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JAARVERSLAG 2019

De Stichting Landelijk Info Centrum Kansspel Spelers, het expertisecentrum kansspelen en 
gokproblematiek vanuit ervaringswijsheid. Wij zijn (ervarings-) deskundigen uit de gokwereld 
en wetenschap. Met plezier bieden wij het jaarverslag en de jaarrekening over 2019 aan, waarbij 
transparantie en duidelijke verslaglegging nagestreefd is. Door Corona perikelen en achterstallige 
correcties is het jaarverslag verlaat.

Adres:   Marco Polostraat 291 B, 1056 DN Amsterdam
Telefoon:   06-43817631
Contact:   info@slicks.info
Website:    www.slicks.info
Bankrekeningnummer: NL29ABNA0247995088
RSIN-nummer:  857671728
KvK-nummer:   68975546

VOORWOORD

Mede door onze lobby is het gelukt om; de inzet van ervaringsdeskundigen t.b.v. het 
kansspelverslavingspreventiebeleid op de kaart te zetten. Met dank aan degenen die hier aan 
getrokken hebben en specifiek aan ‘ons’ Tweede Kamerlid waardoor deze inzet in het regeerakkoord 
terecht gekomen is. 
Daarna was het oprichten van een adviesorgaan van ervaringsdeskundigen (de RvKS), dat mee vorm 
kan geven aan het kansspelverslavingspreventiebeleid van kansspelaanbieders en overheden, de 
belangrijkste uitdaging voor Slicks. Hier ging veel tijd, moeite en aandacht naar toe. 
Belangrijke medewerking kregen wij van het ministerie van Justitie en Veiligheid door financiering 
van het project en tussentijdse monitoring. Daardoor is er een noodzakelijke versterking van het 
kansspelverslavingspreventiebeleid in Nederland gerealiseerd. Net op tijd, want door de opening van 
de online gokmarkt in 2021 zal de gokproblematiek alleen maar toenemen. 
Andere beleidsdoelen kregen minder aandacht, maar deze grote hebben we in onze zak. 
De samenwerking met de ambtenaren van het ministerie was prettig te noemen, waarbij we het 
gevoel hadden gehoord te worden. 
Ik dank iedereen die direct of indirect aan de totstandkoming van de RvKS meegewerkt heeft.   
Raymond Aronds, voorzitter.  
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1. Inleiding

O.a. door het mobiliseren van ervaringsdeskundigen en achterliggende ervaringsdeskundigen organisaties, heeft 
Slicks ervoor gezorgd dat er een landelijk adviesorgaan, de RvKS, tot stand gekomen is. Oorspronkelijk bedoeld als 
apart onderdeel van Slicks, maar door een tussentijdse koerswijziging van het stichtingsbestuur RvKS, heeft Slicks 
geen positie meer in deze stichting. 
Sinds 15 december 2019 is de onafhankelijke stichting, de Raad voor de Kansspel Spelers, een feit.  
Slicks heeft met de oprichting van de RvKS een uiterst belangrijk maatschappelijk doel bereikt, dat zeker gaat 
meehelpen om de gokproblematiek in Nederland te verminderen. 
Parallel lopend aan de RvKS blijven wij bezig om de invloed van ervaringsdeskundigen in 
kansspelverslavingspreventiebeleid en regelgeving te versterken. 
 
Gesteund door het regeerakkoord en lagere regelgeving, kunnen wij, ervaringsdeskundigen, nu dus verder werken 
aan het verbeteren van het kansspelverslavingspreventiebeleid van kansspelaanbieders en overheid. Echter grote 
belangen en miljarden zijn gemoeid bij kansspelen. Steeds meer geld verdienen blijft het belangrijkste motief van 
de gokindustrie. De belastingdienst en de Nederlandse overheid snoepen mee in deze carrousel van winsten. De 
slogans zijn o.a. :  ‘een avondje uit, leuk en gezellig’, ‘doe mee en mis niks’, ‘speel je favoriete spel’ verkopen je de fata 
morgana  ‘iets voor niets’.  De gevolgen van onverantwoord gokken zijn echter niet misselijk met grote persoonlijke, 
sociale en maatschappelijke problemen. 
Gokverslaving is van oudsher het ondergeschoven kindje van de verslavingszorg geweest. Mede daarom zijn er nog 
steeds geen echt werkende behandelingen tegen gokverslaving, is er weinig vertrouwen in de GGZ, en bestaat 
er een verontrustend gebrek aan maatschappelijke kennis van de gokproblematiek oftewel er is geen algemene 
“Gambling Awareness” in Nederland. 
Daarom blijft de integrale aanpak van Slicks onverminderd nodig. 

Kort projectverloop 

Voor het oprichten van het landelijk adviesorgaan de RvKS werd (per 17 december 2018) door het ministerie van 
Justitie en Veiligheid projectsubsidie toegekend.  
De projectduur werd verlengd van zes maanden naar 12 maanden(complexe materie), er was regelmatig overleg met 
het ministerie. 
Het zoeken naar geschikte personen/ervaringsdeskundigen en/of meewerkende organisaties verliep moeizaam, 
niet iedereen was ervoor te porren. Ongewilde of gewilde onbekendheid met het fenomeen ervaringsdeskundigen 
expertise en invloed, zorgden voor lauwe reacties. Samenwerking werd gezocht met belangrijke stakeholders. Zo was 
er vanuit de gokindustrie weinig interesse of medewerking met één uitzondering. De Quality manager van een grote 
speelhallen organisatie was erg betrokken, chapeau. Een vooruitziende blik en betrokkenheid bij de problematiek 
kan hem niet ontzegd worden. Maar ook de verslavingszorg en andere landelijke belangenorganisaties toonden 
geen interesse. Uiteindelijk hadden uit dit zorgsegment 2 aparte verslavingszorginstellingen belangstelling en een is 
gebleven. Verschillende ervaringsdeskundigen (op persoonlijke titel) namen deel aan de oprichtingsgroep in totaal 
acht tot tien betrokkenen. Omdat er meer sturing nodig was en veel gedaan moest worden werd een bestuur i.o. 
aangesteld. Op een later moment werd er door dit bestuur besloten tot een andere koers waardoor de zittende 
voorzitter i.o. (Slicks) is afgetreden.
Op persoonlijke titel hebben de directeur van IGHD, de (toenmalige) voorzitter van de AGOG en de directeur van 
POGG het bestuur van de stichting RvKS (Raad voor de Kansspel Spelers) verder gevormd. Dat de naam veranderd 
is, oorspronkelijk Raad van Kansspel Spelers, is gelegen aan de tussentijds veranderde beleidsrichting van deze 
onafhankelijke stichting. 
Uiteindelijk is er dankzij ons initiatief en onvermoeibare inzet, toch een degelijke partij op de Nederlandse 
gokmarkt gekomen. Een extra partij die vanuit ervaringsdeskundigheid invloed kan uitoefenen op het 
kansspelverslavingspreventiebeleid. 
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2. Doel Slicks
 
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 
gokverslaving en andere maatschappelijke problemen als gevolg van onverantwoord gedrag bij kansspelen. Dat doen 
we door het behartigen van de collectieve belangen van kansspelspelers en andere specifieke doelgroep(en), zoals 
de risico- en probleemspelers (180.000). 

3. Samenstelling bestuur

Voorzitter:   Raymond Aronds
Secretaris:   Aphra van Arondeyn 
Penningmeester:  Reggie Dinsbach 

1e Bestuurslid vacature
We hebben voorlopig R. Henkel bereid gevonden om als financiële man bij de stichting te komen. Hij is wel bezig 
met het zoeken van een nieuwe baan als controller. Hoe lang hij nog bij ons kan blijven is onduidelijk. Hij heeft 
voornamelijk gewerkt aan het financiële jaarverslag 2019 en herstructurering van de boekhouding. 

2e Bestuurslid vacature
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4. Rapportage begroting 2019

Drie taken:

1. Afdeling belangenbehartiging: organiseren vertegenwoordiging; 

In de jaarrekening 2018 heeft Slicks zijn missie uiteengezet en deze vertaald in voornemens die in 2019 hun beslag 
zullen krijgen. De financiële kant van deze voornemens werd nader toegelicht en begroot. Het grootste gedeelte 
van de voor 2019 geplande werkzaamheden betrof het opzetten van de RvKS. Met grote inzet hebben wij de RvKS 
bekendheid verschaft bij kansspelspelers, kansspelaanbieders en bij de betrokken overheidsinstanties. Met het 
oog op kansspelverslaving preventie wilden wij hen tot deelname bewegen. Tegenover de grote tijdsinzet stond een 
bescheiden succes. Er waren veel uiteenlopende belangen. De RvKS heeft voor zelfstandigheid gekozen, die in 
november 2019 voltooid werd met de uiteindelijke statutaire oprichting van de stichting RvKS op 15 december 2019. 
De kosten voor database en website hebben het begrote kader overstegen, waar een besparing op andere posten 
tegenover stond. Om binnen het kader van de verleende subsidies te blijven heeft Slicks een deel van de kosten voor 
eigen rekening genomen. Bijvoorbeeld de personele inzet van de projectleider, voorzitter Slicks, werd gezet op 0 euro 
(zie begroting in de jaarrekening 2019, kolom ‘Begroting’).
Slicks is tot de overtuiging gekomen dat de medezeggenschap van de consument (de stem van de Nederlandse 
kansspelspelers zelf) een breder en sterker fundament nodig heeft, om daadwerkelijk iets te kunnen betekenen. De 
sterke partijen in de markt wilden hun invloed niet met ons delen of voor ons inzetten. Wel hebben wij de RvKS een 
solide basis kunnen verschaffen.

2. Afdeling Kenniscentrum: vormgeven en ontwikkelen expertisecentrum;

Er zijn hiervoor diverse acties ondernomen. Zo hebben wij producten ontwikkeld voor steun en weerbaarheid. Het 
betreft de stop- en volgkaart en is de training “Weerbaar & Bewust” pilot klaar.
Daarnaast hebben wij voor meer ervaringskennis/wijsheid in de GGZ met enkele zorgaanbieders gesproken, maar 
dit resulteerde niet in concrete afspraken. Voorts is onderzoek gedaan naar het instrumentarium van de gokindustrie, 
door landbased en online gokaanbieders te bezoeken op locatie. Ontwikkeling van onze website en database liepen 
hier parallel aan. Wij hebben voor deze activiteiten in 2018 een bedrag begroot van € 1.000,-, zoals opgenomen in 
de jaarrekening 2019. Personeelskosten zijn niet begroot want de vrijwilligers hebben hun werkzaamheden gratis 
verricht. 

3.  Afdeling Kenniscentrum en 
 afdeling informatie/voorlichting: verminderen gokproblematiek;

o   Interviews afgenomen bij ouders van jongeren uit Amsterdam over gamen & gokken. Dit is een 
onderhoudende informatieve promo geworden, die nog op de website zal worden geplaatst.

o   Onze voornemens van informatie en steunverlening hebben we o.a. vormgegeven door samenwerking met de 
WegWijsSalon van ABC Alliantie in Amsterdam. Slicks fungeert daar als luisterend oor bij geconstateerde 
gok issues voor ondersteuning of goede doorverwijzing. In opdracht van ABC Alliantie heeft Slicks de 
Outreachende Aanpak geïntroduceerd voor de Spaandammerbuurt. Hiervoor is een financiële vergoeding 
ontvangen, die niet was begroot.

o  Ten behoeve van onze voorlichtingstaken hebben wij workshops vanuit ervaringsdeskundigheid en 
wetenschap gegeven aan cliëntondersteuners van een grote maatschappelijke organisatie. Slicks heeft 
hiervoor gelden ontvangen ter hoogte van € 488,-, een mooie opsteker!   
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o   Wij willen de gokproblematiek beter op de Nederlandse maatschappelijke/sociale kaart krijgen en de 
kansspelspeler van informatie en ondersteuning te voorzien in de buurt waar het gebeurt. Om dit werk in 
meer gebieden van Nederland te kunnen verrichten hebben wij subsidies aangevraagd. Bij deze aanvragen 
zijn wij, vanwege de onbekendheid met de gokproblematiek op lokaal niveau, op veel onbegrip gestuit. 
Hierdoor zijn extra taken verricht om de landelijke politiek en de gemeenten op de hoogte te brengen van de 
ernst van de situatie. Zo zijn gesprekken met GGD en OOV gevoerd, die geen grijpbare resultaten hebben 
opgeleverd. Op grond van deze ervaringen gaan wij nog meer de politiek en ambtenaren benaderen. 
Zo was in 2019 ook een informatie bijeenkomst van het ministerie van Justitie en Veiligheid over de lagere 
regelgeving van de nieuwe wet Koa (Kansspelen op Afstand). Een goede bijeenkomst in Amsterdam met 
informatie uitwisseling, waar Slicks als enige partij opkwam voor de belangen van de consument. Het 
merendeel van de gokindustrie liep met de spreekwoordelijke oordopjes op als dit belang ter sprake kwam.  

o  Daarnaast hebben wij contact opgenomen met diverse Amsterdamse speelhallen over hun 
kansspelverslavingspreventiebeleid. De crux van dit beleid is, dat elke aanbieder zijn eigen beleid mag voeren 
binnen een zeer ruim kader van de wet. Een strakkere aanpak ten behoeve van kansspelspelers achten wij 
dan ook noodzakelijk.   
Als eerste stap hebben wij informatie uitwisseling kunnen bereiken over het reilen en zeilen van een speelhal 
en hoe wij zelf tegen gokverslavingsproblematiek aankijken. Een kansspelaanbieder heeft ons in contact 
gebracht met een probleemspeler, die wij hebben kunnen helpen. Deze is nog steeds verbonden aan Slicks 
als cliënt waarbij met betrokkene en de kansspelaanbieder absolute vertrouwelijkheid is afgesproken. 
De onzekerheid van speelhaleigenaren omtrent de ontwikkelingen van de nieuwe Wet Koa heeft Slicks 
als een drempel ervaren voor komende samenwerking bij het kansspelverslavingspreventiebeleid. Zij 
verwachten zulke hoge kosten dat deze vooral kleinere familiespeelhallen niet meer mee kunnen komen en 
aan samenwerking voorlopig geen prioriteit geven. Het wachten is op de uitwerking van de Koa, waarna er 
misschien nieuwe mogelijkheden zijn. 

o  Samen met verslavingszorg/VKN werken wij eraan om de misleidende terminologie de gokwereld uit te 
krijgen. Wij zien de term ‘verantwoord spelen’ als misleidend want dit suggereert dat het kansspel iets 
natuurlijks is, waar je een prestatie levert en van kunt leren. De goede term is ‘verantwoord gokken’. Wij 
vinden het gebruik van de juiste terminologie van belang, omdat hierdoor het gebrek aan kennis over de ernst 
van de situatie o.a. bij de kansspeldeelnemer en lokale overheden versluierd wordt. Tegen dit gebrek aan 
kennis en bewustwording lopen wij elke dag aan. Ook VKN is het ermee eens dat de term ‘spelen’ en ‘speler’ 
verwarrend kan werken voor kansspeldeelnemers. Zelfs de toezichthouder, de Kansspelautoriteit, blijft 
deze misleidende tekst in officiële stukken gebruiken. We gaan door totdat de termen ‘verantwoord spelen’, 
‘de speler’ en ‘het spel’ uit wetteksten en het kansspelverslavingspreventiebeleid gehaald worden. Het is: 
‘Verantwoord Gokken’, de ‘Kansspelspeler’ en het ‘Kansspel’. Geen misleiding meer! 
In 2018 hebben wij voor deze belangrijke onderwerpen € 1.200,- begroot, maar voor deze posten hebben 
wij geen gelden mogen ontvangen. Er is weinig van terecht gekomen, het probleem van de gokproblematiek 
blijft bij het brede publiek volledig onderbelicht. Zij wordt bestookt met slogans, zoals “Het is zoveel money” 
en daartegen is moeilijk op te boxen. Onze acties om als tegenwicht, tegen de commerciële belangen van de 
gokwereld, te fungeren werden helaas niet beloond.  
Echter wij blijven met de grootst mogelijke motivatie actie ondernemen, om dit hardnekkig fenomeen te 
adresseren in een gokwereld, waar de gokindustrie met de dag sterker wordt.



5. Beleidsplan 2020 / 2021 

Slicks is een belangenorganisatie die vanuit ervaringskennis en wetenschap werkt aan het verminderen 
van de gokproblematiek in Nederland. Belangrijke doelen zijn introductie van Gambling Awareness, 
preventie en vroegsignalering bij gokproblematiek plus het bieden van praktische informatie en/
of hulp aan direct betrokkenen. Dit willen we bereiken door verdere professionalisering van de 
eigen organisatie alsmede door de samenwerking te zoeken met maatschappelijke organisaties, 
de verslavingszorg en de gokindustrie zelf. Vanzelfsprekend moet hierbij onze integriteit en 
onafhankelijkheid gewaarborgd blijven.   

Dit beleidsplan geeft inzicht in de manier waarop de stichting haar werk uitvoert om haar doelen te bereiken. Het plan 
mag gezien worden als een meerjarig beleidsplan en geeft inzicht in:
 • Verwezenlijking van de doelstellingen door het werk dat de Stichting doet
 • de manier waarop de Stichting geld werft
 • besteding en beheer van het vermogen van de Stichting

De stichting heeft voor 2020/2021 vier taken geformuleerd:

1. Voor het verkrijgen van financiële middelen voor het realiseren van de doelstellingen van Slicks zetten wij ons 
expertisecentrum kansspelen en gokproblematiek in.  
De informatie op onze website en van onze database vergt onderhoud en aanpassingen, zoals het bijhouden 
van ontwikkelingen van de gokmarkt en toelichtingen daarop. Dit wordt door vrijwilligers verzorgd, die wij 
goede werkomstandigheden, verzekering, en ten minste vacatiegeld en een kostenvergoeding willen bieden. 
Ons voornemen is een onderscheid te maken tussen algemene en specifieke informatie. 
De informatie van ons kenniscentrum willen wij jullie gratis, maar in elk geval zo goedkoop mogelijk, kunnen 
aanbieden en dat ook blijven kunnen doen. 
Daar staat tegenover dat ons kenniscentrum ook gebruikt kan worden voor het ontwikkelen van beleid van 
overheden, zoals bijvoorbeeld gemeenten. Ons inziens moet daar een bedrag tegenover staan. Voor het 
gebruik en de verdere ontwikkeling van ons kenniscentrum gaan we subsidie aanvragen. 
Ook kansspelaanbieders maken gebruik van onze website voor het ontwikkelen van hun 
kansspelverslavingspreventie beleid. Ook hen zullen wij voor een bijdrage benaderen.  
Daarnaast stellen wij antwoorden op vragen, nadere toelichtingen en advies over kwesties van beleid en 
beleidsontwikkeling beschikbaar door onze dienstverlening aan overheden en kansspelaanbieders. Voor het 
jaar 2020 hebben wij daarvoor een positief resultaat van € 3.000,- begroot.    

2. Onze diensten, die direct aan kansspelspelers ter beschikking stellen, zoals workshops en trainingen, bijv. 
om hun financiën weer op orde te krijgen, moeten tegenwoordig nog door de spelers zelf worden betaald. 
Wij zijn van plan deze kosten door ziektekostenverzekeraars te laten betalen, om de toegangsdrempel tot 
onze hulpverlening te verlagen. Voor 2020 hebben wij daarvoor een negatief resultaat begroot van € 4.000,- 
omdat wij eerst de ernst van de situatie onder de aandacht moeten brengen. 

3. In 2020 zullen wij een zelfhulpgroep opzetten, waarbinnen zich deelnemers van Slicks onderling hun 
ervaringen kunnen uitwisselen en elkaar steun kunnen verlenen. Ons is gebleken dat er behoefte bestaat 
aan een zodanig klankboard, wat wij graag faciliteren. Voor het opzetten van de groep en het organiseren en 
houden van vier bijeenkomsten hebben wij een bedrag aan kosten van € 4.000,- begroot.

4. Voor het voorkomen en verminderen van de sociale- en maatschappelijke problemen die onverantwoord 
gokken tot gevolg heeft is informatie en bewustwording nodig. Omdat het proces van kansspelen naar 
onverantwoord gokken onbewust verloopt is daarvoor meer nodig als een eenvoudige reclameboodschap.    
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Het doordringen tot onze doelgroep van probleemspelers vergt een boodschap die je niet kunt negeren en 
die je oproept tot actie. Het opzetten van een zodanige reclame vergt veel ervaring, veel tijd en de uitvoering 
kost veel geld.  
Een onderdeel van fondsenwerving is o.a.: het organiseren en introduceren van “Gambling Awareness”! 
Wij zijn voornemens In Nederland evenementen en activiteiten te organiseren die gericht zijn op voorlichting 
over de gokproblematiek zoals kansspelverslaving, zoals bijvoorbeeld de vermenging van gamen & gokken, 
waar veel jongeren mee in aanraking komen. 
Dit doen wij door voor jullie als belangstellenden een competente gesprekspartner te zijn, die weet waarover 
het gaat, die meeleeft en ten minste een goede stap in de juiste richting kan wijzen, waarbij onze deuren voor 
jullie open staan. 
Om die taken aan te kunnen, delen wij interne kennis en leiden onze vrijwilligers op, zodat zij inzicht en 
bewustwording over de risico’s bij kansspelen kunnen creëren. Niet elke vrijwilliger past bij elke doelgroep. 
In 2020 willen wij het specialisme van onze vrijwilligers verbeteren en meer vrijwilligers bij de uitvoering 
betrekken, zodat onder andere opvoeders en scholen, professionals uit de zorg maar ook de risico- en 
probleemspelers zelf nog doeltreffender en in een grotere omvang kunnen worden benaderd.  
Voor dit maatschappelijk belangrijke voornemen zullen wij subsidie aanvragen, waarvan wij verwachten dat 
deze kostendekkend zullen zijn. Begroot werden € 10.000,- aan subsidie en kosten. 

5. Daarnaast zullen wij onze organisatie verder professionaliseren. Om een innovatief optreden verder te 
bevorderen zullen wij projectgroepen, bestaande uit flexibele teams en netwerken instellen. Op deze wijze 
kunnen losse, zelfstandig opererende units naast elkaar functioneren, zonder sterke centrale sturing. Bij 
een hoog niveau aan ervarings- en wetenschapskennis, uitgebreid met specialistische kennis van de 
kansspelwereld en gokproblematiek, zal daardoor meer zelfstandig met oorspronkelijkheid gewerkt worden, 
wat direct ten goede komt aan een risico-vermindering in richting van verantwoord gokken.  
Wij zijn van opvatting op deze wijze beter met andere maatschappelijke organisaties te kunnen samenwerken. 
Wij verwachten hier een positief resultaat van € 1.000,-.

6. Aan donaties, giften en schenkingen verwacht Slicks een bedrag van € 5.000,- te kunnen werven. Om dit te 
bereiken zal in 2020 actief aan de bekendheid van Slicks bij een breed publiek gewerkt werden.

  
7. Verdere ontwikkeling van de afdelingen:

a. Belangenbehartiging. Ons menupunt ‘Nieuws’ op de website zal worden aangevuld met een uit te geven 
nieuwsbrief.  

b. Kenniscentrum. Wij zullen actief op zoek gaan naar actuele informatie over de gokwereld en deze met jullie 
delen via onze website. 

c. Steun en informatie. In individuele gevallen zullen wij kleinschalig steun verlenen, contact met 
maatschappelijke instellingen en ervaringsdeskundige organisaties, zodat perspectief ontstaat. 

Het organiseren van een groter draagvlak en het bereiken van een grotere bekendheid van onze organisatie blijft 
uiteraard op de agenda. Wij zullen op scherpe wijze de gokproblematiek vakkundig blijven aankaarten bij de politiek, 
kansspelaanbieders en overheden.
Ons karakteristieke doorzettingsvermogen zal ook in 2020 daarbij helpend zijn. Door proactief met de toekomst bezig 
te zijn, maakt het bestuur dat met dit beleidsplan duidelijk.
Het jaarverslag, jaarplan, financieel jaarverslag en de begroting zijn meetinstrumenten om vooruit te kijken, maar ook 
om te evalueren wat we hebben bereikt. Wij zijn van mening dat wij een goed inzicht in de activiteiten, projecten en 
werkzaamheden van Slicks hebben verschaft.
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6. Onderdelen Slicks

01. Doelstelling 
Slicks komt op voor het algemeen belang van kansspelspelers in de Nederlandse gokwereld. Privacy, rechtvaardige 
kansspelbelasting en de financiële positie van de kansspelspeler zijn o.a. onderdeel. Een voorbeeld is 
kansspelbelasting per kalendermaand is niet logisch als je kijkt naar systematiek inkomstenbelasting per jaar. Daar 
willen we iets aan doen. 
Daarnaast werken wij aan: het voorkomen en verminderen van de oorzaken en gevolgen van onverantwoord 
gokgedrag, introductie van onze visie op Gambling Awareness in Nederland en vroeg signalering/preventie 
gokverslaving.  De focus richt zich op het realiseren van laagdrempelige voorzieningen met inzet van 
ervaringsdeskundigen of vrijwilligers. Als de financiën het toelaten willen we daarnaast meer met betaalde krachten 
werken zodat Slicks als organisatie in het geheel, een extra stap naar verdere professionalisering kan maken.

Wij houden van onze expertise en autoriteit op peil door het up to date kritisch monitoren van alle bewegingen in de 
gokbranche en deze gegevens bij te werken in onze database. 
Omdat Amsterdam naar onze schatting de grootste groep risico- en probleemspelers (11.500) van alle steden in 
Nederland heeft, willen wij hier starten met onze initiatieven voor het algemeen maatschappelijk belang. De schatting 
is gebaseerd op het totale aantal risico- en probleemspelers (180.000), de bevolkingsopbouw en het grote aanbod 
van landbased gokgelegenheden in Amsterdam (19 vergunningen gokhallen en 2 Holland Casino’s).

02. Missie en visie Slicks

De missie definieert het bestaansrecht en identiteit van de Stichting. Waar komen wij vandaan? Waar staan wij voor? 
Wie zijn we? Wat doen we? En welke waarden hanteren wij?

• Ambitieus of zelfs idealistisch
• Motiverend of zelfs committerend
• Onderscheidend
• Relevant en richtinggevend voor stakeholders
• Echt, evenwichtig, saamhorig, eenvoudig

02.1 Missie waar staat de stichting voor?
Slicks is een onafhankelijke organisatie van (ervarings-) deskundigen die opkomt voor de belangen van 
kansspelspelers in de gokwereld. Wij gaan ervan uit dat de belangen en rechten van kansspelspelers minstens 
even belangrijk zijn als die van de gokindustrie. Motivatie, ervaringswijsheid en wetenschap zijn onze basis 
voor de opbouw en uitvoering van Slicks. Wij richten ons op het voorkomen van onverantwoord gokken en 
vermindering van gokproblematiek. Dat zien wij als onze maatschappelijke taak. 

02.2 Visie
Ons motto is: geen mens in nood door kansspelen
Ons ideaal is: een Veilige, Eerlijke en Transparante gokwereld (VET)
In de ideale gokwereld is:
√   de kansspelspeler weerbaar en bewust tegen onverantwoord gokgedrag en de verleidingen
√   er een veilig, eerlijk en transparant kansspelaanbod onder toeziend belangenbehartiging-oog  

In de ideale gokwereld kan:
√   elke kansspelspeler vrijelijk beschikken over de kennis van de risico’s, de ware kans, de precieze werking 

van het kansspel en -omgeving. De gokindustrie faciliteert dit in samenwerking met de belangenbehartigers 
van kansspelspelers. Of de kansspelspeler gebruik maakt van de aangeboden kennis behoort tot de eigen 
verantwoordelijkheid. Wij willen dat bij elke deelname aan een kansspel, deze kennis snel en makkelijk 
beschikbaar is.

En als het dan toch mis gaat, dan zijn er voorzieningen beschikbaar die adequate hulp bieden. 
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03. Werkgroepen onder de Stichting: 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 aan ons 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.

03.1 Werkgroep “Poule van ervaringsdeskundigen” voor:
a.  Het geven van de Weerbaar & Bewust training. 2de pilot komt in maart 2021. 
b.  Bemensen informatie- en inlooppunten. Het kunnen geven van informatie, steun, advies of doorverwijzing.
c.  Het geven van voorlichting aan; scholen/opvoeders/docenten/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.

03.2 Werkgroep “Realiseren en onderhouden database”
Een database opzetten met daarin 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 gokverslaving aan bod.

04 Samenwerking maatschappelijke organisaties

04.1 GrootMo/(o)GGZ overleg Amsterdam
De stichting Slicks is aangesloten bij het GrootMo/GGZ overleg in Amsterdam om de sociale- en 
maatschappelijke gevolgen van onverantwoord gokgedrag en gokverslaving op de Amsterdamse kaart te 
zetten bij de gemeente, burgers en zorginstellingen. Speerpunten hierbij zijn schuldhulpverlening, vroegtijdige 
signalering en preventie. Contacten met maatschappelijke organisaties en verslavingszorginstellingen zijn en 
worden gelegd.

04.2 Clientenbelang Amsterdam
Slicks is inmiddels lid organisatie van Clientenbelang Amsterdam geworden. Verdere uitwerking is vertraagd 
door de Corona epidemie maar gaat in 2021 zijn beslag krijgen. 

04.3 SCIP
Slicks heeft met SCIP afspraken over gebruik van computerlokaal en ruimte voor zelfhulpgroep “Penny Mates 
Anoniem”. De eerste pilot “Weerbaar & Bewust” is in 2020. De zelfhulpgroep wordt opgericht na afronding opzet 
en inhoud training W & B. 
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05. Besteding en beheer vermogen van de Stichting Slicks in Amsterdam

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.

05.1 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.

05.2 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.

05.3 De werving van gelden Stichting Slicks in Amsterdam
Slicks wil een constante inkomens stroom realiseren. 
Zo is er in 2019 subsidie ontvangen van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor het opzetten van de Raad 
van Kansspel Spelers, de RvKS. Daarnaast zijn er enkele incidentele inkomsten geweest, structureel is er nog 
geen financiering. Dat pakken we in de komende perioden aan. 

05.4 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.

05.5 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.

06. Globaal overzicht van de kosten van de Stichting tot 1 januari 2020

Op 31 december 2019 laat de balans van de stichting een eigen vermogen zien van € 7.064,-. 
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8. Financieel jaarverslag 2019

   31 december 2019 31 december 2018
   [€]  [€]

ACTIVA   
   

Immateriële vaste activa 8.454 
Afschrijving immateriële vaste activa -1.233
Materiele vaste activa 0
Financiële vaste activa 0
   
Voorraden 0
Onderhanden projecten 0 5.000
Vorderingen en overlopende activa 8.831
Effecten 0
Liquide middelen 291 4.422
   
   
Totaal 16.343 9.422
   
     
     

PASSIVA   
   

Reserves en fondsen
- Reserves
- Continuïteitsreserve 2.005 -699
- Bestemmingsreserve
- Herwaarderingsreserve
- Overige reserves
   
Fondsen
- Bestemmingsfondsen
   
Achtergestelde leningen 5.059
   
Voorzieningen 0
Langlopende schulden 0
Kortlopende schulden en overlopende passiva 9.279 490
- Onderhanden projecten 0 9.631
   
   
Totaal 16.343 9.422
             

12
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 31 december 2019 Voor het jaar 2019 31 december 2018
 werkelijk begroot werkelijk
 [€] [€] [€]

Baten:       
  

Baten van particulieren  660  0  
Baten van verbonden organisaties       
Baten van loterijorganisaties    0  
Baten van andere organisaties  488
Baten van subsidies van overheden  19.262  19.262  0 
  
Som van geworven baten  20.859  19.262  0
       
Baten als tegenprestatie voor       
levering van producten of diensten    0
overige verrichtingen    0  56
       
Som van baten uit tegenprestatie  0  0  
 
       
Totaal  20.859  19.262  56
          
        

   
Lasten:       
  

Besteed aan doelstelling      
- Dienstverlening aan kansspelaanbieders  197  300
- Dienstverlening aan overheden  12.963  19.262  219
- Dienstverlening aan zorgverzekeraars    0  
- Dienstverlening aan zorginstellingen    500  
- Dienstverlening aan kansspelspelers  149  200
- Dienstverlening aan maatschappelijke organisaties  50  0
- Informatie en voorlichting    500
- Cliënten ondersteuning    500
- Workshops en trainingen  215  200   
    
Som bestedingen aan doelstellingen  13.574  21.462  219
       
Wervingskosten  591  500   
    
Beheers- en administratiekosten  3.835  3.000   
    
Som van de lasten  18.000  24.962  -163
       
Saldo financiële baten en lasten  -154  100  -135
      
 
Saldo baten en lasten  2.704  -5.600  -298
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Bestemming saldo van baten en lasten:   
  

Toevoeging (+) / onttrekking (-) aan:   
Continuïteitsreserve + 2.704 
Bestemmingsreserve 0 
Bestemmingsfonds 0 
Herwaarderingsreserve 0 
Doelstellingsreserve, vrij besteedbaar 0 
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8. Toelichting op de jaarrekening 2019

De jaarrekening omvat de financiële gegevens van de Stichting Landelijk Info Centrum Kansspel Spelers Nederland 
(Slicks), statutair gevestigd aan de Marco Polostraat 291 B, te 1056 DN te Amsterdam, ingeschreven als 
rechtspersoon bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 68975546. 
De verslagperiode betreft het boekjaar 2019. Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. 
De jaarrekening is opgesteld onder toepassing van het continuïteitsbeginsel. De genoemde bedragen luiden op Euro 
[€]. De opstelling van de jaarrekening is mede gebaseerd op schattingen, verwachtingen en veronderstellingen van 
verslagleggende organisatie, hierna ook Slicks genoemd, die van invloed zijn op de toepassing van de grondslagen, 
de waarden en het resultaat. De daadwerkelijke gegevens kunnen daarom afwijken. Het bestuur van Slicks schat 
gegevens naar redelijkheid en evalueert deze periodiek. 
De verslagleggende rechtspersoon bestaat sinds het jaar 2017 en heeft in de onderhavige verslagperiode ernaar 
gestreefd om de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving voor fondsenwervende organisaties – RJ 650 – zoveel mogelijk 
in acht te nemen. Vaste gedragslijnen zullen in de aankomende verslagperioden worden ontwikkeld.
Als activum worden zaken uitgewezen, in economisch eigendom, die naar waarschijnlijkheid in de toekomst voor de 
organisatie economisch voordeel zullen opleveren, waarbij deze met hun verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten 
in aanmerking worden genomen. Kosten voor verbetering van een bestaand actief worden geactiveerd onder 
aanpassing van de verwachte levensduur van het verbeterde activum.
Afschrijvingen worden tijdsevenredig over de geschatte levensduur toegepast. Behoudens andere vermelding bij de 
betreffende post wordt de restwaarde gesteld op € 1,-. Waardeveranderingen worden afzonderlijk uitgewezen.
Vorderingen worden uitgewezen tegen hun nominale waarde. Voorzieningen vanwege oninbaarheid worden in 
mindering gebracht op de boekwaarde.
Onder liquide middelen verstaat de verslagleggende organisatie kas- en rekening-couranttegoeden alsmede saldi 
van kortlopende spaarrekeningen en deposito’s.   
Voorzieningen worden gevormd ter hoogte van de nominale waarde van uitgaven, die noodzakelijk zijn ter dekking van 
verplichtingen of verliezen, die naar redelijke verwachting kunnen ontstaan. 
Verbintenissen worden uitgewezen naar hun nominaal bedrag, als een vermogensmindering in deze hoogte te 
verwachten is.     
Baten worden alleen opgenomen als deze gerealiseerd en lasten als deze opeisbaar zijn.
Giften, donaties en nalatenschappen met doelbinding worden overeenkomstig hun bestemming verwerkt. 

Het jaarresultaat leidt bij de verslagleggende organisatie tot dotatie van of onttrekking aan reserves. De 
continuïteitsreserve houdt de verslagleggende organisatie aan ter dekking van risico’s die zich op korte of 
middellange termijn kunnen realiseren. Daarnaast kan het bestuur bestemmingsreserves vormen voor het gebruik van 
het jaarresultaat of een deel ervan voor een bepaald doel of project. Over bedragen van de ‘Doelstellingsreserve, vrij 
besteedbaar’ kan het dagelijks bestuur van Slicks naar eigen inzichten beschikken.  
Bestemmingsfondsen worden ingesteld per onderscheiden bestemming bij ontvangst van giften, donaties of 
nalatenschappen met bestemmingsbinding door een derde.
Onder wervingskosten verstaat de verslagleggende organisatie kosten ter werving van baten. 
Onder beheers- en administratiekosten verstaat de verslagleggende organisatie kosten, besteed voor het in stand 
houden van de organisatie, zoals huisvesting, contributies, verzekeringen en andere kosten van algemeen karakter, 
die niet in rechtstreeks verband staan met een dienst of project.
Beheers- en administratiekosten in verband met de bestemmingsbinding, opgegeven door een derde behoren tot de 
directe kosten van de desbetreffende dienst of het desbetreffende project.
Kosten, met inbegrip van personeelskosten en afschrijvingskosten, die in direct verband staan met een of meer 
specifieke diensten of projecten worden als kosten van deze dienst(en) of project(en) verwerkt. 
De term ‘% - goed doel’ gebruikt Slicks om aan te geven welk percentage van de in een jaar geworven opbrengsten 
naar het goede doel gaan, waarvoor Slicks zich inzet.
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9. Toelichting op de balans per 31 december 2019

Overheidssubsidies werden verkregen voor het oprichten van de RvKS (De Raad van Kansspelspelers). De RvKS 
was oorspronkelijk gepland als een organisatorisch onderdeel van de verslagleggende organisatie. Gaande de 
weg heeft het bestuur van de RvKS (De Raad voor de Kansspel Spelers) tot zelfstandigheid besloten, waardoor 
onzekerheid over functie en taken van Slicks in deze nieuwe context ontstond, welke onzekerheid gedurende de 
verslagperiode verminderde. De verbintenis ‘Onderhanden projecten’ ter hoogte van € 9.631,- in de jaarrekening 
2018 veranderde in een voorziening, die na een verhoging van het voorschot aan subsidie aan Slicks opgeheven 
werd. 

In de verslagperiode werden alle met subsidiegelden vervaardigde goederen, die in de jaarrekening 2018 zijn 
uitgewezen als ‘Voorraad Onderhanden projecten’ (€ 5.000,-) aan de RvKS overgedragen.

De database over alle in’s en out’s van de gokwereld, met inbegrip van het bijhouden van deze gegevens, het 
onderhoud en aanpassingen aan ontwikkelingen, verbleef bij Slicks. Database en website zijn langer dan een 
verslagperiode dienstig aan het behalen van de statutaire doelen van Slicks. De verslagleggende organisatie heeft de 
daarmee in samenhang staande kosten geactiveerd als immateriële vaste activa en tijdsevenredig afgeschreven ten 
laste van het resultaat (netto € 8.454,- -/- € 1.233 = € 7.221,-).    

De positie ‘Vorderingen en overlopende activa’, ter hoogte van € 8.831,-, betreft een nog uitstaand bedrag aan 
overheidssubsidies (€ 7.131,-), een vordering op een maatschappelijke organisatie (€ 488,-), een borgsom (€ 808,-) 
en een vooruitbetaling (€ 404,-).

Het kas- en banktegoed van Slicks beliep op 31 december 2019 op € 291,-.

De verslagleggende organisatie beschikte per 31 december 2019 over een eigen vermogen ter hoogte van  
€ 7.064,-. Door het over de verslagperiode behaalde overschot ter hoogte van € 2.704,- is het negatief eigen 
vermogen ter hoogte van € 699,-, zoals uitgewezen in de jaarrekening 2018, goedgemaakt. Daarnaast heeft de 
oprichter van Slicks, de heer R. Aronds, besloten de successievelijk aan de organisatie ter beschikking gestelde 
bedragen van in totaal € 5.059,-, aan deze over te dragen als een achtergestelde lening, die uitsluitend terug hoeft 
te worden betaald, ingeval het bestuur van Slicks aldus beslist, waardoor de verslagleggende organisatie over dit 
bedrag kan beschikken als eigen vermogen.

De positie ‘Kortlopende schulden en overlopende passiva’ ter hoogte van € 9.279,-, betreft een schuld in het kader 
van de doelstellingen van Slicks ter hoogte van € 9.012,- voor aanpassing en verbetering van de database van Slicks. 
Daarnaast heeft Slicks gelden van zijn cliënten ontvangen, ten behoeve van hun bestedingsbeheer, ten einde hen een 
uitweg te bieden uit de gevolgen van gokverslaving. Het saldo beliep op € 266,-. Slicks biedt zijn cliënten, die in een 
kwetsbare positie verkeren, een volledige bescherming van hun persoonsgegevens, waarom met deze vermelding 
wordt volstaan. Geen bedrag, ontvangen door de verslagleggende organisatie ten behoeve van bestedingsbeheer, 
voldeed aan de voorwaarden van meldplicht DNB.    
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10. Toelichting op de Staat 
  van baten en lasten over 2019

Slicks verantwoordt in de verslagperiode een bedrag aan baten van € 20.859,-, waarvan € 19.262,- als verleende 
overheidssubsidie voor de oprichting van de RvKS, van € 660,- voor de ondersteuning van buurtwerkers in 
Amsterdam, van € 488,- ter ondersteuning van een maatschappelijke organisatie en van € 449,- voor advies over hun 
verslavingspreventiebeleid van kansspelbedrijven ontvangen werden. Alle opbrengsten staan in directe samenhang 
met de statutaire doelstellingen van Slicks, met name het voorkomen van gokverslaving en het bieden van steun en 
informatie aan kansspelspelers. 

Voor het bereiken van zijn statutaire doelstellingen verantwoordt Slicks een bedrag aan Lasten ter hoogte van 
€ 13.574,-, waarvan € 12.963,- voor het verrichten van diensten aan overheden, € 197,- voor diensten aan 
kansspelaanbieders, ten behoeve van een verbetering van hun kansspelverslavingspreventiebeleid, € 50,- aan 
maatschappelijke organisaties ter bevordering van bewustwording van de problematiek van gokverslaving in 
Nederland en € 364,- besteed direct aan kansspelspelers, door onder andere het verzorgen van trainingen en 
informatie ter versterking van hun weerbaarheid.  De bestedingen voor het project RvKS bewogen zich binnen het 
kader van de begroting. De eindafrekeningen staan nog uit. Voor de in 2019 bereikte doelen, zoals in 2018 begroot, 
verwijst Slicks naar het desbetreffend rapport, hiervoor.

Slicks heeft in 2019 zijn resultaat behaald met behulp van vrijwilligers. Gedurende 2019 waren ter uitvoering van 
het werk bij Slicks acht personen met vrijwilligerswerk belast, waarvan een op vaste basis.  De daarmee in verband 
staande personeelskosten zijn direct verwerkt als projectkosten. De bestuursleden van Slicks hebben over de 
verslagperiode aan de uitvoering van taken meegewerkt. Bestuursleden hebben geen vergoeding voor verleende 
diensten ontvangen.  

Met de voormelde baten en lasten behaalt de verslagleggende organisatie een brutoresultaat van € 7.284,-.  
Dit brutoresultaat is te verminderen met € 591,- aan wervingskosten, besteed ter verkrijging van de baten, en met  
€ 3.835,- aan beheers- en administratiekosten, nodig voor huisvestiging en kantoor, om tot een resultaat van  
€ 2.859,- te komen, ten behoeve van de doelstellingen van Slicks.  

Tot slot moet met dit doelstellingsresultaat ter hoogte van € 2.859,- het financiële resultaat, ter hoogte van  
-/- € 154,-, worden verrekend, waardoor Slicks over de verslagperiode 2019 een positief eindresultaat van  
€ 2.704,- behaalt.

% - goed doel

In de verslagperiode 2019 was voor het werven en administreren van de opbrengst ter hoogte van 20.859,- en 
bedrag aan kosten ter hoogte van € 4.426,- nodig. Daarmee gaan bij Slicks 79% naar het goede doel.

Wat gaat Slicks doen met het overschot 

Slicks zal het over de verslagperiode 2019 bereikte eindresultaat, ter hoogte van € 2.704,-, toevoegen aan  
zijn ‘Continuïteitsreserve’, die na verrekening met het bedrag uit 2018 (€ 699,- neg.) een bedrag ter hoogte van  
€ 2.005,- uitwijst. 
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