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Voorwoord
De stichting KWIL bestond in 2013 7 jaar. In deze korte tijd heeft de stichting KWIL al aan
vele activiteiten meegewerkt en ook zelf activiteiten georganiseerd en uitgevoerd. Al dan
niet in samenwerking met andere organisaties.
Met dit jaarverslag willen wij inzichtelijk maken waar de stichting zoal haar medewerking
aan heeft verleend en wat de stichting allemaal mogelijk maakt. Zowel voor de kinderen, de
jongeren, de vrijwilligers en andere organisaties.
Verder zal het een mooi overzicht bieden aan ieder die zich wil verdiepen in de stichting
KWIL, hetzij als vrijwilliger, sponsor, donateur of belangstellende.
Veel plezier met het lezen van dit verslag.

Namens de stichting KWIL,
Marian Hoekstra
Voorzitter
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1. Doelstellingen Stichting KWIL
De Stichting streeft 3 hoofddoelstellingen na, te weten:
 Ontwikkelen, ondersteunen en begeleiden van activiteiten voor alle kinderen,
ongeacht hun achtergrond of beperking
 Activeren en stimuleren van (jeugdige) vrijwilligers om zich te ontwikkelen,
ontplooien en te vormen op het gebied van samenwerken en verantwoordelijkheid.
 Alle activiteiten uitvoeren die nodig zijn om het genoemde te bereiken
Daarnaast worden per activiteit specifieke doelen gesteld.
De stichting KWIL kan activiteiten organiseren en uitvoeren dankzij subsidies van gemeente
en fondsen, donateurs, sponsoren, deelnemersbijdragen (zo laagdrempelig mogelijk) en
gulle gevers.
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2. Inleiding
De stichting KinderWerk In Leeuwarden (verder te noemen: KWIL) is in februari 2006
opgericht voor het behoud van kindervakantieweek Jeugdland en het ontwikkelen,
organiseren en begeleiden van stedelijke activiteiten. De stichting KWIL komt voort uit de
werkgroep KWIL. Deze werkgroep is in 1994 opgericht door vrijwilligers voor het behoud van
de kindervakantieweek Jeugdland, nadat de gemeente en Stichting Welzijn Leeuwarden
deze week hadden wegbezuinigd.
De werkgroep vond onderdak bij de Stichting Leeuwarder Speeltuin Centrale en is sinds 2006
zelfstandig verder gegaan als stichting.
In 2013 werd het bestuur gevormd door 9 vrijwilligers. Ieder heeft zijn/haar eigen
competenties waardoor de stichting KWIL garant kan staan voor diverse stedelijke
activiteiten. Naast deze vrijwilligers heeft de stichting verschillende commissies en
werkgroepen waarin nog eens vele vrijwilligers meewerken om activiteiten te organiseren.
Daarbij heeft de KWIL een bestand van meer dan 180 vrijwilligers waarop het bestuur een
beroep kan doen voor het uitvoeren van de activiteiten. Hierdoor is het mogelijk om ook
(stedelijke) activiteiten van andere organisaties te ondersteunen.
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3. Organisatiestructuur
Organogram
Stichtingsbestuur

Commissie
Sponsoring

Commissie
Stagiaires en
Junioren

Commissie “In
Veilige Handen”

Commissie
Najaarsact.

Commissie
Jeugdland

Werkgroep
Programma

Commissie
Talentendag

Talentendag

Koninginnedag

Commissie
Voorjaarsact.

Commissie
Collectes Jantje
Beton en NSGK

Bevrijdings-festival

Loop Leeuwarden

Jeugdland

Taken
Taken bestuur:
 Beleid uitzetten en bewaken.
 Eindverantwoordelijk voor alle activiteiten.
 Voortgang van de activiteiten bewaken
Taken sponsorcommissie:
 Financiën en materialen voor de activiteiten organiseren
Taken Voorjaarscommissie
 Organiseren, uitvoeren en evalueren voorjaarsactiviteiten
Taken Jantje Betoncommissie:
 Organiseren stedelijke collecte voor Jantje Beton
 Organiseren collecte stichting KWIL
Taken Jeugdlandcommissie:
 Organiseren, uitvoeren en evalueren Jeugdland
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Taken Najaarscommissie:
 Organiseren, uitvoeren en evalueren najaarsactiviteiten
Taken Stagecommissie:
 Begeleiden stagiaires en contact met het onderwijs

Formatie
Formatie Bestuur in 2013:
Voorzitter(a.i.)
Penningmeester
Secretaris
Algemeen lid
Algemeen lid
Algemeen lid
Algemeen lid
Algemeen lid
Algemeen lid

Marian Hoekstra
Wiebren van der Bijl
Peter Schleiffert
Berend Dijkstra
Zoë Bult
Mario Wierschem
Heinrich de Ruiter
Roderick Slof
Diana Dörfel

Formatie Sponsorcommissie:
Contactpersoon bestuur
Wiebren van der Bijl
Marian Hoekstra
Berend Dijkstra
Karin van der Bijl
Formatie Voorjaarscommissie:
Contactpersoon bestuur
Marian Hoekstra
Berend Dijkstra
Mario Wierschem
Amarins van Gogh
Zoë Bult
Formatie Jantje Beton:
Contactpersoon bestuur

Formatie Talentendag
Contactpersoon bestuur

Zoë Bult
Heinrich de Ruiter

Roderick Slof
Wiebren van der Bijl
Nanouk van der Wal:
Rhandy de Wolf:
Dagmar Hoekstra:
Rosa Koelhuis:
Lian Wilming:
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Formatie Jeugdlandcommissie
Contactpersoon bestuur
Zoë Bult
Peter Schleiffert
Anne Jikke Hutting
Esther Dorenbos – Schleiffert
Eddy Bodde
Helga Kalkdijk
Jindra van der Meer
Heinrich de Ruiter
Werkgroep Programma:
Contactpersoon commissie Vincent vd Meulen
Hayo Hellinga
Eddy Bodde
Nickey Hooyenga
Ruby Welles
Marga vd Zee
Sieds de Boer
Helga Kalkdijk
Werkgroep VIP:
Contactpersoon bestuur

Werkgroep Facilitair
Contactpersoon bestuur

Zoë Bult
Marian Ferwerda
Marijke vd Niet
Karen Leeuwen

Peter Schleiffert
Klaas Druif
Nickey Hooyenga

Formatie Najaarscommissie
Contactpersoon bestuur
Berend Dijkstra
Amarins van Gogh
Mario Wierschem
Formatie Stagecommissie/Junioren (MaS)
Contactpersoon bestuur
Zoë Bult
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4. Vrijwilligers
Momenteel beschikt de stichting KWIL over een vrijwilligersbestand van meer dan 180
vrijwilligers. De meeste vrijwilligers zijn via de kindervakantieweek Jeugdland binnen onze
stichting gekomen. Veel van hen mogen we altijd benaderen voor andere activiteiten door
het jaar heen.
Ook is er een groep vrijwilligers die meewerkt in de verschillende commissies en
werkgroepen. Binnen de stichting begeleiden we zelf nieuwe vrijwilligers.
Nieuwe vrijwilligers werven wij via mond-tot-mondreclame, vrienden en kennissen, scholen,
vrijwilligersservicepunt, de media en tijdens de activiteiten die we organiseren of
ondersteunen. (Nieuwe) vrijwilligers worden door meer ervaren vrijwilligers begeleid.
Voor de vrijwilligers die onder andere meehelpen bij Jeugdland, organiseren we
instructiemomenten. Daarnaast bieden we deskundigheidsbevordering over hoe om te gaan
met speciaal gedrag en hoe te reageren op onverwachte situaties. Dit mede gericht naar de
(verstandelijk) beperkte kinderen (vipkids) tijdens Jeugdland en kinderen met AD(H)D, PDDnos of een ander gedragsproblematiek.

5. Stagiaires
Naast de vele vrijwilligers melden er ook elk jaar een aantal stagiaires zich aan. Er zijn binnen
de stichting verschillende taken voor stagiaires. Dit zijn het coördineren van een commissie
of werkgroep, meewerken in een commissie of werkgroep, een activiteit coördineren of
meehelpen bij een activiteit. Al deze taken gebeuren onder begeleiding van de
stagecommissie. De leden van de stagecommissie zien er op toe hoe de stagiaire
functioneert en zal feedback en tips geven aan de stagiaire om zich verder te kunnen
ontwikkelen.
Dit jaar hadden we tijdens Jeugdland een aantal stagiaires. Er waren stagiaires van
verschillende HBO-opleidingen zoals Pedagogiek en Pabo die de kinderen begeleiden tijdens
de week om zo hun ‘vrije studieruimte’ in te vullen. Daarnaast waren er stagiaires van het
voortgezet onderwijs Piter Jelles Montessori die hun maatschappelijke stage bij ons
uitvoerden.
Meestal komen stagiaires via mond tot mond reclame. Daarnaast staat er een vacature voor
maatschappelijke stage bij het vrijwilligers service punt en hangen we posters voor
Jeugdland op bij verschillende MBO en HBO opleidingen.
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6. Activiteiten 2013
* 17 februari - Talentendag
De Talentendag heeft twee karakters. Enerzijds bied het kinderen de mogelijkheid zich te
presenteren op een podium en voor een publiek: Leeuwarden’s got talent. Anderzijds bied
het kinderen de kans kennis te maken met diverse activiteiten en op die manier er achter te
komen waar hun talenten (interesses) liggen: Ontdek je talent.
Er werden verschillende workshops aangeboden op het gebied van kunst en cultuur, sport
en recreatie, creativiteit en educatie.
Er waren deze dag bijna 400 bezoekers, 20 vrijwilligers van de stichting KWIL en 45
vrijwilligers van de diverse organisaties die aan deze dag mee wekten.

* 4 tot en met 9 maart - Collecte Jantje Beton
Landelijke collecte welke in de gemeente Leeuwarden door onder anderen stichting KWIL wordt
gelopen. 50% van de opbrengst mag de collecterende organisatie aan eigen kinder/jeugdwerk
besteden. Er liepen gemiddeld 5 vrijwilligers per avond en ze hebben € 1772,45 opgehaald.

* 30 april - Koninginnedag
In samenwerking met Dijkstra evenementenverhuur heeft Stichting KWIL op de groen strook
bij het kantoor van de stadswachten Leeuwarden gestaan, aan de Boterhoek. Hier stonden
we met een aantal luchtkussens en werd er door vrijwilligers geschminkt. Verder hebben we
koffie en thee verkocht, waarbij de opbrengst ten goede kwam van de stichting. Daarnaast
werd er promotie gemaakt en nieuwe vrijwilligers gezocht voor de KWIL.

* 20 mei – Fiets Elfstedentocht
In samenwerking met Dijkstra Dranghekkenverhuur heeft Stichting KWIL op de groen strook
bij het kantoor van de stadswachten in Leeuwarden gestaan. Hier stonden we met een
luchtkussens en werd er door vrijwilligers geschminkt.

* 2 juni - Loop Leeuwarden
Tijdens de Loop Leeuwarden stond Stichting KWIL op het Oldehoofsterkerkhof. Gedurende
de dag konden kinderen geschminkt worden en zich vermaken op een tweetal
springkussens. Verder hebben we reclame gemaakt voor onze stichting en Jeugdland. Tevens
hielpen een aantal vrijwilligers de organisatie met het opruimen van de dranghekken.

* 15 juni - Barbecueavond vrijwilligers stichting KWIL
Als stichtingsbestuur beseffen wij dat vrijwilligers goud waard zijn. Zonder vrijwilligers geen
activiteiten. Vandaar een gezellige barbecueavond voor de vrijwilligers die actief zijn bij de
diverse commissies en werkgroepen. Deze avond werd goed ontvangen en beslist voor
herhaling vatbaar.
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* 19 juni - Instructieavond vrijwilliger Jeugdland
19 juni was de instructieavond voor de vrijwilligers van Jeugdland. Op deze avond stond het
kennismaken met elkaar centraal. Dit jaar met een wat rustiger programma, minder
onderdelen en meer ruimte om elkaar te leren kennen, vragen te stellen en alles te weten te
komen over de stichting.

* 10 augustus - Instructie/kennismaking VIP vrijwilligers/kids/ouders
De VIPkids is een groep kinderen met een (verstandelijke) beperking die ook graag aan
Jeugdland meedoen. Doordat ze specifieke aandacht nodig hebben, hebben we altijd een
kennismaking tussen de vrijwilligers, ouders en kinderen. De vrijwilligers zijn mensen
(jongeren) die ervoor kiezen deze kinderen te begeleiden. Ook hier krijgen de vrijwilligers
instructie van de meer ervaren vrijwilligers en is de informatie van de ouders erg belangrijk.

* 11 augustus - Instructie BHV-groep Jeugdland
Tijdens Jeugdland zijn er natuurlijk ook allerlei risico’s op het terrein. Ondanks dat de
stichting niet verplicht is BHV-ers aanwezig te hebben, zijn er dit jaar toch 16 personen
opgeleid. Tijdens deze cursus heeft iedereen de certificaten behaald. Op de zondagavond
voor Jeugdland werd het calamiteitenplan even doorgesproken en werden er afspraken
gemaakt over de ontruimingsoefening op maandagavond.

* 12 tot en met 16 augustus - Jeugdland
Grote kindervakantieweek voor de jeugd van 6 t/m 12 jaar al dan niet met een beperking,
van maandag t/m vrijdag. De opbouw begint al op zaterdag en de afbouw is t/m zondag
erna. Gemiddeld waren er per dag 365 kinderen en 108 vrijwilligers. Het thema was
Jeugdland op een onbewoond eiland en rondom dit thema waren er iedere dag activiteiten.
Op dinsdag, woensdag en donderdag zijn er altijd 4 activiteiten in de categorie educatie,
creativiteit, sport en waterspel. Op vrijdag een grote instuif en afsluitend
theatervoorstelling. De acteur die in 2009 zijn show niet kon uitvoeren vanwege een
blessure, kon dat nu gelukkig wel, met een geweldig resultaat. De kinderen hebben een
geweldige afsluiting gehad van een fantastisch Jeugdland.
Dit jaar is er meer aandacht besteed aan het werven van deelnemers en vrijwilligers voor de
VIP-groep. Dit heeft tot een positief resultaat geleid. Er waren gedurende de week 38 VIPkids en 20 VIP-vrijwilligers. Dit is een groei ten opzichte van vorig jaar. De integratie van de
VIP-kids gaat steeds beter. Wel ervaren we dat steeds meer ouders zelf bepalen of hun kind
VIP is.

* 2 november - Reünie Jeugdlandvrijkwilligers
Ieder jaar is er een reünie voor de vrijwilligers van Jeugdland. Deze keer werd de reünie
gehouden in het wijkcentrum Gerard Dou. Het was een gezellige, spannende avond waarbij
er een verkiezing tot Miss en Mister Jeugdland werd gehouden. Middels diverse rondes met
groeps- en individuele opdrachten, bleven uiteindelijk een jongen en een meisje over die
gekroond werden. Een erg geslaagde sfeer en avond.
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7. Sponsoring en externe relaties
Het doel van de commissie sponsoring is het verkrijgen van voldoende middelen (van
gelden en materialen) om de verschillende activiteiten van de KWIL uit te kunnen voeren.
Fondsen en Stichtingen werden aangeschreven om stichting KWIL te ondersteunen, niet
alleen voor Jeugdland maar ook voor het verder professionaliseren van onze organisatie.
De Stichting heeft gerichte uitgaven gedaan in het kader van duurzame artikelen,
ontwikkelen eigen imago en gerichter acteren naar onze doelgroep. Door de verdere
professionalisering van de stichting is er getracht vertrouwen op te bouwen door middel
van goede materialen, investeren in vrijwilligers, maar ook communicatief goed voor de
dag komen met de juiste materialen.
Ondanks het feit dat voor namelijk de sponsoren dit jaar terughoudender waren met
verstrekken van gelden en materialen, blijken er voldoende aantal sponsoren (nieuwe en
bestaande) te zijn die onze stichting wil ondersteunen met als tegenprestatie vermelding
op poster of folder.
Doelstellingen voor 2014 zijn o.a.:
 Vasthouden van bestaande sponsoren
 Uitbreiden van het sponsorenbestand
 Het optimaal blijven benutten van de mogelijkheden die fondsen onze
stichting kunnen bieden.
 Het kostendekkend maken van de activiteiten van KWIL
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8. Verwachtingen en doelstellingen 2014
Zoals iedere gezonde organisatie heeft ook de stichting KWIL doelstellingen voor het jaar
2014.
In de allereerst plaats is het doel de ingeslagen weg te handhaven. Goed blijven investeren
in de vrijwilligers en het (mede)organiseren van stedelijke activiteiten.
Het werkdocument dat in 2009 is gemaakt werpt zijn vruchten af. Er is veel duidelijkheid
gekomen over welke diverse functies binnen de stichting KWIL te bekleden zijn met daarbij
de taakomschrijvingen en de gewenste competenties van de vrijwilligers. Dit om het voor
potentiële vrijwilligers inzichtelijk te maken, wat er van hen wordt verwacht. Na aanleiding
van dat document zijn er vele aanmeldingen gekomen voor de verschillende commissies en
werkgroepen.
Meer vrijwilligers betrekken bij de diverse commissies en werkgroepen. Hen van daaruit
begeleiden en opleiden naar eventueel een bestuursfunctie.
Belangrijk is het nu om deze nieuwe mensen ‘vast te houden’. Dit doen we dmv begeleiden,
deskundigheidsbevordering en vooral vertrouwen te geven.
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9. Nawoord
Dit jaaroverzicht is een duidelijk verslag geworden van alle gedane activiteiten van de
stichting KWIL. Wij hopen dat u met plezier dit verslag hebt gelezen en eventueel kunnen we
in de toekomst rekenen op uw steun en/of samenwerking.
Immers, onze stichting bestaat louter en alleen uit vrijwilligers die vol enthousiasme allerlei
activiteiten willen organiseren voor de Leeuwarder jeugd. Ook veel jongeren tussen de 16 en
20 jaar beleven hier veel plezier aan door een nuttige vrijetijdsbesteding.
Met het doel de ontwikkeling van de maatschappelijke stages door het rijk, loopt de stichting
al ver voorop. Er zijn maar weinig organisaties die zoveel jonge vrijwilligers actief hebben als
onze stichting. Maar liefst 83 vrijwilligers zijn jonger dan 20 jaar.
En dat is een groot pluspunt. Het biedt veel perspectief voor de toekomst van onze stichting
en de activiteiten.
Mocht u nog tips, opmerkingen en/of suggesties hebben voor de verdere ontwikkeling van
de stichting KWIL, neemt u dan gerust contact op met een van onze bestuursleden. Of
bezoek ook eens onze website www.kwil.nl

Namens het bestuur van de stichting KWIL
Marian Hoekstra
Voorzitter
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