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Voorwoord  
 
De stichting KWIL bestond in 2018 12 jaar. Stichting KWIL heeft ook dit jaar Leeuwarden’s Got 
Talent en Jeugdland georganiseerd.  
 
Met dit jaarverslag willen wij inzichtelijk maken waar de stichting in 2018 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, 
 
Peter Schleiffert 
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 2018 werd het bestuur gevormd door 7 vrijwilligers. Ieder heeft zijn/haar eigen 
competenties waardoor de stichting KWIL garant kan staan voor diverse stedelijke activiteiten. 
Naast het bestuur heeft de stichting een commissie Talentendag en vele vrijwilligers die 
meewerken om activiteiten te organiseren. Daarbij heeft KWIL een bestand van meer dan 150 
vrijwilligers waarop het bestuur een beroep kan doen voor het uitvoeren van de activiteiten. 
 
De dagactiviteiten op diverse feestdagen zoals we die jarenlang hebben georganiseerd waren 
helaas door gebrek aan organisatoren niet meer te realiseren. 
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3. Organisatiestructuur 
 
Organogram  
 

Taken 
Taken bestuur: 
➢ Beleid uitzetten en bewaken. 
➢ Eindverantwoordelijk voor alle activiteiten. 
➢ Voortgang van de activiteiten bewaken 

 
Taken portefeuille Inhoudelijk programma 
➢ Spelprogramma voor Jeugdland maken 
➢ Toneel en lied maken 
➢ Verantwoordelijk voor Extra Begeleiding groep 

 
Taken portefeuille vrijwilligers 
➢ Werving 
➢ Kennismaking en instructie 
➢ Draaiboek 
➢ Waardering, feest en lief en leed 

  
Taken portefeuille Algemene zaken 
➢ Vergaderingen inclusief agenda en notulen 

Bestuurscommis
sie 
 

Inhoudelijk 
programma 

Commissie 
Talentendag 

Vrijwilligers Faciliteiten 
PR, 

Voorverkoop en 
kassa 

Algemene 
zaken 

Financiën en 
Sponsoring 
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➢ Organisatorisch draaiboek en vergunning aanvraag 
➢ Beheer protocollen IVH 
➢ Jaarplanning 

 
Taken portefeuille PR, voorverkoop en kassa 
➢ Folders en posters 
➢ Promotie (ook online) 
➢ Website beheer 
➢ Beheer kassa en indeling 

 
Taken portefeuille Financiën en sponsoring 
➢ Begroting, verantwoording en jaarverslag 
➢ Subsidie aanvraag 
➢ Boekhoudprogramma en contact accountant 
➢ Declaraties 
➢ Fondsenbeleid en sponsoring 

 
Taken portefeuille Faciliteiten 
➢ BHV, EHBO 
➢ Vervoer 
➢ Horeca 
➢ Op- en afbouwen terrein, inclusief alle materialen 

 
Taken Talentendag commissie 
➢ Organiseren, uitvoeren en evalueren Talentendag 

 
Formatie 
Formatie Bestuur in 2018: 
Voorzitter   Peter Schleiffert  Algemene zaken en Sponsoring 
Penningmeester  Leonie Slappendel  Financien 
Secretaris   Leoni Vogelzang  Algemene zaken 
Algemeen lid   Gerry van Ingen  Inhoudelijke programma 
Algemeen lid   Richard van der Meer  PR, voorverkoop en kassa 
Algemeen lid   Sanne Scheffer  Vrijwilligers 
Algemeen lid   Stefan Visser   Facilitair 
 
Formatie Talentendag commissie  
Contactpersoon bestuur Roderick Slof (via Richard vd Meer) 

Lian Wilming 
    Theo ten Brug 
    Hayo Hellinga 

  Huub Degens 
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4. Vrijwilligers 
 
Momenteel beschikt de stichting KWIL over een vrijwilligersbestand van meer dan 150 
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 commissie Talentendag en het 
organiseren van Jeugdland.  
 
Nieuwe vrijwilligers werven wij via mond-tot-mondreclame, vrienden en kennissen, scholen, 
vrijwilligersservicepunt, de media en tijdens de activiteiten die we organiseren. 
 
(Nieuwe) vrijwilligers worden door meer ervaren vrijwilligers begeleid. Ook bieden wij 
instructiebijeenkomsten voor alle vrijwilligers. Deze instructiemomenten worden door eigen 
deskundige vrijwilligers georganiseerd en soms nodigen we externe deskundigen uit. 
 
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 (Extra Begeleiding) tijdens Jeugdland en kinderen met AD(H)D, PDD-nos 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, 
meewerken in een commissie, 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 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 2018 
 
* 4 maart – Talentendag 2018 
De Talentendag heeft twee karakters. Enerzijds biedt het kinderen de mogelijkheid zich te 
presenteren op een podium en voor een publiek: Leeuwarden’s got talent. Anderzijds biedt 
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 200 bezoekers, 16 vrijwilligers van de stichting KWIL en 25 vrijwilligers 
van de diverse organisaties die aan deze dag mee werkten. 
 
* 24 juni – Coördinatoren Hoofdleidingen (CoHo) Jeugdland bijeenkomst  
Tijdens deze CoHo-bijeenkomst leren de Coördinatoren en Hoofdleidingen elkaar kennen. De 
taakverdeling, verantwoordelijkheden en individuele sterke en zwakke punten worden 
besproken zodat we van elkaar weten waar we een goede aanvulling op elkaar zijn. Verder 
worden een aantal documenten doorgenomen ter voorbereiding op Jeugdland. Dit betreft 
onder andere Hoofdleiding-map, (organisatorisch) draaiboek en de communicatie. 
 
* 4 juli - Instructieavond vrijwilliger Jeugdland 2018 
Op 4 juli was de instructieavond voor de vrijwilligers van Jeugdland. Op deze avond stond het 
kennismaken met elkaar centraal. Dit jaar met een goed programma, naast het bespreken van 
het (organisatorisch) draaiboek was er ruim voldoende tijd om elkaar te leren kennen, vragen 
te stellen en alles te weten te komen over de stichting. Er werd ook een workshop gegeven 
over hoe je om kunt gaan met kinderen met lastig of vervelend gedrag.  
 
* 26 augustus - Instructie/kennismaking vrijwilligers Jeugdland 2018 
Op deze instructiemiddag worden de dagelijkse gang van zaken tijdens Jeugdland besproken 
onder andere door middel van het doornemen van het (organisatorisch) draaiboek. Elk jaar 
zijn er naast een vaste groep vrijwilligers ook weer veel nieuwe vrijwilligers. Deze middag is 
een mooie start om elkaar beter te leren kennen.  
 
* 27 augustus tot en met 31 augustus - Jeugdland 2018 
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 vrijdag en de afbouw is t/m zaterdag erna. 
Gemiddeld waren er per dag 350 kinderen en 108 vrijwilligers. Het thema was Jeugdland 
Rondje Fryslân en rondom dit thema waren er iedere dag activiteiten. Op maandag was er het 
jaarlijkse hutten bouwen. een activiteit die niet meer weg te denken is. Op dinsdag, woensdag 
en donderdag zijn er activiteiten (per dagdeel) in de categorieën educatie, creativiteit, sport 
en waterspel. Deze activiteiten zijn elk jaar anders en sluiten aan bij het thema. Op vrijdag was 
er een grote instuif. De kinderen mogen dan zelf weten wat ze deze dag gaan doen. 
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Activiteiten die tijdens de week gedaan zijn kunnen ze nog een keer doen. Het optreden van 
Pasveerkorps zorgde voor een goede sfeer op het terrein. 
 
Dit jaar was er een bijna compleet nieuw bestuur en lag de focus tijdens de week op het 
ontdekken van ieders interesses en kwaliteiten om voor het komende seizoen een duidelijke 
taakverdeling te maken. 
 
* 1 september – Eindfeest Jeugdlandvrijwilligers 2018 
Op zaterdagavond als Jeugdland voorbij is en alles is opgeruimd, vindt het eindfeest plaats. 
Een feest voor alle vrijwilligers van Jeugdland om te vieren dat we weer een fantastische week 
hebben neergezet met zijn allen. Met muziek van de dj, feestverlichting, een zaal omgetoverd 
tot horrorruimte en lekkere hapjes en drankjes hebben de vrijwilligers geheel in het thema 
“Spooky” een leuke afsluiter gehad in Zaal en Zo. 
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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 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.  
 
Alle Jumbo-filialen in Leeuwarden sponsoren voor het eerst mee en er wordt gesproken over 
een stedelijke opzet voor 2019. Ook zijn er vele kleine nieuwe sponsoren bijgekomen door 
nieuw netwerk aan te boren. 
 
Doelstellingen voor 2019 zijn o.a.:  

● Vasthouden van bestaande sponsoren, Jumbo-deal eruitslepen 
● Uitbreiden van het sponsorenbestand 
● Het optimaal blijven benutten van de mogelijkheden die fondsen onze stichting 

kunnen bieden. Cyclus inbouwen. 
● Het kostendekkend maken van de afzonderlijke activiteiten van KWIL  
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8. Verwachtingen en doelstellingen 2019  
 
Zoals iedere gezonde organisatie heeft ook de stichting KWIL doelstellingen voor het jaar 
2019. 
 
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 heeft zijn vruchten afgeworpen. Er is destijds 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.  
Toch merken we een terugloop in het aantal vrijwilligers en willen we graag, samen met de 
vrijwilligers bekijken wat we nog beter kunnen doen. Het werkdocument uit 2009 zal de 
nodige aanpassingen moeten hebben, wat we in 2019 zullen gaan oppakken.  
 
Verder zullen we vrijwilligers meer gaan betrekken bij de organisatie van activiteiten en hen 
van daaruit begeleiden en opleiden naar eventueel een bestuursfunctie. 
 
Belangrijk blijft om nieuwe mensen ‘vast te houden’. Dit doen we d.m.v. begeleiden, 
deskundigheidsbevordering en vooral waardering en vertrouwen te geven.  
 
Ook moet het nieuw sinds halverwege 2017 zittende bestuur nog een stevigere basis vormen 
en is de uitstraling van het bestuur naar de andere vrijwilligers een groot aandachtspunt. 
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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. Er zijn maar weinig 
organisaties die zoveel jonge vrijwilligers actief hebben als onze stichting. Maar liefst 50% van 
onze 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 
 
 
 
Het bestuur van de stichting KWIL 
 


