Beleidsplan Stichting Speels Collectief

Contactgegevens
Naam: Stichting Speels Collectief
Adres: Gerard van Nuenenstraat 12, 5046 PV te Tilburg
E-mail: contact@speelscollectief.nl
Telefoon: 06 22 01 24 77 / 06 19 59 29 09
Algemene gegevens
KvK-nummer: 78044847
Fiscaal nummer: 8612.44.199
IBAN: NL32 TRIO 0788 9532 30
Sociale media
Website: www.speelscollectief.nl
Facebook: www.facebook.com/speelscollectief
Instagram: www.instagram.com/speelscollectief
LinkedIn: www.linkedin.com/company/speelscollectief
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Elian Killeen - penningmeester
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Adviescommissie
Nico van Belle - speler
Marion Freriks - speler
Beppie Jansen - speler
Zakelijke en artistieke leiding
Sanne Arbouw
Merel van Lieshout
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Doelstelling van de stichting
Stichting Speels Collectief heeft maatschappelijke, artistieke en educatieve doelstellingen:

- Het bevorderen van mogelijkheden om deel te nemen aan en het toegankelijk maken van
kunst en cultuur voor iedereen die om welke reden dan ook te maken heeft met
maatschappelijke uitsluiting;

- Destigmatisering van mensen met fysieke, verstandelijke en/of sociale beperkingen;
- Destigmatisering van kunst waaraan mensen met fysieke, verstandelijke en/of sociale
beperkingen deelnemen.
Stichting Speels Collectief wil iedereen, ongeacht leeftijd, opleidingsniveau, mate van financiële
draagkracht, ethnische achtergrond, gender, religie, seksualiteit, fysieke en/of verstandelijke
beperking en/of andere redenen voor maatschappelijke uitsluiting, de kans geven op een
volwaardige manier onderdeel te zijn van culturele activiteiten.
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door

- Het ontwikkelen, organiseren, dan wel uitvoeren (al dan niet in samenwerking met anderen)
van culturele activiteiten binnen de standaarden van het sociaal-artistieke werk;

- Het bevorderen van samenwerkingen tussen zorg-, onderwijs- en kunstinstellingen;
- Alle andere wettige middelen die ter bevordering van het doel wenselijk, nuttig of
noodzakelijk zijn.
Het collectief zoals beschreven op de website
Ons collectief bestaat uit professionals en amateurs, studenten en afgestudeerden, mensen met
en zonder beperking. We creëren met een zo divers mogelijke en niet-normatieve groep die per
project wisselt van samenstelling. Daarnaast werken we samen met andere kunstenaarscollectieven en verschillende onderwijs-, zorg- en cultuurinstellingen.
Speels Collectief werkt vanuit de visie en missie zoals beschreven op de website
Visie
De maatschappij verdeelt ons in categorieën, bestempelt ons als ‘normaal’ of ‘abnormaal’. Deze
verdeling bepaalt in welke mate iemand het recht heeft deel uit te maken van de
samenleving. Volgens ons is niet een bepaald lichaam of een bepaalde geest beperkend, maar
de sociale structuur en onze definitie van ‘normaal’. We bevragen de norm, zoeken
de verwondering en omarmen het ongewone.
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Missie
Door de niet-normatieve samenstelling en opvattingen van ons collectief rekken we de
maatschappelijke en de artistieke norm op. Wij zien onze verschillen als onze grootste kracht.
Werkzaamheden zoals beschreven op de website
We maken voorstellingen en geven lessen en workshops. ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten
is onze thuisbasis in Arnhem. Hier repeteren we met twee groepen die per project wisselen van
samenstelling. Landpark Assisië in Biezenmortel is onze thuisbasis in Brabant. Met Studio Assisië
werken we hier aan de ontwikkeling van een veelzijdig theaterprogramma. We programmeren
diverse grote en kleine voorstellingen en geven wekelijks theaterworkshops die toegankelijk zijn
voor iedereen. Bij al onze projecten zijn studenten van verschillende kunstopleidingen
betrokken.
Speels Collectief genereert inkomsten uit

-

Dagbestedingsgelden;
Subsidies van sociale en/of culturele fondsen;
Donaties;
Boekingen van of kaartverkoop bij workshops/voorstellingen.

Het beheer en de besteding van het vermogen van de stichting
Penningmeester Elian Killeen beheert het vermogen van de stichting. Bestedingen worden
bepaald in samenspraak met de overige bestuursleden en de artistieke en zakelijke leiding.
Begrotingen bij projectplannen zijn hierin leidend. Het voornaamste gedeelte van het
vermogen van de stichting wordt besteed aan productiekosten voor uiteenlopende culturele
activiteiten (m.n. workshops en voorstellingen) en aan personele lasten (zakelijke en artistieke
leiding en gastdocenten en -regisseurs). Alle bij de stichting betrokken professionals worden
ingehuurd op freelance basis en worden betaald conform de meest actuele, geldende CAO.
Plannen voor de komende jaren
Arnhem:
Speels Collectief versterkt de komende jaren de samenwerking met zorgorganisaties Siza,
Philadelphia en Driestroom. Samen willen we meer mensen met een beperking de mogelijkheid
geven de positieve impact van theater te ervaren. De focus zal de komende jaren liggen op de
samenwerking met zorgorganisatie Siza. Siza onderstreept de waarde die Speels Collectief voor
haar cliënten heeft, en heeft daarom toegezegd actief op zoek te gaan naar mogelijkheden om
Speels Collectief binnen de eigen organisatie meer zichtbaarheid en draagvlak te geven. Speels
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Collectief en Siza zullen gezamenlijk optrekken om te komen tot een organisatiestructuur waarin
de kunst en de zorg elkaar versterken. We streven naar verbreding, verdieping en
verduurzaming van Speels Collectief binnen Siza, zodat meer mensen, met en zonder
beperking, kunnen deelnemen aan kunst en cultuur.
2020-2021:
Speels Collectief maakt i.s.m. Siza, ArtEZ, HAN en Cultuur Oost drie voorstellingen waarin
mensen met en zonder beperking een gezamenlijk maakproces aangaan. Twee van deze
voorstellingen worden uitgevoerd bij Siza, ArtEZ en HAN, de derde voorstelling wordt
uitgevoerd op professionele podia.
Biezenmortel:
Speels Collectief werkt de komende jaren i.s.m. Studio Assisië, Makershuis Tilburg, EELT
Theatercollectief, Zwermers, Fontys Hogeschool voor de Kunsten en zorgorganisatie Prisma aan
de realisatie van een broedplaats en werkplaats voor theater op Landpark Assisië. Dit zal
bijdragen aan de gemeenschapsvorming op en rond dit terrein. Toegewerkt wordt naar een
situatie waarin makers op het landpark kunnen wonen, werken en presenteren, waar bewoners
meewerken of anderszins deelnemen en waar bezoekers een gevarieerd aanbod vinden.
2020-2021:
Speels Collectief leidt i.s.m. Studio Assisië en EELT Theatercollectief een wijktheaterproject dat
bewoners van het landpark (mensen met een beperking) en bewoners uit de omgeving van
Landpark Assisië verbindt. We gaan op zoek naar verhalen, wensen en dromen uit de omgeving
en ontwikkelen op basis daarvan een tot de verbeelding sprekende theatrale raamvertelling met
vier voorstellingen op locatie.
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