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Bij haar overlijden, op 3 februari 2004, heeft de tekenares Fiep Westendorp de rechten op haar werk
nagelaten aan de Fiep Westendorp Foundation (hierna: FWF).
Het was haar wens met haar nalatenschap kinderen te helpen die om wat voor reden dan ook een
steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ook vond ze het belangrijk dat het vak illustratie meer erkenning
kreeg.
Zelf bedacht ze daarvoor de tweejaarlijkse ‘stimuleringsprijs’ voor jonge illustratoren.
Vanuit haar wens zijn de missie en visie van de Fiep Westendorp Foundation geformuleerd en in de
loop der jaren uitgebreid.

Missie en visie van de FWF
“Met de nalatenschap van Fiep Westendorp projecten initiëren en/of ondersteunen die vreugde
brengen in het leven van kinderen, hen cultureel ontwikkelen of die het vak illustratie onder de
aandacht brengen en de ontwikkeling van de illustrator bevorderen.”

Het initiëren en/of ondersteunen van de hier onder volgende projecten:

Vreugde brengen in het leven van kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Op grond van deze doelstelling worden projecten financieel ondersteund als:
-

Het project van Stichting de Vrolijkheid, waarbij honderden kinderen in AZC gezinslocaties
creatieve/beeldende workshops kunnen volgen.

-

Subsidie voor Stichting Weekendacademie – kinderen uit gezinnen met een sociaaleconomische achterstand door middel van illustraties te motiveren en inspireren hun talenten
te ontwikkelen.

-

Subsidie voor het boekje ‘Kenan viert Suikerfeest’ dat kosteloos verspreid zal worden onder
allochtone gezinnen om kinderen met een taalachterstand te enthousiasmeren voor lezen.

-

Toestemming voor het gebruik van de afbeeldingen van Fiep Westendorp en de bijbehorende
drukkosten voor de decoratie van twee opvanglocaties voor tienermoeders en hun kinderen

-

Bijdrage aan prentenboek van Stichting ‘Happy made by Zed’ dat kinderen helpt die met de
ziekte AIDS in aanraking zijn gekomen.

Het ondersteunen of initiëren van projecten die vreugde brengen bij kinderen die het om welke reden
dan ook moeilijk hebben.
Hiertoe worden o.a. jaarlijks 20 illustratieworkshops voor naschoolse opvang, buurthuizen en AZC’s
georganiseerd en worden de leidinggevende illustratoren speciaal opgeleid.

Het bevorderen van het onderzoeken en bestuderen van de kunst van het illustreren en het vak
illustrator.
In het kader van deze doelstelling worden de tweejaarlijkse stimuleringsprijzen voor beginnende
illustratoren uitgereikt. Deze prijs van 20.000 euro stelt de illustrator in de gelegenheid gedurende
twee jaar aan een project te werken.

Sinds 2007 is door de Fiep Westendorp Foundation de bijzondere leerstoel Illustratie ingezeteld bij de
faculteit der Geesteswetenschappen aan de UvA.
De bijzonder hoogleraar Dr. Saskia de Bodt geeft colleges en workshops aan studenten
kunstgeschiedenis met als oogmerk het belichten van het belang van de illustratie in de geschiedenis
van 1850-heden.

Het auteursrecht van Fiep Westendorp beheren
De Fiep Westendorp Foundation beheert het auteursrecht op de tekeningen van Fiep Westendorp.
Voor de exploitatie van die auteursrechten heeft de FWF een exclusieve licentie verstrekt aan Fiep
Amsterdam bv.
Fiep Amsterdam bv exploiteert deze rechten. Een gedeelte van de winst van Fiep Amsterdam bv
wordt jaarlijks als dividend uitgekeerd aan de FWF. Zo kan de FWF tot in lengte van jaren projecten
die passen binnen de doelstellingen steunen.

Het is voor de Fiep Westendorp Foundation van het grootste belang de hierboven genoemde
doelstellingen uit te voeren. Voor alles wil de FWF een open en toegankelijke organisatie zijn.
Via de website van de Fiep Westendorp Foundation kunnen de organisaties die ondersteuning zoeken
voor hun projecten op een overzichtelijke en klantvriendelijke manier informatie inwinnen.
De projectmanager van de FWF Nicky Onrust zorgt voor de begeleiding van de aanvragers en bereidt
de bestuursvergaderingen voor.
Elk jaar vergadert het bestuur tweemaal. Op die vergaderingen worden de ingediende projecten
beoordeeld.

In de toekomst wil de FWF projecten blijven initiëren en subsidiëren die aansluiten bij de
doelstellingen van de stichting.
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In dienst van de FWF zijn:
Hoogleraar aan Bijzondere Leerstoel Illustratie Professor Saskia F. M. de Bodt
Nicky Onrust, projectmanager FWF

Beide personeelsleden ontvangen een vergoeding zoals gebruikelijk is binnen de sector.

Fiep Amsterdam bv exploiteert de rechten van de Fiep Westendorp Foundation. Winst die gemaakt
wordt door Fiep Amsterdam bv gaat naar de FWF. De FWF is een erkende ideële stichting.

