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CONTRACT PLAYING FOR SUCCESS EINDHOVEN: 
 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Wij zijn verheugd dat uw kind binnenkort gaat deelnemen aan Playing for Success Eindhoven en wensen u en uw 
kind van harte welkom.  
 
Om deelname aan Playing for Success Eindhoven officieel te maken hebben wij een contract opgesteld. Wij 
willen u vragen om onderstaande voorwaarden goed door te nemen. Wanneer u akkoord bent met deze 
voorwaarden kunt u het contract ondertekenen en inleveren op de school van uw kind.  
 

1. Ouders/verzorgers gaan akkoord dat hun zoon/dochter deel gaat nemen aan Playing for Success 

Eindhoven;  

2. Ouders/verzorgers zorgen ervoor dat hun zoon/dochter alle bijeenkomsten aanwezig is. Wanneer er 

omstandigheden zijn dat u kind niet kan deelnemen verwachten wij telefonisch een afmelding;  

3. Ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor het vervoer van en naar het Philips stadion;  

4. Ouders/verzorgers gaan akkoord dat de school gegevens verstrekt over hun kind aan het 

leercentrum, evenals dat het leercentrum gegevens versterkt aan school. Dit gaat om gegevens die 

de school in hun bezit heeft binnen het leerlingvolgsysteem en de verslagen die het leercentrum 

maakt naar aanleiding van de bijeenkomsten; 

5. Ouders(s)/verzorger(s) gaan akkoord dat de school na deelname aan Playing for Success gegevens 

blijft verstrekken over hun kind aan het leercentrum. Opnieuw gaat het om gegevens die de school 

in hun bezit heeft middels het leerlingvolgsysteem. Dit is van belang om de resultaten ook op 

langere termijn te kunnen volgen;  

6. Ouders/verzorgers hebben geen probleem als er foto’s en/of beeldopname worden gemaakt welke 

gebruikt kunnen worden door de pers en het leercentrum.   

 

Naam school: ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Naam kind: ………………………………………………………… Geboortedatum: ……………………………… 
 
Naam ouder(s)/verzorger(s): …………………………………………………………………………………………. 
 
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Postcode: ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Telefoonnummer: ……………………………………………………………………..………………….…………… 
 
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Voorkeur voor dag:           MAANDAG   –   DINSDAG   –   WOENSDAG   –   DONDERDAG   –   VRIJDAG  
                                       Wij doen onze uiterste best om hier gehoor aan te geven, maar kunnen het helaas niet garanderen. 

 
Handtekening ouders/verzorgers   Datum: 
 
 
....................................................   …………………………….. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Centrumdocenten:  Rick van Rooij en Cindy Jonkers  

Telefoonnummer: 0614327397 
e-mail: r.vanrooy@playingforsuccess.nl  

 e-mail: c.jonkers@playingforsuccess.nl  
 
Centrummanagers:  Rick van Rooij en Susan v.d. Wittenboer  

Telefoonnummer centrum: 040-2505319  
e-mail: s.vandenwittenboer@playingforsuccess.nl  
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