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Jaarverslag 2018 Fantastikè    website www.fantastike.nl !! 
 

 
 

Fantastikè =  oud Grieks voor verbeeldingskracht. Onder deze naam werkt 
de stichting  Fantastikè om kunst van mensen met ggz problematiek te 
promoten. Fantastikè biedt aan kunstenaars met een GGZ heden of 
verleden samen met Stichting Ateliers Maastricht een atelier in 
Maastricht.  
Daarnaast worden tentoonstellingen of activiteiten georganiseerd. De historische 
collectie bestaat sinds 1992 en omvat ongeveer 500 werken gemaakt in Vijverdal-
Mondriaan tussen 1963 tot 2000

1. Jubileumjaar 
Fantastike viert een drievoudig jubileum in 2018. Allereerst is de collectie 25 jaar oud. In 1993 werden 
werken uit de creatieve therapie van Vijverdal geselecteerd om verzameld te worden in de collectie 
Fantastike. De naam is toen gekozen en de eerste expositie vond plaats in april 1993 in het Theater aan 
het Vrijthof. De stichting Fantastike is 10 jaar oud, immers opgericht in 2008. Hiermee werden de 
activiteiten verzelfstandigd van Mondriaan. De collectie is eigendom van Mondriaan en in bruikleen 
gegeven aan de stichting om tentoonstellingen te organiseren. Tenslotte bestaat het Fantastike atelier 
in 2018 5 jaar.  
 

2. Fantastikè atelier met Stichting Ateliers Maastricht (SAM) in Maastricht 
Fantastikè huurt binnen het project SAMSAM in het atelierverzamelgebouw 2 ateliers.  
Het atelieradres is: Anjelierenstraat 40, Maastricht.  
Gedurende 2018 zijn alle ateliers verhuurd aan een breed scala van kunstenaars (12).  
SAMSAM activiteiten zijn samen georganiseerd zoals: kinderactiviteiten in januari en het beestenfeest 
in Mariaberg in oktober.  
 

3. Atelierleden Fantastikè 
Een viertal atelierleden zijn gestopt bij Fantastikè. Bij terugval onderbreken atelierleden hun werk in 
het atelier tijdelijk; dat is voor 2 personen het geval geweest. Twee andere leden zijn gestopt omdat zij 
andere dag-invulling en vrijwilligerswerk zijn gaan doen.  
Nieuwe atelierleden: twee kandidaten zijn met succes begonnen. Eind 2018 zijn er 9 atelierleden.  
Atelierleden: Philippe van Gerwen, Math Kleuskens, Anja Slangen, Philomene Sullot, Harrie Pepels, 
Wilma Smeets, Denice S.Clermonts, Alois Hangman en Margriet Kuiskens. 
Op de website zijn foto’s gepubliceerd van werk van de atelierleden. 
 

4.  Exposities 
• Jubileumtentoonstelling van het oude werk in Azm Herstelzorg in Maastricht 
• Jubileumtentoonstelling in Vijverdal Maastricht 
• Twee mini exposities bij Levantogroep in Sittard van werk van Dave Bastiaans en Moniek Gerrits 
 

5. Activiteiten 
• excursie naar Outsider Art Museum Amsterdam 
• workshop portretschilderen  bij opening Azm Herstelzorg  
• workshop teambuilding en teamviering   
• Beestenfeest  
De activiteiten zijn mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Stichting Elisabeth Strouvenfonds  

 
6. Financiën 

Door de huur van het atelier zijn er vaste kosten. Beleid is dat de huur in principe opgebracht wordt 
door de atelierleden. Bij 21 betalende atelierleden is er een break even punt. Fantastikè staat garant 
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voor de overbrugging van de periode van groei van het aantal atelierleden. Hiertoe wordt een 
doorlopende fondsenactie gevoerd. 
Fondsen zijn nodig voor: 1. bekostiging van het atelier, 2. bekostiging van kunstworkshops door 
professionele kunstenaars en 3. dekking van expositiekosten. 
 
Eind 2018 is een bedrag van € 1.810 ontvangen aan giften en € 2.732 aan gebruikskosten-
vergoedingen van atelierleden. Fantastike heeft eind 2018 voor het 2e jaar op rij te weinig betalende 
atelierleden om de atelierkosten (jaarlijks € 6.750) te dragen, aanvullende giften blijven noodzakelijk.  
De stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers en op basis van giften. Fantastikè heeft een ANBI 
(Algemeen Nut Beogende Instelling) status.  
In 2018 werden fondsen ontvangen van sponsoracties en individuele begunstigers. 
 

7. Communicatie, website en sociale media 
Website: www.fantastike.nl. Abonneren op nieuwsberichten kan via de website.  
Er is een gesloten facebookpagina voor communicatie intern. 
Ter gelegenheid van het jubileum verscheen een paginagroot artikel in de Limburger over Fantastike.  
Ook hebben radio-interviews met RTV Maastricht plaatsgevonden.  
 

8. Bestuur en werkgroep Fantastike  
Bestuur: Bertille Soogelee, voorzitter, Renee Cillekens, secretaris, Helmie Truijen-Smeets, 
penningmeester, Monique Heffels en Boris de Jong. 
Werkgroep: John Lambrechts, Carla Widdershoven, Kitty Stegen en Michel Dorigo. 
 

9. Samenwerkingsrelaties Fantastike werkte samen met  
SAM, huisvesting project SAMSAM 
Mondriaan, bruikleengever historische collectie 
Atelier Tevona Hasselt 
Levanto groep Sittard 
Dolhuijs, museum van de geest Haarlem en Outsider Art Museum, Amsterdam 
 

10. Comité van aanbeveling 
Jacques Costongs, oud-wethouder gemeente Maastricht 
Leen Dielis, directeur Herstelzorg Azm 
Rob Dreessen, notaris Metis notarissen 
Julliette van Eerd, voorzitter Raad van Bestuur Mondriaan 
Peder Ekegardh, galeriehouder 
Peter Fransman, beleidsadviseur Kunst en Cultuur Gemeente Sittard-Geleen 
Stijn Huijts, directeur Bonnefantenmuseum Maastricht 
Piet Joosten, directeur ROgroep Maastricht 
Richard Janssen, Hoogleraar Tranzo Tilburg University 
Hans Looijen, directeur Dolhuijs museum van de geest en Outsider Art Museum Amsterdam 
Jo Maes, directeur Huis van de Zorg Limburg 
Peter Peters, adviseur 
Wanda Reiff, kunstadviseur en tentoonstellingsmaker 
Cecile aan de Stegge, filosofe en historica 
Hans de Veen, voorzitter Raad van Bestuur Dichterbij, Gennip 
 
Bankrekeningnummer Regiobank NL 54 RBRB0896738841 
Postadres: Stichting Fantastikè, Doctorhuntjensstraat 39, 6311 AP Ransdaal  
Voorzitter: soogelee@icloud.com 
Ons atelieradres: Anjelierenstraat 40, 6214 SW Maastricht in Mariaberg.  

mailto:soogelee@wxs.nl
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