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Voorwoord 
 
Voor u ligt het evaluatieverslag van de 31e kindervakantieweek Jeugdland Rondje Fryslân. Deze week werd 
georganiseerd door Stichting KinderWerk In Leeuwarden, afgekort KWIL, op sportcomplex Nijlân te 
Leeuwarden. 
 
Tijdens de week vermaakten de kinderen zich onder begeleiding van vrijwilligers vanaf 16 jaar met allerlei 
activiteiten op zowel sportief, (re-)creatief als educatief gebied. Wat het programma precies heeft geboden, 
kunt u in dit verslag lezen. Evenals de doelstellingen die de organisatie nastreeft en hoe deze worden 
gerealiseerd. 
 
Tenslotte bieden wij u onze conclusies van deze editie en de aanbevelingen voor het volgende Jeugdland 
aan. 
 
Wij wensen u veel plezier met het doorlezen van dit verslag. 
 
 
 
Bestuur stichting KWIL         Leeuwarden, november 2018  
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1. Stichting KinderWerk In Leeuwarden 
 
 
Stichting KinderWerk In Leeuwarden heeft tot doel activiteiten te organiseren of te ondersteunen voor 
kinderen in Leeuwarden, zoals de kindervakantieweek ‘Jeugdland’ en de Talentendag in het voorjaar. 
 
 
1.1 KWIL tijdens Jeugdland 2018 
 
Het bestuur van de stichting bestond dit seizoen uit de volgende vrijwilligers: 
 
Naam:    Functie stichting KWIL:  Functie tijdens Jeugdland 2018:  
Peter Schleiffert   Voorzitter   Coördinator Algemeen 
Leoni Vogelzang   Secretaris   Hoofdleiding 
Leonie Slappendel  Penningmeester   Financiën en inkoop 
Sanne Scheffer   Port. Vrijwilligers  Hoofdleiding 
Richard van der Meer  Port. Promotie, Kassa  Hoofdleiding 
Stefan Visser   Port. Faciliteiten   Hoofdleiding 
Gerry van Ingen   Port. Spelprogramma  Hoofd horeca 
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1.1.1. Organogram Stichting KWIL 
 

 
 
 
De taken die in de voorbereiding moesten worden gedaan, zijn onderling verdeeld en uitgevoerd. Voor de 
organisatie van Jeugdland zijn de taken verdeeld in verschillende portefeuilles. De verschillende 
portefeuilles worden beheerd door één van de bestuursleden. Voor de portefeuille spelprogramma is er een 
werkgroep opgericht om de taken hierin te kunnen verdelen. 
 

KWIL Bestuur

Jeugdland

Portefeuille 
Financien

Portefeuille 
Algemene zaken

Portefeuille 
Spelprogramma

Portefeuille 
Vrijwilligers

Portefeuille 
Promotie, Kassa 
en Voorverkoop

Portefeuille 
Faciliteiten

Portefeuille 
Administratieve 

zaken

Overige 
KWIL activiteiten
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1.2 Overige KWIL activiteiten 
 
 
Naast Jeugdland wordt er nog een andere kinderactiviteit georganiseerd, de Leeuwarder Talentendag.  
 
Deze activiteit staat in het teken om de Leeuwarder jeugd de kans te geven om gezamenlijk een activiteit 
te bezoeken. Dit verslag behandelt alleen Jeugdland. 
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2. Jeugdland algemeen 
 
 
2.1 Geschiedenis 
 
Het eerste Jeugdland in Leeuwarden werd in de zomer van 1988 georganiseerd door de Werkgroep 
Stedelijke Activiteiten van de toenmalige Stichting Welzijn Leeuwarden. Dit naar aanleiding van een 
onderzoek, waaruit bleek dat veel kinderen in de gemeente door financiële omstandigheden niet op 
vakantie konden.  
 
In samenwerking met diverse buurthuizen werd er een programma gemaakt en met vele vrijwilligers 
uitgevoerd. Na 2 jaar werden de banden met de buurthuizen minder. Jeugdland was een stedelijke activiteit 
geworden, wat door eigen Jeugdland - vrijwilligers werd georganiseerd.  
 
Na de economische recessie in 1994 werd het Jeugdland helemaal wegbezuinigd en zo ook de begeleiding 
vanuit de toenmalige Stichting Welzijn Leeuwarden. Een bezuiniging waarmee de enthousiaste vrijwilligers 
het niet eens waren. Na diverse acties en bemiddeling vonden de vrijwilligers aansluiting bij de Leeuwarder 
Speeltuin Centrale en werd de werkgroep KWIL opgericht. Vanaf 1995 werd het Jeugdland jaarlijks 
georganiseerd door deze werkgroep. Sinds 2006 is deze werkgroep overgegaan in de Stichting KinderWerk 
In Leeuwarden (Stichting KWIL). 
 
De 31 Jeugdlanden op een rij: 
 
1988 Olympisch Jeugdland 2004 Jeugdland Spel zonder Grenzen 
1989 Jeugdland Terpenland 2005 Jeugdland in 5 dagen de wereld rond 
1990 Jeugdland Fantasia 2006 Jeugdland door de tijd 
1991 Jeugdland Hiawatha 2007 Jeugdland en de wijze Wijze 
1992 Olympisch Jeugdland 2008 Jeugdland op zoek naar de Schat 
1993 Jeugdland Sterrenland 2009 Jeugdland en de Superhelden 
1994 Jeugdland Spokenland 2010 Jeugdland op een onbewoond eiland 
1995 Jeugdland Zwerversland 2011 Jeugdland op Ruimtereis 
1996 Jeugdland Waddenland 2012 Jeugdland 25 jaar Feest 
1997 Jeugdland Circusland 2013 Jeugdland op Geheime Missie 
1998 Jeugdland Jungleland 2014 Jeugdland Verdwaald in Nederland 
1999 Jeugdland Dromenland 2015 Jeugdland op Wereldexpeditie 
2000 Jeugdland op Safari 2016 Jeugdland Sprookjesland 
2001 Jeugdland Griezelland 2017 Jeugdland in Hollywood 
2002 Jeugdland in de Middeleeuwen 2018 Jeugdland Rondje Fryslân  
2003 Jeugdland in het Wilde Westen 2019 Jeugdland … 
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3. Doelstellingen 
 
 
Jeugdland is in het begin opgezet om kinderen uit een achterstandssituatie een ontspannende 
vakantieweek te bieden. In de loop der jaren is Jeugdland uitgegroeid tot sociaal cultureel werk dat vanuit 
vrijwillig initiatief wordt georganiseerd en gedragen. Het is nu toegankelijk voor kinderen van 6 tot en met 
12 jaar uit alle lagen van de bevolking, al dan niet met een gedragsstoornis of beperking. Het Jeugdland 
heeft vooral raakvlakken met (sportieve) recreatie en educatie 
 
 
3.1 Stichting KWIL t.a.v. de Jeugdlandweek 
 
 Opvang; het accent ligt op een zekere zorg voor de kinderen. Ze worden bezig gehouden, hangen niet 

op straat rond.  
 Ontspanning; door middel van activiteiten worden de kinderen vermaakt. 
 Ontmoeting; bij het Jeugdland komen de kinderen binnen zonder een bepaalde rol (zoals die stoere 

jongen of dat lastige meisje). Hierdoor ontstaat er een open ontmoeting, waarbij factoren als sekse, 
klasse, cultuur, leeftijd of rol minder overheersend worden. De kinderen hoeven niet aan bepaalde 
verwachtingen te voldoen, zoals bij hen in de buurt en staan ze meer open voor andere kinderen. 

 Ontwikkeling; vele activiteiten bij het Jeugdland zijn nieuw voor de kinderen. Door het aanreiken van 
steeds nieuwe activiteiten worden de aanwezige capaciteiten en interesses bij de kinderen ontwikkeld. 

 Ontplooiing; de kinderen wordt de ruimte geboden om zelf dingen op te pakken. We stimuleren ze om 
ook hun eigen fantasie te gebruiken. 

 Overdracht; tijdens het Jeugdland staat samenwerken en samen spelen in een hoog vaandel. Wij 
proberen de kinderen bij te brengen dat ieder kind ongeacht zijn kleur of afkomst evenveel recht heeft 
op plezier tijdens de week en ook daarna! 

 Welzijn; wellicht het grootste belang van de organisatie is jeugdigen te nemen zoals ze zijn, bij te 
dragen aan een zich 'wel' voelen. 

 
Om deze doelen allemaal te kunnen bereiken, wordt er gestreefd naar een optimale integratie van alle 
jeugd en leiding tijdens het Jeugdland. Er wordt ruimte gemaakt om sociale contacten te leggen, kennis te 
maken met diverse activiteiten en te ontspannen. Daarnaast wordt er naar elkaar geluisterd, zodat men 
van elkaar leert en andere normen en waarden gaat respecteren. Ook wordt er aandacht besteed aan het 
verkennen van gezamenlijke culturele interesses. 
 
 
3.2 Doelstellingen t.a.v. de vrijwilligers 
 
 Ontspanning en ontmoeting; de jongeren leren vele andere jongeren kennen, waarmee ze samen 

moeten werken om tot een goed resultaat te komen. 
 Experimenteren; de jongeren komen erachter wat ze wel of niet kunnen, of ze het wel leuk vinden om 

te werken met kinderen. Vaak ontstaan er nieuwe gedragsregels en kunnen ze steun bij elkaar vinden 
en uitzoeken 'hoe het hoort'. 

 Ontplooiing, ontwikkeling en vorming; de jongeren leren van elkaar en ontdekken dat het toch ook 
leuk kan zijn om eens wat voor een ander te doen. Door te werken met kinderen ontwikkelen ze 
eventueel een beter zelfbeeld, wat goed is voor het eigen vertrouwen.  

 Zelfbeheer; de jongeren krijgen de verantwoordelijkheid over anderen en materialen. Er wordt vanuit 
gegaan dat de jongeren zelf wat kunnen en dat ze de verantwoordelijkheid ook kunnen dragen. 

 Informatie en begeleiding; de jongeren krijgen van te voren goede informatie en voorlichting over de 
problematiek die zich tijdens Jeugdland kan voordoen. Tijdens het Jeugdland is er volop begeleiding 
en opvang aanwezig om de jongeren te helpen bij het uitvoeren van de activiteiten. 
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Door de jongeren volop ruimte te bieden tijdens het Jeugdland wordt er zeker aan hun zelfbeeld gewerkt. 
Daarnaast hangen de jongeren niet op straat rond, maar maken ze zichzelf nuttig op een prettige manier. 
Een leerzaam traject om gericht met vrijwilligerswerk bezig te zijn en een prachtig stageproject. 
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4. Jeugdland 2018 
 
Na Jeugdland 2017 hebben meerdere bestuursleden aangegeven hun taken neer te leggen na bijna tien 
jaar. De vaste groep werd hiermee doorbroken en gaf de stichting kans een dynamischer bestuur te vormen 
met meer wisselingen van de wacht. Nu viel veel ervaring en kennis weg in één keer. 
Drie bestuursleden bleven in de stichting, maar ook van hen zijn er twee afgetreden gedurende het seizoen. 
Het huidige bestuur waarmee Jeugdland 2018 werd ingegaan bestond daardoor uit één al 18 jaar zittend 
bestuurslid en 6 nieuwe leden. Deze hebben wel alles al meerdere jaren meegedraaid aan de spelweek in 
diverse functies. 
 
Met deze nieuwe start, intern KWIL 2.0 genoemd, werd ook besloten de pijlen te richten op de 
kinderspelweek Jeugdland en de Talentendag en alle andere activiteiten niet meer uit te voeren. Het 
bestuur kijkt daarmee volledig naar de kinderspelweek en heeft geen commissie Jeugdland meer onder 
zich die dat voorheen deed. De bestuursleden pakten elk een portefeuille op van de voormalige commissie 
Jeugdland en zo ontstond er één organiserende groep i.p.v. twee. 
 
Na de evaluatie van het Jeugdland 2017 is Stichting KWIL in januari 2018 gestart met de voorbereiding 
van Jeugdland 2018. Eenmaal per maand kwam het bestuur bijeen om het één ander te regelen. Zo werden 
taken verdeeld, uitgevoerde taken besproken en eventuele hindernissen uit de weg geholpen.  
 
 
4.1 De voorbereiding 
 
Voor het organiseren van Jeugdland zijn 7 bestuursleden en één werkgroep actief, namelijk de werkgroep 
Spelprogramma onder aansturing van één van deze 7 bestuursleden. 
 

4.1.1. Portefeuilles 
 
Elke commissie is gedragen door een bestuurslid en enkele bestuursleden namen daarnaast deel in een 
andere portefeuille. Voor de portefeuilles sponsoring en Talentendag is geen invulling gevonden, 
waardoor deze met zijn alles moesten worden opgepakt. 
 
Werkgroep Spelprogramma 
Deze bestond uit vijf leden. Deze groep heeft de taak om met een gevarieerd aanbod van activiteiten te 
komen betreffende de rode draad van Jeugdland. Zij hielden zich bezig met het ontwikkelen van een actief 
en leerzaam programma rond het thema en het in elkaar zetten van het draaiboek voor de vrijwilligers. De 
jaarplanning die door het bestuur is gemaakt was prima.  
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4.2 Instructiebijeenkomsten 
 
 
Voor een goede uitvoering van het Jeugdland is het van groot belang dat de vrijwilligers goed op de hoogte 
zijn van de activiteiten, afspraken en overige belangrijke factoren. Hiervoor worden er altijd een aantal 
instructiemomenten gepland. 
 

4.2.1. Vrijwilligers 
 
Kennismakingsavond woensdag 4 juli 2018 
Het eerste instructiemoment voor de vrijwilligers van Jeugdland vond op woensdagavond 4 juli 2018 plaats. 
Het is voor de vrijwilligers en organisatie een eerste moment waar op een leuke manier kennis wordt 
gemaakt met elkaar en met Jeugdland en iedereen zijn eigen groep leert kennen, want de indeling was 
vooraf bekend. Vanaf deze avond tot aan Jeugdland zelf, was de Hoofdleiding dan ook het aanspreekpunt 
voor de vrijwilligers. Voor het eerst was deze avond op het Jeugdlandterrein zelf, wat erg goed beviel. Ook 
werd hier de aangepaste huisregel: “niet roken in het zich van minderjarigen” meteen ingevoerd. Zonder 
weerklank gelukkig! 
 
 
Instructiemiddag zondag 26 augustus 2018 
De instructiemiddag voor Jeugdland was dit jaar weer gepland op de zondag voor Jeugdland. Naast de 
instructie betreffende de dagelijkse gang van zaken van Jeugdland, is dit een goed moment voor de 
Hoofdleiding om te zien wat voor vrijwilligers hij of zij in zijn groep heeft. Veel van hen hebben elkaar de 
afgelopen jaren al leren kennen, maar elk jaar weer zijn er nieuwe gezichten. Dit is een goede gelegenheid 
om elkaar te zien en te spreken voordat alle kinderen aanwezig zijn. Ook is het voor de organisatie prettig 
om na te gaan of alle vrijwilligers ook daadwerkelijk komen. Dit jaar bleek een aantal vrijwilligers deze 
middag te hebben vergeten, maar er waren maar heel weinig afmeldingen. 
 
Programma: 
13.30 uur Ontvangst vrijwilligers, welkom en groepen verdelen. 
14:00 uur Voorstellen in je eigen kleur 
14.15 uur Workshopronde 1 
14.45 uur Workshopronde 2 
15.15 uur pauze 
15.45 uur Workshopronde 3 
16.15 uur Workshopronde 4 
16.45 uur Afsluitend met vragen en een aantal taken verdelen 
17.00 uur Einde, T-shirts uitdelen en maken van groepsfoto’s 
 
De workshops waren: hoe om te gaan met moeilijk gedrag, draaiboek doornemen en huisregels, 
teambuilding en knutselen. 
 
Naast de twee coördinatoren van Jeugdland zijn er verschillende teamleiders zoals de groepsteamleiders, 
teamleider Horeca, teamleider Bus en vele andere. Voor de teamleiders was er op zondagavond een 
mogelijkheid om met hun team bij elkaar te zitten en de laatste instructies te geven. 
 
Op zondagavond zijn tevens alle BHV-ers, Ehbo’ers en ontruimers bijeen geweest om de veiligheidszaken 
te bespreken.  
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Instructieavond  
Op maandagavond was er dit jaar geen instructie gepland. 
 
Overige instructie 
Tijdens de week werd er dagelijks instructie gegeven door de hoofdleiding in de groepen. Per dag werd er 
afgestemd wat de activiteiten waren en hoe de rolverdeling binnen de groep was. Op deze manier bleven 
de vrijwilligers bij en waren de werkzaamheden duidelijk. Na afloop van de twee dagdelen is er tevens een 
overleg tussen de hoofdleidingen en de coördinatie. Het uitwisselen van ervaringen en problemen staat 
centraal. Ook werd de inhoud van het programma besproken, om feedback te krijgen voor een eventueel 
vervolg de komende jaren. 
 
Navolgend van 2017 ging de Coördinatie elke dag bij één van de kleuren na de middagevaluatie zitten en 
zonder aanwezigheid van de Hoofdleidingen vragen hoe het ging. Op die manier kregen zij inzicht in de 
groepen en kon er goede duidelijke feedback worden gegeven aan de hoofdleidingen na dat gesprek. 
 

4.2.2. Extra begeleiding 
 
Tijdens de kindervakantieweek Jeugdland, is er een speciale groep kinderen en vrijwilligers aanwezig. de 
zogenaamde Extra Begeleidingsgroep. Deze groep bestaat uit kinderen die een lichamelijke of geestelijke 
beperking hebben.  
 
Streven van KWIL is deze groep kinderen zoveel mogelijk te laten integreren met de "gewone" groep. In 
de afgelopen jaren hebben we gemerkt dat veel "gewone" kinderen het geweldig vinden om even met 
een kind met een beperking bezig te zijn. Juist het samengaan op een speelse manier willen we 
bevorderen. 
 
Deze kinderen leren voor de activiteit al hun vaste begeleider kennen en hebben tijdens de gehele week 
vaste gezichten bij zich en begeleiding van 3 vrijwilligers op 5 kinderen. Waar nodig wordt een activiteit 
door deze vrijwilligers aangepast op de mogelijkheden van het kind, of wordt een vervangende activiteit 
opgezet. 
 
Sinds  2015 wordt er een scheiding gemaakt tussen kinderen met gedragsproblematiek en kinderen met 
een verstandelijke beperking. Dat werkte voor twee zijden erg goed. De kinderen vonden meer houvast 
bij elkaar en hadden meer sociale interactie en voor de vrijwilligers is de manier van begeleiden veel 
duidelijker.  
 
Instructiemiddag 
Voor de EB-groep was er dit jaar op zaterdagmiddag 25 augustus 2018 een korte 
kennismakingsbijeenkomst. Hierbij leerden de Extra Begeleiding vrijwilligers elkaar kennen en werd er een 
korte instructie gehouden. Daarnaast was deze middag er ook om kennis te maken met de kinderen en de 
ouders. Helaas was de opkomst van de kinderen met hun ouders hierbij erg laag en zullen we dit dan ook 
niet herhalen. 
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5. De rode draad van Jeugdland 
 
Tijdens de week werden de kinderen meegenomen door heel Fryslân. Dit werd door middel van een 
toneelstuk uitgedragen.  
 
Milan en Anouk komen terug uit Hollywood (thema 2017). Er is veel veranderd in Leeuwarden zeg! 
Culturele hoofdstad, wat is dat? Waarom is Fryslân zo leuk? Hopelijk komen ze er achter samen met de 
burgemeester. Misschien komen ze nog wel meer mensen tegen! Milan en Anouk zijn reuze benieuwd 
wat ze deze week allemaal gaan meemaken! 
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6. Uitvoering 
 
Vrijdag 24 augustus en zaterdag 25 augustus 
De tenten zijn voor het eerst op de vrijdagmiddag geleverd vanwege een overname van het tentenbedrijf. 
Sinds 2015 wordt gewerkt met opbouwteams. 5 Teams verdeeld over drie dagen waren van tevoren 
ingedeeld en stonden onder leiding van een opbouwteamleider. Die verwelkomde zijn eigen groep en had 
een envelop met daarin alle taken die dat team moest volbrengen. De Coördinatie is op die manier niet 
meer degene die aanstuurt, maar kan andere zaken oppakken en de teamleiders ondersteunen en 
aansturen en zich bezighouden met de materialen. 
 
Op zaterdagavond was er een maaltijd georganiseerd voor alle Coördinatoren en Hoofdleidingen op het 
terrein. Op die manier werd een startsfeer gecreëerd waarmee zij met zijn elven de week konden “dragen”.  
 
 
Zondag 26 augustus 
De dag van aankleding van het terrein en het aanvoeren van materialen. 's Middags was er de 
instructiemiddag voor alle vrijwilligers. Er was een grote opkomst gelukkig. Aan het eind van de middag 
kwamen alle BHV’ers, Ehbo’ers en ontruimers bij elkaar om veiligheidszaken goed door te spreken.  
 
 
 
6.1. Jeugdland programma 
 
De activiteiten zoals ze hieronder zijn beschreven, zijn door iedere groep per dag in een andere volgorde 
uitgevoerd. De basis is dat er elke dag twee of vier verschillende activiteiten uitgevoerd werden door de 
deelnemers. Ze werden getrakteerd op een creatief, een educatief, een water- en een sport-en-spel 
onderdeel. Er werd per uur gerouleerd, dus regelmaat en vaste waarden. 
 
Elke dag werden de kinderen bij de kassa in vier groepen verdeeld, dit aan de hand van kleuren. De 
kinderen mochten zelf kiezen bij welke kleur ze wilden. In de tent werden de kinderen opgevangen door 
vrijwilligers met dezelfde kleur.  
 

6.1.1. Maandag 27 augustus 
 
Na het toneelstuk en de uitleg van de presentator (ook allen vrijwilligers van Jeugdland) gingen de kinderen 
verdeeld over twee groepen (twee kleuren bij elkaar) achtereenvolgens vlaggen maken, knutselen  en een 
spellencircuit volgen. Na de lunch gingen zij het traditionele hutten bouwen. 
 

6.1.2. Dinsdag 28 augustus 
 
Educatief: Blotevoeten pad en vossenjacht 
Creatief: Knutselthema Friesland 
Sport/spel: Circuit van 3 sportspellen 
Waterspel: Waterspelletjes in een circuit 
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6.1.3. Woensdag 29 en donderdag 30 augustus 
 
Educatief:  Fryslân quiz, estafette en fopbal 
Creatief: Grote knutsels 
Sport/spel: Hindernisbaan, kwalleballen en voetbal 
(Water)spel: Gladiatiorenbaan, buikglijden en tobbedansen 
 

6.1.4. Vrijdag 31 augustus 
 
De vrijdag is altijd een knalfeest. De kinderen mogen zelf weten wat ze deze dag gaan doen tijdens een 
instuif. Activiteiten die tijdens de week gedaan zijn kunnen ze nog een keer doen. Ook zijn er aan aantal 
nieuwe activiteiten. De dag werd afgesloten met het uitzwaaien van alle kinderen door alle vrijwilligers. 
 
Nieuw in 2018 was een spetterend optreden van het Jeugdpasveerkorps! 
 
 
6.2. Avondprogramma 
 
Kinderen die dat wilden, mochten op dinsdag, woensdag of donderdag een nachtje op het Jeugdlandterrein 
komen slapen in één van de twee grote tenten. Het programma begon om 19.00 uur en duurde tot 10.00 
uur de volgende dag. Aansluitend aan het dagprogramma. 
 
Het programma bood een fotospeurtocht, het populaire spel levenslijn en natuurlijk het beroemde 
Koekkiemonsterspel spelen. Aan het eind van de avond mochten de kinderen broodjes bakken bij het 
kampvuur. De avond werd afgesloten met een spannend verhaal. 
 
’s Morgens gingen de kinderen picknicken met de ontbijtleiding en spelletjes doen tot 10.00 uur, waarna 
het reguliere programma weer begon. 
 
 
6.3. Regenprogramma  
 
Dit jaar hebben we geen gebruik hoeven maken van het regenprogramma. 
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7. Afsluiting 
 
 
7.1. Vrijdag 31 augustus 
 
Nadat de kinderen zijn uitgezwaaid wordt er door alle vrijwilligers opgeruimd en afgebouwd. Dit gebeurt 
onder leiding van twee hoofdleidingen. Er werd  vanaf 15:00 uur keihard gewerkt om het terrein leeg te 
krijgen en alles weer schoon en geteld in de opslag te hebben liggen. Na inleveren van het T-shirt, 
ontvingen de vrijwilligers een toegangskaart voor een groot eindfeest op zaterdagavond. 
 
 
7.2. Zaterdagochtend 1 september 
 
Na een fantastische week was de zaterdag nu een hele eenvoudige opruimdag. Vele vrijwilligers hielpen 
bij het afbreken van de tenten. De tenten waren letterlijk leeg. Vele handen hielpen met de laatste loodjes 
en rond 11.00 uur zaten de laatste, hardwerkende vrijwilligers, na te genieten van het lege veld. 
 
7.3 Zaterdagavond 1 september – Eindfeest 
 
Met een gehuurde zaal, een aantal drankjes op onze kosten, een DJ met lichtshow, was het een ontzettend 
geslaagde afsluiting van de week. Bijna alle vrijwilligers waren aanwezig en hadden zich ook gekleed naar 
het thema Horror. Het overgrote deel van de vrijwilligers had zijn uiterste best gaan om zich in te leven in 
dat thema. 
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8. Evaluatie 
 
 
8.1. Voorbereiding 
 
De bestuurscommissie is in 2018 begonnen met zogenaamde bestuursportefeuilles waarin alle taken zijn 
verdeeld. Dat is tijdens dit derde jaar behoorlijk goed uit de verf gekomen, maar willen we nog wel gaan 
intensiveren door ook de financiën meer per portefeuille te gaan inrichten. 
 
Het was voor veel bestuursleden erg wennen aan de nieuwe functie en veel ongeschreven kennis was 
alleen bij de voorzitter aanwezig. Beide partijen hebben nog moeten leren uit handen te geven of juist 
verantwoording te nemen voor het regelen van een deel van de organisatie. 
 
De instructieavond in juni was weer een groot succes. Tijdens deze avond zie je de bekende vrijwilligers 
weer en maak je kennis met de nieuwelingen. Dit blijkt toch erg nuttig te zijn en ook kun je zien of er nog 
vrijwilligers nodig zijn. Immers, mond tot mond reclame werkt toch nog altijd het best. Nieuw dit jaar was 
de invoering van een nieuw rookbeleid waarop we weerstand verwachtten. Maar dat viel heel erg mee. Er 
werd alleen buiten het hek gerookt en niet voor de deur of in de kringen waarin buiten de groepjes uiteen 
gingen. Zo bieden we ook minderjarige (en meerderjarige) vrijwilligers een rookvrije omgeving. 
 
Personen die deze avond niet aanwezig waren, hebben we niet apart bijgepraat. Een gemiste kans die we 
zeker gaan oppakken.  
 
De groepsapps (WhatsApp) per kleur zijn pas kort voor Jeugdland aangemaakt, een goede keuze! Alle 
vrijwilligers hebben zelf toestemming gegeven te worden toegevoegd aan deze groepen. 
 
De instructiemomenten voor verschillende teamleiders en hun teams waren ook een succes. Iedereen wist 
wat er van hem/haar verwacht wordt. 
 
De in 2015 ingevoerde werkwijze voor op- en afbouwteams is erg goed bevallen. De tenten kwam nog een 
dag eerder, waardoor er veel rust in het opbouwweekend was. Personen vinden voor die vrijdag bleek wel 
een grote opgave. Veel facilitaire materialen kwamen erg laat of helemaal niet. Dat bracht tijdens het 
weekend veel geregel met zich mee. 
 
Op de zaterdagavond trapte de CoHo af met een etentje op het terrein. Een gezellige start en teambuilding. 
 
De laatste puntjes op de i voor de Hoofdleidingen werden op zondag een uur voor de start van de 
instructiemiddag besproken. Besloten is dit door het hectische moment volgend jaar op de avond ervoor 
te combineren. Eerst bespreken en dan samen lekker eten. 
 
De instructiemiddag was dit jaar weer op de zondag voor Jeugdland. De vrijwilligers vinden dit prettig en 
ook voor de organisatoren werkt het rustig. We weten wie er daadwerkelijk komen en mensen die we 
missen, kunnen we nog bereiken. De middag was wel te vol en kan nog meer draaien om elkaar leren 
kennen, ook de andere kleuren. 
 
Op de avond was er deze zondag een instructie ontruimen en Ehbo. Dit is erg belangrijk en moeten we 
volhouden. Helaas was niet iedereen aanwezig en hadden diegenen zich ook niet afgemeld. 
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8.2. De uitvoering (en het Programma)  
 
Er zijn dit jaar gemiddeld 330 kinderen per dag op Jeugdland geweest. Deze kinderen werden de hele week 
door gemiddeld 85 vrijwilligers per dag begeleid. Daarnaast bleven er gemiddeld 30 kinderen slapen (dit 
was op de dinsdag- of woensdag- of donderdagavond). De EB-groep bestond uit 12 deelnemers en 8 
vrijwilligers. De integratie van gewone kinderen met de EB-kinderen was weer heel goed. Het 
deelnemeraantal was prima, het aantal vrijwilligers een stuk lager, maar zonder problemen.  
 
Het programma stond dit jaar als een huis. Het thema ‘Fryslân’ sloeg prima aan bij de kinderen. Er is heel 
weinig gebruik gemaakt van de ‘dode moment’ spelen. 
 
Wat de eerste dagen vooral speelde was de dubbelrol van enkele bestuursleden/hoofdleidingen. Ervaren is 
dat de taken die beide rollen hebben niet te combineren vallen en daardoor er problemen ontstonden. 
Gelukkig kon alles worden opgelost in goede samenwerking. Maar zeker een aandachtspunt voor 2019. 
 
Nieuw dit jaar waren Portofoons voor alle Hoofdleidingen en coördinatoren. Dat is erg goed bevallen.  
 
Hoofdleidingen aten met de eigen groep i.p.v. als hoofdleidingen allemaal samen. Dat is zeer goed bevallen. 
 
De nieuwe organisatietent had een erg onhandige indeling, we wisten pas toen hij werd neergezet waar 
de deuren zaten. Nu kunnen we voor komend jaar een betere tekening maken. 
 
Maandag 22 augustus 
1) Vlaggen maken, vrij knutselen en sport en spel. Om het groepsgevoel te maken op deze eerste dag, 
werden vlaggen gemaakt per team. Een lekkere rumoerige start van de week zoals hij hoort te zijn. De 
andere twee groepen gingen kleine renspellen doen.  
 
2) Hutten bouwen. De kinderen vonden het weer erg leuk om dit jaar hutten te bouwen. Dit is ook een 
activiteit die ieder jaar gewoon op de maandag moet worden georganiseerd. De kinderen hebben iets van 
‘zichzelf’ en ze horen bij een duidelijke groep. De hutten werden om het kampvuur gebouwd. Dit geeft ’s 
avonds tijdens het broodje bakken een mooi gezicht. Voor komend jaar willen we de kleuren wat vrijer 
laten en door elkaar laten bouwen als dat lukt. 
 
Dinsdag 23 augustus 
De dinsdag bestond uit 4 dagdelen van elk één uur; elfstedenknutsels maken; educatief (blote voetenpad, 
vossenjacht), Sport en spel (de vloer is lava, fruitsalade en knijperspel) en de waterspelen 
(nattesponzenvolley en diverse waterestafettes). 
 
Deze dag is erg goed verlopen en alle onderdelen waren ook prima uit te voeren zoals bedacht. 
 
 
Woensdag 24 en donderdag 25 augustus 
Deze twee dagen werd er gerouleerd over vier dagdelen van elk twee uren. Dit jaar bleken de dagdelen 
niet altijd genoeg activiteiten te bevatten om die uren ook actief te vullen. 
 
De dagdelen waren: 

- Knutselen 
- Sport en spel: Hindernisbaan, kwalleballen en voetbal 
- Educatief: ik hâld fan Fryslân Quiz met estafette en fopbal 
- Waterspelen: Gladiatorenbaan, survivalbaan en buikglijden 
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Vrijdag 26 augustus 
De instuif bleek weer een enorm succes. Vele luchtkussens als slingerbal, Tobbedansbaan, zeephelling, de 
gladiatorenbaan en gewone springkussens waren op het terrein neergezet. Daarnaast waren er waterspelen 
als buikglijden en natte sponzenestafette op het terrein uitgezet. Ook werd de hindernisbaan van woensdag 
en donderdag weer gebruikt. Kortom heel veel te doen voor de kinderen. De kinderen mochten zelf bepalen 
waarmee en waarop ze mochten spelen. Bij ieder onderdeel waren er vrijwilligers aanwezig die toezicht bij 
dat spel moesten houden.  
 
Het optreden van het Jeugdpasveerkorps bleek een groot succes. Zij gaven een opdeden en liepen het hele 
veld over. Vele positieve geluiden werden hierover opgevangen.  
 
Om 13.30 uur werd er gestart met het eindtoneelstuk. Na het optreden hebben we met zijn allen nog een 
keer het Jeugdlandlied gezongen. Daarna was Jeugdland  toch echt voorbij. De vrijwilligers maakten een 
grote ereboog voor alle kinderen en vele ouders/verzorgers bedankten de vrijwilligers voor hun enorme 
inzet. 
 

8.2.1. Toneelstuk 
 
Na het bepalen van het Jeugdlandthema is er heel enthousiast een toneelstuk geschreven. Nadat de 
‘acteurs’ waren gevraagd (Jeugdlandvrijwilligers), werd er vanaf mei hard geoefend. Dit met veel plezier 
en hilarische momenten. Hierdoor stond er tijdens Jeugdland een goed toneelspel en werd de rode draad 
een rondje door Fryslân erg goed aan de kinderen overgebracht.  
 
 
8.3. Avondprogramma  
 
Het avondprogramma was prima. De kassa ging echt pas stipt om 19.00 uur open, zodat de vrijwilligers 
meer tijd hadden om zich op het avondprogramma voor te bereiden. Het programma was voor 80% gelijk 
aan vorig seizoen wat het bekend maakt bij vrijwilligers. Het avondprogramma werd ook dit jaar 
gecoördineerd door een hoofdleiding. 
 
Na de ontvangst van de kinderen was er de fotospeurtocht, iets wat veel voorbereiding nodig had. Een spel 
met weinig materiaal. Daarna werden de kinderen in groepjes geleid naar het spel Levenslijn. Iets wat 
altijd erg spannend is voor de kinderen, maar erg leuk en geslaagd. Daarna was het tijd voor het 
Koekkiemonsterspel. Nog steeds de grote kraker van het avondprogramma. De kinderen vinden het 
geweldig om koekjes te zoeken en weg te lopen voor het grote Koekkiemonster.  
 
De avond werd afgesloten met een groot kampvuur en natuurlijk eigen broodjes bakken. Rond een uur of 
elf lagen de meeste kinderen moe, maar voldaan in bed. Hier werd nog een mooi verhaal verteld, waarvan 
veel kinderen het einde niet meemaakten. 
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9. Financieel Overzicht (PM) 
 
 
9.1 Begroting / realisatie 
 

 
 

9.1.1 Toelichting  
 
Hierbij tekstueel de onderbouwing van de uitgaven van Stichting KinderWerk In Leeuwarden voor de 
activiteit Jeugdland 2018.  
  
De begroting die is ingediend was € 29.000,- groot. Op basis van deze begroting is er een subsidiebedrag 
toegekend gekregen van € 12.500,-. 

 9.1.2 Bijzonderheden uitgaven 
Totaal aan uitgaven € 22.641,99 
 
Grote afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn: 

 We hebben minder geld uitgegeven aan het programma, oorzaak hiervoor is dat de stichting nog 
veel materiaal op voorraad had die gebruikt zijn voor het programma waardoor deze niet 
aangeschaft hoefde te worden. Daarnaast zijn er veel materialen door bedrijven in natura 
geschonken.  

 Arriva heeft dit jaar het busvervoer in de gemeente Leeuwarden helemaal gesponsord , waardoor 
de kinderen met een weekkaart vanuit de wijken voor niets met de bus naar het jeugdlandterrein 
konden komen. Hierdoor vielen de kosten van faciliteiten, terrein, busvervoer, transport en horeca 
lager uit. Daarnaast hadden we dit jaar minder vrijwilligers op het terrein waardoor de kosten voor 
de horeca lager uitgevallen zijn.  

 We hebben minder geld uitgegeven aan administratieve zaken, vergunning en kantoorkosten. Dit 
komt deels doordat we zakelijke abonnementen hebben opgezegd. Daarnaast heeft het bestuur 
zelf bijna geen kosten gemaakt. Daarnaast zijn veel kantoorkosten in natura door bedrijven 
geschonken waardoor deze kosten lager uitvielen.  

 De kostenpost van vrijwilligers is een stuk lager uitgevallen, dit komt doordat de 
kennismakingsavond een stuk goedkoper is uitgevallen, de locatiekosten, maar ook hadden we een 
professional ingehuurd die voorlichting heeft gegeven, maar die wilde geen vergoeding hebben 
voor de avond.  

 De kosten van promotie en kassa zijn iets gestegen, dit komt doordat het bestuur de keuze heeft 
gemaakt dat alle kinderen die op het terrein aanwezig waren een polsbandje om kregen met naam 
en wie er gebeld kon worden in noodgevallen.  
 

 
Al met al kan er gezegd worden dat de gelden die ontvangen zijn, gericht en goed zijn uitgegeven. 
 

Inkomsten 2018 2018 Uitgaven 2018 2018
Begroot Geraliseerd Begroot Gerealiseered

Subsidie 2018 12.500,00€  12.500,00€   Totaal administratieve zaken, vergunningen, kantoorkosten 4.392,00    3.033,01              
Inhoudelijk programma, spelmateriaal + EB 5.000,00    1.838,64              

Giften 250,00€        118,48€        Faciliteiten, terrein, busvervoer, transport, horeca 15.423,00 14.061,24            
Verkoop toegangskaarten 2.550,00€     2.288,00€     Sponsoring 100,00       95,85                    
Sponsoring bedrijven/Fondsen/Stichtingen 11.400,00€  11.266,92€   Promotie, voorverkoop en kassa 1.210,00    1.405,25              
Verkoop CD's 150,00€        -€               Vrijwilligers 2.875,00    2.208,00              
Rente-inkomsten 250,00€        
Eigen inleg reserve 1.900,00€     

Totaal 29.000,00€  26.173,40€   29.000,00 22.641,99            
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10. Conclusies en aanbevelingen 
 
 
10.1. Conclusies Jeugdland 2018 
 
De Jeugdlandweek is zo allesomvattend, dat er gerust gesteld kan worden dat er aan alle doelstellingen is 
voldaan. Bij elk doel is wel een voorbeeld te vertellen, waaruit blijkt dat hieraan is gewerkt. Zowel voor de 
kinderen als voor de vrijwilligers was het een erg leerzame week, vol met indrukken en nieuwe ervaringen. 
Ouders en verzorgers zijn zeer enthousiast over de opzet en uitvoering van de gehele week. Met verbazing 
hebben zij iedere dag weer de verhalen van hun kinderen gehoord. 
 
 

10.1.1. Voorbereiding  
 
 
Bestuur 
Het grotendeels nieuwe bestuur heeft keihard gewerkt en een mooie Jeugdland neergezet. Vooral 
vrijwilligers die al jaren meededen hebben gemerkt dat het een jaar was wat als “anders” werd omschreven. 
Uitdaging is nu de nieuwe structuur meer handen en voeten te geven en het wij-gevoel tussen bestuur en 
de andere vrijwilligers te vergroten. Daarom wil het bestuur ook meer financiën ter beschikking stellen voor 
lief en leed, scholing, teambuilding en het vasthouden van vrijwilligers. 
 
Instructiedagen  
De instructiedagen waren een succes voor de onervaren/nieuwe vrijwilligers. Het blijkt voor de vrijwilligers 
die al jaren meedraaien toch weinig inhoud te geven, veel herhaling doordat ze veel al eens hebben 
meegemaakt. Het is echter erg prettig dat de ervaren vrijwilligers er zijn. Zij kunnen zo hun ervaringen 
delen met de onervaren/nieuwe vrijwilligers. Externe inhuur is een grote pré. Maar de avond moet een 
rustiger programma krijgen. 
 
 
Vrijwilligers 
Er waren dit jaar voor de week een lager aantal vrijwilligers en de inzet was uitstekend. 80-90 vrijwilligers 
die aanpakken is voldoende. De werving kan zich meer richten op de specifieke opleidingen. 
 
 
Juniors 
De lang geleden ingeslagen weg met jonge vrijwilligers van 14 en 15 jaar gaat prima. Deze jongeren kregen 
een coach (ervaren vrijwilliger) en mogen meedoen als assistent-vrijwilliger. Ze kregen geen 
verantwoordelijkheid over kinderen of groepen, maar wel kleine taken om zich te ontwikkelen als leiding 
bij Jeugdland. In de voorbereiding hiervoor is niets gewijzigd. 
 
 
Materialen 
Alle materialen, met namen het knutsel materiaal, zijn van te voren verzameld. Alle vrijwilligers hebben 
hieraan mee gewerkt. Helaas bleken facilitaire materialen niet allemaal tijdig geleverd te worden ondanks 
afspraken. Ook is er erg veel gesponsord door bij elke materiaal, zowel voor het spelprogramma als de 
horeca als de faciliteiten te bekijken of het gratis of goedkoper kon. 
 
Afspraken en huisregels 
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De nieuwe huisregels (zie bijlage) werden eigenlijk klakkeloos geaccepteerd. Tijdens de 
kennismakingsavond zijn ze medegedeeld en tijdens de week ten uitvoer gebracht. 
 

10.1.2. Uitvoering  
 
Deelnemers 
Elke dag waren er veel enthousiaste kinderen. Gelukkig iets meer dan in 2017, maar nog steeds ver van 
ons hoogtepunt. Er zijn weinig problemen geweest en de EB-kids hebben zich goed geïntegreerd in de 
overige groepen. Op EHBO en opvang kinderen met moeizaam gedrag was het relatief rustig. 
 
 
Vrijwilligers 
Door minder vrijwilligers, werd er minder geklaagd, voelden ze zich meer verantwoordelijk voor hun taak 
en werkte alles efficiënter. De nieuwe vrijwilligers waren erg leergierig, de ervaren vrijwilligers stonden 
open om hen te helpen en ook de instructies hebben eraan bijgedragen dat de nieuwe vrijwilligers goed 
wisten wat er van hen werd verwacht. Naast alle vrijwilligers vanaf 16 jaar, hadden we dit jaar ook weer 
ruimte gemaakt voor deelname door jonge vrijwilligers van 14 en 15 jaar onder begeleiding van een 
persoonlijke coach. Deze jonge vrijwilligers mochten niets zelfstandig doen, alleen assisteren. Dit is weer 
erg goed bevallen. De jonge vrijwilligers zijn ook erg tevreden, wat weer perspectief biedt voor de toekomst.  
 
 
Materialen 
De materialen waren allemaal geregeld. Echter waren door miscommunicaties niet alle materialen op tijd 
aanwezig. Door de afwezigheid van een container, wat eerder als opslag fungeerde, was het dit jaar passen 
en meten om alle materialen ergens op te slaan.  
 
 
Opbouwen 
Het opbouwen van de tenten op de vrijdag voordat Jeugdland daadwerkelijk begint, is goed bevallen, al 
hebben wij ze liever op zaterdag. Er moet duidelijker bekend zijn wie de aanspreekpunten per team zijn 
tijdens de opbouw en deze teamleiders moeten minimaal twee weken voorafgaand aan de week hun rol 
en taken toebedeeld krijgen. Ook moet duidelijk op papier komen welke materialen op welke tijden al nodig 
zijn. Dit speelt al voor het tweede jaar. 
 
 
Programma 
Het programma stond als een huis. Er was weinig tot geen uitval van kinderen bij het programma. Het was 
afwisselend en leerzaam voor de kinderen. Veel programmaonderdelen sloten goed aan bij de wensen en 
ideeën van de kinderen. Het vullen van een twee-uren-durend dagdeel bleek een uitdaging. 
 
 
Terrein 
Het terrein had een ‘gezellige’ uitstraling. Iedere dag waren er corveetaken verdeeld over de groepen die 
goed werden uitgevoerd. Er werd goed gewerkt, iedereen zette zich goed in. Het schoonmaakbedrijf wat 
de toiletten schoonhield was top! 
 
We konden dit jaar gebruik maken van de wc’s, kleedruimtes en watervoorziening van LVV Friesland, MKV 
en LKV Pallas 08. Al met al top van al die mensen om mee te willen werken om Jeugdland te doen slagen. 
Ieder toonde zich bereid om een steentje bij te dragen 
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10.1.3. Afsluiting 
 
Afbouwen 
Op vrijdag werd begonnen met het afbouwen en gewerkt met taakbriefjes. Dat is zeer goed bevallen. Op 
zaterdag was alles snel klaar. Veel materialen waren tijdens de week, na gebruik, alweer schoongemaakt 
en teruggebracht naar de opslag. De tenten werden snel en vakkundig opgeruimd en het terrein was tijdens 
de week steeds weer schoon gemaakt. Al met al liep alles zeer voorspoedig, net als de rest van de week.  
 
Feest 
Geslaagd en voor herhaling vatbaar wat ons betreft. 
 
 
10.2. Aanbevelingen 

10.2.1. Voorbereiding 
 
Het steeds meer documenteren van planningen en afspraken werpt zijn vruchten af.  
 
Werving en promotie 
De promotie op basisscholen werkt steeds minder goed, en toch bereiken we steeds meer kinderen. Het 
bestuur zal dan ook een nieuw actueel plan gaan opstellen hoe met de media moeten omgaan, met 
aandacht voor de digitale kanalen. Deze aanbeveling komt uit 2017 en blijft bestaan. 
 
Juniors 
Voor komend jaar willen we de rol van begeleider/coach echt als vacature gaan opstellen zodat duidelijker 
is wat er wordt verwacht. Deze aanbeveling blijft staan vanuit 2017 
 
Coördinatie en hoofdleiding 
De coördinatoren krijgen een eigen map net als de hoofdleidingmap zodat de functie duidelijker wordt. 
 
Hoofdleidingen kunnen geen taken tijdens de week verrichten vanuit hun portefeuille. Die taak moet bij de 
coördinatie of een ander liggen. 
 
Vrijwilligers 
Omdat we de mentaliteit van aanmeldende vrijwilligers zien veranderen, willen we meer een opgesteld 
profiel voor vrijwilligers gaan gebruiken. Eerste stap is dat na aanmelding een bestuurslid contact zoek met 
de potentiele vrijwilliger en een gesprek voert over wat hij of zij verwacht en waarom hij of zij mee wil 
doen. Vervolg zal zijn dat we vrijwilligers ook vragen akkoord te gaan met dat profiel. Zodat alle neuzen 
dezelfde kant op staan. Daar hoort ook bij dat vrijwilligers die ver afwijken van dat profiel daarop 
aangesproken zullen worden voordat zij de sfeer kenteren. 
 
Sponsoren en leveranciers 
Afspraken moeten nog beter op papier staan 

10.2.2. Uitvoering 
 
Op- en afbouwen 
Er moet duidelijker bekend zijn wie de aanspreekpunten per team zijn tijdens de opbouw en deze 
teamleiders moeten minimaal twee weken voorafgaand aan de week hun rol en taken toebedeeld krijgen. 
Ook moet duidelijk op papier komen welke materialen op welke tijden al nodig zijn. We zouden graag op 
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zondag voorbeeldhutten maken, maar dan moet er die dag ook hout zijn. We moeten de vluchtroutes 
bespreken met alle vrijwilligers op zondag! De afbouwkaartjes moeten goed uitgezocht worden en beter 
verdeeld. 
 
 
Programma 
Het concept wat er ligt, is prima. Vaste onderdelen die jaarlijks terugkomen en nieuwe activiteiten die de 
kinderen prikkelen om het te ontdekken op het gebied van educatie, (re)creatie, sport- en waterspelen. 
Bedenk goed of het onderdeel inderdaad genoeg uitdaging biedt voor een grote groep kinderen van 80 - 
100 deelnemers voor twee uren. 
 
 
Bijeenkomsten 
Het start-etentje met de Coho is erg fijn, maar dan moet iedereen om 17 uur weg zijn van het terrein en 
komt de Coho om 19 uur terug. Dan bespreken we volgend jaar ook eerst zaken betreffende programma 
i.p.v. op de zondag. En gaan we daarna pas eten. Op zondag is er dan alleen een kwartiertje dagstart zoals 
elke dag. 
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Nawoord 
 
Jammer dat de week Jeugdland altijd weer zo snel voorbij is. Al die blije kinderen, vrolijke gezichten van 
ouders en enthousiaste vrijwilligers. Wij hopen dat we u een beeld hebben gegeven hoe fantastisch 
Jeugdland is voor de kinderen en de vrijwilligers en dat u ons wilt blijven steunen. 
 
Het jeugdwerk is en blijft belangrijk voor een stad als Leeuwarden. Met evenementen timmert Leeuwarden 
al goed aan de weg, maar het zou prachtig zijn als er meer stedelijke evenementen voor de jeugd en 
jongeren worden georganiseerd, waarbij ontmoeting en integratie centraal staan.  
 
De vrijwilligers van Stichting KWIL hebben door de jaren heen de nodige deskundigheid in huis kunnen 
halen en streven er naar meer stedelijke activiteiten te organiseren. De vrijwillige deskundigen binnen de 
organisatie willen graag hun kennis overdragen aan de nieuwe (jonge) vrijwilligers met waarmee de 
continuïteit bewaard blijft en er een natuurlijke doorstroom blijft binnen de organisatie. Daardoor is er veel 
mogelijk en zult u ons naast het organiseren van Jeugdland, hopelijk vaker tegenkomen bij evenementen 
en festivals binnen de gemeente Leeuwarden. 
 
Uiteraard zullen we met veel Leeuwarder talent onze uiterste best doen om ook volgend jaar weer een 
grandioos Jeugdland te organiseren.  
 
Tot ziens, tot Jeugdland! 
 
Het bestuur van Stichting KWIL 
Peter Schleiffert 
Leoni Vogelzang 
Leonie Slappendel 
Sanne Scheffer 
Gerry van Ingen 
Richard van der Meer 
Stefan Visser  
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