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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 Maastricht tussen 1963 tot 2000

 
2020 was een heel bijzonder jaar voor Fantastike. Onze topactiviteit was de tentoonstelling Orange to my Blue in de 
Lutherse kerk in Maastricht en dat in een tijd waarin door corona zoveel publieksactiviteiten onmogelijk waren.  
In het afgelopen jaar is het aantal deelnemers in het atelier gegroeid. We zijn allemaal gegroeid door nieuwe activiteiten en 
mensen om ons heen.  
 

1. Orange to my Blue 
In september kregen we de gelegenheid om op een fantastische plek - de Lutherse kerk in Maastricht - een expositie te 
maken. Werk van Deniece Clermonts stond hierbij centraal. Muziek was er van Roeland Janssens en zang van Deniece.  
Deniece toonde met haar werk hoe belangrijk kunst maken is om geestelijk gezond te worden en te blijven.  De expositie 
was een groot succes door de vele bezoekers en positieve reacties. Fantastike kreeg veel goede publiciteit die vooral ook 
dreef op de inzet en het talent van Deniece. Met inbreng van alle atelierleden, vrijwilligers en bestuur is de expositie een 
succes geworden. Zodanig dat we ook in 2021 weer een expositie mogen organiseren in de Lutherse kerk. 
 
 
 
 

 
 

 
2. Outsider Art Museum  

Het Outsider Museum Amsterdam heeft aan Mondriaan het verzoek gedaan de historische collectie op te mogen nemen in 
de collectie van het OAM. Hiermee wordt de collectie opgenomen in een nationale museumcollectie waardoor 
toegankelijkheid verbeterd wordt. In de laatste maanden van 2020 werd duidelijk dat dit inderdaad mogelijk zou worden. 
Fantastike heeft zich toegelegd op de documentatie van de collectie en de kunstenaars.  
 

3. Fantastikè atelier met Stichting Ateliers Maastricht (SAM) in Maastricht 
Fantastikè huurt binnen het project SAMSAM in het atelierverzamelgebouw 2 ateliers.  
Veel publieksactiviteiten zijn afgezegd in 2020. Het ateliergebouw is wel opengebleven. Binnen het gebouw hebben enkele 
wisselingen van kunstenaars plaatsgevonden.  
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4. Atelier  Fantastikè 
Het atelier is het hele jaar opengebleven. De atelierleden werkten op 1,5 meter afstand en door de spreiding van 
deelnemers waren zelden meer dan 4 personen tegelijkertijd aanwezig. Door de toename van het aantal leden is het atelier 
weer heringedeeld en opgeruimd.  
Twee deelnemers zijn gestopt bij Fantastikè. Eind 2020 zijn er 13 atelierleden: Philippe van Gerwen, Math Kleuskens, Anja 
Slangen, Harrie Pepels, Wilma Smeets, Deniece S. Clermonts, Moniek Gerrits, Roeland Janssen, Jimmy Groen, Bas 
Labruyere, Jo Coort, Inge Smiet en Lena Corvers.  
Op de website zijn foto’s gepubliceerd van werk van de atelierleden. Het kunnen werken aan kunst op een eigen plek met 
anderen blijkt vooral ook dit coronajaar erg belangrijk voor de kunstenaars. Er ontstaan vriendschappen en samenwerking 
die ook buiten het atelier in de lockdown van betekenis zijn.  
 

5. Activiteiten en workshops 
Een tweetal workshops hebben we georganiseerd. De Raku workshop bij John Willems was een succes. Hier is ook afscheid 
genomen van Michel Dorigo als bestuurslid. Verder is er olieverf schilderen als workshop in een aantal bijeenkomsten 
gegeven door atelier lid Moniek Gerrits.  
Moniek Gerrits nam deel aan de Limburgse kunstbiennale in Marres Maastricht. 
Fantastike heeft een bijdrage geleverd aan de boekpresentatie van Jasper Heijting. Zijn boek Gepleegd gaat over misbruik 
en misstanden in de pleegzorg.  

 
6. Financiën 

De huur van het atelier zijn de grootste vaste kosten (€ 6.595). 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 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. 
 
In 2020 is een bedrag van € 700 ontvangen van de Stichting Ondersteuning GGZ-cliënten ten behoeve van de expositie en 
een bedrag van € 1.302 aan giften en € 3.485 aan gebruikskosten-vergoedingen van atelierleden. Een tweetal atelierleden 
krijgen hun eigen kosten betaald o.a. via het Volwassenenfonds Limburg. 
Fantastike heeft eind 2020 voor het 4e jaar op rij te weinig betalende atelierleden om de atelierkosten (jaarlijks € 6.595) te 
dragen, aanvullende giften blijven noodzakelijk. Overige kosten zijn: workshop en expositiekosten (€ 1.831), bankkosten en 
kosten van de website (€ 380). Fondsenwerving en giften blijven noodzakelijk. 
 
Fantastikè heeft een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status.  
De stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers en op basis van giften. 
 

7. Communicatie, website en sociale media 
Website: www.fantastike.nl. Abonneren op nieuwsberichten kan via de website.  
 

8. Bestuur en werkgroep Fantastike  
Bestuur: Bertille Soogelee, voorzitter, Monique Heffels, secretaris, Boris de Jong, penningmeester, Renée Cillekens. 
Werkgroep: John Lambrechts, Carla Widdershoven, Kitty Stegen, Frans van Bokhoven en Ietje Eijck. 
 

9. Comité van aanbeveling 
Jacques Costongs, oud-wethouder gemeente Maastricht 
Leen Dielis, lid RvT Mondriaan 
Stijn Huijts, directeur Bonnefantenmuseum Maastricht 
Piet Joosten, directeur ROgroep Maastricht 
Richard Janssen, Hoogleraar Tranzo Tilburg University 
Hans Looijen, directeur Museum van de geest en Outsider Art Museum Amsterdam 
Jo Maes, oud-directeur Burgerkracht Limburg 
Peter Peters, adviseur 
Wanda Reiff, kunstadviseur en tentoonstellingsmaker 
Cecile aan de Stegge, docent/ onderzoeker verpleegkunde Hogeschool Leiden 
Hans de Veen, voorzitter Nederlands Instituut van Psychologen 
 
Bankrekeningnummer Regiobank NL 54 RBRB 0896738841 
Postadres: Stichting Fantastikè, Doctorhuntjensstraat 39, 6311 AP Ransdaal  
Voorzitter: soogelee@icloud.com 
Ons atelieradres: Anjelierenstraat 40, 6214 SW Maastricht in Mariaberg.  
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