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Nagtzaam Stimuleringsfonds
voor jonge kunstenaars

Voorwoord

zoeken die in aanmerking komen voor stimulering vanuit
st-ART. Wij voelen ons erg betrokken bij kunst en willen
via stichting st-ART de kunst in ons werkgebied (met
name Veghel, Uden, Oss, 's-Hertogenbosch en Eindhoven)
ondersteunen en stimuleren. Wij zullen tevens proberen
om een kleurrijke dimensie toe te voegen aan de relatie
tussen kunstwereld, overheid en bedrijfsleven. In deze
brochure kunt u er meer over lezen.

Nagtzaam Accountants & Fiscalisten heeft een nieuw

Voordat de akte van oprichting werd ondertekend, gaven

kantoorpand betrokken aan De Populier te Veghel. In het

een aantal gastsprekers ons een dieper inzicht in de

kader van de verbouwing en de ingebruikname van het

wereld van de kunst en de kunstenaar. Verderop in deze

pand hebben wij een aantal activiteiten rondom het thema

brochure hebben wij hun teksten kort samengevat.

kunst ontplooid. Het evenement 'Uit de Kunst!' was één
van die activiteiten. Een aantal van onze klanten is op 28

Wij hopen dat u enthousiast wordt van ons initiatief en st-ART

juni van dit jaar te gast geweest in het in aanbouw zijnde

een warm hart toedraagt. Wilt u meer informatie over de

pand en kwam daar - letterlijk - in aanraking met de

stichting, dan kunt u altijd contact opnemen met de heer

kunstwereld. Tijdens die creatieve dag heeft Nagtzaam

Yousef Kayyal van ons kantoor. Wij horen graag van u!

Accountants & Fiscalisten een nieuwe kunststichting
opgericht: st-ART, het Nagtzaam Stimuleringsfonds voor
jonge kunstenaars.

Namens de directie van
Nagtzaam Accountants & Fiscalisten,

De stichting wil jonge kunstenaars ondersteunen in hun
ontwikkeling. We gaan daarvoor talentvolle kunstenaars

Johan Nagtzaam

st-ART sluit kunst in het hart
Het doel van de stichting is jonge talentvolle kunstenaars

zichzelf verder te ontwikkelen. We willen ze faciliteren met

te stimuleren in de ontwikkeling van hun werk. Jonge

bijvoorbeeld een expositiemogelijkheid of atelierruimte.

kunstenaars zijn voor st-ART overigens niet per se jong

Op deze wijze wordt het hen mogelijk gemaakt zich te

van leeftijd. Het bestuur zal aanvragen kritisch bekijken

profileren bij een groter publiek. st-ART zet zich graag in

en samen met de kunstenaar bepalen waarmee st-ART

voor jonge kunstenaars.

hem of haar kan ondersteunen. De stichting heeft zichzelf
een open einddoel gesteld. Eerste prioriteit is het werven

De stichting is afhankelijk van giften. Het bankrekening-

van zo veel mogelijk fondsen.

nummer 52.75.41.362 van stichting st-Art te Veghel staat
open voor eenieder die kunst een warm hart toedraagt.

Drie bestuursleden

De begunstiger wordt uiteraard regelmatig op de hoogte

Op 28 juni hebben alle bestuursleden hun handtekening

gehouden van activiteiten van st-ART.

gezet onder de akte van oprichting. De heer J. Hooimeijer,
directeur van Instituut Pieter Brueghel, wilde graag als
bestuurslid zijn medewerking verlenen. Ook de heer
M.J.J. Smits, wethouder Kunst en Cultuur van de
gemeente Veghel trad als bestuurslid aan, evenals Johan
Nagtzaam zelf. Gezamenlijk zullen zij de stichting verder
vorm geven.

Kunst in de driehoek 's-Hertogenbosch Nijmegen - Eindhoven
st-ART vindt het belangrijk om de kunst binnen de driehoek
's-Hertogenbosch - Nijmegen - Eindhoven te ondersteunen.
De stichting wil een stimulans zijn voor kunstenaars om

'Uit de Kunst!'

Een bijzonder creatieve dag
Op 28 juni jongstleden vond het evenement 'Uit de Kunst!'
plaats. Het was enerzijds een gezellige creatieve dag in het
teken van kunst, anderzijds een uitstekende gelegenheid
om het in aanbouw zijnde pand van Nagtzaam Accountants & Fiscalisten eens te bekijken.

Om het evenement een kleurrijk tintje te geven stond de
dag in het teken van bloemen. Overal waren ze te vinden.
Bij binnenkomst werden de gasten verwelkomd door een

Kunst was deze dag een kwestie van doen. De gasten

lieftallig vergeet-mij-nietje en zelfs een viooltje in de soep

waren dan ook in een mum van tijd druk bezig met

ontbrak niet.

schilderen, zeefdrukken, fotograferen en collages maken.
De resultaten mogen er zijn. De meest veelzijdige en
kleurrijke impressies van bloemen in diverse stijlen
verraadden hier en daar onvermoed talent. Bovenal is
gebleken dat bezig zijn met kunst gewoon leuk is.

Veel van de relaties van Nagtzaam Accountants &
Fiscalisten waren aanwezig. Nagtzaam gaat naast
zakelijk, ook graag persoonlijk met zijn klanten om. Deze
dag konden ook de relaties onderling op een informele
manier met elkaar kennismaken.

Gastsprekers 'Uit de Kunst!'

heid vanuit een individuele visie en drijfveer verbeeld.
Kunst is niet meer weg te denken uit het dagelijkse leven.
Want aan welke schilder dachten alle aanwezigen direct
bij het zien van zoveel zonnebloemen en schildersezels?

Rede Jan Hooimeijer
Jan Hooimeijer is directeur van Instituut Pieter Brueghel.
Dit instituut is al ruim 30 jaar een begrip in kunsteducatie
voor kinderen en volwassenen. Ze bieden onder andere
cursussen, workshops en expositiemogelijkheden.
Het evenement 'Uit de Kunst!' is in nauwe samenwerking

Rede Wim Luijendijk

met Jan Hooimeijer en het instituut tot stand gekomen.

Wim Luijendijk is de Gedeputeerde van de provincie
Noord-Brabant met de portefeuille cultuur, onderwijs en

In zijn onderhoudende speech gaf Jan Hooimeijer de

sociaal beleid. Begin 2002 nam hij afscheid als wethouder

noodzaak van kunst nog eens treffend weer door op te

met die portefeuille in Tilburg. Hij heeft het evenement

merken dat kunst ons anders naar dagelijkse dingen leert

'Uit de Kunst!' aangegrepen om zich te oriënteren op de

kijken. Van oudsher was kunst niets anders dan de werke-

rol van lokale en provinciale overheid in de kunstwereld.

lijkheid weergeven.
Tegenwoordig wordt in kunst de reflectie van de werkelijk-

Als gedeputeerde wil hij cultuur bevorderen door belangstelling te kweken onder alle lagen van de bevolking.
Daarbij dienen niet alleen de verschillende overheden hun
steentje bij te dragen, ook het bedrijfsleven heeft daarin
een taak. Hij roemde de participatie van het bedrijfsleven
in initiatieven als 'Uit de Kunst!'. Eén van de belangrijkste
taken van de gedeputeerde is de spreiding van kunst en
cultuur. Hij kon ons nog melden dat de staatssecretaris
van onderwijs, cultuur en wetenschappen had toegezegd
dat er in de toekomst meer geld voor kunst en cultuur voor

Rede Mirjam Emmen

Brabant beschikbaar werd gesteld.

Mirjam Emmen is als 'adviseur kunstenaars en kunstinstellingen' verbonden aan de Nieuwe Brabantse Kunst
Stichting (NBKS). De in Breda gevestigde stichting richt
zich op kunstenaars, kunst en publiek. Met projecten als de
kunstenaarsdocumentatie, waarin ruim 600 professionele
kunstenaars zijn opgenomen, bevordert de stichting de
interesse in Brabantse kunst.
In haar toespraak vergeleek ze de creatieve geest van
ondernemers en de ondernemersgeest van kunstenaars.
Tegenwoordig moet een kunstenaar niet alleen creatief
uitmuntend zijn, ook zakelijk wordt er nogal wat van hem
verlangd. Vaak hebben kunstenaars het daar moeilijk mee.
Alle hulp is welkom.

Uit de kunst!
Een initiatief van Nagtzaam Accountants & Fiscalisten
st-ART, Nagtzaam Stimuleringsfonds voor jonge kunstenaars
De heer Yousef Kayyal
Postbus 144
5460 AC Veghel
Telefoon (0413) 31 41 31

