
Stichting KinderWerk In Leeuwarden (KWIL) 
Postbus 2634  
8901 AC Leeuwarden 
www.kwil.nl                                                                          
info@kwil.nl                   KinderWerk In Leeuwarden 
 

Stichting KinderWerk In Leeuwarden (KWIL)  --  rek. nr. 5104204  -- Handelsregister KvK. te Leeuwarden no. 01-112704 

 
 

Jaarverslag  
Stichting  

KinderWerk In Leeuwarden 
2019 

 
 



Stichting KinderWerk In Leeuwarden (KWIL) 
Postbus 2634  
8901 AC Leeuwarden 
www.kwil.nl                                                                          
info@kwil.nl                   KinderWerk In Leeuwarden 
 

Stichting KinderWerk In Leeuwarden (KWIL)  --  rek. nr. 5104204  -- Handelsregister KvK. te Leeuwarden no. 01-112704 

Voorwoord  
 
De stichting KWIL bestond in 2019 13 jaar. Stichting KWIL heeft ook dit jaar Holland’s Got Talent 
en Jeugdland georganiseerd.  
 
Met dit jaarverslag willen wij inzichtelijk maken waar de stichting in 2019 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Stichting KinderWerk In Leeuwarden (KWIL) 
Postbus 2634  
8901 AC Leeuwarden 
www.kwil.nl                                                                          
info@kwil.nl                   KinderWerk In Leeuwarden 
 

Stichting KinderWerk In Leeuwarden (KWIL)  --  rek. nr. 5104204  -- Handelsregister KvK. te Leeuwarden no. 01-112704 

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 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 150 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 
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Formatie 
Formatie Bestuur in 2019: 
Voorzitter   Peter Schleiffert  Algemene zaken en Sponsoring 
Penningmeester  Leonie Slappendel  Financiën 
Secretaris   Leoni Vogelzang  Algemene zaken 
Algemeen lid   Richard van der Meer  PR, voorverkoop en kassa 
Algemeen lid   Sanne Scheffer  Vrijwilligers 
Algemeen lid   Stefan Visser   Facilitair 
 
Formatie Talentendag 
Contactpersoon bestuur Roderick Slof 

Lian Wilming 
 Huub Degens 
 Anne-Lotte Wenning 

 
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 
➢ Organisatorisch draaiboek en vergunning aanvraag 
➢ Beheer van protocollen In Veilige Handen 
➢ Jaarplanning 

 
Taken Portefeuille PR, voorverkoop en kassa 
➢ Folders en posters 
➢ Promotie (ook online) 
➢ Website beheer 
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➢ 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 
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4. Vrijwilligers 
 
Momenteel beschikt de stichting KWIL over een vrijwilligersbestand van 100 vrijwilligers. De 
meeste vrijwilligers zijn via de kindervakantieweek Jeugdland binnen onze stichting gekomen. 
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 en 
de media en tijdens de activiteiten die we organiseren of ondersteunen. 
 
(Nieuwe) vrijwilligers worden door meer ervaren vrijwilligers begeleid. Ook bieden wij elk 
instructie avond voor alle vrijwilligers die deelnemen aan Jeugdland. 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 op (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 of 
werkgroep, meewerken in een commissie of werkgroep, een activiteit coördineren of meehelpen 
bij een activiteit. Al deze taken gebeuren onder begeleiding van de stagecoördinator. Deze l ziet 
er op toe hoe de stagiaire functioneert en zal feedback en tips geven aan de stagiaire om zich 
verder te kunnen ontwikkelen, en waar nodig een stagebeoordeling invullen.  
 
Dit jaar hadden we tijdens Jeugdland een aantal stagiaires. Deze stagiaires voeren hun 
maatschappelijke stage uit, van de middelbare school of vullen de vrije studiepunten in van de 
HBO opleiding. 
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6. Activiteiten 2019 
 
24 februari - Talentendag 
De Talentendag vindt elk jaar plaats op de laatste zondag van de voorjaarsvakantie. Deze dag 
biedt kinderen de mogelijkheid hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen en te laten zien.  
 
Het ontdekken en ontwikkelen van talenten is mogelijk gemaakt tijdens verschillende workshops, 
aangeboden door verschillende sport- en hobbyclubs en Stichting KWIL, waaronder streetdance, 
turnen, boogschieten, bloemschikken en mozaiken. Daarnaast is er ook in 2019 weer 
Leeuwarden’s got talent georganiseerd. Hierbij zijn er een aantal acts, uitgevoerd door kinderen 
tussen de 5 en 14 jaar, uitgevoerd op gebied van zang, dans en muziek. Uit deze acts is een 
winnaar gekozen welke met een beker gekroond wordt tot winnaar.  
 
De presentatie was dit jaar in handen van Arie C en Blije Bart. Er waren gastoptredens van Circus 
Saranti en Streetdance Urban RAW.  
 
Er waren deze dag bijna 100 bezoekers, 20 vrijwilligers van de stichting KWIL en 30 vrijwilligers 
van de diverse organisaties die aan deze dag mee wekten. 
 
12 mei – Coördinatoren Hoofdleidingen (CoHo) Jeugdland bijeenkomst  
Tijdens deze CoHo-bijeenkomst zijn er een aantal documenten doorgenomen ter voorbereiding 
op Jeugdland. Dit betreft onder andere Hoofdleiding-map, het programma en  draaiboek en de 
communicatie. Tevens worden de individuele sterke en zwakke punten besproken, zodat we van 
elkaar weten waar we een goede aanvulling op elkaar zijn. De vergadering werd afgesloten met 
pizza’s.  
 
3 juli - Instructieavond vrijwilliger Jeugdland 2019 
3 juli was de instructieavond voor de vrijwilligers die in 2019 deelnemen tijdens Jeugdland. Op 
deze avond stond het kennismaken en samenwerken met elkaar centraal. Er was een externe 
spreker uitgenodigd die een interactieve workshop gaf met samenwerken als thema. Daarnaast 
is het kennismaken met elkaar en de organisatie een vast onderdeel, wat als zeer prettig wordt 
ervaren door nieuwe vrijwilligers. Om de avond actief te houden is er door elke groep een spel 
gedaan, die tijdens Jeugdland ook gespeeld wordt.  
 
19 augustus tot en met 23 augustus - Jeugdland 2019 
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 300 kinderen en 90 vrijwilligers. Het thema was Jeugdland 
Onderwaterland en rondom dit thema waren er iedere dag activiteiten georganiseerd. Op 
dinsdag, woensdag en donderdag zijn er activiteiten in de categorie educatie, creativiteit, sport 
en waterspel. Op vrijdag een grote instuif. De kinderen mogen dan zelf weten wat ze deze dag 
gaan doen. Activiteiten die tijdens de week gedaan zijn kunnen ze nog een keer doen. In 2019 
was het Jeugdpasveerkorps weer aanwezig om een spetterende afsluiting te verzorgen en een 
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workshop te geven.  
 
24 augustus – Eindfeest vrijwilligers 2019 
Om alle vrijwilligers te bedanken is er op zaterdag een eindfeest georganiseerd, ook om Jeugdland 
2019 met z’n allen af te sluiten. Het feest had als thema: Proud to be Fout. Alle vrijwilligers hadden 
hun best gedaan om de kleding aan te passen op het thema. Het feest heeft op een externe locatie 
plaatsgevonden, met een DJ, lichtshow en entertainment in thema, was het een geslaagde 
afsluiting van de week. Bijna alle vrijwilligers waren aanwezig.  
 
30 november – Reünie Jeugdland 2019 
Op 30 November is er een reünie georganiseerd bij de bowlingbaan. Zo’n 60 vrijwilligers waren 
hierbij aanwezig. Tijdens de avond hebben we gebowld, bijgekletst en herinneringen opgehaald 
van Jeugdland.  
 

7. Sponsoring en externe relaties 
Fondsen en Stichtingen werden aangeschreven in 2019 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 2020 zijn o.a.:  

● Vasthouden van bestaande sponsoren  
● Het optimaal blijven benutten van de mogelijkheden die fondsen onze stichting kunnen 

bieden. 
● Het kostendekkend maken van Jeugdland 
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8. Verwachtingen en doelstellingen 2020 
 
Zoals iedere gezonde organisatie heeft ook de stichting KWIL doelstellingen voor het jaar 2020. 
 
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. 
 
Wegens organisatorische redenen heeft er in 2020 geen Talentendag plaatsgevonden. Voor 2021 
hebben we het streven dit weer goed op de kaart te zetten en te organiseren. Hiervoor gaan we 
in 2020 met een aantal enthousiaste vrijwilligers in gesprek hierover.  
 
Vanuit het evaluatieverslag van Jeugdland 2019 zijn er een aantal doelen opgesteld voor 
Jeugdland 2020. 
 
Spelprogramma 
Het heeft goed gewerkt om hoofdleidingen en ervaren vrijwilligers te betrekken bij het 
ontwerpen van het spelprogramma. Dit zouden we dus moeten blijven doen de komende jaren.  
 
Instructiemomenten 
Omdat we een grote groep vrijwilligers hebben die jaarlijks terugkeren is het belangrijk de 
instructiemomenten goed vorm te geven. Informatief genoeg voor nieuwe vrijwilligers en nieuw 
en afwisselend genoeg voor vrijwilligers die vaker meedoen. 
 
Afbouw 
In tegenstelling tot de opbouw, loopt de afbouw nog niet helemaal soepel. Er zou nog meer 
overzicht gecreëerd kunnen worden door duidelijk aan te geven wat er van de vrijwilligers 
verwacht wordt en beter te controleren of taken goed uitgevoerd worden. 
 
Programma 
De educatieve onderdelen kunnen meer educatief worden. Bij het maken van het spelprogramma 
kan gebruik worden gemaakt van de draaiboeken uit de eerste jaren nadat het onderdeel 
educatief is ingevoerd. Hier kan veel inspiratie uit gehaald worden.We zijn de afgelopen jaren 
bezig om het programma te versimpelen. Hier kan nog een slag in gemaakt worden.  
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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% 
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 
 


