BELEIDSPLAN 2018-2020
Statutaire doelstelling
Het mogelijk maken van theater- en circusbeleving voor mensen met een beperking.
Werkzaamheden
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verlenen van
ondersteuning aan voorstellingen voor mensen met een visuele beperking. Deze
ondersteuning kan onder andere bestaan uit live audiodescriptie door blindentolken,
introductie, inleiding met meet & feel.
Visie
Mensen die blind of slechtziend zijn, zijn niet anders dan andere mensen. Zij hebben dezelfde
behoeftes en verlangens als ieder ander. Wij vinden het daarom vanzelfsprekend dat zij zo
volwaardig mogelijk kunnen deelnemen in en aan de samenleving.
Ambitie
Het is de ambitie van Stichting Komt het Zien! te realiseren dat mensen met een visuele
beperking theatervoorstellingen, evenementen en festivals volwaardig kunnen ervaren en
beleven. Stichting Komt het Zien! wil hiermee een structurele bijdrage leveren aan integratie
in de samenleving en cultuurparticipatie van mensen die blind of slechtziend zijn.
Missie en activiteiten
Toegankelijkheid is een noodzakelijke voorwaarde voor het volwaardig kunnen ervaren van
theatervoorstellingen. Dat theaterbeleving toegankelijk gemaakt kan worden met behulp
van live audiodescriptie door blindentolken, is bij de meeste theaters en theatermakers in
Nederland onbekend. Daarom richt Stichting Komt het Zien! zich de komende jaren met
name op de volgende activiteiten:
- theatervoorstellingen voor publiek met visuele beperking toegankelijk maken met
blindentolken, introductie, inleiding en alles wat nodig is voor een complete ervaring
- bij theaters, theatergezelschappen en theatermakers live audiodescriptie bekender maken
en zorgen voor een regelmatiger inzet
- lobby bij overheid en fondsen voor structurele financiering van toegankelijkheid
Verwerven van middelen voor activiteiten
- giften van particulieren en bedrijven
- donaties van fondsen
- bijdragen van theaters en theatergezelschappen
Om continuïteit van de activiteiten van de Stichting te waarborgen, heeft het werven van
donaties en giften hoge prioriteit.

Bestedingsbeleid
De Stichting besteedt de verkregen middelen aan activiteiten conform de doelstelling.
Stichting Komt het Zien! heeft geen winstoogmerk.
Beheer van het vermogen
Het vermogen wordt beheerd door het bestuur. Geen enkele (rechts)persoon heeft
doorslaggevende zeggenschap binnen de Stichting. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon
beschikken over het vermogen als ware het eigen vermogen.
Buiten projectkosten heeft de Stichting kosten die noodzakelijk zijn om haar
werkzaamheden uit te voeren. Er dient financiële reserve te zijn om de voor audiodescriptie
noodzakelijke apparatuur en benodigdheden aan te schaffen cq te vervangen. De Stichting
houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de
activiteiten ten behoeve van de doelstelling.
Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werk en inzet anders dan een
mogelijke vergoeding voor gemaakte reiskosten.
Bestuur
Het bestuur bestaat uit 3 leden: Anton Looy (voorzitter), Aafje Dijkhuizen
(penningmeester/secretaris), Drs Leander Tijdhof (lid).
Personeelsbeleid
De Stichting heeft geen personeel in dienst. Per activiteit / project wordt met tijdelijke
medewerkers gewerkt, die als ZZP-er opereren. Hiernaast zijn bij elk project vrijwilligers
betrokken.
In de toekomst wil de Stichting graag een bureaumedewerker aanstellen. Dit is echter pas
mogelijk als de benodigde middelen hiervoor beschikbaar zijn.
Publicatieplicht
Stichting Komt het Zien! voldoet aan haar publicatieplicht door middel van
www.komthetzien.nl

“Ik zie geen steek en toch heb ik alles gezien”
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