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Voorwoord  
 
De stichting KWIL bestond in 2020 14 jaar. Stichting KWIL heeft dit jaar vanwege COVID-19 
weinig kunnen organiseren.  
 
Met dit jaarverslag willen wij inzichtelijk maken waar de stichting in 2020 zoal haar 
medewerking aan heeft verleend en wat de stichting wel mogelijk heeft 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. 
 

3. Organisatiestructuur 
In 2020 werd de kerncommissie (zo noemen we vanaf dit seizoen het bestuur) gevormd door 5 
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 KWIL een bestand van meer dan 120 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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Formatie 
Formatie Kerncommissie in 2020: 
Voorzitter   Peter Schleiffert  Algemene zaken en Sponsoring 
Penningmeester  Lizetta Zwemer  Financiën 
Secretaris   Leoni Vogelzang  Algemene zaken 
Algemeen lid   Zoë Bult   Extra begeleiding   
Algemeen lid   Stefan Visser   Facilitair 
 
Formatie Talentendag 

Geen 
 
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 
➢ Beheer kassa en indeling 

 
Taken Portefeuille Financiën en sponsoring 
➢ Begroting, verantwoording en jaarverslag 
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➢ 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 

 

4. Vrijwilligers 
Momenteel beschikt de stichting KWIL over een vrijwilligersbestand van 120 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 ziet er op toe hoe de stagiaire functioneert en zal feedback en tips 
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geven aan de stagiaire om zich verder te kunnen ontwikkelen, en waar nodig een 
stagebeoordeling invullen.  
 
Dit jaar hadden we geen 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 2020 
19 augustus tot en met 23 augustus - Jeugdland speldagen 2020 
Vanwege de pandemie is er tot ver in mei geprobeerd toch de kinderspelweek te laten 
doorgaan. Helaas was dat niet mogelijk gezien de beperking voor evenementen. Er is daarom 
met man en macht gewerkt aan Jeugdland speldagen. 4 dagen overdag activiteiten voor 
wisselende groepen die daardoor elk een halve dag aanwezig waren. Zo konden we met heel 
weinig vrijwilligers binnen de geldende veiligheidsmaatregelen toch die kinderen het 
Jeugdlandgevoel bieden met sport en spel.  
--------------------------- 
Voor het eerst sinds 1988 gaat de kinderspelweek Jeugdland niet door. Maar de plannen voor 
de kinderspelweek gaan mee naar 2021 en voor déze zomer is iets anders leuks bedacht: de 
Jeugdland speldagen! Ben je tussen de 6-12 jaar en wil jij het vakantiegevoel beleven en je even 
lekker uitleven met sport- en spelactiviteiten in de laatste week van de basisschoolvakantie? 
Dan kun je je opgeven voor twee dagdelen sport en spel. Je komt twee ochtenden óf twee 
middagen op het vertrouwde Jeugdlandterrein. 
 
Er staan geen tenten en er zijn geen overnachtingen, wel zijn er de spellen die de kinderen 
gewend zijn. Ander groot verschil is dat er veel kleinere groepen zijn. Dit jaar zijn er 4 groepen 
van 20 kinderen met 12 vrijwilligers in plaats van 100 vrijwilligers en 350 kinderen. Maar dat zal 
de pret niet drukken! 
 
Er zijn nog drie grote verschillen: 
Je kunt alleen meedoen als je je vooraf hebt aangemeld via onze website. Je krijgt een 
reserveringsnummer en je kleur. Er worden geen kaarten verkocht via de winkels of aan de 
kassa. 
Er is helaas dit jaar geen ruimte voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben. In 2021 
natuurlijk wel weer. 
 
Je wordt alleen toegelaten wanneer je door een ouder/verzorger bij de entree wordt gebracht. 
Reden is dat de organisatie een gesprek wil hebben over je gezondheid. Er is daarom dit jaar 
geen busvervoer geregeld. En, het is helemaal gratis! 
 
 
25 september - Ontvangst PommerantenPrijs 2020 Aed Levwerd 
https://www.aedlevwerd.nl/activiteiten/pommeranten-pries/  
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Die organiseert elk jaar in de laatste zomervakantieweek Jeugdland, een vijfdaags vakantiekamp 
voor jongeren die niet op vakantie kunnen. Dat ,,grenst aan het utopische’’, stelde Meerdink, 
die ook aanhaalde hoe er dit jaar, vanwege corona, veel minder jongeren deelnamen. De prijs 
werd in ontvangst genomen door voorzitter Peter Schleiffart, bijgestaan door Zoë Bult en Stefan 
Visser. 
 
Eind december – Handgeschreven kerstkaarten naar alle vrijwilligers 
Zeker in deze tijd waarin de binding tussen de organisatie en vrijwilligers, en vrijwilligers 
onderling vervaagt, is het van belang de naam naar voren te laten komen. 

7. Sponsoring en externe relaties 
Fondsen en Stichtingen werden aangeschreven in 2020 om stichting KWIL te ondersteunen, niet 
alleen voor Jeugdland maar ook voor het verder professionaliseren van onze organisatie. Veel 
vaste en zelfs de laatste jaren opgebouwde sponsoren haakten vanwege de pandemie af.  
 
Gelukkig wilde de gemeente de speldagen wel subsidiëren.  
 
Doelstellingen voor 2021 zijn o.a.:  

● Sponsorenbestand opnieuw opbouwen 
● Geplande wijzigingen in vereenvoudiging Jeugdland bewerkstelligen en daarmee kosten 

reduceren 
● En daarmee het kostendekkend maken van Jeugdland 
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8. Verwachtingen en doelstellingen 2021 
 
Zoals iedere gezonde organisatie heeft ook de stichting KWIL doelstellingen voor het jaar 2021. 
 
In de allereerst plaats is het zaak de groep vrijwilligers terug te halen bij de organisatie. 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 hadden we het streven dit weer goed op de kaart te zetten en te organiseren. Dit plan 
komt helaas op de lange baan.  
 
Vanuit het evaluatieverslag van Jeugdland 2019 zijn er een aantal doelen opgesteld voor 
Jeugdland 2021 (een jaar ertussen vanwege COVID19). 
 
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 kort en bevat weinig concrete informatie omdat de kerncommissie slechts 
enkele malen via online-overleg bijeen is geweest en de speldagen maar 2 dagen betroffen en 
35 kinderen trokken. Desalniettemin hopen wij 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 
de vrijwilligers is jonger dan 20 jaar. 
 
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 
 


