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JAARVERSLAG SLICKS (Stichting Landelijk Info Centrum Kansspel Spelers)
Het expertisecentrum kansspelen en gokproblematiek, voor en door ervaringsdeskundigen uit de
gokwereld en deskundigen uit de wetenschap. Met plezier bieden wij het jaarverslag en de jaarrekening
over 2018 aan, waarbij een zo groot mogelijke transparantie nagestreefd is.
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1. Inleiding
Het is als belangenbehartiger moeilijk om een plaats in de systeemwereld van de gokindustrie (overheid en
kansspelaanbieders) te veroveren. Het gaat om enorme financiële belangen (miljarden) waarbij de politiek
verantwoordelijken het kansspelverslavingspreventiebeleid en uitvoering van de zorgplicht overlaten aan zelfregulatie
(casino’s maken goede sier hiermee onder de misleidende naam: “Responsible Gaming”). Dit systeem van de slager
keurt zijn eigen vlees heeft zo zijn nadelen.
De invloed van de gokindustrie in onze maatschappij groeit en blijft groeien. De mensen om wie het gaat hebben
geen officiële stem en worden nauwelijks betrokken bij de tot standkoming en uitvoering van beleid.
Ondertussen is het aantal gokverslaafden nog nooit zo hoog geweest (van 20.000 naar nu 80.000) en is het aantal
mensen dat professionele hulp zoekt zo laag (van 4800 in 1998 naar nu 2100 op jaarbasis). De professionele
verslavingszorgwereld (GGZ) en de overheden bepalen wat het beste is voor de burger in een onderlinge
onaantastbare verwevenheid, waarbij weer allerlei belangen zoals positie, poppetjes en financiën centraal staan.
Ondanks de preventieplannen uit 2015 (door Trimbos en verslavingszorg gemaakt in opdracht van het ministerie)
tonen de cijfers aan dat het contact van de GGZ met haar achterban allang verloren is. Hierdoor is ook op
gemeentelijk niveau een lacune ontstaan van kennis en kunde bij kansspelverslaving problematiek. Dit uit zich dan in
een restrictief kansspelvergunningen beleid bij de gemeentelijke OOV (Openbare Orde en Veiligheid) met over het
algemeen zonder gemeentelijke visie over kansspelverslavingspreventie.
Omdat wij de meest uiteenlopende ellende hebben meegemaakt en/of gezien door het fenomeen kansspelverslaving,
zijn wij bijzonder gemotiveerd om anderen, maar ook vooral onze jeugd, te behoeden voor de door ons gemaakte
“fouten”.
Dit is de brandstof waarmee wij onze ervaringskennis en deskundigheid inzetten voor een betere maatschappij. Wij
willen dat iedereen die meedoet in de gokwereld geïnformeerd is over hoe de instrumenten van de gokindustrie
werken, wat hun invloed op de menselijke psyche is en wat de risico’s zijn. Maar ook wat de ware kans is om te
winnen en tegelijker tijd bewustwording creëren van het vaststaande gegeven dat je op de lange duur altijd verliest.
Onze Ervaringsdeskundigen zijn in het verleden gezwicht voor de verleidingen van de gokindustrie en hebben
onverantwoord gegokt op kansspelen. Hierdoor kregen zij met grote persoonlijke problemen te maken zoals
schulden, relaties op de schop, dakloosheid, suïcide en andere maatschappelijke problemen. Nu zetten wij ons in
om een veilige, eerlijke en transparante gokwereld te realiseren waardoor onverantwoord gokgedrag tot het minimum
beperkt blijft.
Wij werken aan weerbaarheid tegen misleiding in de gokwereld (Gambling Awareness) en gaan voor veiligheid,
eerlijkheid en transparantie.
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2. Voorwoord
2018 was het jaar van werken aan de organisatie en de doelstellingen van Slicks. Steeds weer fine tunen,
samenwerkingsverbanden zoeken met deskundigen uit de wetenschap, ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en
belangenorganisaties.
Oplossingen en producten bedenken; uitwerken en toetsen, mensen helpen, voorlichting geven en de wereld
laten zien dat we er zijn en niet weg gaan. Met het statement “de oplossingen beginnen bij de professionele
ervaringsdeskundige” willen we impact bereiken.
In 2018 was het grootste probleem voor Slicks het vinden van financiën om de organisatie te laten groeien. Een
ander, niet minder dringend probleem, was/is de onbekendheid van het fenomeen gokproblematiek en de taken die
de gemeenten daarvoor hebben op het gebied van welzijn en zorg. Denk o.a. aan schulden, dakloosheid, geestelijke
gezondheidszorg, kortom het hele MO/(o)GGZ gebied. Tot onze grote verbazing konden wij in 2018 geen enkele
gemeente in Nederland vinden met een doordacht kansspelverslavingspreventiebeleid.
In december 2018 ontving Slicks een projectsubsidie van het ministerie van Justitie en Veiligheid om een landelijk
adviesorgaan de “Raad van Kansspel Spelers” op te zetten. Een rechtstreeks gevolg van het regeerakkoord waar
ervaringsdeskundigheid een belangrijke rol krijgt bij preventie en zorgplicht. Dit adviesorgaan zal in 2019 opgericht
zijn en de overheid en vergunninghouders van kansspelen gevraagd en ongevraagd gaan adviseren op het gebied
van kansspelverslavingspreventiebeleid en de zorgplicht bij kansspelen.
Het gebrek aan financiering was gelijk ook onze grootste frustratie. De financiële balans tussen degenen die
het gokken promoten en zij die vanuit ervaringsdeskundige betrokkenheid werken aan vermindering van de
gokproblematiek, is echt zoek. Tegenover de miljarden verdienende gokindustrie staat een ervaringsdeskundigen
organisatie die het moet doen met eigen inbreng van tijd en geld van de direct betrokkenen.
Het bovenstaande geschetste beeld is de harde werkelijkheid. Maar ook in 2019 en 2020 gaan wij onverdroten door
met onze missie. Ondertussen raken wij met Slicks steeds meer gespecialiseerd en wordt onze invloedsfeer groter,
met dank aan iedereen die eraan meewerkt.
Het mogen opzetten van de RvKS, is een mooie erkenning en geeft hoop op de toekomst. Gaan onze politici en
overheden eindelijk inzien dat participatie van de doelgroep het beste resultaat geeft?
Raymond Aronds (Voorzitter Slicks).

3. Wat willen we?
Bevorderen van een evenwicht tussen enerzijds de sociale- en algemeen maatschappelijke belangen van
kansspelspelers en anderzijds de belangen van de gokindustrie. Belangrijk onderdeel is het voorkomen van
kansspelverslaving en andere maatschappelijke problemen als gevolg van onverantwoord gokgedrag bij kansspelen.
Dat doen we door de gokproblematiek integraal aan te pakken d.m.v. belangenbehartiging, kennis centraliseren en
informatie- en steun geven.

4. Samenstelling bestuur
Voorzitter: 		
Secretaris: 		
Penningmeester:
1e Bestuurslid: 		
2e Bestuurslid: 		

Raymond Aronds
Ingrid Dahoe
Arthur Lopulalan
vacature
vacature
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5. Acties in 2018
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

Onderzoeken naar meerwaarde ervaringsdeskundigheid bij therapieën.
Onderhouden Amsterdamse lotgenoten groep.
Interview met opvoeders over gamen & gokken door hun kinderen.
Brandbrieven gestuurd naar alle Kamerfracties en eerste Kamerleden in verband met de legalisering van online
gokmarkt. Geachte volksvertegenwoordiging,
Het is één voor twaalf. Straks is de regulering van het online gokken, de KOA, een feit. De gokindustrie krijgt
steeds meer invloed in onze samenleving. Het volume risico- en probleemspelers zal groter worden. Het
ontbreekt aan een gezond contragewicht van onafhankelijke ervaringsdeskundige consumenten/kansspelspelers
die ongevraagd en gevraagd hun mening kunnen geven over beleid en uitvoering van de gokindustrie. De
consument heeft eigen verantwoording voor gokverslaving, de kansspelaanbieders hebben een zorgplicht.
Tussen deze twee groepen is geen gestructureerd overleg of recht geregeld. De Nederlandse regering staat
participatie van de burger voor. Wij missen medezeggenschap van de mensen waar het over gaat en verzoeken u
dringend om dit per wet te regelen. Een voorbeeld is de WMCZ waar cliënten het recht van medezeggenschap
hebben.
Voor meer uitleg verwijzen wij u naar de bijlage
Verdere ontwikkeling voorlichting voor voortgezet onderwijs “Toeval in de greep” door Piet Blokland en Raymond
Aronds. Zie verder www.vustat.eu
Werkbezoeken aan Holland Casino en speelhallen om in de gaten te houden hoe de zelfregulering “Responsible
Gaming” in real life werkt.
Meewerken aan GGZ in de wijk in Amsterdamse Spaandammer buurt.
Verdere ontwikkeling stop- en volgkaart en hiervoor samenwerking zoeken met Maatschappelijke Dienstverlening.
Presentatie Slicks bij de Kansspelautoriteit.
Voorbereidende gesprekken met ministerie Justitie en Veiligheid over het oprichten van een landelijk
adviesorgaan de Raad van Kansspel Spelers, resulterend in en subsidie aanvraag op 17 december 2018.
Gesprek met Stieneke van der Graaf tweede kamerlid van de Christen Unie, over ervaringsdeskundigheid en
gokverslaving voor oplossingen en preventie.
Subsidie aanvraag informatie en inlooppunt in Amsterdam West. Stadsdeel kent de gokproblematiek niet
aanvraag loopt op niets uit.
Werkconferentie schulden te lijf.
Gesprek met OOV gemeente Amsterdam en GGD over de gokproblematiek. GGD ziet geen toename
en actie is volgens hen niet nodig. OOV houdt vast aan een restrictief beleid dat echter niets zegt over
kansspelverslavingspreventie.
Informatie bijeenkomst ministerie Justitie en Veiligheid over de lagere regelgeving KOA.
Start met proeftuin GGZ in West. Voorbereidingen om laagdrempelig een informatie steunpunt in te richten in
Huis van de Wijk. Meewerken aan Samen Beter in Westerpark.
Contacten met kansspelindustrie over preventie kansspelverslaving.
Overleg met verslavingszorg/VKN over de term ‘verantwoord spelen’ i.v.m. kansspelverslavingspreventie.
Resultaat: ‘verantwoord spelen’ dekt niet de lading, kan misleidend werken. Term moet eigenlijk ‘verantwoord
gokken’ zijn.
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6. Beleidsplan 2019 / 2020
Dit meerjarig beleidsplan geeft inzicht in: de manier waarop de stichting haar werk uitvoert om haar
doelen te bereiken.
• het werk dat de Stichting doet
• de manier waarop de Stichting fondsen werft
• het beheer van het vermogen van de Stichting
• de besteding van het vermogen van de Stichting
De stichting heeft voor 2019/2020 drie taken geformuleerd:
1. Een vertegenwoordiging van en door ervaringsdeskundigen te organiseren die ervoor zorgt dat de input van de
kansspelspelers in Nederland invloed heeft op de zorgplicht en het kansspelverslavingspreventiebeleid volgens
de Wet op de Kansspelen (WOK). De legalisering van de wet Kansspelen op Afstand is een belangrijk aspect
hierbij;
2. HET expertise centrum kansspelen en gokproblematiek in Nederland te zijn dat bestaat uit drie pijlers:
a. Belangenbehartiging;
b. Het vormen van een kenniscentrum over alles wat met kansspelen en gokken te maken heeft,
met als kern de combinatie ervaringskennis en wetenschap;
c. Steun en informatievoorziening;
3. Het voorkomen en/of verminderen van de sociale- en maatschappelijke problematiek als gevolg van het
onverantwoord gokken op kansspelen. Onderdelen zijn o.a. : het organiseren en introduceren van “Gambling
Awareness” in Nederland, workshops, evenementen en andere activiteiten die gericht zijn op preventie en
vroegsignalering van de gokproblematiek zoals kansspelverslaving of bijvoorbeeld de vermenging van gamen
& gokken. Dit doen we door het delen van ervaringen, het geven van kennis en inzicht en het creëren van
bewustwording over de risico’s en gevaren die bij kansspelen op de loer liggen. Doelgroepen zijn direct
betrokkenen zoals; opvoeders/scholen, professionals uit de zorg maar ook de risico- en probleemspelers zelf.

7. Ontwikkeling
De verdere ontwikkeling van de Stichting heeft de nodige inzet gevraagd van ons bestuur en de vrijwilligers.
Belangrijkste thema’s waren de inzet van ervaringsdeskundigheid, verdieping van contacten en de ontwikkeling
van het kenniscentrum. Een aanzet werd gemaakt met het plaatselijk verlenen van steun en geven van informatie.
Weliswaar nog low profile maar de erkenning en het enthousiasme van meewerkende plaatselijke organisaties waren
verfrissend om te mogen meemaken. Een domper was het op de “lange” wachtlijst zetten van ervaringsdeskundigen
organisatie Slicks bij Verslavingskunde Nederland, waardoor een belangrijke bron van informatie voorziening en
deling van wederzijdse kennis over de gokproblematiek voorlopig niet mogelijk is.
Het uitwerken van het beleidsplan 2019/2020 met de geformuleerde taken, het opzetten van het landelijk advies
orgaan de Raad van Kansspel Spelers en het vinden van financiering voor de verdere professionalisering van Slicks,
vormen het hart van onze doelen. Het organiseren van draagvlak en bekendheid van onze organisatie, om deze
doelen te bereiken, blijft op de agenda.
Hoe dan ook zal de stichting op scherpe wijze landelijke en stedelijke activiteiten gaan ontwikkelen om de
gokproblematiek aan te pakken.
Hiervoor is doorzettingsvermogen, inzet en een duidelijk helder doel nodig. Het bestuur maakt met dit beleidsplan
duidelijk hoe het naar de toekomst kijkt.
Het jaarverslag, jaarplan, financieel jaarverslag en de begroting zijn meetinstrumenten om vooruit te kijken maar ook
om te evalueren wat we hebben bereikt. Het geeft een goed inzicht in de activiteiten, projecten en werkzaamheden
van Slicks.
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8. Uitwerking aanpak Slicks
01 Doelstelling
Slicks wil opkomen voor het algemeen belang van kansspelspelers in de Nederlandse gokwereld, opdat zij veilig
en weerbaar kunnen deelnemen aan de gelegaliseerde kansspelen. De te ontwikkelen activiteiten richten zich
op het sociaal maatschappelijk belang van de kansspelspeler, het voorkomen en verminderen van de oorzaken en
gevolgen van onverantwoord gokgedrag, introductie van onze visie op Gambling Awareness en vroegsignalering/
preventie kansspelverslaving. De focus richt zich op het realiseren van laagdrempelige voorzieningen met inzet
van ervaringsdeskundigen en vrijwilligers. Voorbeelden zijn: opzetten kenniscentrum kansspelen, organiseren van
voorlichting, geven van weerbaarheidstrainingen en inrichten van steun- en informatiepunten.
02 Aanpak gokproblematiek
02.1 Missie
Onze missie is te zorgen voor een gezond evenwicht in de belangen van de kansspelspeler en die van de
gokindustrie. Wij willen dat onverantwoord gokken op kansspelen voorkomen en verminderd wordt. Als het dan
toch mis gaat is er adequate hulpverlening beschikbaar gespecialiseerd in kansspelverslaving en aanverwante
problematiek. Daarbij is er samenwerking tussen ervaringsdeskundige organisaties, maatschappelijke hulpinstanties
en de verslavingszorg mogelijk met ruimte voor innovatie zoals de inzet van de professionele ervaringsdeskundige
als cliëntondersteuner. De professionaliteit van de ervaringsdeskundige is gebaseerd op een combinatie van
ervaringsdeskundigheid, ervaringskennis en wetenschap. Een kenniscentrum met up to date database over alles wat
met kansspelen/gokken te maken heeft is ondersteunend hieraan.
02.2 Visie
Het realiseren van een veilige, eerlijke en transparante gokwereld waar door de gecombineerde inzet van
wetenschap, ervaringskennis, maatschappelijke hulpverlening en verslavingszorg
de best mogelijke kansspelverslavingspreventie gehanteerd wordt en bij gokproblematiek adequate hulpverlening
direct voorhanden is.
In een ideale gokwereld is er plaats voor een onafhankelijke organisatie waar de kansspelspeler op basis van
ervaringskennis vertegenwoordigd wordt bij overheid en kansspelaanbieders, en het gokken op het gelegaliseerde
kansspel is transparant, veilig en eerlijk met zo min mogelijke nadelige maatschappelijke- en sociale gevolgen. Het
is noodzakelijk dat elke kansspelspeler zich bewust is van de risico’s, weet wat de ware kans is om te winnen en
inzicht heeft hoe het spel precies werkt maar ook welke invloed de spelomgeving op de speler heeft (Gambling
Awareness). Wij willen dat alle deelnemers in staat gesteld worden om deze kennis en vaardigheden te verkrijgen bij
elke deelname aan een gelegaliseerd kansspel aanbod.
Onderdeel is het op constante peil houden van onze expertise en autoriteit door het kritisch monitoren van alle
bewegingen in de gokbranche en deze gegevens bij te werken in onze database.
Omdat Amsterdam naar onze schatting(11.500) de grootste groep risico- en probleemspelers van alle steden in
Nederland heeft, zijn wij hier gestart met onze initiatieven voor het algemeen maatschappelijk belang. Onze schatting
is gebaseerd op het totale aantal (180.000), de bevolkingsopbouw en het grote aanbod (19 gokhallen en 2 Holland
Casino’s) van landbased gokgelegenheden in Amsterdam.
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9. Werkgroepen
We gaan het samen doen!
Het is belangrijk voor het bestuur dat alle verschillende kwaliteiten van mensen optimaal benut gaan worden. Teams
(werkgroepen) rondom thema’s organiseren. De mate van uitwerking per werkgroep kan verschillen. Een aantal acties
zijn al in gang gezet zoals het opzetten van de projectstructuur. Het bestuur geeft de opdracht aan de werkgroepen.
Elke werkgroep heeft een projectleider/voorzitter die eindverantwoordelijk is voor het samenwerken en evalueren.
Om de implementatie succesvol te laten verlopen zijn de voorwaarden en medewerking van de werkgroepen van
groot belang. Om de Stichting Slicks met al de activiteiten en werkgroepen draaiende te houden, hebben we naast
ervaringswerkers, vrijwilligers nodig en willen we vrijwilligers en ervaringsdeskundigen binden. In het document
vrijwilligersbeleid wordt beschreven wat vrijwilligers nodig hebben wat als basis kan dienen voor alle diensten welke
door vrijwilligers t.b.v. de Stichting worden geleverd. Daarnaast wordt hierin aangegeven wat de vrijwilligers aan
ondersteuning van de Stichting kunnen verwachten.
Poule van ervaringsdeskundigen
a. Het geven van de Gambling Awareness Training.
b. Bemensen informatie- en inlooppunten. Het kunnen geven van informatie, steun, advies of doorverwijzing.
c. Het geven van voorlichting aan: scholen/opvoeders/docenten/ondersteuners/sporttrainers/ambtenaren/cliënten.
Inzicht in de instrumenten van de gokindustrie. Welke zijn er, hoe werken die, hoe herken ik die en wat is de bedoeling
ervan voor welke doelgroepen? M.a.w. wat zijn de onverantwoorde kansspelgedragingen en elementen in de werk/
leer/opvoed/spelomgeving met handvatten voor actie.
Realiseren en onderhouden database
Een database opzetten en uitbreiden met daarin o.a. de specifieke kenmerken van alle typen gelegaliseerde
kansspelen met de omgevingsfactoren beschreven. Elk kansspel en zijn aanbieder wordt uitvoerig beoordeelt op
werking en invloed op de speler. Daarbij komen ook de achtergronden van oorzaken en aanleidingen van verslaving
aan bod. Maar ook informatie over behandelingen, maatschappelijke ontwikkelingen en waar de beste hulp gevonden
kan worden. Dit is een “on going” proces.

10. Maatschappelijk Opvang/(o)GGZ
De stichting Slicks is aangesloten bij het GrootMo/GGZ overleg in Amsterdam om de sociale- en maatschappelijke
gevolgen van onverantwoord speelgedrag en gokverslaving op de Amsterdamse kaart te zetten bij de gemeente,
burgers en zorginstellingen. Speerpunten hierbij zijn schuldhulpverlening, vroegsignalering en preventie. Contacten
met maatschappelijke organisaties en verslavingszorg instellingen zijn en worden gelegd.

11. Samenwerking organisaties
Slicks is in overleg met Clientenbelang Amsterdam om als lid organisatie te werken aan verdere groei.
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12. Vermogen
De Stichting Slicks in Amsterdam is als ANBI verplicht administratie te voeren. Uit de administratie moet blijken welke
bedragen (per bestuurder) aan onkostenvergoeding zijn betaald. In de statuten en het huishoudelijk reglement van
de Stichting is dit goed en duidelijk beschreven. Bestuursleden zijn wel gerechtigd privé gedane of voorgeschoten
uitgaven en gereden kilometers te declareren. Voor declaraties wordt het standaardformulier “declaratie” gehanteerd,
zoals opgesteld door de penningmeester; ·Bestuursleden zijn niet gerechtigd vacatiegeld te declareren. Wij willen
benadrukken dat de bestuurders van de Stichting Slicks in Amsterdam zich vrijwillig inzetten. Zij ontvangen geen
beloning en mogen niet over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen. Alle
inkomsten en uitgaven worden beschreven in de jaarstukken. Na goedkeuring worden de jaarstukken op de website
geplaatst.
Afwezigheid van winstoogmerk
Aangezien Stichting Slicks in Amsterdam geen winstoogmerk heeft, behoort volledig (financieel) inzicht tot de
belangrijkste informatiebronnen. Een goede administratie begint bij het registreren van donateurs, giften, relaties
(crediteuren en debiteuren), communicatie en abonnementen.
Bestemming liquidatiesaldo
De stichting heeft het volgende in de statuten vastgelegd: Indien het bestuur besluit tot ontbinding komt bij een batig
saldo vereffening toe aan een andere Algemeen Nut Beogende Instelling met een soortgelijke doelstelling.
De werving van gelden Stichting Slicks in Amsterdam
Er is subsidie ontvangen van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor het opzetten van de Raad van Kansspel
Spelers de RvKS. Echter voor de werkzaamheden van Slicks die daarbuiten vallen is nog steeds geen financiering.
De wijze waarop de Stichting Slicks in Amsterdam fondsen wil werven.
De Stichting wil geld binnen krijgen door baten voortgekomen uit de door de stichting ontplooide activiteiten,
subsidies en/of fondsenwerving en/of crowdfunding, donaties en giften, schenkingen, erfstellingen, legaten en
lastbevoordelingen, revenuen van het vermogen, alle overige bijdragen en inkomsten.
De werving van gelden gebeurt o.a. door een professionele subsidieaanvrager op basis van “no cure no pay” tegen
een overeengekomen uurtarief maar ook door onze vrijwilligers.
Financiën
Wil de Stichting kunnen groeien in haar activiteiten dan is er geld nodig. Het geld zal besteed worden aan alle te
ontwikkelen en te ontplooien activiteiten noodzakelijk om de doelstellingen te kunnen verwezenlijken.
Globaal overzicht van de kosten en inkomsten van de Stichting tot 1 januari 2019
Om ons doel te bereiken zijn alle kosten voor 2018 wederom uit privé gelden van het bestuur betaald. Dit kan
natuurlijk niet voortduren en het is bij lange na niet genoeg om onze doelstellingen te bereiken. Daarom is ons
belangrijkste doel in 2019 het vinden van financiën. Op 31 december 2018 laat de balans van de stichting een
negatief vermogen zien van - € 298,00
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13. Financiële verslaglegging 2018

10

www.slicks.info

13. Financiële verslaglegging 2018

11

www.slicks.info

