
 

I. FINANCIEEL VERSLAG 
 
Hierbij brengt het Bestuur van de Stichting 4 ArtAlways verslag uit over boekjaar 2016 van de 
Stichting. 
 
De jaarrekening 2016 van de Stichting bestaat uit 
- de balans met tellingen van € 178.947,83 (2015: € 191.830,43) ; 
- de resultatenrekening sluitende met een resultaat van -/- € 4.582,12  (2015: -/- € 13.112,50)  
- en de toelichting op balans en resultatenrekening. 
 

De Stichting 4 ArtAlways is in januari 2015 opgericht en heeft tot doel het gedachtengoed van 

beeldend kunstenaar JANNEL: ’de kracht van de mythe is levend’, te behouden. Met deze doelstelling 

heeft 4Artalways als missie kunst en cultuurbehoud en uitdraging hiervan te bewerkstelligen en te 

stimuleren bij (jonge) volwassenen. Dit zal de stichting doen door het organiseren van kunst en 

multidisciplinaire culturele activiteiten en ondersteunen van talentontwikkeling. Het is voor de stichting 

van essentieel belang dat kunst en cultuur nu en in de toekomst breed gedragen worden en dit kan 

alleen plaatsvinden als hier voldoende draagvlak voor gecreëerd wordt.  
De Stichting beoogt de bij oprichting verkregen middelen hiervoor aan te wenden en nieuwe middelen 
te verwerven zodat continuïteit geborgd blijft. 

   
Het oprichtingsjaar 2015 stond in het teken van opstarten en verkennen. 
Onder andere is gezorgd voor het opstellen van de statuten, het samenstellenvan het Bestuur, het 
verkrijgen van een culturele ANBI status, de inrichting van de administratie, de inventarisatie van de 
bezittingen, het opstellen van een beleids- en activiteitenplan, de voorbereiding van eerste activiteiten, 
enz. 
 
In januari 2016 heeft de kick-off met een multidisciplinair cultureel evenement plaatsgevonden. Naast 
een in memoriam expositie met kunstwerken van JANNEL- is een podium geboden aan Opleiding 
Dans Maastricht, het Jazz Combo Picon en twee lezingen over de mythe in de kunst; resp. door Prof. 
Dr. Marietje Kardaun en emeritus Prof. Petran Kockelkoren. Gelijktijdig is een ‘vrienden van’-bestand 
aangelegd. In augustus 2016 heeft Studio 4ArtAlways, gevestigd bij AINSI haar deuren voor publiek 
geopend en in oktober 2016 heeft er een tentoonstelling plaatsgehad van studenten van JANNEL in 
Kunstruimte 7tien49 in Nuth en tevens is er een bijdrage geleverd aan een workshop dag voor 
leerlingen CKV van Porta Mosana Maastricht. De Stichting 4ArtAlways heeft al deze initiatieven 
financieel ondersteund. 
Hierdoor was er sprake van een negatief financieel resultaat, vooral vanwege de kosten van de 
(eerste) kick off activiteit. 
Wij zijn van mening dat voor de komende jaren de basis is gelegd voor kunst en culturele 
vervolgactiviteiten.  
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