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Inleiding  

 

Op 7 januari 2015 is de stichting 4ArtAlways opgericht. De oprichter, beeldend kunstenaar 

JANNEL is na een kort ziekbed op 12 januari 2015 overleden. Op zijn rouwkaart stonden de 

woorden uit Worstward Ho van Samuel Beckett: “What when words gone? None for what 

then..” 

4ArtAlways wil het motto: ’de kracht van de mythe is levend’ van de oprichter behouden en 

heeft als missie kunst en cultuurbehoud en uitdraging hiervan te bewerkstelligen en te 

stimuleren bij (jonge) volwassenen. Door middel van het organiseren van kunst en culturele 

activiteiten wil 4ArtAlways graag verbinding en samenwerking van kunst en culturele 

initiatieven tot stand brengen en stimuleren, welke gericht zijn op (jonge) volwassenen en 

soortgelijke doelgroepen.  

Het is voor 4ArtAlways van essentieel belang dat kunst en cultuur nu en in de toekomst 

breed gedragen worden omdat kunst en cultuurbehoud alleen kan plaatsvinden als hier 

voldoende draagvlak voor is. Stellingname is dat continuïteit van kunst en cultuurbehoud 

voor een groot deel afhankelijk is van overlevering aan en door (jonge) volwassenen. Ook de 

bekostiging van kunst en culturele evenementen zal d.m.v. meerdere verdienmodellen een 

betere kans krijgen om behouden te blijven voor de toekomst en zo ook voor toekomstige 

generaties. 

De naam “4ArtAlways” straalt passie uit voor kunst en cultuur en verwijst niet alleen naar het 

heden maar ook naar de toekomst. 

 

 

 

 



 

 

Stichting 4ArtAlways 

 

Visie en Missie 

4ArtAlways wil het motto van de oprichter ‘de kracht van de mythe is levend’ behouden en 

heeft als missie kunst en cultuurbehoud en uitdraging hiervan te bewerkstelligen en te 

stimuleren bij (jonge) volwassenen. Door middel van het organiseren van kunst en culturele 

activiteiten ten behoeve van deze doelgroep wil 4ArtAlways verbinding en samenwerking van 

kunst en culturele initiatieven organiseren en stimuleren, welke gericht zijn op (jonge) 

volwassenen en soortgelijke doelgroepen. Het is voor 4ArtAlways van essentieel belang dat 

kunst en cultuur nu en in de toekomst breed gedragen worden omdat kunst en 

cultuurbehoud alleen kan plaatsvinden als hier voldoende draagvlak voor is. Stellingname is 

dat continuïteit van kunst en cultuurbehoud voor een groot deel afhankelijk is van 

overlevering aan en door (jonge) volwassenen. Ook de bekostiging van kunst en culturele 

evenementen zal d.m.v. meerdere verdienmodellen een betere kans krijgen om behouden te 

blijven voor de toekomst en zo ook voor toekomstige generaties. 

Om het gedachtengoed en de passie voor kunst en cultuur een inspiratiebron te laten zijn 

voor de doelgroep (jonge) volwassenen, beheert de stichting de kunstcollectie van de 

oprichter en wil zij d.m.v. het organiseren en stimuleren van kunst en culturele activiteiten 

continuïteit door overlevering aan en door (jonge) volwassenen zekeren. Verder zal 

4ArtAlways excellentie belonen op het gebied van kunst en cultuur.  

 

Doelstellingen 

Om dit te bereiken stelt 4ArtAlways zich ten doel d.m.v. verbinding en samenwerking met 

nationale en internationale kunst en culturele disciplines het gedachtegoed te koesteren en 

dit voor toekomstige generaties te zekeren. De doelgroep zijn (jonge) volwassenen.  

- De stichting beheert de collectie door deze te archiveren, restaureren, conserveren, 

documenteren, repareren, exposeren en in goede staat bijeen te houden in Studio AINSI, 

Lage Kanaaldijk 112, ruimte D3-XI, 6212 NA MAASTRICHT; 

- De stichting draagt het gedachtegoed uit middels het organiseren van kunst en culturele 

initiatieven voor de doelgroep (jonge) volwassenen. Door middel van verbinding en 

samenwerking met kunst en culturele disciplines wordt het gedachtegoed uitgedragen in de 

Euregio Maas-Rijn, op nationaal en internationaal niveau en daar waar historische relaties 

door de oprichter zijn gelegd; 

- De stichting wil talentvolle kunstenaars ondersteunen. Deze ondersteuning is 

(materieel/financieel)en gebonden aan een project/tijdspanne. De ondersteuning heeft als 

doel een samenwerking en verbinding met jonge kunstenaars tot stand te brengen.  



 

 

Maatschappelijke waarde 

Met deze doelstellingen wil 4ArtAlways een waardevolle bijdrage leveren aan het  kunst en 

culturele klimaat door verbindingen en samenwerking tot stand te brengen op lokaal, 

regionaal, nationaal en internationaal kunst en cultureel niveau t.b.v. de doelgroep (jonge) 

volwassenen. 

Op deze wijze zal het motto van de oprichter en 4ArtAlways “De kracht van de mythe is 

levend” voor de toekomstige generatie gezekerd zijn. 

Activiteiten 4ArtAlways 2015-2016   
Een goede interne basis is van belang voor het succesvol kunnen nastreven van de visie en 

de doelstellingen. In 2015 wordt de basis gelegd voor het uitdragen van deze visie. Het jaar 

staat in het teken van een goede ‘voorbereiding’. Zo zullen de activiteiten zich richten op de 

organisatie en de financiën van de stichting en zal worden gewerkt aan het beheer van de 

collectie en de positionering van de stichting naar de omgeving. Tevens zal aandacht worden 

geschonken aan een reeds in 2014 gestart project, zijnde de expositie van Japanse Kunst in 

de Euregio Maas-Rijn: ‘Japanese fine arts in Tongeren & Maastricht; a presentation in the 

Euregion May 2015’. 

In 2016 wordt extern gehandeld. De stichting moet zichtbaar zijn. Doel is betrokkenheid te 

creëren, zodat de stichting de juiste activiteiten kan ontplooien binnen het kunst en culturele 

veld in de Euregio Maas- Rijn en daarbuiten.  

Activiteiten 4ArtAlways 2015 

- Het jaar 2015 zal door het stichtingsbestuur benut worden om zich voor te bereiden op een 

inventarisering en professionalisering van de totale collectie/kunstwerken door de 

presentatieruimte en studio “4ArtAlways” in te richten als zijnde 

atelier/depot/presentatieruimte. 

-In 2015 zal getracht worden een (algemeen nut beogende instelling) ANBI/culturele ANBI 

status voor de stichting “4ArtAlways” te verkrijgen. 

-In 2015 zal een beeldmerk/logo t.b.v. de stichtingsactiviteiten ontworpen en gepresenteerd 

worden (gerealiseerd) 

-In 2015 zal het stichtingsbestuur gecompleteerd worden met een 3e bestuurslid, zijnde de 

penningmeester (gerealiseerd) 

-In 2015 zal op bancair niveau vorm gegeven worden aan het financiële beheer van de 

stichting. (gerealiseerd) 

-In 2015 worden er afspraken gemaakt met accountant en belastingadviseur en worden 

overige administratieve zaken geregeld (gerealiseerd) 

-In 2015 zal er een datum vastgesteld worden voor een multidisciplinair cultureel evenement 

t.b.v. de doelgroep (jonge) volwassenen, in lijn met het ‘De kracht van de mythe is levend’ 

(30-31 januari 2016) 



-In 2015 is er een grensoverschrijdend euregionaal cultureel evenement georganiseerd: 

“Japanese fine arts in Tongeren & Maastricht; a presentation in the euregion May 

2015” met de Japanse organisatie J.I.A.S./C.A.E.A. uit Tokio. De oprichter van 4ArtAlways is 

tijdens zijn leven  initiator en organisator geweest voor diverse internationale kunst en 

culturele projecten. Focus voor de stichting 4ArtAlways ligt het behoud van initiatieven en 

activiteiten die gedurende een langere periode met J.I.A.S./C.A.E.A. zijn ontwikkeld. 

(Gerealiseerd) 

 

2015: 

Het jaar van overlijden van de oprichter en tevens het jaar van oprichting van de stichting is 

het jaar waarin het 1e internationale kunstinitiatief ‘Japanese fine arts in Tongeren & 

Maastricht; a presentation in the Euregion, May 2015’ plaatsvond op een 5 tal 

expositielocaties in de euregionale steden Tongeren (B) en Maastricht (NL). Het 

stichtingsbestuur is bij de organisatie hiervan de drijvende kracht geweest. 

De gastorganisatie, een bevriende stichting uit Tokyo (JP), genaamd; ‘Japan International 

Artists Society’ , heeft in totaal 267 kunstwerken (twee en driedimensionaal) geëxposeerd op 

een 5-tal locaties/galeries in de steden Tongeren en Maastricht.  

4ArtAlways heeft door haar contacten met de organisatie uit Japan dit grensoverschrijdend 

cultureel evenement georganiseerd en tot stand gebracht. Hierbij is samenwerking gezocht 

met de Academie beeldende kunsten in Tongeren en met de stadsbesturen en beide 

provincies Limburg. In totaal zijn er 30 Japanse kunstenaars gast geweest gedurende 5 

dagen in de Euregio Maas-Rijn. Voor dit internationale kunstevenement zijn uitnodigingen en 

posters ontworpen en gedrukt (PR-activiteiten) als mede enkele persartikels en TV opnames. 

De Japan International Artists Society heeft de full color catalogi laten drukken. Het geheel 

van presentaties werd ondersteund door gratis workshops SHO (Japanse kalligrafie) en 

Origami (Japanse vouwkunst) voor jonge volwassenen in de steden Maastricht en Tongeren 

waarvoor inschrijving vooraf noodzakelijk was. Het belang van deze culturele activiteit werd 

ondersteund door een bestuurlijke aanwezigheid van lokale en regionale bestuurders uit 

Maastricht, Tongeren en de Belgisch en Nederlands Limburg. De Japanse ambassadeur 

heeft de opening verricht van de expositie in het Kunstkwartier. De provincie Limburg heeft 

een bijdrage van 3000 euro geleverd aan het programma.  



 

Activiteiten 4ArtAlways 2016 

Het jaar 2016 zal benut worden om de volgende activiteiten te ontplooien. 

2016: 

Het jaar 2016 zal op 30-31 januari 2016 starten met een pop-up evenement, getiteld: 

‘JANNEL’s Alices’ in De Brandweer, Capucijnenstraat 21, Maastricht. Tijdens dit weekend 

worden prints geëxposeerd en worden multidisciplinaire cross overs gemaakt met 

Dansopleiding Maastricht (jonge volwassenen tussen 13-18 jaar in opleiding) die een 

uitvoering dansen getiteld: ‘Alice’. Contactpersoon is: Marishka van Loon. Tevens zullen 2 

lezingen plaatsvinden door de hoogleraar Petran Kockelkoren van de Universiteit Twente 

over de ‘Mythe in de Kunst’ en door literator Wiel Kusters over: ‘Lewis Carroll’. Momenteel 

zijn wij nog in onderhandeling met Patrick Letterle van de Philharmonie Zuid jong talent over 

een muzikale uitvoering van het thema ‘Alice in Wonderland’. De doelgroep voor dit 

evenement zijn (jonge) volwassenen. 

Begroting: 

-huur locatie           800 

-PR en communicatie(drukwerk uitnodigingen advertentie)  1.500 

-multimedia (fotografie, film)       1.000 

-kostenvergoeding culturele activiteiten       300 

-vergoeding sprekers          200 

-materiaalkosten         1.000 

-transportkosten           150 

-catering           500 

-donatie            -- 

-onvoorzien           550 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Totaal         6.000 

 

 

-Gedurende de maanden juli-augustus-september 2016 zal een International Landart Project 

plaatsvinden in de kasteeltuinen van kasteel Jerusalem te Maastricht.  

Stichting 4ArtAlways wil participeren en jonge professionele kunstenaars uitnodigen aan dit 

project deel te nemen. Verder zal de stichting IL-AM financieel ondersteunen. 

 

Begroting: 

-huur locatie            --   

-PR en communicatie(drukwerk uitnodigingen advertentie)    250, 

-Multimedia (fotografie, film)       1.000, 

-kostenvergoeding culturele activiteiten        -- 

-vergoeding sprekers           -- 

-materiaalkosten         1.000 

-transportkosten           150 

-catering            -- 

-donatie stichting IL-AM       1.000 



-onvoorzien           600 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Totaal         4.000 

 

 

Het najaar (september-oktober 2016) is een tentoonstelling gepland in Galerie 17tien49 in 

Nuth waarbij 4ArtAlways samenwerkt met (jonge)volwassenen amateur kunstenaars, 

4ArtAlways zal de expositie met ‘de kracht van de mythe is levend’ begeleiden en inrichten. 

 

Begroting: 

-huur locatie           600 

-PR en communicatie(drukwerk uitnodigingen advertentie)  1.500 

-multimedia (fotografie, film)       1.000 

-kostenvergoeding culturele activiteiten        -- 

-vergoeding sprekers          100 

-materiaalkosten         1.000 

-transportkosten           150 

-catering           500 

-donatie            -- 

-onvoorzien           150 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Totaal         5.000 

 

Voor de winterperiode 2016-2017 zijn er momenteel gesprekken gaande over de organisatie 

en bijdrage aan een euregionaal kunst evenement samen met vzw SLIB in Hasselt (B). 

Doelgroep is (jonge) volwassenen te laten participeren in dit kunst en culturele project 

Begroting: 

-huur locatie         800 

-PR en communicatie(drukwerk uitnodigingen advertentie)  1.500 

-multimedia (fotografie, film)          -- 

-kostenvergoeding culturele activiteiten        -- 

-vergoeding sprekers           -- 

-materiaalkosten         1.000 

-transportkosten           150 

-catering           500 

-donatie            -- 

-onvoorzien           550 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Totaal         4.500 

 

 

 

 

Naast bovengenoemde activiteiten wordt in 2016 ook gewerkt aan: 



- Plan ‘steun ons’ 2016-2020; 

- Plan commissie van aanbeveling; 

- Uitgifte grafische werk/catalogus 

 

Organisatie 4ArtAlways 

De stichting 4ArtAlways is opgericht d.d. 7 januari 2015. 4ArtAlways beoogt een algemeen 

nut door verbinding en samenwerking in het kunst en culturele veld voor de doelgroep 

(jonge) volwassenen en is statutair gevestigd in Maastricht (KvK: 62497677). Bestuur 

bestaat uit: 

Nicole Hardy,voorzitter 

Bart Prince, Msc., Secretaris 

Edwin Lustermans RC, penningmeester. 

Financiën  

De stichting heeft middels een legaat een startvermogen gekregen. Een bedrag dat een 

mooi vetrekpunt is om op een professionele wijze de doelstellingen te kunnen 

verwezenlijken. Het vermogen is echter te klein om resolverend in te zetten. Dat betekent dat 

in 2015 en 2016 de stichting zal interen op het eigen vermogen aangezien er kosten zullen 

worden gemaakt. Enerzijds om de stichting goed te organiseren en anderzijds om de 

zichtbaarheid van de stichting naar externe stakeholders te vergroten. De lange termijn 

doelstelling op financieel gebied is om een nieuwe financieringsbronnen aan te boren, die 

het mogelijk maakt de activiteiten van de Stichting zo lang mogelijk te laten voortduren.  

 

Uitgangspunten financieel beleid 

De beschikbare middelen zijn bedoeld om activiteiten te financieren die de doelstellingen van 

de stichting kunnen realiseren. Het betreft activiteiten die nodig zijn om de collectie te 

beheren, het gedachtegoed uit te dragen en talentvolle kunstenaars te ondersteunen ( Zie 

doelstelling stichtingsacte 4ArtAlways) 

 

Exploitatiebegroting Stichting 4ArtAlways 2015 / 2016 
Zie Excel bijlage 

 


