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Voorwoord
Met dit beleidsplan willen wij, stichting KinderWerk In Leeuwarden inzichtelijk maken welke
doelstellingen de stichting nastreeft en aan welke activiteiten wij een bijdrage leveren en
welke activiteiten wij zelf organiseren.

Daarnaast zal er een inzicht worden gegeven op welke wijze wij de financiële middelen
werven voor de activiteiten, het beheer hierover is geregeld en hoe we deze middelen
besteden.

Voor meer inhoudelijke informatie over onze activiteiten verwijzen wij u graag naar de
jaarverslagen.

Namens stichting KinderWerk In Leeuwarden
Marian Hoekstra
Voorzitter
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1. 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.
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2. Doelstellingen Stichting KWIL
De Stichting streeft 3 hoofddoelstellingen na, te weten:

a) Het ontwikkelen, ondersteunen en begeleiden van activiteiten ten behoeve van – of door
kinderen uit alle lagen van de bevolking, ongeacht hun religieuze of levensbeschouwelijke
achtergrond en al dan niet met een gedragsstoornis of handicap, zulks in de gemeente
Leeuwarden, en ter bevordering van hun opvang, ontspanning, ontwikkeling, ontplooiing,
ontmoeting, overname van normen en waarden en welzijn;
b) Het activeren en stimuleren van (jeugdige) vrijwilligers om zich te ontwikkelen, ontplooien en
vormen op het gebied van samenwerken – en werken met kinderen, het geven en nemen
van verantwoordelijkheden en het erkennen en respecteren van normen en waarden;
c) Alle activiteiten die met het vorenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen
zijn, alles in de ruimste zin.
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3. Organisatiestructuur
Het bestuur wordt gevormd door 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.

3.1 Organogram
Stichtings
bestuur

Commissie
Sponsoring

Commissie
Stagiaires en
Junioren

Commissie
“In Veilige
Handen”

Commissie
Jeugdland

Werkgroep
Programma

Commissie
Voorjaarsact. /
Najaarsact.

Commissie
Talentendag

Talentendag

Koningsdag

Loop
Leeuwarden

Hemelvaarts
dag

Fiets
Elfsteden
tocht

Commissie
Collecte
Jantje Beton

Skeve
Toren Dagen

Jaarmarkt

Gezinsbeurs
WTC
EXPO

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

Taken sponsorcommissie:
Financiën voor de activiteiten organiseren

Taken Stagecommissie:
Begeleiden stagiaires en contact met het onderwijs

Taken commissie In Veilige Handen:
Invoeren protocollen betreffende de toolkit “in veilige handen”
Bewaken van processen en protocollen ten aanzien van “in veilige handen”

Taken Jeugdlandcommissie:
Organiseren, uitvoeren en evalueren Jeugdland

Taken Talentendag:
Organiseren, uitvoeren en evalueren Talentendag (Leeuwarden’s got Talent)

Taken Voorjaars- / najaarscommissie:
Organiseren, uitvoeren en evalueren voorjaars- en najaarsactiviteiten

Taken Jantje Betoncommissie:
Organiseren, uitvoeren en evalueren collecte stichting KWIL
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4. Activiteiten
* 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.

* 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 door middel van workshops: Ontdek je talent.

* Koningsdag
Door de gemeente Leeuwarden worden op deze dag vele activiteiten georganiseerd. Tijdens
deze dag mag KWIL hier ook een bijdrage aan leveren door met een aantal luchtkussens te
staan en vrijwilligers van de stichting schminken kinderen.

* Loop Leeuwarden
Tijdens de Loop Leeuwarden is Stichting KWIL aanwezig met schminken en luchtkussens, om
de kinderen te vermaken.

* Hemelvaartsdag
Tijdens de traditionele bloemetjesmarkt mag de Stichting, op een in overleg met gemeente
bepaalde plaats staan, met luchtkussens en een schminkkraam om kinderen te vermaken.

* Fiets Elfstedentocht
In samenwerking met een van onze sponsoren vermaakt Stichting KWIL kinderen door
middel van luchtkussens en een schminkkraam.
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* Jeugdland
Grote kindervakantieweek voor kinderen van 6 t/m 12 jaar al dan niet met een beperking,
van maandag t/m vrijdag. Gemiddeld komen er per dag 365 kinderen en helpen er 108
vrijwilligers. Elk jaar is er een thema waaromheen activiteiten worden georganiseerd Op
dinsdag, woensdag en donderdag zijn er 4 activiteiten in de categorie educatie, creativiteit,
sport en waterspel. Op vrijdag een grote instuif en afsluitend (theater)voorstelling.

* Skeve Toren Dagen
De Leeuwarder Skeve Toren Dagen zijn een initiatief van LOF Binnenstadsmanagement,
winkeliersverenigingen en Netwerk Coltrane en vinden plaats op een aantal zondagen.
Tijdens de Skeve Toren dag is er muziek in de gracht en kinderspelletjes op de Brol,
Nieuwestad en Wilhelminaplein. Ook Stichting KWIL is daarbij aanwezig met schminken en
een luchtkussen.

* Jaarmarkt
KWIL staat ook vaak op de jaarmarkt Leeuwarden welke altijd in september wordt
gehouden. De kinderen worden vermaakt met luchtkussens en schminken.

* Gezinsbeurs WTC Expo
De Gezinsbeurs in het WTC richt zich op aanstaande en kersverse ouders en gezinnen met
peuters, kleuters en kinderen tot en met 12 jaar. Kinderen kunnen zich vermaken met de
vele activiteiten op de beurs. Onder andere stichting KWIL is hierbij aanwezig om kinderen te
schminken.

* Nieuwe Activiteit 2016
In de herfst van 2016 willen we een nieuwe activiteit gaan organiseren Deze activiteit zal gericht zijn
op cultuur, theater en podiumkunsten. Veel kinderen die in een sociaal achterstandssituatie
verkeren, komen weinig tot niet in aanraking met cultuur in de vorm van theater- en filmkunst.
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5. Financiën
De stichting KWIL kan activiteiten organiseren en uitvoeren dankzij subsidies van gemeente
en fondsen, donateurs, sponsoren, deelnemersbijdragen (zo laagdrempelig mogelijk) en
gulle gevers.

5.1 Werven
Voor de activiteiten die de stichting volledig zelf organiseert en de verantwoordelijkheid
voor draagt, te weten de Talentendag, Jeugdland en de nieuwe activiteit, vragen we de
gemeente Leeuwarden om een bijdrage (subsidie). Dit gezien het feit dat het stedelijke
activiteit betreft en valt onder de regeling ‘subsidie vrijwilligers speciaal jeugdwerk’. Naast de
subsidie van de gemeente, schrijven we voor deze activiteiten, ook eens in de 2 of 3 jaar een aantal
fondsen aan.

Alle activiteiten die de stichting organiseert of een bijdrage aan levert, hebben een stedelijk
karakter en passen binnen onze doelstelling. Voor de verschillende activiteiten hebben we
materialen nodig. Een aantal materialen kunnen we aanschaffen door middel van geld dat
beschikbaar is gesteld door sponsoren of donateurs. Andere materialen worden gratis
beschikbaar gesteld door sponsoren.

5.2 Beheer
De stichting heeft een penningmeester die de financiën van de stichting doet. Na afloop van
het boekjaar worden de cijfers en de jaarafsluiting gecontroleerd door een accountant, die
op geen enkele wijze verbonden is aan onze stichting.

Naast de penningmeester, hebben de voorzitter en de secretaris de beschikking over
inloggegevens en/of bankpas en hebben hierdoor toegang tot de bankrekeningen. Vier keer
per jaar is er een beleidsvergadering met het bestuur. Tijdens deze vergaderingen worden
de financiën van de stichting besproken. In maart wordt de jaarrekening van het afgelopen
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jaar besproken en vastgesteld. Bij de overige vergadering (het bestuur vergadert één keer
per maand) worden de financiën van de specifieke activiteiten besproken.

Na afloop van een activiteit waarvoor subsidie is ontvangen van de gemeente en/of een
bijdrage beschikbaar is gesteld door een fonds, wordt een evaluatieverslag van de
betreffende activiteit opgesteld en beschikbaar gesteld aan de gemeente en fondsen en aan
hen verstuurd. Overige sponsoren, donateurs en belangstellenden kunnen dit verslag op
verzoek ontvangen.

5.3 Besteding
Alle financiële middelen die de stichting op welke wijze dan ook ontvangt, komen ten goede
van de stichting. Het overgrote gedeelte (90 procent) wordt gebruikt voor de doelgroepen
(kinderen in de leeftijdscategorie 6 t/m 12 jaar, al dan niet met een beperking, en de
vrijwilligers die de activiteiten op verschillende wijze ondersteunen) waarvoor de activiteiten
worden georganiseerd. Waarbij de kanttekening gemaakt moet worden, dat van dit gedeelte
rond de 85 procent rechtstreeks ten goede komt van de kinderen. Dit in de vorm van
materialen, etc. Dit betreft eenmalige materialen (meestal huur) en materialen die
aangeschaft worden. De overige 15 procent wordt gebruikt om de vrijwilligers te
ondersteunen in de breedste zin van woord.

Van de totale financiële middelen betreft een gedeelte (10 procent) exploitatiekosten. De
stichting heeft een aparte secretariaat, waarbij de secretaris de werkzaamheden vrijwillig
verricht, en een aantal materialen waarvoor afschrijvingen gelden. Daarnaast heeft de
stichting een opslag gehuurd om de materialen die in eigendom zijn, op een juiste wijze op
te slaan.

Het bestuur ontvangt geen bezoldiging voor de werkzaamheden, hooguit een
onkostenvergoeding.
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9. Nawoord
Door middel van dit beleidsplan hebben we een overzicht willen verschaffen die ons ook
door de belastingdienst wordt gesteld, in het kader van de ANBI wetgeving.
Voor meer gedetailleerde informatie betreffende de stichting en de verschillende
activiteiten verwijzen we graag naar onze website (www.stichtingkwil.nl) en andere social
media (facebook).

Er is besloten om in dit beleidsplan geen specifieke financiële overzichten op te nemen. Op
verzoek zijn deze uiteraard beschikbaar.

De 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.

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.stichtingkwil.nl

Het bestuur van de stichting KWIL
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