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Beleidsplan :

VIJF-JAREN PLAN KAMAK
2015 – 2020
Waar staat KamaK in 2020
Aanleiding vijf-jaren plan
Per 1 juni 2014 is KamaK een zelfstandige onderneming geworden.
Naar aanleiding van een onderzoek, geïnitieerd door de Raad van Bestuur van Aveleijn, is het
bedrijfsplan “ KamaK vliegt uit “ opgesteld (oktober 2013). Het bestuur van de Stichting KamaK
heeft, uitgaande van dit bedrijfsplan, voorliggend vijf-jaren plan opgesteld, hetgeen een
perspectief tot 2020 weergeeft.
Afgeleid vanuit dit vijf-jaren plan zullen jaarplannen worden gemaakt. Daartoe is een kleine
werkgroep geformeerd bestaande uit teamleden en bestuursleden van KamaK.
Theater KamaK 2015
Wie zijn wij
KamaK is een theatergezelschap van acteurs, professionals en een grote groep vrijwilligers.
De acteurs zijn mensen met een verstandelijke beperking.
Wij nemen actief deel aan de samenleving en leveren een bijdrage aan de wederzijdse integratie.
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De acteurs
Het is de filosofie van KamaK om mensen met een verstandelijke beperking een identiteit te
geven : “Ik ben acteur en ik lever een bijdrage aan de kleurrijke maatschappij”. Wij spreken
daarom niet van cliënten maar van acteurs.
De acteurs werken minimaal drie dagen per week bij theater KamaK. Dat is belangrijk voor een
goede theatertraining, groepsbinding en om optredens mogelijk te maken.
Enkele acteurs werken aan theater gerelateerde werkzaamheden.
Wat we doen
De kernactiviteit bestaat uit het maken van theater als dagbesteding in een theatergebouw met
de onderdelen: spel, voorstelling, techniek, decor, gastheerschap, catering en toneelmeester.
Theater KamaK verzorgt jaarlijks een vernieuwende productie met een maatschappelijk thema.
Deze productie spelen we in de regio en in het (buiten)land.
Tevens spelen we ook kleinere producties, straatvoorstellingen, meespeel-voorstellingen en
workshops en ondersteunen we presentaties.
Theater KamaK ontwikkelt ook producties op verzoek. Het optreden voor publiek vloeit voort uit
de kernactiviteit van Theater KamaK.
Wat willen we bereiken
- Dat mensen met een verstandelijke beperking hun talenten ontwikkelen op het gebied
van theater en op diverse andere ontwikkelingsgebieden gerelateerd aan theater.
- Dat acteurs leren een rol te spelen en te reflecteren op zichzelf en de ander.
- Dat acteurs leren samen te werken, dat zij leren elkaar te helpen, emoties te uiten, voor
zichzelf op te komen, rekening te houden met elkaar en respectvol om te gaan met
elkaar.
- Dat acteurs ook hun communicatieve vaardigheden ontwikkelen en dat theater maken
stimuleert om duidelijker te praten en te articuleren.
- Dat acteurs door de keuze van oefeningen, die bijdragen aan een betere conditie en
lenigheid, zich lichamelijk goed ontwikkelen waardoor zij gemakkelijker bewegen en
dansen.
- Dat acteurs door de maatschappelijke thema’s in de producties bestaande kennis
verdiepen of iets nieuws aanleren.
- Dat acteurs een bijdrage leveren aan een kleurrijke samenleving.
- Dat Theater KamaK acteurs in staat stelt om een op het individu afgestemd
leerproces door te maken, als acteur en als mens.
- Dat deelname aan activiteiten bij KamaK de kwaliteit van leven van de acteurs, ook als zij
buiten de poorten van KamaK verblijven, verbetert.
PERSPECTIEF 2020
Doelstelling
Theater KamaK blijft aan mensen met een verstandelijke beperking dagbesteding bieden waarin
het kerndoel, theater maken, centraal staat. Nadrukkelijk wordt toegevoegd dat maatwerk wordt
geleverd, ongeacht leeftijd en beperking. Bijvoorbeeld voor acteurs die het spelen van een
voorstelling niet (geheel) meer aan kunnen worden er passende activiteiten (verder) ontwikkeld
en uitgevoerd.
Theater KamaK wil in 2020 gedurende 5 dagen per week aan 20 acteurs dagbesteding en aan 5
deelnemers dagbesteding bieden in de vorm van het aan het theater gerelateerde
werkzaamheden, o.a. gastheerschap.
Wat / wie willen we zijn
KamaK wil dé Twentse theatergroep zijn voor acteurs met een verstandelijke beperking. Om
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optimaal de talenten van acteurs en medewerkers te kunnen ontwikkelen zal KamaK zich actief
aansluiten bij organisaties die ondersteunend en stimulerend kunnen zijn voor de verdere
professionele ontwikkeling van KamaK; gedoeld wordt op het Regulier en Speciaal Basis- en
Voortgezet Onderwijs en alle niveaus Beroepsonderwijs, Leden Vereniging Ongekend Talent en
Special Arts.
Theater KamaK wil een niet weg te denken onderdeel zijn in de maatschappij en wil zich ook ten
dienste stellen aan de maatschappij door middel van voorstellingen, presentatie en workshops
Stichting KamaK wil een financieel gezonde organisatie zijn met een huisvesting die past bij de
(theater)activiteiten.
Werkwijze jaarplan
 jaarlijks wordt het jaarplan van het betreffende jaar geëvalueerd in oktober en het
jaarplan voor het volgende jaar vastgesteld.
 Ieder onderdeel van het jaarplan wordt concreet en resultaatgericht uitgewerkt.

Jaarplan 2016
- Ontwikkeling van de aan het theater gerelateerde activiteiten.
- Vrijwilligersbeleid: omvang, deskundigheid, werving, selectie en begeleiding;
- Wervingsbeleid: Om Theater KamaK financieel gezond en daadkrachtig te houden wordt
een plan gemaakt: “Werving acteurs KamaK”.
Geworven wordt in instellingen, gemeenten, scholen: het gaat hier om alle instellingen
voor mensen met een verstandelijke beperking in regio Twente, de 14 Gemeenten in
Twente en het Speciaal Onderwijs (SO), Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en de Vrije
Tijdsclubs (vg);
- Jubileum KamaK ; 25 jarig bestaan
- Organisatie netwerkbijeenkomst / Comité van Aanbeveling;
- Ontwikkeling sponsorbeleid, derde geldstroom, fondswerving en crowdfunding.
(Uitgangspunt: vaste inkomsten genereren voor meerdere jaren);
- Organisatie netwerkbijeenkomst sponsoren;
Eerste ideeën jaarplan 2017
- Vervoer woon-werk acteurs: ontwikkeling vervoersplan;
- Toekomst pand Esrein;



Activiteitenplan:

DE NIEUWSBRIEF (DATUM VAN UITGIFTE: JANUARI 2016)
Elke derde vrijdag van de maand worden er theatervoorstellingen georganiseerd door
‘Theatergasten’. Zij nodigen dan gasten uit om in het KAMAKtheater te spelen. De acteurs van KamaK
worden hier op individuele afspraak bij betrokken als gastheer/-vrouw, dit gaat om de beurt.
KamaK viert dit jaar haar 25-jarige jubileum. Uiteraard laten we dit niet onopgemerkt voorbij gaan.

JANUARI .
DINSDAG 26 JANUARI Gewone werkdag en aansluitend een besloten voorstelling “Touretteketet” om
20:00 uur. Alle acteurs eten bij KamaK en zijn rond 23:00 uur weer thuis.

1 april 2016 Culturele ANBI

WOENSDAG 27 JANUARI Vrij, compensatiedag
FEBRUARI .
DONDERDAG 18 FEBRUARI Workshop en ‘Touretteketet’ onder reguliere werktijd, alle acteurs
moeten deze dag aanwezig zijn.
VRIJDAG 19 FEBRUARI Theatergasten.
DONDERDAG 25 FEBRUARI Informatieavond over gastheerschap en gastvrouwschap voor alle
vrijwilligers van KamaK
MAART .
DONDERDAG 3 MAART Voorstelling “Touretteketet” om 20:00 uur. Alle acteurs eten bij KamaK en
zijn rond 23:00 uur weer thuis.
VRIJDAG 4 MAART Vrij, compensatiedag.
ZONDAG 6 MAART Voorstelling “Touretteketet” om 15:00 uur. Vanaf 12:00
uur klaar staan en rond 18:00 uur is iedereen weer thuis.
MAANDAG 7 MAART Vrij, compensatiedag.
VRIJDAG 11 MAART Voorstelling “Touretteketet” om 20:00 uur. Alle acteurs eten bij KamaK en zijn
rond 23:00 uur weer thuis.
ZONDAG 13 MAART Voorstelling “Touretteketet” om 15:00 uur. Vanaf 12:00
uur klaar staan en rond 18:00 uur is iedereen weer thuis.
MAANDAG 14 MAART Vrij, compensatiedag.
VRIJDAG 18 MAART Theatergasten.
MAANDAG 28 MAART Vrij, Pasen.
APRIL .
VRIJDAG 1 APRIL GILdebroeders speelt in het KAMAKtheater, acteurs die gastheer of gastvrouw zijn
worden persoonlijk benaderd.
ZATERDAG 2 APRIL GILdebroeders speelt in het KAMAKtheater, acteurs die gastheer of gastvrouw
zijn worden persoonlijk benaderd.
ZONDAG 3 APRIL Voorstelling “Touretteketet” om 15:00 uur. Vanaf 12:00 uur klaar staan en rond
18:00 uur is iedereen weer thuis. Stichting Sarvodaya verkoopt kaarten waarvan de opbrengst naar
het project in Sri Lanka gaat.
MAANDAG 4 APRIL Vrij, compensatiedag.
DONDERDAG 14 APRIL Reguliere werkdag en aansluitend de voorstelling ‘Touretteketet’ in herberg
De Pol te Diepenheim. De voorstelling begint om 20:00 uur, rond 23:00 uur is iedereen weer thuis.
VRIJDAG 15 APRIL Vrij, compensatiedag.
VRIJDAG 15 APRIL Theatergasten.
20 - 21 - 22 - 23 APRIL DEV speelt in het KAMAKtheater, acteurs die gastheer of gastvrouw zijn
worden persoonlijk benaderd.
WOENSDAG 27 APRIL Vrij, Koningsdag.
MEI .
DONDERDAG 5 MEI Vrij, hemelvaart.
MAANDAG 16 MEI Vrij, Pinksteren.
DONDERDAG 19 MEI Reguliere werkdag met aansluitend “Touretteketet” om 20:00 uur in
Stadstheater de Bond te Oldenzaal. Alle acteurs eten bij KamaK en zijn rond 23:00 uur weer thuis.
VRIJDAG 20 MEI Vrij, compensatiedag
VRIJDAG 20 MEI Theatergasten.
JUNI / JULI
VRIJDAG 17 JUNI Theatergasten; Bas Prins.
27 JUNI TOURNEE ‘Aldeboarn’ in Friesland
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t/m 8 JULI (KamaK is deze periode gewoon open voor de thuisblijvers)
AUGUSTUS .
1 AUGUSTUS Zomersluiting KamaK.
t/m 19 AUGUSTUS
15 AUGUSTUS KamaK’s theaterspeelweek.
t/m 19 AUGUSTUS (voor jongeren uit de regio, acteurs van KamaK kunnen zich ook opgeven).
sept - okt - nov - dec .
8 OF 9 SEPTEMBER Avondvoorstelling ‘Touretteketet’ in de Kleine Willem te Enschede.
VRIJDAG 16 SEPTEMBER Theatergasten.
ZATERDAG 24 SEPTEMBER 25 jarige jubileum ‘Het grote KamaK feest’.
DE MAAND OKTOBER Staat volledig in het teken van de nieuwe voorstelling, belangrijk is dan dat de
acteurs op de repetitiedagen (maandag en donderdag) allemaal aanwezig zijn.
VRIJDAG 21 OKTOBER Theatergasten.
DONDERDAG 3 NOVEMBER Première van de voorstelling ‘Huis van Mak’.
ZONDAG 6 NOVEMBER Voorstelling ‘Huis van Mak’.
VRIJDAG 11 NOVEMBER Voorstelling ‘Huis van Mak’.
ZONDAG 13 NOVEMBER Voorstelling ‘Huis van Mak’.
DONDERDAG 17 NOVEMBER Voorstelling ‘Huis van Mak’.
VRIJDAG 18 NOVEMBER Theatergasten.
ZONDAG 20 NOVEMBER Voorstelling ‘Huis van Mak’
VRIJDAG 25 NOVEMBER Voorstelling ‘Huis van Mak’
ZONDAG 27 NOVEMBER Voorstelling ‘Huis van Mak’
VRIJDAG 16 DECEMBER Theatergasten.
ZONDAG 18 DECEMBER Voorstelling ‘Het Wonder’ in het KAMAKtheater
Laatste week van het jaar Kerstsluiting KamaK
MAANDAG 2 JANUARI 2017 Eerste werkdag van 2017



Financiële verantwoording:
jaarverslag_2015 is nog in bewerking



Het bestuur en RVT: ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.



Beloningsbeleid: CAO gehandicaptenzorg www.vgn.nl/cao
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