25 jaar geleden werd Stichting Niemeijer Fonds opgericht met als doel het
stimuleren van talentvolle kunstenaars.
Een van onze eigen initiatieven is de Theodora Niemeijer Prijs, een prijs
speciaal voor vrouwelijke beeldende kunstenaars.
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1. Inleiding
Het Niemeijer Fonds is opgericht in 1996 en is ontstaan uit een particulier
initiatief van mevrouw Theodora Niemeijer. Zij was de dochter van de
tabaksfabrikant Niemeijer uit Groningen. Ze vond het belangrijk om iets positiefs
te doen met haar verkregen kapitaal, was een groot liefhebber van kunst en
cultuur en richtte daarom een eigen stichting op. Toen zij in 2004 overleed,
ongehuwd en zonder kinderen, schonk zij een deel van haar vermogen aan deze
stichting.
De hoofdactiviteit van het fonds bestaat uit het toekennen van financiële steun
aan individuen en instellingen die zich bezig houden op het gebied van kunst,
cultuur en wetenschap in de ruimste zin van het woord. Het Niemeijer Fonds
richt zich voornamelijk op individuele kunstenaars veelal in het begin van hun
carrière of waar het fonds een bijdrage kan leveren aan een nieuwe ontwikkeling
in iemands loopbaan.Het Niemeijer Fonds is een vermogensfonds, heeft een
ANBI status en doet niet aan fondsenwerving.
2. Doel, Missie en werkzaamheden
Volgens art.2 van de statuten van het Niemeijer fonds heeft de Stichting ten doel:
a.
de ondersteuning van jeugdige, beginnende
kunstenaars/artiesten/studenten bij ontplooiing van hun talenten, met name
degene die de schilderkunst beoefenen, een en ander ter beoordeling aan het
bestuur;

b.
alsmede het ondersteunen artistieke, culturele, levensbeschouwelijke,
charitatieve, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instellingen als
bedoeld in artikel 24 lid 4 van de Successiewet en welke als zodanig door de
Belastingdienst/Registratie en Successie zijn aangemerkt;
c.
En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
Dit doel tracht zij te bereiken door het verstrekken van stipendia, leningen,
beurzen aan kunstenaars/artiesten/studenten ten behoeve van hun geestelijke
en lichamelijke welzijn en het doen van schenkingen en periodieke uitkeringen
aan de in art. 2 lid 1 bedoelde (rechts-)personen en voorts door middel van alle
wettige middelen.
Het Niemeijer Fonds heeft twee werkgebieden geïdentificeerd
A. Toekennen van financiële steun aan kunstenaars en instellingen
B. Organisatie en uitreiking van de Theodora Niemeijer Prijs (hierna TNP)
A. Toekennen van financiële steun
Het Niemeijer Fonds ontvangt jaarlijks circa 200 aanvragen van kunstenaars
en/of culturele instellingen. Zij kunnen op eigen initiatief ondersteuning bij het
Niemeijer fonds aanvragen via de website. Het bestuur beslist op vier
vergadermomenten over de aanvragen.
AANVRAGEN door kunstenaars (bedragen tussen € 1.000 - € 5.000)
Het Niemeijer Fonds ondersteunt de ontwikkeling van uitzonderlijk talentvolle
kunstenaars veelal wonend e/of werkend in Nederland. Het Fonds wil graag een
opstapje bieden voor talent. Men kan hierbij denken aan een stipendium ter
bevordering van een masteropleiding, een artist-in-residency, een bijzondere
kunstpublicatie of het (mede) mogelijk maken van een soloproject dat de
kunstenaar verder brengt in zijn/haar professionele loopbaan. Van de aanvrager
wordt een eigen financiële bijdrage verwacht.
Het Niemeijer Fonds investeert in de ontwikkeling van een kansrijke artistieke
loopbaan en waardeert hierbij het experiment en het onderzoek dat dit vergt.
Kunstenaars die verder in hun carrière zijn en duidelijk kunnen aantonen dat zij
zonder een bijdrage van het Niemeijer Fonds een bepaalde (op)stap anders niet
kunnen realiseren, kunnen ook in aanmerking komen voor een toekenning
(bijvoorbeeld aan een bijdrage ten behoeve van een honorarium). Projecten
dienen een mate van experiment te hebben om in aanmerking te komen voor een
toekenning.
AANVRAGEN door instellingen en musea (bedragen tussen € 10.000 tot € 50.000)
Het Niemeijer Fonds gaat ook langere relaties aan met instellingen voor grotere
projecten. Hierbij neemt het Niemeijer Fonds zelf het initiatief. Zo ondersteunt
het Niemeijer Fonds al jaren de Rijksakademie in Amsterdam. Met de Akademie
van Kunsten en De Jonge Akademie stelt het Niemeijer Fonds een Mingler

Scholarship beschikbaar voor kunstenaars en wetenschappers die samen een
onderzoeksproject willen starten.
B. Organisatie en uitreiking van de TNP
Achtergrond
Het Niemeijer Fonds en het Van Abbemuseum organiseerden gezamenlijk de
Theodora Niemeijer Prijs (TNP), de enige Nederlandse beeldende kunstprijs
speciaal voor vrouwelijke kunstenaars wonend e/o werkend in NL. De
stimuleringsprijs werd in 2012 geïntroduceerd omdat werken van vrouwelijke
kunstenaars nog steeds ondervertegenwoordigd zijn in tentoonstellingen en
museale collecties.
De prijs ter waarde van €10.000 was een stimuleringsprijs en werd eens per
twee jaar uitgereikt aan een beginnende kunstenaar. Na een open call werd de
winnaar gekozen op basis van haar projectvoorstel. De winnende kunstenaar
kreeg ook de gelegenheid om dit project in het Van Abbemuseum te realiseren.
Winnaars van de afgelopen vijf edities waren Sarah van Sonsbeeck (2012), Sachi
Miyachi (2014), Sissel Marie Tonn (2016), Josefin Arnell (2018) en Sylvia Martes
(2021).
Opzet prijs vanaf 2022
Na vijf edities is het tijd voor een nieuwe stap en krijgt de Theodora Niemeijer
Prijs een andere vorm. Voortaan richt de prijs zich op vrouwelijke kunstenaars
die al wat verder in hun carrière staan. De geselecteerde kunstenaar krijgt een
vrij besteedbaar bedrag tot haar beschikking. De opvolger van de Theodora
Niemeijer Prijs zal voor het eerst in 2023 worden uitgereikt.
Waar de vorige editie georganiseerd werd enkel en alleen met het Van
Abbemuseum zal de TNP 2.0 naast het Van Abbemuseum ook Stedelijk museum
Amsterdam, Museum Arnhem, Centraal Museum Utrecht en Kunstinstituut Melly,
Rotterdam uitnodigen om kunstenaars te nomineren voor de TNP.
De Prijs bestaat uit een geldprijs voor de kunstenaar ter hoogte van EUR 75.000,
en een aankoopbudget ter hoogte van EUR 25.000,- voor het museum die de
genomineerde kunstenaar heeft aangedragen.
3. Structuur
Het bestuur bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.
Het secretariaat zet de ingekomen aanvragen op dropbox zodat het bestuur de
aanvragen kan lezen In de vergadering worden de aanvragen behandeld en
wel/niet toegekend.
In 2022 zal er een directeur worden benoemd die o.a. de vergaderingen
voorbereid, contact houdt met alle samenwerkende partijen van het Niemeijer
Fonds, website/social media en de organisatie en begeleiding van de Theodora
Niemeijer Prijs op zich neemt. In 2022 zullen er eveneens 2 nieuwe
bestuursleden gezocht worden ter vervanging van de voorzitter en de secretaris.

4. Begroting
De Theodora Niemeijer Prijs zal vanaf 2022 een grote wijziging met zich mee
brengen. Behalve dat het prijzengeld aanzienlijk wordt verhoogd, te weten EUR
100.000, zal de gehele organisatie opgenomen worden door het Niemeijer Fonds
zelf wat extra organisatie kosten met zich meebrengt.
Baten
Opbrengst/onttrekkingen aan het vermogen

€ 395.000

Lasten
Donatieprogramma
Theodora Niemeijer Prijs
Organisatie/algemene kosten

€ 200.000
€ 100.000
€ 95.000

