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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

1 Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

RSIN (**)

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

Overige informatie 
bestuur (*)

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
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1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.  
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden 
verricht de instelling?
Wanneer worden 
welke werkzaamheden 
uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het 
realiseren van de 
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?
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1 Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor 
het statutaire bestuur, 
voor de leden van het 
beleids bepalend orgaan 
en voor het personeel 
(bijvoorbeeld CAO 
of salarisregeling).

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.

Url van het activiteiten-
verslag. Vul de link in waar het 
activiteiten verslag te vinden is.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten 
die  zijn uitgevoerd. 
Of vul bij de volgende 
vraag de url in naar het 
activiteitenverslag, of de 
url naar het jaarrekening 
als daarin de activiteiten 
van het betreffende 
boekjaar duidelijk zijn 
beschreven.

Op welke manier 
en aan welke doelen 
worden de verkregen 
inkomsten besteed?  
Als uw instelling vermogen 
aanhoudt, vul dan in 
waar en op welke manier 
dit vermogen wordt 
aangehouden (bijvoor-
beeld spaar rekening, 
beleggingen etc).
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Activa Passiva

2 Balans

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

Toelichting
Geef hier een 
toelichting bij de 
balans of vul de url 
naar de jaarrekening 
in als hier een 
toelichting in is 
opgenomen.
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3 Staat van baten en lasten 

Baten
Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten (omzet)

Subsidies van overheden

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

Overige subsidies

Baten van subsidies

Baten sponsorbijdragen

Giften en donaties van particulieren

Nalatenschappen

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

Som van de baten € €
+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten € €

€ €

€ €
+ +

Som van de lasten
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3 Staat van baten en lasten (vervolg)

Toelichting
Geef hier een toelichting 
bij de staat van baten en 
lasten of vul de url naar 
de jaarrekening in als hier 
een toelichting in is 
opgenomen.

Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.
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	51_ML: 4ArtAlways wil het gedachtegoed van de oprichter ‘de kracht van de mythe leeft’ behouden en heeft als missie kunst en cultuurbehoud en uitdragen hiervan te bewerkstelligen en te stimuleren bij (jong) volwassenen. Door middel van het organiseren van kunst en culturele activiteiten ten behoeve van deze doelgroep wil 4ArtAlways verbinding en samenwerking stimuleren, welke gericht zijn op (jong) volwassenen en soortgelijke doelgroepen. Het is voor 4ArtAlways van essentieel belang dat kunst en cultuur nu en in de toekomst breed gedragen worden, omdat dit alleen kan plaatsvinden als hier voldoende draagvlak voor is. 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 gedachtegoed en de passie voor kunst en cultuur een inspiratiebron te laten zijn voor de doelgroep (jong) 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 (jong) 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 is (jong) 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 met het organiseren van kunst en culturele initiatieven voor de doelgroep (jong) 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. 

	53_ML: Het bestuur van 4ArtAlways komt minimaal tweemaal per jaar bijeen voor een bestuursvergadering die genotuleerd wordt. Tussentijds zijn er projectoverleggen en worden acties en besluiten uitgevoerd door alle vier de bestuursleden. Dit betreft voornamelijk afspraken met stakeholders voor de organisatie en PR van kunst en culturele evenementen en talentondersteuningsprojecten. Deze dragen bij aan de doelstelling van de stichting om het gedachtegoed te behouden en uit te dragen aan jong volwassenen en op die manier kunst en cultuur te brengen bij een groot publiek
	54_ML: De stichting 4ArtAlways  heeft een legaat uit een erfenis ter beschikking voor het voorlopig bekostigen van de kunst en culturele projecten. Doel is om in de nabije toekomst niet verder in te teren op het vermogen maar in overleg met de gekozen talenten gebruik te maken van subsidie en fondswerving.
	56_ML: n.v.t.
	1.57_ML: Activiteitenplan  2016 tot heden
2016
Op 30 en 31 januari 2016 startte er in ‘De Brandweer’, Capucijnenstraat 21, Maastricht een pop-up evenement getiteld: ‘JANNEL’s Alices’. De werken van Jannel werden er geëxposeerd  Er vonden tijdens dit event twee lezingen plaats: Petran Kockelkoren, emeritus hoogleraar aan de Universiteit Twente over de ‘Mythe in de Kunst’ en door Marietje Kardaun, ass. Professor Faculty of Arts and Social sciences Universiteit Maastricht. Er werd daarnaast een multidisciplinaire cross-over gemaakt met Dansopleiding Maastricht (jonge volwassenen tussen 13-18 jaar in opleiding) die een uitvoering dansten getiteld: ‘Alice’. Marishka van Loon was contactpersoon. Jazzensemble Combo Picon sloot deze dag muzikaal af. Er werd die dag ook een‘vrienden van’-bestand aangelegd. Stichting 4ArtAlways was initiator en ondersteunde dit event financieel. 
Op 14 augustus 2016 opende 4ArtAlways de deur voor publiek van 14.00-17.00 uur in AINSI, Lage Kanaaldijk 112, Maastricht. Kunstliefhebbers, vrienden van 4ArtAlways en geïnteresseerden konden kennis maken met de studio en kunst bekijken. De middag werd afgesloten met een hapje en drankje. Stichting 4ArtAlways heeft dit initiatief financieel ondersteund.
Van 9 tot en met 30 oktober 2016 werd er in de weekenden de expositie ‘JANNEL was here; on the road again’ in Kunstruimte 7tien49, Kamp 10 te Nuth getoond. Een 20-tal cursisten van JANNEL uit de cursusjaren 2013-2014 exposeerden hun eigen werk met een knipoog naar voormalig docent Jan Nelissen. Deze tentoonstelling werd ondersteund door stichting 4ArtAlways.
Op 17 oktober 2016 werkte 4ArtAlways financieel mee aan een workshop-dag. Dertig leerlingen van Porta Mosana College met het eindexamenvak CVK in Maastricht werden gedurende twee blokken van anderhalf uur begeleid door Nicole Hardy en Wilma Pustjens. 
2017
Van 10 december 2017 tot en met 28 januari 2018 organiseerde 4ArtAlways de tentoonstelling:  ‘DreamWeaver; escape into the idyll’; Galerie Graus, Wijnstraat 41, te Echt. 
Het was een presentatie van kunstwerken van JANNEL en Nicole Hardy. De wereld van hedendaagse schilder-, digital print en objectkunst waarin fantasie, ironie, niet-westerse motieven en pluralistische beelden werd er samengebracht en kon dagelijks bezocht worden.

Er werd in 2017 samenwerking gezocht en gevonden met Kopermolen Vaals en Maastricht Academy of Fine Arts and Design.
2018
Op 28 januari 2018 werd de tentoonstelling ‘DreamWeaver; escape into the idyll’ van JANNEL en Nicole Hardy afgesloten. Tijdens deze tentoonstelling vonden multidisciplinaire activiteiten plaats. 4ArtAlways ondersteunde financieel de Butoh dans door Mieke Verhooren, een muzikaal vioolensemble door Melanie Engelen en een lezing door filosoof Prof. Petran Kockelkoren. 

In 2018 werden de eerste talentontwikkelingsprojecten ontplooid: Marie van Vollenhoven met ‘Opgetogica’ en Flo van der Waa met ‘Perspectief’. Stichting 4ArtAlways begeleidde het academisch talent Flo van der Waa en ondersteunde haar met twee projecten in ‘Perspectief’. Deze werden respectievelijk uitgevoerd in Kunstruimte 7tien49 in Nuth (van 1 september tot en met 28 oktober 2018) en in het Poortgebouw Tapijn Maastricht (van 1 tot en met 10 november 2018). Het postacademisch talent Marie van Vollenhoven werd financieel ondersteund met een onderzoeksproject en performance ‘Opgetogica’ in de Jan van Eyck academie Maastricht (24 -30 oktober 2018) 
Met de Kopermolen te Vaals werd samen opgetrokken bij het aanvragen van  gezamenlijke subsidies en het bezoeken van elkaars activiteiten. 
2019
In 2019 werd ingezet op de realisatie van een groot event op 12 januari 2020 ter nagedachtenis aan de 5e sterfdag van Jan Nelissen, de oprichter van 4AA.
Didianne Leusink werd de kans geboden, door 4Art Always, om gedurende het jaar 2019 een aantal onderzoeken te doen ten behoeve van haar ontwikkeling als kunstenaar met een finale presentatie op 20 juni 2020. De totale projectduur was van juni 2019 tot en met juni 2020. 
2020
Op 12 januari 2020 vond de multidisciplinaire culturele middag ‘Meet, Myths & MATCH’ plaats. Stichting 4ArtAlways zette voor de jaren 2019-2020 in op een tweetal projecten: 
Didianne Leusink, afgestudeerd aan de MAFAD in 2018, presenteerde tijdens het M3 festival haar werk ‘Hidden gems’; in het donkere seizoen voerde synthetisch licht de boventoon en waarin details die we door de overload aan informatie over het hoofd zien, zichtbaar worden.
Michelle Beurskens, afgestudeerd aan Maastricht Academy of Media Design and Technology, samen met Communication and Multimedia Design, kreeg van 4ArtAlways de projectopdracht om een visuele biografie van JANNEL’s kunst (founder van 4ArtAlways 4ArtAlways) te maken. Een visualisatie van een leven lang KUNST en kunstwerken lag hieraan ten grondslag. Michelle presenteerde 12 januari 2020  ‘JANNEL, celebrating life’
Flo van der Waa, die door 4ArtAlways in 2018 als jong talent ondersteuning kreeg, presenteerde op dit M3-festival ook enkele nieuwe kunstwerken, waarbij schilderkunst, objecten en ruimte in elkaar overvloeien.
Gedurende die middag gaven de jonge talenten artist talks.
Tijdens het M3 festival onder het motto ‘de kracht van de mythe leeft’ waren er ook cross-overs naar dans en film. Frederike Verhallen voerde, in een choreografie van Mieke Verhooren, een butoh-dans op en er werd de film ‘Elf’ van Luca Meisters vertoond.
4ArtAlways had deze multidisciplinaire culturele middag in het teken gezet van ‘Meet Myths & MATCH’. Entree was gratis en kaarten waren te bestellen via De Uitbalie Theater aan het Vrijthof Maastricht. Stichting 4ArtAlways bood financiële bijdrage en advies.
De stichting MCEM in de persoon van Karel Janssen heeft Didianne Leusink  gedurende het gehele project ook begeleid in de bedrijfsvoering. In 2019 is het niet tot verdere uitbouw van de samenwerking met de Kopermolen gekomen. Wel werden nog gezamenlijk subsidies aangevraagd.
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