
 

Wij zoeken per direct: 
Administratief medewerker  

m/v/x voor gemiddeld 6 uur per week 
 
Wat worden je taken?  

● Dagelijkse financiële administratie van het fonds 
● Maandelijks instelling van de automatische incasso van alle debiteuren, inclusief 

=> de uitzonderingen bijhouden. 
=> Reminders versturen voor de incasso’s die zijn gestorneerd. 
=> Extra herinneringen. 
=> Tussentijdse wijzigingen. 

● Er zijn 5 aanvraagrondes per jaar. Daarbij horen de volgende taken: 
=> het importeren van de nieuwe leningen in AFAS 
=> het opstellen van contracten voor de nieuwe leningen en het versturen daarvan 

● Maken en versturen van jaaroverzichten debiteuren (januari) 
● Voorbereiding voor de jaarrekening i.s.m. de directeur  

 
Wat is je profiel?  

• je hebt een mbo+ / hbo werk- en denkniveau;  
• je hebt een aantal jaren werkervaring;  
• je hebt ruime ervaring met boekhoudkundige programma’s en bij voorkeur AFAS;  
• je bent super precies en hebt oog voor detail; 
• je werkt planmatig; 



• je durft verantwoordelijkheid te nemen; 
• je beheerst vloeiend de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;  
• je bent klantgericht, empathisch en representatief; 
• je hebt grote affiniteit met de culturele sector, beeldende kunst en de creatieve sector. 

 
Belangrijk is dat je gemiddeld 6 uur per week beschikbaar bent, met wat meer uren rond de 
aanvraagrondes die vijf keer per jaar plaatsvinden. Daarnaast ben je bij voorkeur woonachtig in- of in 
de nabije omgeving van Amsterdam. Naast kennis en kunde vinden we het erg belangrijk dat je als 
persoon binnen ons team past.  
 
Vergoeding: 
We bieden een samenwerking op freelance basis aan gebaseerd op gemiddeld 6 uur per week, 
gebaseerd op 47 weken per jaar. Voor deze functie vragen we je ook een VOG te overleggen.  
 
Reageren? 
Heb je vragen of wil je reageren op deze vacature? Stuur dan vóór 9 januari 2023 je sollicitatiebrief 
en CV naar gcrouwel@fondskwadraat.nl. (Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op 
prijs gesteld). 


