
 

 

 
Wist je dat wij een culturele ANBI status hebben?  
en dat donateurs een extra giftenaftrek genieten?  
 
Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer  
het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder  
de vennootschapsbelasting vallen,  mogen 1,5 keer het bedrag van de gift  
aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting  
 

4ArtAlways VRIENDEN 

 

 
4ArtAlways wil het gedachtegoed van JANNEL: ‘de kracht van de mythe is levend’, behouden en 

uitdragen bij (jong) volwassenen.  
 

DreamWeaver; escape into the idyll’ is het 3e culturele evenement dat wij organiseren sinds de 

oprichting van de stichting begin 2015. Het 25-jarig samenwerkingsverband van JANNEL met Nicole 
Hardy wordt in deze tentoonstelling bij Galerie Graus in Echt zichtbaar gemaakt. 

 
In januari 2016 zijn wij gestart met een ‘vriendenclub’. Door jullie bijdragen hebben wij weer 

mogelijkheden gekregen om verder te gaan. 
 

Inmiddels zijn er afspraken gemaakt met de MAFAD (Maastricht Academy of Fine Arts and Design) om 

jonge pas afgestudeerde talenten een steuntje in de rug te geven op weg naar een professioneel 
kunstenaarschap. 

Ook gaan wij samen met stichting Kopermolen Vaals een alliantie aan voor een 
talentontwikkelingsproject op muzikaal en beeldende kunstgebied. 

  

4ArtAlways straalt passie voor kunst en cultuur uit. Voor de toekomst hiervan ben jij belangrijk! Ben je 
al vriend van 4ArtAlways?, dan kun je de bijdrage voor het jaar 2018 verlengen. Nog geen vriend? 

‘join the club’! Wij zijn er enorm mee geholpen en je ontvangt een mooie print A3 formaat van 
JANNEL en Nicole Hardy uit het laatste samenwerkingsproject in augustus 2014.  

 

1. Steun ons met € 30,- en je ontvangt 1 print (A3) naar keuze 
2. Steun ons met € 55,- en je ontvangt 2 prints (A3) naar keuze 

3. Steun ons met € 75,- en je ontvangt het totale pakketje van 3 prints (A3) 
 

Ik word ‘vriend’ en steun 4ArtAlways (omcirkel 1,2 of 3) 
 

Ik betaal contant ja/nee 

Ik betaal per bankoverboeking binnen 14 dagen ja/nee 
 

Naam: 
 

Adres: 

 
Postcode + woonplaats: 

 
Emailadres: 

 
Telefoonnummer:  


