
 
 
 

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. Opgericht 

in de idealistische jaren zeventig is het fonds actueler dan ooit. De overheid trekt zicht terug en kunstenaars 
zoeken naar andere manieren om hun plannen te realiseren. 

 
Een lening kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld 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 particulier netwerk van kunstliefhebbers en 

kunstverzamelaars die het fonds ondersteunt en via Fonds Kwadraat in kunstenaars en hun werk investeert. 
 

Wij zoeken per direct: 
Een secretaris voor het bestuur (onbezoldigd) 

 
Het bestuur van Fonds Kwadraat bestaat uit vijf leden. Elk bestuurlid speelt een rol bij het bereiken van de 
doelstellingen van de stichting; ontwikkelt persoonlijk contacten die leiden tot concrete bijdragen aan de 
doelstellingen; en zet zich actief in ter verwerving van aanvullende middelen voor de stichting.  
 
Fonds Kwadraat heeft voor de komende vier jaar de volgende doelstellingen: 
 Het aantal leningen laten groeien tot 160 per jaar (in de periode 2013 - 2022 steeg het aantal leningen 

van 53 naar 140).  
 De continuïteit van het fonds waarborgen door middel van de voortzetting van de samenwerking met de 

partners en uitbreiding van de Geefkring bestaande uit particuliere donateurs en bedrijven.  
 Een relevant netwerk opbouwen van kunstliefhebbers en kunstenaars. 
 
We zoeken iemand met: 
 Kennis van en affiniteit met de wereld van (jonge) beeldend kunstenaars  
 Kennis van de Nederlandse kunst- en ontwerpsector 
 Een relevant netwerk i.v.m. uitbreiding van de Geefkring  
 
Verder is het nieuwe bestuurslid: 
 Bereid het eigen netwerk in te zetten om de doelstellingen te bereiken 
 Bereid zich in te zetten als ambassadeur van Fonds Kwadraat 
 In staat om sparringpartner voor de directeur te zijn 
 Complementair aan het bestuur zoals dat nu is 
 
Wij bieden 

 De mogelijkheid deel uit te maken van een stichting met ambitie om te groeien 
 Een actief en betrokken bestuur 
 Ontmoetingen met kunstenaars en kunstliefhebbers 

 
De functie is onbezoldigd. Er zijn vier à vijf vergaderingen per jaar.  
 
Reageren? 
Heb je vragen of wil je reageren op deze vacature? Stuur dan vóór 9 januari 2023 een motivatiebrief en CV 
naar Gili Crouwel, directeur: gcrouwel@fondskwadraat.nl. (Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt 
niet op prijs gesteld). 
 
 


