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Inleiding  

 

Op 7 januari 2015 is de stichting “4ArtAlways” opgericht door de beeldend kunstenaars 

JANNEL (Jan Nelissen) en Nicole Hardy. Beiden hebben gedurende een periode van 25 jaar 

intensief samengewerkt. Door cross-overs tot stand te brengen participeerden en 

organiseerden zij in regionale, nationale en internationale kunstprojecten. 

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? Non for what 

then..” 

De naam van de stichting “4ArtAlways” straalt de ongelooflijke passie voor kunst uit die 

beiden gedreven heeft. 

Nicole Hardy zal-als voorzitter van de stichting- het gedachtegoed van JANNEL voortzetten 

en hun beider werk en ideeën realiseren, exposeren en door ontwikkelen. 

“4ArtAlways” wil de mythe van JANNEL behouden door de kunstwerken, 

gedachtegoed en het intellectuele eigendom van JANNEL en Nicole Hardy een 

inspiratiebron te laten zijn voor kunstenaars en kunstliefhebbers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stichting 4ArtAlways 

 

Visie 

“4ArtAlways wil de mythe van JANNEL behouden door de kunstwerken, gedachtegoed en het 

intellectuele eigendom van JANNEL en Nicole Hardy een inspiratiebron te laten zijn voor 

kunstenaars en kunstliefhebbers. 

 

Missie 

Om het gedachtengoed en de kunst van JANNEL en Nicole Hardy een inspiratiebron te laten 

zijn beheert de stichting de kunstcollectie van JANNEL en Nicole Hardy, zorgt zij voor 

aandacht voor hun werk en gedachtegoed en beloont de stichting excellentie op het gebied 

van kunst in lijn met het gedachtengoed van beide kunstenaars.“  

 

Doelstellingen 

Om dit te bereiken stelt 4ArtAlways zich ten doel de collectie te beheren, uit te dragen en 
een inspiratiebron te laten zijn voor talent in de kunsten.  
 
- 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 exposities en 
workshops voor kunstenaars en kunstliefhebbers. Het uitgeven van publicaties, catalogi en 
het realiseren van grafisch werk draagt hier aan bij. Het gedachtengoed wordt uitgedragen 
in de Euregio Maas-Rijn, op nationaal en internationaal niveau en daar waar historische 
relaties zijn gelegd; 
- De stichting wil talentvolle kunstenaars in de Euregio Maas-Rijn ondersteunen die 
artistiek of conceptueel verbonden zijn met het gedachtegoed en de kunstwerken van 
JANNEL en Nicole Hardy. Deze ondersteuning is (materieel/financieel)en gebonden aan een 
project/tijdspanne. De ondersteuning is niet vrijblijvend maar zal door wederdienst vereffend 

en geaccordeerd worden door het volledige stichtingsbestuur. 

 

Maatschappelijke waarde 

Door deze doelstellingen na te streven wil 4ArtAlways een waardevolle bijdrage leveren aan 

de kunst en cultuur in de Euregio Maas-Rijn. Cross-overs tot stand brengen op nationaal en 

internationaal cultureel niveau, een educatieve en tevens een economische culturele functie 

vervullen. 

“De kracht van de mythe is levend”. Dat is wat wordt gevisualiseerd in de kunstwerken 

van JANNEL en Nicole Hardy. Dit motto is verwoord door Prof. Dr. Petran Kockelkorn (2008)   

 

 

 

http://4artalways.nl/?page_id=52


Activiteiten 4ArtAlways 2015-2017  

Dit beleidsplan beschrijft de activiteiten voor de periode 2015-2017. Een periode van drie 

jaar, waarbij ieder jaar stappen worden gezet om een volwassen stichting te worden die in 

de euregionale kunstwereld is verankerd. 2015 staat in het teken van ‘orde op zaken stellen’. 
Het betreffen interne activiteiten gericht op een degelijke culturele, administratieve-

organisatorische, financiële- en juridische basis. 2016 staat in het teken van een verdere 

uitklap naar stakeholders die bekend zijn met de werken van JANNEL en Nicole Hardy en die 

een bijdrage kunnen leveren aan de stichting verder op de kaart te zetten in het Euregionale 

cultuurveld. 2017 is het jaar waar de stichting zich gaat richten op de stakeholders die 

wellicht verder af staan van het gedachtengoed en de kunstwerken, maar die wel nodig zijn 

om de visie, de missie en de doelstellingen van de 4ArtAlways te kunnen realiseren. Dit jaar 

is tevens het jaar waar een aan een nieuw beleidsplan zal worden gewerkt.  

[invoegen figuur met de groei van activiteiten] 

 

Activiteiten 4ArtAlways 2015 

Een goede interne basis is van belang voor het succesvol kunnen nastreven van de visie, en 

de missie en het behalen van de doelstellingen. Belangrijk element betreft het 

gedachtegoed. In 2015 wordt de basis gelegd voor het uitdragen van het gedachtegoed van 

JANNEL en Nicole Hardy. 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 al lopend project van JANNEL-

Nicole Hardy zijnde de expositie van Japanse Kunst in de Euregio Maas-Rijn. 

Activiteiten 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 van JANNEL-Nicole 

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

atelier/depot/presentatieruimte zodat openstelling voor publiek begin 2016 gerealiseerd kan 

worden. 

-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. 

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

penningmeester. 

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

stichting (conform legaten uit het testament van J.H. NELISSEN) 

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

overige administratieve zaken geregeld. 

-In 2015 zal er een datum  (begin 2016) vastgesteld worden voor een 

herdenking/retrospectieve ter nagedachtenis aan JANNEL  



--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 , waarvan JANNEL en Nicole 

Hardy initiator en organisator zijn. Focus hierbij ligt op de initiatieven en activiteiten die 

JANNEL  samen met Nicole Hardy gedurende een langere periode met J.I.A.S./C.A.E.A. 

ontwikkeld heeft. 

Activiteiten 4ArtAlways 2016 

In 2016 zal de focus van de werkzaamheden van 4ArtAlways verschuiven. In 2015 staat het 

grootste deel van de activiteiten in het teken van het vormgeven van de stichting en het op 

orde brengen van interne zaken. In 2016 is het mogelijk om meer extern te handelen. De 

stichting dient zichtbaar te worden, waarbij in eerste instantie in de zichtbaarheid bij 

bekende stakeholders wordt geïnvesteerd. Hiermee wordt gedoeld op familie, vrienden, 

collega-kunstenaars en bekenden van JANNEL en Nicole Hardy. Doel is betrokkenheid 

creëren. Deze betrokkenheid is nodig zodat de stichting de naamsbekendheid krijgt en de 

juiste activiteiten kan ontplooien binnen het culturele veld in de Euregio Maas- Rijn en 

daarbuiten.  

Activiteiten 2016: 

- Opstellen plan fondsenwerving 2016-2020; 

- Opstellen plan voor het creëren van ambassadeurs; 

- Organiseren herdenkingsactiviteit Jannel;  

- Uitgeven grafische werk/catalogus/etc.; 

 

Activiteiten 4ArtAlways 2017 

Waar in 2015 en 2016 vooral gewerkt is aan de stichting en haar directe omgeving zal 2017 

een verdere doorontwikkeling plaatsvinden. Dit gebeurt in Maastricht, de Euregio, op 

nationaal en internationaal niveau en daar waar in het verleden historische culturele banden 

zijn gelegd. Ook is 2017 het jaar waarin wordt gewerkt aan het ondersteunen van talent in 

de kunst. 2017 dient dan ook gezien te worden als het eerste jaar waarin aan alle drie 

doelstellingen uitvoering wordt gegeven. 

Activiteiten 2017: 

-  Opstellen beleidsplan 2017-2022; 

- Organiseren expositie/workshop/etc.  

- Organiseren activiteit ondersteuning talent. 

 

 

 

 



Organisatie 4ArtAlways 

De stichting 4ArtAlways is op 7 januari 2015 opgericht door JANNEL en Nicole Hardy. De 

stichting beoogt een algemeen nut en is statutair gevestigd in Maastricht. Voorzitter van de 

stichting is Nicole Hardy. De secretaris/penningmeester is Bart Prince. De vacature van 

penningmeester dient nog te worden ingevuld. Het bestuur is onbezoldigd.  

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 revolverend 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 mix van financieringsinstrumenten te creëren die het mogelijk maakt de 

basiskosten van de stichting uit revolverende middelen te kunnen betalen. Additionele 

activiteiten dienen voor uit private en publieke middelen te worden gefinancierd.  

 

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) 

 
- 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 exposities en 
workshops voor kunstenaars en kunstliefhebbers. Het uitgeven van publicaties, catalogi en 
het realiseren van grafisch werk draagt hier aan bij. Het gedachtengoed wordt uitgedragen 
in de Euregio Maas-Rijn, op nationaal en internationaal niveau en daar waar historische 
relaties zijn gelegd; 
- De stichting wil talentvolle kunstenaars in de Euregio Maas-Rijn ondersteunen die 
artistiek of conceptueel verbonden zijn met het gedachtegoed en de kunstwerken van 
JANNEL en Nicole Hardy. Deze ondersteuning is (materieel/financieel)en gebonden aan een 
project/tijdspanne. De ondersteuning is niet vrijblijvend maar zal door wederdienst vereffend 

en geaccordeerd worden door het volledige stichtingsbestuur. 

 

Investeringsbegroting Stichting 4ArtAlways 2015 

Zie tabblad I exel bijlage 

Exploitatiebegroting Stichting 4ArtAlways 2015 

Zie tabblad II excel bijlage 

        

   


