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JAARVERSLAG 2021 

SLICKS is het ervaringsdeskundig expertisecentrum kansspelen. Wij behartigen onafhankelijk de 
collectieve en individuele belangen van kansspelspelers (risico- en probleemspelers). Ons doel is het 
voorkomen, verminderen en aanpakken van gokproblematiek en onze leus is: Geen mens in nood 
door het kansspel. SLICKS blijft de oorzaken en gevolgen van problemen rondom gokken monitoren 
en zoekt vanuit de praktijk, ervaringskennis en wetenschap naar verbeteringen om de problematiek 
op te lossen. Met plezier bieden we het jaarverslag en de jaarrekening over 2021 aan, waar onze 
kernwaarden transparantie, betrokkenheid en (ervarings-) deskundigheid in doorklinken.  
Vanwege grote drukte is dit jaarverslag pas in september 2022 gereed. 
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 

2021 het jaar dat de Nederlandse online gokmarkt haar intrede doet in onze maatschappij. 
Net zoals in 2020 hebben wij ook in 2021 grote last gehad van de Corona maatregelen. Echter we 
zijn vasthoudend gebleven in de gekozen richting en in het geloof dat wat we doen waardevolle 
betekenis heeft voor diegene waar het om gaat. Wij zijn in 2021 wederom gegroeid in betekenis, 
ervaringsdeskundigheid en in omvang mede door het kunnen aantrekken van meer kundige 
vrijwilligers. Het ontbreken van voldoende financiën om ons werk te kunnen doen was in 2021 nog 
steeds een grote factor. Daarbij kwam dat wij, door het ingaan van de regulering van het online 
kunnen gokken, veel extra tijd kwijt waren aan onze doelstellingen. Maar enorm positief was dat wij 
eindelijk erkenning kregen voor ons werk. Het Oranjefonds ondersteunde ons door het toekennen 
van subsidie voor ons project “professionaliseringsslag SLICKS”. De voorwaarde van een tweede 
financier kregen we helaas in 2021 nog niet rond, maar het recht op de toekenning die bleef. Wij 
bedanken het Oranjefonds en haar medewerkers voor het gestelde vertrouwen in ons en hun geduld. 
Maar ook onze vrijwilligers en de kring van betrokkenen rondom SLICKS bedank ik voor hun enorme 
gedrevenheid en inzet.   

Raymond Aronds, voorzitter.

www.slicks.info
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INLEIDING 

Over de werkingen van de kansspelindustrie daar heb ik in vorige jaarverslagen voldoende aandacht aan gegeven. 
Maar waar ik in 2016 in een NOS interview al voor waarschuwde heeft helaas in 2021 zijn beslag gekregen. 
Nederland is in 2021 overspoeld met gokreclame en het aantal mensen dat is gaan gokken blijft groeien. Dat was 
niet het doel van de beoogde kanalisatie naar gelegaliseerd aanbod, maar is voor de gokindustrie een leuke bijvangst 
gebleken. Dat heeft maatschappelijke weerstand op geleverd bij de politiek en de burger. De aandacht is er nu op 
gericht om de schade zoveel mogelijk te beperken en SLICKS zet zich hiervoor hard in.  

Meer dan ooit is stem van degene om wie het gaat hard nodig voor maatschappelijk gedragen oplossingen. Helaas 
wordt deze betrokkenheid nog niet door de politiek, industrie en toezichthouders voldoende gezien of gewaardeerd.  

SLICKS wil tegenwicht bieden tegen de normalisering en de gevolgen van het gokken. Als kritische zelforganisatie 
van (ervarings-) deskundigen vinden wij het nodig om de schadelijke gevolgen van het gokreclamegeweld met zijn 
verleidingen en triggers zoveel mogelijk te neutraliseren. Daarvoor is meer maatschappelijke bewustwording over de 
gevaren, risico’s en gevolgen van kansspelen belangrijk. Wel is het zaak om objectief bij de feiten te kunnen blijven. 
Voor onze doelen willen wij graag samenwerken met iedereen die op dit onderwerp betrokken is, dus ook met de 
kansspelindustrie. Wij weten dat risico nemen in het DNA van mensen zit en daarom zijn wij niet tegen een gokje 
wagen mits dit verantwoord gebeurt. Het antwoord op de vraag wat nu eigenlijk verantwoord is, daarvoor zullen we 
een gezamenlijke consensus moeten vinden. Voor de gokindustrie, de politiek en de mensen die het meemaken wordt 
dit concept verschillend beleefd. Daarom sluiten maatregelen en wetten vaak niet aan bij het vinden van de best 
mogelijke oplossingen.  

Het op gemeentelijke niveau aanpakken van verslavingspreventie en de negatieve gevolgen van kansspelen 
is in Nederland nog niet volwassen. Daarom willen wij dat Amsterdam als toonaangevende stad, met zijn vele 
gokgelegenheden, een lichtend voorbeeld wordt van hoe het wel goed kan. Hiervan kan dan de rest van Nederland 
profiteren. SLICKS blijft positief ingesteld en we zullen de samenwerking blijven zoeken.  

BESTUUR

Voorzitter:  Raymond Aronds
Secretaris:  Richard van de Pas
Penningmeester: Marouane Belfikh

Er is nog ruimte voor twee bestuursleden.
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ACTIVITEITEN VERSLAG 2021

√   Via het GrootMO/GGZ overleg betrokken bij werkgroep MO/BW gemeente Amsterdam. Hier gaat het om de 
grootstedelijke Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen overleg met diverse zorgaanbieders zoals Leger 
des Heils, Hvo Querido, Cordaan, GGD, Arkin, InGeest etc. Onze inbreng betreft signalen uit de stad wat betreft 
de uitingen van gokproblematiek bij de groep risico- en probleemspelers zoals  dakloosheid, verward gedrag, 
schuldhulpverlening en relationele problemen. SLICKS inbreng is ingesloten in het totaal van het GrootMO/GGZ 
overleg. Het beoogde resultaat is dat er meer aandacht komt voor de problemen van deze specifieke doelgroep 
en dat wij hier kunnen opkomen voor de belangen van onze achterban.

√   De Lotgenotengroep geïnitieerd vanuit de therapie groep Jellinek komt nu nog slechts sporadisch bij elkaar. Een 
gevolg van de Corona pandemie. Af en toe is er telefonisch contact maar ook dat verwatert verder.

√   De betrokkenheid bij de WegWijssalon is door de gevolgen van Corona in het eerste kwartaal 2021 beëindigd.

√   Opgetrokken met en input geleverd aan de plaatselijke Amsterdamse politiek voor meer aandacht voor de 
gevolgen van kansspelen en gokken in het algemeen. Gevolg was een discussienota en een expertmeeting met 
diverse deskundigen uit de kansspelindustrie, verslavingszorg en de ervaringsdeskundigen wereld. Resultaat is 
dat bestrijding van gokverslaving en weerbaarheid van de burger nu via een amendement is opgenomen in de 
gezondheidsbeleid nota 2021-2025 van de gemeenteraad/college van Amsterdam.

√   Hulpverlening en cliëntondersteuning aan diverse hulpvragers. Ondersteuning bij het vinden van de juiste hulp 
en doorverwijzing. Voorbeelden zijn: Maatschappelijke opvang, dakloosheid, uitschrijving casino, verslavingszorg, 
zorgverzekeraar, gemeente en schuldhulpverlening. Contact met landelijke hulporganisatie Pelita is niet meer levend 
omdat hulpvragers met een KNIL achtergrond nu verder goed geholpen zijn en weer een dak boven hun hoofd 
gevonden hebben in andere steden. Zodra er weer hulpvragen in deze richting zijn kan dat weer opgepakt worden.

√   Er is een verder vervolg gegeven aan de eerste pilot training Weerbaar & Bewust. Ook nu weer mochten we 
gebruik maken van het computerlokaal van SCIP. Docenten, P. van B. kansberekening en toeval, A. van D. 
financiële planning en R.A. werking instrumentarium kansspelindustrie en processen in het hoofd.

√   Er is met EHealth ontwikkelaar Therapieland samengewerkt om een EHealth module tegen gokverslaving 
te ontwikkelingen waarbij er input (video opname en geluidsopnames) van onze vrijwilligers was en heeft 
SLICKS de verdere benodigde (ervaringsdeskundige) expertise geleverd. Daar zijn geen inkomsten uit voort 
gekomen behalve dan dat wij gratis gebruik mogen maken van deze module voor eigen gebruik. Er zijn volgens 
Therapieland (Casper) twee verslavingszorginstellingen die al gebruik van deze module maken.

√   Betrokkenheid SLICKS bij het PAMA (PlatformAmsterdamMentaalAnders). Resultaat lopend.

√   Meegedaan met het Sustainable Gambling Conference 2021 voor expertise en invloed vergroting. Dinsdag, 5 
oktober 2021 • 13:00 – 17:00

√   Betrokken bij invulling Amsterdams Netwerk Ervaringsdeskundigen. Meedenken en doen.

√   Als lid organisatie van Cliëntenbelang meewerken aan de kwaliteit van leven verbeteren van mensen met een 
psychische, lichamelijke of verstandelijke beperking, chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mantelzorgers op 
het gebied van zorg, jeugdhulp, toegankelijkheid, vervoer, werk, geldzaken en wonen.

√   Subsidie aanvraag bij Oranjefonds ingediend. Is toegekend, wachten nog op 2de financier voor het vrij kunnen 
maken van de gelden. Naar verwachting in 2022 rond.
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WAAR STAAN WIJ VOOR?

Missie :  Het voorkomen, verminderen en aanpakken van gokproblematiek. 

Visie  :  Inhoudelijk onafhankelijke (ervarings-) deskundigen zijn de remedie 
  tegen gokproblematiek. Zij weten als geen ander hoe te werkt, wat de gevolgen 
  zijn en wat je eraan kunt doen. 

Motto  :  Ervaring uit het verleden biedt een beter perspectief voor de toekomst. 

Droom : Een eigen laagdrempelige inloop als info- en hulppunt waar we al onze 
  activiteiten kunnen vormgeven.

Wens  :  Geen mens in nood door het kansspel.

Slicks komt op voor het algemeen belang van kansspelspelers en specifiek het sociaal maatschappelijk belang 
van risico- en probleemspelers in de gokwereld. Wij werken aan: het voorkomen en verminderen van de oorzaken 
en gevolgen van onverantwoord gokgedrag, het voorkomen van ongewenste invloed van de kansspelindustrie op 
de maatschappij, de introductie van onze visie op Gambling Awareness en we werken aan preventie en vroeg 
signalering van de gokproblematiek zoals gokverslaving. De focus richt zich op het realiseren van laagdrempelige 
voorzieningen, samenhang tussen gemeentelijke beleid, hulpverlening en verslavingszorg en het inzetten van 
ervaringsdeskundigen en vrijwilligers. Professionalisering van onze zelforganisatie staat hoog op onze wensenlijstje. 
Voor nu houden wij onze expertise en autoriteit op peil door het up to date kritisch monitoren en beoordelen van de 
gokbranche, de legalisering van de online gokmarkt en de toezicht op verslavingspreventie en uitvoering zorgplicht 
van kansspelaanbieders en taken van de gemeente hierbij. 

Amsterdam is de stad waar naar onze schatting de grootste groep risico- en probleemspelers (11.500 waarvan er 
naar schatting ongeveer 4.500 gokverslaafd zijn) heeft. Daarom richten we hier onze werkzaamheden en initiatieven 
op voor het beste resultaat en 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) 

Grote belangen en miljarden zijn gemoeid bij kansspelen. Steeds meer geld verdienen blijft het belangrijkste motief 
van de kansspelindustrie. De gevolgen van onverantwoord gokken zijn niet misselijk met grote persoonlijke, sociale 
en maatschappelijke problemen. Gokverslaving is van oudsher het ondergeschoven kindje van de verslavingszorg en 
het ontbreekt aan echt werkende behandelingen tegen gokverslaving. Daarnaast bestaat er een verontrustend gebrek 
aan maatschappelijke kennis van en over de gokproblematiek.  

Daarom blijft de integrale aanpak van SLICKS onverminderd nodig.
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AFDELINGEN 

SLICKS bestaat uit drie aparte afdelingen met onderlinge verbondenheid. De bedoeling hiervan is 
het verkrijgen van een integrale kijk op onverantwoord gokgedrag en een integrale aanpak van de 
gokproblematiek. 

1. Collectieve belangenbehartiging kansspelspelers. SLICKS heeft de ambitie om een sterke 
partner te zijn in de driehoek: overheid, kansspelaanbieders en hulpverlening. Centraal staan de 
belangen van kansspelspelers op financieel, maatschappelijk en sociaal gebied. Deze kunnen ernstig 
geschaad worden als gevolg van deelname aan kansspelen. Wij kunnen meewerken aan de best 
mogelijke verslavingspreventie en toezicht op de uitvoering van de zorgplicht. Ook willen wij gemeenten 
ondersteunen bij hun toezichtstaak.

2. Expertisecentrum & Laboratorium. Het vanuit ervaringskennis, wetenschap en de praktijk 
verzamelen, onderzoeken en delen van alle relevante kennis over het instrumentarium van de 
kansspelindustrie en de gevolgen en oorzaken van gokproblematiek. Daarvoor ontwikkelen wij 
producten en diensten die we inzetten bij preventie vraagstukken. Het is vooral belangrijk om de 
weerbaarheid en bewustwording bij de risico- en probleemspelers te vergroten.

3. Voorlichting & Steunverlening. Speerpunt is het opzetten van informatie- en inlooppunten voor 
steun, bezinning en voorlichting, bemand door ervaringsdeskundige pro’s en vrijwilligers. Deze functie 
wordt voor nu door ons thuiskantoor overgenomen, hier helpen we mensen kleinschalig en alleen 
in Amsterdam. We zijn onderdeel van de Amsterdamse sociale basis en werken samen met andere 
initiatieven zoals het Amsterdams Netwerk van Ervaringsdeskundigen. Maar ook onze website is een 
plek waar informatie gevonden kan worden. SLICKS is elke werkdag van 10.00 tot 16.00 uur telefonisch 
of via Zoom en mail bereikbaar voor vragen en verdere informatie.
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Beleidsplan 2022 

Het organiseren van draagvlak en bekendheid van onze organisatie blijft op de agenda. Wij zullen op 
scherpe wijze de gokproblematiek aankaarten bij aanbieders, politiek en overheden. 

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.  
Dit beleidsplan heeft globaal dezelfde opzet als in 2021, vermeerdert met de kennis van de oplopende problematiek 
als gevolg van de legalisering van de onlinegokmarkt. 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
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De stichting heeft voor 2022 vier taken geformuleerd: 

1. Het zoeken van financiële ondersteuning voor het realiseren van de doelen en doelstellingen van Slicks. Dat 
gaan we doen door het aanvragen van subsidies, invoeren/ontwikkelen van verdienmodellen en het verrichten 
van betaalde diensten.

2. Het zich verder ontwikkelen tot een innovatieve organisatie bestaande uit projectgroepen, flexibele teams en 
netwerken waar losse, zelfstandig opererende units naast elkaar kunnen functioneren, zonder sterke centrale 
sturing. Het ervarings- en wetenschapskennis is hoog en uitgebreid met specialistische kennis van de 
kansspelwereld en over gokproblematiek. Er wordt zelfstandig en met oorspronkelijkheid gewerkt.

3. Het voorkomen, verminderen en aanpakken 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 en het organiseren van o.a. workshops, evenementen en andere 
activiteiten die gericht zijn op preventie en voorlichting over de gokproblematiek zoals kansspelverslaving of 
bijvoorbeeld de vermenging van gamen & gokken.  Dit doen we o.a. door het delen van ervaringen die kennis, 
inzicht en bewustwording creëren over de risico’s bij kansspelen. Doelgroepen zijn direct betrokkenen zoals; 
opvoeders/scholen, professionals uit de zorg maar ook de risico- en probleemspelers zelf;

4. Verdere ontwikkeling van de afdelingen:
a. Belangenbehartiging. O.a. uitgeven nieuwsbrief en database leden/betrokkenen maken. 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 dan een eenvoudige 
reclameboodschap.

b. Expertisecentrum. Ons expertise centrum is het laboratorium waar we alle relevante ervaringskennis, 
professionele kennis en wetenschap gebruiken om zelf ontwikkelde producten en diensten in te kunnen 
zetten voor onze achterban. We zijn al begonnen met het ontwikkelen van onze training Weerbaar en 
Bewust de eerste pilot heeft in 2020 vorm gekregen en de 2de in 2021. Een zelfhulpgroep opzetten is 
nog niet gelukt vanwege corona. Inmiddels zijn de gesprekken met SCIP positief afgerond waardoor we 
gebruik mogen maken van de beschikbare computerruimte voor onze trainingen.

c. Steun en informatie. Kleinschalig steun verlenen, contacten met maatschappelijke instellingen en 
ervaringsdeskundigen organisaties leggen en onderhouden. Voorlichtingsbijeenkomsten houden. In 2021 
hebben wij de oprichting van een laagdrempelige zelfhulpgroep gepland maar nog geen vorm kunnen 
geven. Dit streven is belegd voor 2022. De bedoeling is dat deelnemers hun ervaringen op financieel en 
gok gebied kunnen uitwisselen en elkaar tips, steun en trucs geven om uit de problemen te geraken.
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Financieel jaarverslag 2021

Balans Stichting Slicks

    31 december 2021 31 december 2020 
   [€]  [€]

ACTIVA     
   

Immateriele vaste activa 8.454   8.454
 Afschrijving immateriele vaste activa -5.460   -3.346
Materiele vaste activa  
Financiele vaste activa  

Voorraden  
Onderhanden projecten  
Vorderingen en overlopende activa     1.212
Effecten   
Liquide middelen 710   1.059 
     
 
Totaal 3.704   7.378 
      
 
      
  

PASSIVA     
   

Reserves en fondsen    
 Reserves     
 Continuiteitsreserve 1.418   5.899
 Bestemmingsreserve     
 Herwaarderingsreserve    
 Overige reserves     
 
 Fondsen     
 Bestemmingsfondsen     
  
Achtergestelde leningen   

Voorzieningen  
Langlopende schulden  
Kortlopende schulden en overlopende passiva 2.287   1.479
 Onderhanden projecten 0

      
Totaal 3.704   7.378
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Staat van baten en lasten Stichting Slicks

 31 december 2021 Voor het jaar 2022 31 december 2020
 werkelijk begroot werkelijk
 [€] [€] [€]
Baten:       
    

Baten van particulieren  2.016  5.000  4.372
Baten van verbonden organisaties  0  20.000  0 
Baten fondsen  0  100.000  0
Baten van kansspelaanbieders  0  20.000  0 
Baten van andere organisties  225  5.000  1.395
Baten van overheden  0  20.000  0
Baten van bedrijven  0  5.000  0 
      
Som van geworven baten  2.271  175.000  5.767
       
Baten als tegenprestatie voor       
 levering van producten of diensten  464  0  0 
 overige verrichtingen  0  0  0

Som van baten uit tegenprestatie  464  0  0
       
Baten, periodevreemd      4.973 
 
Totaal  2.735  175.000  10.740
        
   
        
Lasten:       
    
Besteed aan doelstelling       
 Dienstverlening aan kansspelspelers  803  20.000  908
 Dienstverlening aan overheden  704  5.000  1.116
 Dienstverlening aan zorgverzekeraars  0  3.000  0 
 Dienstverlening aan zorginstellingen  0  5.000  0 
 Dienstverlening aan kansspelaanbieders  712  5.000  1.059
 Dienstverlening aan maatschappelijke organisaties  0  25.000  400
 Informatie en voorlichting  121  25.000  229 
 Clientenondersteuning  0  15.000  0 
 Workshops en trainingen  0  10.000  0
        
Lasten, periodevreemd      505 
     
Som bestedingen aan doelstellingen  2.340  113.000  4.218
        
Wervingskosten  470  4.250  95
        
Beheers- en administratiekosten  4.265  54.000  7.438
        
Som van de lasten  7.075  171.250  11.751
        
Saldo financiele baten en lasten  -141  -130  -154
       
Saldo baten en lasten  -4.482  3.620  -1.165 
       
   
Bestemming saldo van baten en lasten:       
Toevoeging (+) / onttrekking (-) aan:       
 continuiteitsreserve  1.418     5.899 
 bestemmingsreserve  0      
 bestemmingsfonds  0     
 herwaarderingsreserve  0     
 Doelstellingsreserve, vrij besteedbaar  0     
   
Hoeveel naar het goede doel       
 Opbrengst  2.735     
 Wervingskosten  470     
 Beheer- en administratie  4.265     
 Som werving-, beheer-, administratie  4.735     
 Percentage som van de opbrengst  173,13%     
 Naar het goede doel  -73,13%     
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Toelichting op de jaarrekening 2021

De jaarrekening omvat de financiële gegevens van de Stichting Landelijk Info Center 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 2021. 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 erna 
gestreefd om de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving voor fondswervende 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 vat 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. Giften, 
donaties en nalatenschappen zonder doelbinding maken onderdeel uit van de algemene middelen van SLICKS. 

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 vat de verslagleggende organisatie kosten ter werving van baten. 

12



www.slicks.info

Onder beheers- en administratiekosten vat de verslagleggende organisatie kosten, besteed voor het instandhouden 
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.

Toelichting op de balans per 31 december 2021

Database en website met alle in’s en out’s van de gokwereld heeft SLICKS in de verslagperiode onderhouden en 
de daarin opgenomen gegevens bijgehouden. Database en website zijn langer dan een verslagperiode dienstig aan 
het behalen van de statutaire doelen van SLICKS. De werkzaamheden in de verslagperiode hebben niet tot een 
waardeverandering van het activum geleid. Database en website werden alleen tijdsevenredig afgeschreven en dit 
bedrag ten laste van het resultaat gebracht [netto € 8.454,- -/- (€ 3.347,- eerdere jaren) -/- 2.113,- = € 2.994,-].    

Het gezamenlijke kas- en banktegoed van SLICKS beliep op 31 december 2021 op € 710,-.

De verslagleggende organisatie beschikte per 31 december 2021 over een eigen vermogen ter hoogte van € 1.418,-, 
dat als continuïteitsreserve wordt aangehouden. Dit bedrag is opgebouwd uit gedoteerde jaarresultaten van eerdere 
jaren waarop het verlies over de verslagperiode van € 4.482,- in mindering is gebracht.

De positie ‘Kortlopende schulden en overlopende passiva’ ter hoogte van € 2.287,-, betreft verbintenissen in het 
kader van de doelstellingen van SLICKS ter hoogte van € 1.395,- aan vergoedingen, die nog aan vrijwilligers uit te 
keren zijn, € 625,- aan kosten voor websitebeveiliging en administratie en € 266,- ten behoeve van bestedingsbeheer 
van cliënten, om hen een uitweg uit de gevolgen van gokverslaving te bieden.     

Toelichting op de Staat van baten en lasten over 2021

SLICKS verantwoordt in de verslagperiode een bedrag aan baten van € 2.735,-, waarvan € 2.271,- zijn verkregen 
als donaties en € 464,- als tegenprestatie voor activiteiten van bestedingsbeheer van cliënten. Het werven van baten 
bij overheidsinstellingen, in de zorg en bij maatschappelijke organisaties was in de verslagperiode niet succesvol. 
Wel werd aan de verslagleggende organisatie een bedrag aan subsidie toegekend ter hoogte van € 30.000,- onder 
een intredende voorwaarde, welke voorwaarde over de verslagperiode niet intrad, waardoor deze opbrengst niet 
gerealiseerd kon worden.  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 over de verslagperiode een bedrag aan 
Lasten ter hoogte van € 7.075,-, waarvan € 704,- voor het verrichten van diensten aan overheden, waar geen 
vergoeding tegenover staat, van € 712,- voor diensten aan kansspelaanbieders, waar geen vergoeding tegenover 
staat en € 803,- voor het verrichten aan diensten aan kansspelspelers, voornamelijk door het ter beschikking stellen 
van de database met alle in’s en out’s over de gokwereld, met inbegrip van gegevens betreffende het tegengaan van 
onverantwoord gokken en het voorkomen van kansspelverslaving. 
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Spelers vinden op de website van Slicks de nodige informatie voor een geïnformeerde deelname aan het 
aanbod voor verantwoord spelgedrag. Aanbieders en overheden biedt de website een handvat voor hun 
verslavingspreventiebeleid en het toezicht daarop. Een bedrag van € 121,- werd besteed aan voorlichting, om de 
noodzaak van preventie onder de aandacht te brengen. De bestedingen bleven ver achter de bedragen, die daarvoor 
in 2020 werden begroot. Slicks wilde in de verslagperiode de in het jaar 2020, vanwege de corona-crisis niet 
bereikte doelen, alsnog verwezenlijken, maar moest onderkennen dat de realiteiten na corona op significante wijze 
zijn veranderd. 

SLICKS heeft in 2021 zijn resultaat behaald met behulp van vrijwilligers. Gedurende 2021 waren ter uitvoering van 
het werk bij SLICKS acht personen met vrijwilligerswerk belast. De vrijwilligers hebben met eigen geld Slicks bij de 
uitvoering van zijn taken ondersteunt, welke voorgeschoten bedragen door hen zijn gedeclareerd voor terugbetaling, 
ter hoogte van € 325,-, waarbij een bedrag van € 1.070,- overgenomen is van de eerdere verslagperiode.  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 genoemde deelposities aan lasten behaalt de verslagleggende organisatie een 
brutoresultaat van € 395,-. Dit brutoresultaat is te verminderen met € 470,- aan wervingskosten, besteed ter 
verkrijging van de baten, en met € 4.265,- aan beheers- en administratiekosten, nodig voor huisvestiging en kantoor, 
om tot een resultaat van -/- € 4.340,- te komen, ten behoeve van de doelstellingen van SLICKS.  

Tot slot moet met dit doelstellingsresultaat ter hoogte van -/- € 4.340,- het financiële resultaat, ter hoogte van -/- 
€ 141,-, worden verrekend, waardoor Slicks over de verslagperiode 2021 als eindresultaat een verlies lijdt van € 
4.482,-.

% - goed doel

In de verslagperiode 2021 was voor het werven en administreren van de opbrengst ter hoogte van 2.735,- en bedrag 
aan kosten ter hoogte van € 4.735,- nodig. Daarmee kon Slicks over de verslagperiode alleen een zeer bescheiden 
bedrag van de opbrengst aan het goede doel besteden. SLICKS acht zijn prestatie over de verslagperiode 
onvoldoende en werkt met nadruk aan zijn professionalisering. Als de hiervoor vermelde voorwaarde van de 
subsidietoekenning was ingetreden, hadden wij meer kunnen doen, wat helaas niet gebeurde.    

Hoe gaat SLICKS met het resultaat om 

Slicks zal het over de verslagperiode 2021 bereikte eindresultaat, ter hoogte van -/- € 4.482,-, met zijn 
‘Continuïteitsreserve’, verrekenen. De Continuïteitsreserve omvat de jaarresultaten van eerdere jaren en werd, 
overeenkomstig de afspraken die in het jaar 2019 werden gemaakt, verhoogd met een achtergestelde lening van  
€ 5.059,- waardoor deze reserve een bedrag uitwijst van € 5.899,-. Na verrekening van het verlies van onderhavige 
verslagperiode beloopt de ‘Continuïteitsreserve’ op een bedrag ter hoogte van € 1.418,-.  
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Rapportage begroting 2021                                                     

Collectieve belangenbehartiger Nederlandse kansspelspelers.
Ervaringsdeskundig info- en steunpunt gokproblematiek.
Expert adviesteam gokverslavingspreventie en zorgplicht. 

In het jaarverslag 2020 hebben wij voor het jaar 2021 aan baten van bedrijven een bedrag van € 10.000,- begroot 
in de verwachting dat wij gesprekken met de koepel van Speelhallen over de door verwijzing van probleem- en 
risicospelers naar ons, succesvol zouden afronden. Wij wilden dat elke speelhal kan doorverwijzen naar de 
persoonlijke steunverlening van SLICKS. In samen werking met andere hulporganisaties wilden wij daarvoor een 
inlooppunt opstarten, waar de doorverwezen spelers terecht kunnen. Bij de koepel van Amsterdamse speelhallen 
waren plannen in de maak spelers in eigen beheer op te vangen, waar Slicks zijn alternatief tegenoverstelde. Per 
aange sloten speelhal hebben wij een bedrag gecalculeerd, met als resultaat het begrootte bedrag. De koe pel heeft 
de uitvoering van alle plannen ‘on hold’ gezet, omdat zij vanwege de coronacrisis verlies lijden, met als gevolg dat 
deze onderhandelingen gestaakt werden.

In het jaarverslag 2020 hebben wij aan baten aan subsidies van overheden en aan baten van andere organisaties een 
bedrag van € 16.000,- begroot in verband met subsidieaanvragen. Een van deze aan vragen werd voor € 
30.000,- toegewezen. Deze toewijzing verkregen wij onder de voorwaarde van cofinanciering door een andere 
subsidieverstrekker. De op preventie van gokverslaving gerichte gesprekken met de gemeente Amsterdam ver-
liepen echter stroef, omdat de gemeente niet de focus had op preventie aan de bron. Wij vinden dit niet adequaat, 
want dan ben je al kaalgeplukt, ben je je baan en je huis al kwijt en zit je al in een neerwaartse spiraal en moet je 
bijvoorbeeld bij de gemeente een bijstandsuitkering aanvragen. Daarom willen wij een meer op hand ha ving gericht 
toezicht op de kansspel aan bie ders, met de focus op kansspelverslavingspreventie en uitvoering van de zorgplicht van 
vergunninghouders. Tot op heden hebben wij een opname van gokverslaving en weerbaarheid van de Amsterdamse 
burger in het gemeentelijke gezondheidsbeleid bereikt en daarmee een belangrijke hoeksteen geplaatst. Echter 
de stap naar cofinanciering van SLICKS  en haar doel stellingen, die heeft de gemeente nog niet gezet. Het gaat 
om grote belangen en om grote maatschappelijke kosten voor de gemeente, recent onderzoek uit Zweden heeft 
berekend dat een probleemgokker de maatschappij jaarlijks zo’n 30.000 euro kost waarvan een aanzienlijk deel voor 
de rekening van de gemeente komt (schuldhulpverlening, daklozenopvang). Kosten die Amsterdam voor deel kan 
voorkomen door SLICKS met financiering te ondersteunen om ons werk te kunnen doen.

Als je kijkt naar de hoeveelheid gokreclame en de inhoud daarvan is de uitvoering van het preventiebeleid van loterij 
en casinospellen aanbieders beneden de maat. Het lijkt op “zachte heelmeesters maken stinkende wonden”. In het 
jaarverslag 2020 hebben wij aan baten van loterij organisaties een bedrag van € 10.000,- be groot, omdat wij ook met 
deze kansspelaanbieders gesprekken hadden over de bijstelling en de uitvoering van hun verslavingspreventiebeleid. 
Uit de gesprekken bleek dat zij al andere ervarings deskundigen betrokken hadden voor het maken van dit 
verslavingspreventiebeleid. Daarom werd het begrote bedrag niet behaald. Als je kijkt naar de uitvoering van die 
betrokkenheid willen wij in 2022 weer de banden aan knopen voor gesprekken en financiering. Ons expert-team van 
inhoudelijk onafhankelijke deskundigen (EKZEPT) staat klaar om desbetreffend te adviseren.

In het jaarverslag 2020 hebben wij aan baten van particulieren en baten van verbonden organi sa ties een bedrag 
van € 12.000,- begroot. Doordat de corona-lockdown van het land na de eerdere versoepeling van de corona-
maatregelen onverwacht kwam, vielen ook de resultaten bij orga ni saties, waarmee wij geregeld samenwerken tegen, 
waardoor ook opdrachten aan SLICKS uitbleven. Om dezelfde reden waren er ook minder contactmomenten met 
particulieren voor gesprekken en donaties, met als gevolg dat ook hier de begrootte omzetten niet behaald konden 
worden.

Door het uitblijven van de inkomsten konden wij ook minder besteden, waardoor de begrootte lasten lager uitvielen. 
Alles overziende hebben wij de corona-crisis en ook het jaar 2021 wel heel huids, maar met verlies moeten afsluiten. 
Wij weten dat we goed werk ge le verd hebben onder zeer moeilijke omstandigheden, waardoor we met goede 
verwachtingen aan het jaar 2022 beginnen. 
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BEGROTING SLICKS 2022
Inleiding: 

De goksector is een miljarden industrie waarvan het risicovolle product gericht is op geld verdienen. Miljoenen 
beschikbaar voor reclame, sturende informatie – en communicatie technologieën en lobbyen bij politiek en 
overheden. Alles om een zo groot mogelijk aandeel te veroveren. 

SLICKS collectieve en individuele belangenbehartiging is ontstaan doordat preventie vanuit de overheid en 
behandelingen tegen gokverslaving geen soelaas boden en de kansspelindustrie niet erg zat te wachten op 
transparantie of medewerking. De noodzaak om vanuit de praktijk, ervaringskennis en -deskundigheid te werken 
werd hierdoor en wordt steeds meer stevig gevoeld. Gestart is met de inzet van: betrokkenen, ervaringsdeskundige 
vrijwilligers en eigen beperkte financiering. Maar om meer tegenwicht te kunnen bieden aan vergroting van het aantal 
risico- en probleemspelers (gokverslaafden) en de gokproblematiek in zijn geheel, moeten we professionaliseren. 
Daarvoor zijn geld en middelen nodig. Speerpunten voor 2022 en 2023:  

1. Solide financiering voor de kantoorfunctie van de verschillende afdelingen: 
 • hulpverlening (individuele belangenbehartiging)
 • kenniscentrum
 • collectieve belangenbehartiging 

2. Het realiseren van een info- en informatiepunt met huiskamer functie. Hier willen we informatie, advies of 
ondersteuning kunnen bieden bij problemen rondom gokken en kansspelen. Naast financiën zoeken we 
mogelijkheden van samenwerking met maatschappelijke organisaties en kansspelaanbieders voor het best 
mogelijke resultaat. 

3. Het opleiden van ervaringsdeskundige vrijwilligers die daarna tot de personele bezetting van het infopunt gaan 
behoren. 

4. Het opzetten van de dienstverlening onafhankelijke specialistische cliëntenondersteuning voor mensen met 
gokproblematiek.

5. Het blijven bijhouden van alle ontwikkelingen in de kansspelwereld. Onderdeel zijn ervaringsverhalen en 
meldingen via het SLICKS meldpunt. 

6. Als organisatie een grotere focus leggen op de steun en informatie aan risico- en probleemspelers. We mogen 
weliswaar als collectieve belangenbehartiger van alle kansspelspelers in Nederland, het grote geheel niet uit 
het oog verliezen. Maar onze invloed op het Nederlandse verslavingspreventiebeleid is vooralsnog beperkt. 
Daarom gaan we ons concentreren op de kennis/diensten/producten die we al in huis hebben en deze dichtbij 
(Amsterdam) aanbieden. Hierdoor zal onze impact via die punten sterker worden.

7. Bevorderen maatschappelijke bewustwording van gokproblematiek. Dat doen we door samenwerking 
met maatschappelijke organisaties aan te gaan en het stimuleren van partijen in het veld om de 
vertegenwoordiging van degenen om wie het gaat te betrekken bij het maken en uitvoeren van het 
kansspelverslavingspreventiebeleid en de zorgplicht van kansspelaanbieders. Dat is hard nodig gezien de 
ontwikkelingen rondom de legalisering van de online gokmarkt, de reclame daaromheen en de toename van het 
aantal gokverslaafden. Voorwaarde is dat we altijd onafhankelijk van de kansspelindustrie willen en zullen blijven. 

8. Het ontwikkelen van producten en diensten tegen gokproblematiek. Alvorens deze in te zetten worden ze eerst 
in kleine proefopstellingen getest. Als voorbeeld de pilots voor onze training Weerbaar en Bewust in 2020 en 
2021.
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Onderdelen:  

o Inrichting en structuur van de kantoor activiteiten. 

o Informatie uit de praktijk en ervaring omzetten tot middelen om de sociale- en maatschappelijke problematiek 
te verminderen. We willen bijvoorbeeld het onbewuste, impulsieve en onverantwoorde gokgedrag veranderen 
in een geïnformeerde keuze. Eenvoudige reclameboodschappen werken niet, wij proberen mensen door het 
aanreiken van kennis en inzicht te overtuigen.

o Workshops, trainingen en voorlichting aanbieden die gericht zijn op preventie en weerbaarheid van de burger in 
het algemeen en de risico- en probleemspeler specifiek. 

o Meer op thema en leeftijd georiënteerde ervaringsdeskundige voorlichting maken en geven voor scholen of 
maatschappelijke organisaties.  

o Contacten maken en onderhouden met maatschappelijke instellingen voor kleinschalige, individuele 
steunverlening.  

o De wens om een eigen zelfhulpgroep gericht op financieel herstel van de leden van de groep op te richten 
ondersteunen wij. Hier kunnen deelnemers hun ervaringen uitwisselen en elkaar tips, trucs en steun geven. 

o Het behartigen van de collectieve belangen van kansspelspelers. We hebben daarvoor de steun nodig van onze 
achterban. Hoe meer mensen zich aanmelden hoe groter onze invloed wordt. Maar ook direct meedoen als 
betrokkene of als vrijwilliger betekent versteviging van onze positie. Op onze website kan men zich aanmelden, 
maar ook informatie en advies opzoeken. Ons voorlopig doel is 1000 aanmeldingen per jaar. 

Voor alle voormelde activiteiten hebben wij in de staat van baten en lasten bedragen begroot. Sommige activiteiten 
ter omzetting van onze planning voor het nieuwe jaar zijn reeds in gang gezet. Wij verwijzen naar de kolom ‘Voor het 
jaar 2022 begroot’ van de staat van baten en lasten.  
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Werkgroepen

Werkgroepen onder de Stichting: We gaan het samen doen! 

Het is belangrijk voor het bestuur dat alle verschillende kwaliteiten van mensen optimaal benut 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. 

Werkgroep “Poule van ervaringsdeskundigen”

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.

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. 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.

Samenwerking met maatschappelijke platforms/organisaties 

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. 

Clientenbelang Amsterdam. Slicks is inmiddels lid organisatie van Clientenbelang Amsterdam geworden.  

SCIP. Slicks heeft met SCIP afspraken over gebruik van computerlokaal en ruimte voor zelfhulpgroep. De eerste pilot 
“Weerbaar & Bewust” is in 2021.  

WegWijsSalon. Vanwege Corona is de samenwerking beëindigd.  
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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. 

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 

Slicks wil financiële borging van de organisatie bereiken. Structureel is er nog geen financiering stroom. In 2020 zijn 
er af en toe inkomsten uit diensten en donaties geweest die de inkomensbron vormden.  

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. 

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.
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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Fondswervende instellingen

1 Algemene gegevens instelling

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

Overige informatie 
bestuur (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

RSIN (**)

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.

R. Aronds

M. Belfkih

R. van de Pas

Nederland

0

8

Welzijn - Veerkracht en weerbaarheid

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

Stichting Landelijk Info Center Kansspel Spelers (SLICKS)

www.slicks.info

Marco Polostraat 291 B

secretariaatslicks@gmail.com

6 8 9 7 5 5 4 6

0 2 0 7 0 0 8 3 8 9

BIJLAGE



02 van 06

1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.  
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden 
verricht de instelling?
Wanneer worden 
welke werkzaamheden 
uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het 
realiseren van de 
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?

Bevorderen evenwicht in de gokwereld;

enerzijds belangen van kansspelspelers;

anderzijds de belangen van de gokindustrie;

voorkomen van gokverslaving en gevolgen van onverantwoord gokgedrag;

behartigen van de belangen van alle kansspelspelers in Nederland.

Directe hulpverlening: Aan kansspelspelers, voorlichting, trainingen, workshops

Indirecte hulpverlening: Aan overheden, kansspelaanbieders, zorgverzekeraars, maat-

schappelijke organisaties ten opzichte van hun (toezichthoudende) activiteiten en hun 

verslavingspreventiebeleid, allemaal ten behoeve van kansspelspelers.

Subsidies, donaties, eigen bijdragen van kansspelspelers, vergoedingen door zorg-

verzekeraars.

www.slicks.info
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3 Staat van baten en lasten 

Baten

Baten van particulieren
Collecten

Nalatenschappen

Overige baten particulieren

Som van baten van particulieren

Baten van bedrijven

Baten van loterijinstellingen

Baten van subsidie van overheden

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten

Baten van andere instellingen zonder winststreven

Overige baten

Som van de geworven baten

Som van de baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

+

+
2.016 4.372

2.016 4.372

255 1.395

2.271 5.767

464

4.973

2.735 10.740

2021 2020 (*)

www.slicks.info
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05 van 06

3 Staat van baten en lasten 

Baten

Baten van particulieren
Collecten

Nalatenschappen

Overige baten particulieren

Som van baten van particulieren

Baten van bedrijven

Baten van loterijinstellingen

Baten van subsidie van overheden

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten

Baten van andere instellingen zonder winststreven

Overige baten

Som van de geworven baten

Som van de baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

+

+
2.016 4.372

2.016 4.372

255 1.395

2.271 5.767

464

4.973

2.735 10.740

2021 2020 (*)
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3 Staat van baten en lasten 

Wervingskosten

Kosten beheer en administratie

Som van de lasten

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten 
een bedrag meegenomen van:

Saldo financiële baten en lasten

Saldo baten en lasten

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €
+ +

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

Aankoop en beheer

Voorlichting en bewustwording

Recreatie, sport en wensvervulling

Onderzoek

Evangelisatie en zending

Educatie, opleidingen en cursussen

Lobby en belangenbehartiging

Anders, namelijk (vul hier in)

Besteed aan doelstellingen

Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.

Toelichting
Geef hier een toelichting 
bij de staat van baten en 
lasten of vul de url naar 
de jaarrekening in als 
hier een toelichting in is 
opgenomen.

470

4.265

7.076

0

-141

95

7.438

11.751

-154

803

121

1.416

2.341

908

229

3.081

4.218

indircte hulpverlening

2021 2020 (*)

www.slicks.info/hetteam/beleid/verslagen/jaarverslag2021 Open

www.slicks.info/hetteam/beleid/verslagen/jaarverslag2021

-4.482 -1.165

www.slicks.info
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VOOR EEN VEILIGE, 
EERLIJKE EN 

TRANSPARANTE 
GOKWERELD!

Marco Polostraat 291 B, 1056 DN Amsterdam
Telefoon +31 (0)6 43 81 76 31

info@slicks.info  |  www.slicks.info


