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Jaarverslag en jaarrekening 2017
Kort jaarverslag 2017 en financiële verantwoording
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Oprichting Stichting Landelijk Info Centrum Kansspel Spelers (SLICKS) 15 juni 2017. Kosten gemaakt voor
notaris en inschrijving kamer van koophandel. In totaal € 350,00
Bankkosten tot 31 december 2017 € 52,00
Tot 31 december 2017 is er een negatief saldo ontstaan van 402 euro.
Meer jaren beleidsplan 2017/2018 gemaakt en goedgekeurd in vergadering SLICKS op 1 september 2017.
Pre fase diensten voor stoppen en begeleiden met gokken. (stop- en volgkaart)
Pre fase voorlichtingsmateriaal en workshop weerbaarheid en inzicht kans en toeval. (Toeval in de greep)
Vrijwilligers bij stichting betrekken. Er zijn diverse gesprekken geweest. Mensen zijn gekomen en gegaan. Nu
vaste kern van 2 vrijwilligers die betrokken zijn bij communicatie en techniek en de ontwikkeling van apps voor
begrip kans en toeval. Te implementeren o.a. bij middelbare scholen.
Contacten gezocht en gevonden bij verslavingszorginstellingen en bijbehorende cliëntenorganisaties.
Aangesloten bij maatschappelijke platform in Amsterdam. Het GrootMO/oGGZ platform. Contact gezocht met
cliëntenorganisatie Cliëntenbelang Amsterdam. Nog in gesprek over lidmaatschap SLICKS bij Cliëntenbelang
Amsterdam.
Contacten gezocht en gevonden bij de Kansspelautoriteit en ministerie Veiligheid en Justitie. Uitwisseling van
ervaringskennis en verstevigen betrokkenheid voor de collectieve belangenbehartiging van alle kansspelspelers
in Nederland.
Begonnen met langzaam website bouwen. Kunnen nog niet vol beginnen vanwege ontbrekende financiën.
Werkgroep Realiseren en onderhouden database. Is nog in ontwikkeling. Betrokken vrijwilligers zijn inmiddels
afhaakt vanwege ontbrekende financiën.
Werkgroep aanvragen subsidies ingericht. Zijn bezig maar is moeilijk te realiseren vanwege onbekendheid
gokproblematiek.
Start gemaakt met onderzoeken hoe ervaringsdeskundigen het best ingezet kunnen worden. In verband hiermee
SLICKS vrijwilligersbeleid ontwikkeld.
Bezoeken aan diverse congressen, deelnemen aan onderzoeken, meewerken aan consultaties rondes.

We gaan door met de gokproblematiek meer op de Nederlandse kaart te krijgen. Voor meer inzicht verwijzen wij door
naar ons beleidsplan zie verder op de SLICKS website www.slicks.info
Aldus goedgekeurd op bestuursvergadering vrijdag 12 januari 2018
Getekend voorzitter: Raymond Aronds
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