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Hierbij treft u het jaarverslag met daar in opgenomen het financieel jaarverslag over 2017 van de 

Stichting Playing for Success Alkmaar. 
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DOELSTELLING PLAYING FOR SUCCESS ALKMAAR 

De doelstelling van Playing for Success Alkmaar is om leerprestaties van kinderen tussen de 9 en 14 
jaar te verbeteren door ze een programma aan te bieden, in een motiverende en uitdagende 

omgeving: Leren met een WOW-factor 

Playing for Success is een naschools programma voor kinderen die (tijdelijk) om sociaal emotionele 
redenen niet presteren zoals van ze verwacht wordt. Het programma leidt tot meer zelfvertrouwen en 

motivatie en daardoor tot betere prestaties. Bij Playing for Success Alkmaar richten we ons op 
kinderen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs en jongeren uit de eerste twee jaren van het 

voortgezet onderwijs. 
Playing for Success Alkmaar neemt deze kinderen mee naar een uitdagende en inspirerende plek 

buiten de school, waar ze zoveel mogelijk positieve leerervaringen opdoen: het AFAS stadion van 

betaald voetbalorganisatie AZ. In het stadion werken de kinderen samen aan uitdagende opdrachten 
op het gebied van rekenen, taal, ict en sociale vaardigheden. Deze opdrachten, gecombineerd met het 

stadion, de sport en de ambiance van de professionele voetbalwereld dragen allemaal bij aan een 
omgeving die stimuleert om beter te presteren. Want als kinderen ontdekken dat leren leuk en zinvol 

kan zijn, nemen de schoolprestaties toe en hervinden ze hun motivatie en zelfvertrouwen. 

 

FLORE/BLOSSE NIEUWE DEELNEMER PLAYING FOR SUCCESS ALKMAAR 

Vanaf september 2017, bij de start van het schooljaar 2017-2018, is ook Blosse (toen nog Flore) 
toegetreden tot Playing for Success Alkmaar. Dit betekent dat leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de 

Blosse scholen vanaf dat moment ook konden gaan deelnemen aan de trainingen bij Playing for 

Success. Daar werd in de eerste periode van deelname al direct gretig gebruik van gemaakt. Zie 
hiervoor ook de bijlage met de specificatie van de deelnemers in 2017. 

 

WIJZIGINGEN SAMENSTELLING BESTUUR PLAYING FOR SUCCESS ALKMAAR 

Afgelopen jaar hebben er bij de start van het schooljaar 2017-2018 een aantal wijzigingen 

plaatsgevonden binnen het bestuur van Playing for Success Alkmaar. Marleen Rolie heeft de rol van 
voorzitter overgenomen van Helma van der Hoorn en Elfred Bakker is de opvolger van Ton Heijnen als 

penningmeester. Daarnaast is Blosse vanaf dat moment ook vertegenwoordigd in het algemeen 
bestuur van Playing for Success Alkmaar. De heer Siebrand Konst heeft namens Blosse zitting 

genomen in het bestuur. 
 

VERLENGING OVEREENKOMST DEELNAME PLAYING FOR SUCCESS TOT EN MET 2022 

Playing for Success Alkmaar is in de afgelopen jaren flink gegroeid qua aantal besturen, (doel)groepen 

en deelnemers. De organisatie groeit, maar moet wel plaats kunnen blijven bieden aan steeds meer 

deelnemers en ook geïnteresseerde besturen die 
zouden willen toetreden. Om hier plannen voor te 

kunnen maken is meer zekerheid erg wenselijk. De 
huidige overeenkomst met de schoolbesturen loopt 

immers eind 2018 af, maar het is vooral ook zaak 
verder vooruit te kunnen kijken om op de groei in 

te kunnen spelen. Daarom hebben AZ, de 

deelnemende besturen en de gemeente Alkmaar 
besloten een nieuwe overeenkomst aan te gaan 

met Playing for Success. Dit verbindt deze partijen 
tot en met 2022 aan Playing for Success Alkmaar. 

Deze toegenomen zekerheid  biedt mogelijkheden 

om de organisatie en uitbreiding verder vorm te 
kunnen gaan geven en zo klaar te zijn voor de 

toekomst.  
Daardoor zal ISOB vanaf september 2018 kunnen 

deelnemen en toetreden. 
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FINANCIËN EN ONDERSTEUNING 

Steeds meer partijen zijn betrokken bij Playing for Success en zij maken op deze manier deelname 
van vele kinderen mogelijk. De schoolbesturen betalen de jaarlijkse contributie wat zorgt voor een 

zekere bron van inkomsten voor het betreffende jaar. Daarnaast betalen ze een bijdrage per leerling. 

Deze inkomsten zijn onzekerder, omdat ze afhankelijk zijn van het aantal deelnemers.  
De gemeente Alkmaar is al vanaf de oprichting van Playing for Success subsidieverstrekker en erg 

betrokken bij het project. Ook in 2017 hebben zij weer een subsidie verstrekt en heeft de gemeente 
toegezegd dit ook de komende jaren te blijven doen. De gemeente Heerhugowaard heeft, mede door 

het alsmaar toenemende aantal deelnemers vanuit hun gemeente, voor het tweede jaar een subsidie 
afgegeven aan Playing for Success.  

De gemeente Alkmaar heeft dit gedaan door een vast bedrag te subsidiëren, waar de gemeente 

Heerhugowaard heeft gekozen voor een bijdrage per leerling, met daaraan verbonden een maximum.  
Naast de schoolbesturen en gemeenten waren er weer veel sponsoren die Playing for Success op 

allerlei verschillende manieren ondersteunden. De Rabobank sponsort tot en met 2018 een vast 
bedrag per jaar. Divari en Digiduif stellen hun platform gratis beschikbaar, Franske’s Fruitpaleis zorgde 

wekelijks voor fruit voor elke deelnemer, bij de Rolf Groep konden we twee maal per jaar 

(school)materialen bestellen en Cameraland stelde materialen beschikbaar om alle activiteiten bij 
Playing for Success in beeld te kunnen blijven brengen. Verder verzorgt G&P Accountants wederom de 

samenstellingsverklaring en AZ horeca heeft het hele jaar de limonade voor de deelnemers 
beschikbaar gesteld. 

Een nieuwe sponsor die het afgelopen jaar is toegetreden is Anne & Max uit Alkmaar. Zij zorgen bij 
elke certificaatuitreiking voor een extra feestelijk tintje door een traktatie beschikbaar te stellen voor 

alle gasten. 

Dankzij deze bijdragen, de eerder genoemde nieuwe overeenkomst tot en met 2022 en de toezegging 
van de gemeente Alkmaar komt er steeds meer zekerheid in de financiën. Echter zijn er nog genoeg 

onzekerheden, waar we als Playing for Success zijnde niet altijd invloed op hebben. Hierover meer in 
de volgende alinea. 

 

RISICOPARAGRAAF 

 

1. Toename van het aantal deelnemende besturen / scholen in combinatie met de mogelijkheden 

qua capaciteit: 
• Personele capaciteit; 

• Capaciteit van werk- en leerruimtes binnen het AFAS complex. 
Uitbreiding van de personele capaciteit brengt de meeste exploitatielast met zich mee. Er dient en 

gezonde balans te blijven tussen de structurele bijdragen vanuit de deelnemende besturen en de 

aanwezige personele kosten.  
Een toename van het aantal deelnemende scholen / leerlingen geeft extra druk op de 

gebruiksmogelijkheden van de huidige ruimten, die vanuit de maatschappelijke opdracht tot op heden 
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belangeloos door de AZ organisatie beschikbaar worden gesteld aan Playing for Success. Voor de 

intensiteit van het gebruik bestaan echter grenzen. 
Hierbij kan het risico ontstaan dat besturen, die een verzoek indienen tot deelname, geweigerd 

moeten worden. Hoewel hiervan de impact moeilijk te bepalen is, kan dit leiden tot imagoschade 
jegens Playing for Success vanuit teleurstelling vanuit de geweigerde besturen / scholen. 

 

2. Toename van het aantal deelnemende scholen / leerlingen en de beschikbaarheid van de 
vereiste hoeveelheid personeel: 

• Vanuit detacheringsconstructie(s) met deelnemende besturen; 
• Stagiaires vanuit MBO en HBO opleidingen. 

Bij meerdere besturen start vanaf het schooljaar 2018-2019 de uitstroom van het oudere personeel. 

Voor de komende jaren beloopt deze natuurlijke uitstroom vele FTE’s.  
De afgelopen jaren is de instroom binnen de opleidingsscholen (ver) achtergebleven op de vraag aan 

leerkrachten PO en (vak)docenten VO. Er is een duidelijke krapte op de arbeidsmarkt ontstaan, die de 
komende jaren alleen maar groter blijkt te worden. Onderzoeken spreken over een tekort van 10.000 

fulltime leerkrachten in 2025!  

Bij toenemende tekorten zullen deelnemende besturen minder mogelijkheden hebben tot detachering. 
Bij minder instroom binnen de opleidingsscholen zijn minder stagiaires beschikbaar. 

 
3. Autonome wijziging van vormgeving HBO 

opleidingen en de daaraan gekoppelde 
beschikbaarheid van stagiaires. 

Door een verandering van de indeling van 

stageperiodes binnen HBO opleidingen ontstaat een 
logistiek probleem voor Playing for Success ten 

opzichte van de vereiste inzet van stagiaires 
gedurende het lopende schooljaar voor scholen van 

voortgezet en primair onderwijs. 

Ten behoeve van het behoud aan kwaliteit van de 
begeleiding lijkt het aantrekken van meer MBO 

stagiaires in verhouding tot het aantal HBO 
stagiaires geen goede optie.  

 
4. Spanning op de opgebouwde algemene 

reserve en de bereidheid / mogelijkheid vanuit 

gemeenten tot het verstrekken van subsidies. Het 
volledig wegvallen van verstrekte subsidies door de 

lokale overheid betekent een extra belasting op de 
exploitatiebegroting van € 45.000 dan wel een 

vermindering van de algemene reserve bij een 

negatief exploitatieresultaat. 
De afgelopen jaren is Playing for Success Alkmaar in 

staat geweest door inspanningen vanuit de 
coördinator en het bestuur om een algemene reserve op te bouwen. Hoewel in de jaarverslagen 

steeds de grond van de opgebouwde reserve is benoemd, hebben de beschreven risico’s zich tot op 

heden niet voorgedaan en kan de huidige omvang van de algemene reserve een ander beeld 
oproepen bij gemeenten. 

Anderszins wordt het risico op vermindering of wegvallen van de subsidies vanuit de lokale overheid 
geringer door meerjarige toezeggingen van gemeenten tot het verstrekken van de huidige subsidie. 

 
5. Indien (een deel van) de huidige sponsorbedragen wegvallen, betekent dit een extra belasting 

voor de exploitatiebegroting. In de begroting van 2018 zijn voor een totaal van € 10.400 aan 

sponsorbedragen opgenomen. 
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STAGE LOPEN BIJ PLAYING FOR SUCCESS ALKMAAR 

Playing for Success biedt niet alleen aan de deelnemers een WOW ervaring, dat geldt ook voor de 
studenten die hun stage lopen in het AFAS Stadion. Er hebben het afgelopen jaar een aantal positieve 

ontwikkelingen plaatsgevonden op het gebied van stagiaires.  

Zo hebben er in 2017 drie studenten van het Horizon College stage gelopen. Zij volgden de opleiding 
Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (GPM) en liepen drie dagen per week stage. Het grote 

voordeel ten opzichte van het werken met elke dag andere stagiaires is dat we veel minder tijd kwijt 
zijn aan het doornemen van de activiteiten en werkwijze en de tijd dus effectiever kunnen gebruiken. 

Daarnaast hebben we het afgelopen jaar voor de eerste keer drie studenten van de opleiding 
Pedagogiek van Inholland Amsterdam 

mogen verwelkomen. Deze tweedejaars 

studenten lopen één dag per week stage.  
Nieuw in het Playing for Success team was 

ook een derdejaars Maatschappelijk Werk 
en Dienstverlening (MWD) student die maar 

liefst vier dagen per week stage liep. Deze 

student had naast het begeleiden van de 
kinderen ook andere taken zoals het geven 

van voorlichting aan ouders en scholen, het 
ontwikkelen van nieuwe activiteiten en het 

begeleiden van nieuwe stagiaires. Dat 
zorgde voor een verlichting van de druk op 

de werkzaamheden van de 

centrummanager en docent.  
De laatste twee studenten waren afkomstig 

van de opleiding Social Work van Inholland Alkmaar en Haarlem. 

AZ EN PLAYING FOR SUCCESS ALKMAAR 

Het is inmiddels de gewoonste zaak van de wereld dat er vier dagen per week deelnemers van Playing 

for Success actief bezig zijn in en om het stadion van AZ. Playing for Success Alkmaar hoort bij AZ!  
 

De lesruimte 
Door de groei die we hebben doorgemaakt was het noodzakelijk om een extra ruimte te kunnen 

gebruiken om alle deelnemers een plekje te kunnen bieden. Dit had te maken met de deelname van 

de Blauwe Loper en later de toetreding van Blosse. AZ heeft daarom de Co Adriaanse Persruimte extra 
beschikbaar gesteld op woensdag. Vanaf januari voor één extra groep en vanaf september voor een 

tweede extra groep. Mede hierdoor konden er 30 kinderen extra per periode deelnemen. 
Indien de Persruimte bezet was werd er een vervangende ruimte beschikbaar gesteld zoals het 

Spelershome, een Kees Kist Lounge of de Amstel Lounge. De enige reden waardoor een bijeenkomst 

niet door kon gaan was als er een bijeenkomst binnen drie uur voor een wedstrijd was. Dan zijn alle 
ruimtes in het stadion namelijk in gebruik. 

Andere ruimtes die gebruikt worden voor de activiteiten zijn onder andere de Mixed-zone, de 
fitnessruimte, de tribunes in het stadion en het Fancentrum waar we rekenopdrachten doen en waar 

we tijdens openingstijden altijd van harte welkom zijn. 
Vanaf dit jaar hebben we ook ons eigen plekje om onder andere de activiteiten voor te bereiden, 

mensen te ontvangen, ouders te spreken en stagegesprekken te voeren. Het kantoor naast de Co 

Adriaanse Persruimte kunnen we hier namelijk voor gebruiken. Op wedstrijddagen wordt het kantoor 
door de perschef gebruikt, die op de overige dagen werkt vanuit het trainingscomplex in Zaanstad.  

 
Wedstrijdbezoeken 

Ook het afgelopen jaar heeft elke deelnemer aan Playing for Success Alkmaar de mogelijkheid gehad 

om samen met een begeleider een thuiswedstrijd van AZ te bezoeken. Iets waar door de deelnemers 
gretig gebruik van werd gemaakt want het overgrote deel heeft een thuiswedstrijd bezocht via deze 

mogelijkheid. Een mooie geste van AZ, die een heleboel positieve reacties opleverde voor zowel de 
club als Playing for Success. 
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Op 9 april zijn alle schoolbesturen, geïnteresseerde schoolbesturen en partners van Playing for 

Success bij AZ uitgenodigd om een presentatie van zowel MEE & de Wering als Playing for Success bij 
te wonen en aansluitend de wedstrijd tussen AZ en Roda JC vanuit de business seats te bekijken. Een 

succesvolle dag en een mooie mogelijkheid om Playing for Success verder onder de aandacht te 
brengen en de partners in het zonnetje te zetten. 

 

 
Certificaatuitreikingen  

Aan het eind van elke periode vindt een certificaatuitreiking plaats. Hiervoor worden ouders, 
leerkrachten, broertjes en zusjes en andere belangstellenden uitgenodigd. Dit zorgt voor een goed 

gevulde Co Adriaanse Persruimte, want over het algemeen zijn er zo’n 75 gasten aanwezig bij een 

uitreiking. Tijdens de uitreiking presenteren de deelnemers zichzelf voordat ze hun certificaat in 
ontvangst nemen.  

Bij elke certificaatuitreiking was een AZ speler aanwezig om de uitreiking extra speciaal te maken. De 
speler zette zijn handtekening op het certificaat, reikte het uit en ging met de deelnemer op de foto. 

Ook na afloop namen de spelers alle tijd om meer handtekeningen uit te delen en op de foto te gaan 

met de aanwezigen. De aanwezigheid van de spelers maakte het feest voor de deelnemers helemaal 
compleet.  

De betreffende speler wordt in overleg tussen de teammanager van AZ en de centrummanager van 
Playing for Success uitgenodigd en daarna door de centrummanager voorgelicht over het project en 

voorbereid op zijn rol tijdens de certificaatuitreiking. 

 

COMMUNICATIE 

Bij de eerste en laatste bijeenkomst van de training zijn ouders aanwezig, maar ook voor en na elke 

bijeenkomst zijn ouders van harte welkom om zich door hun kind en de coaches te laten informeren. 
Door regelmatig op dat laatste te wijzen en ouders bij de ingang te ontvangen en uit te nodigen door 

te lopen, merken we dat meer ouders de moeite nemen om binnen te stappen om zich te laten 

informeren over de vorderingen die hun zoon of dochter maakt. 
 

Elke week sturen we de ouders via Digiduif en de leerkrachten, docenten, intern begeleiders en zorg 
coördinatoren via de mail een Week Update waarin te lezen is welke activiteiten er zijn gedaan en aan 

welke doelen er is gewerkt. Eventuele bijzonderheden worden vermeld zoals het kunnen inschrijven 

voor een wedstrijd, een aankondiging van de certificaatuitreiking of een gewijzigde locatie voor de 
volgende bijeenkomst. De Week Update wordt door ouders erg gewaardeerd. 

Naast de Week Update ontvangen ouders en de leerkrachten, docenten, intern begeleiders en zorg 
coördinatoren een tussen- en eindverslag. In het tussenverslag staan de doelen die de deelnemer 

samen met de eigen coach heeft gesteld, de kwaliteiten die hij of zij heeft uitgekozen bij het 
kwaliteitenspel en worden de activiteiten benoemd die zijn gedaan om aan de doelen te werken. 
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Social Media blijft een belangrijke manier om Playing for Success onder de aandacht te brengen, 
nieuws te communiceren en ouders en andere belangstellenden op de hoogte te houden over wat er 

tijdens de bijeenkomsten gebeurt. Via Facebook brengen we onze volgers direct na elke bijeenkomst 
op de hoogte door een kort verslag en foto’s te plaatsen. Verder proberen we over elke bijeenkomst 

een Twitter of Instagram bericht te plaatsen. Gezien het aantal volgers en reacties op alle drie de 

social media kanalen wordt dit erg gewaardeerd. Naast de berichten over de bijeenkomsten plaatsen 
we ook bijvoorbeeld nieuws en stage vacatures op social media. 

 

CURRICULUM 

Net zoals in voorgaande jaren was het curriculum altijd 

weer in ontwikkeling. Er vinden constant aanpassingen 
en verbeteringen plaats aan de activiteiten. Bijvoorbeeld 

door ze nog meer toe te spitsen op de doelgroep, want 
de basisonderwijs, voortgezet onderwijs, po/vo en 

praktijkonderwijs leerlingen volgen allen een ander 

programma. Daarnaast is er gestart met het vormgeven 
van een programma voor taalklas leerlingen die in 2018  

gaan deelnemen. 
Ook worden de activiteiten aangepast op de 

mogelijkheden die we hebben. Die zijn door de 
Chromebooks bijvoorbeeld verder uitgebreid, maar ook 

de te gebruiken ruimtes binnen het stadion en de ideeën 

en inbreng van de studenten hebben hier invloed op. Als 
onderdeel van hun stage ontwerpen de studenten 

namelijk een nieuwe activiteit die past binnen het 
curriculum. Welke activiteit dit is gaat in overleg met, of 

op aanraden van de praktijkbegeleider bij Playing for 

Success. 
Het afgelopen jaar hebben we ons onder andere gericht 

op het uitbreiden van het aantal binnen activiteiten. Veel 
activiteiten in de eerste helft, gericht op het 

spelenderwijs opdoen van zoveel mogelijk positieve 

leerervaringen, zijn namelijk buiten. Dit is in de winter, 
als het koud en vaak donker is in het stadion niet altijd 

wenselijk en mogelijk. De mogelijkheden voor 
aantrekkelijke en uitdagende binnen activiteiten zijn binnen het curriculum flink uitgebreid. 

 

DEELNEMERS 

Deelnemers in 2017 

Het afgelopen jaar is het aantal deelnemers uit het basis- en voortgezet onderwijs gestegen naar 273. 
Mede door het vanaf september toetreden van Blosse waardoor we het afgelopen jaar in de laatste 

periode een extra deelnemend schoolbestuur hadden. In deze enige periode dat Blosse heeft 
meegedaan hebben er direct al 23 leerlingen deelgenomen aan de training. 

Voor een specificatie van alle deelnemers per school en bestuur wordt u verwezen naar de bijlage 

achterin dit jaarverslag. 

 
PO/VO training 
Ook het afgelopen jaar hebben we in de laatste periode van het schooljaar een PO/VO training 

aangeboden voor leerlingen die de stap naar het voortgezet onderwijs een spannende vinden en daar 

wel een extra steuntje in de rug bij kunnen gebruiken. Deze training zat al snel vol, kreeg veel 
positieve reacties en het komende jaar zullen we dan ook een extra PO/VO groep gaan draaien. 
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Playing for Success voor SOVON Praktijkonderwijsscholen Viaan en Focus 

In 2017 hebben we twee praktijkonderwijs groepen gehad die de speciaal voor hen aangepaste 
training volgden. Deze twee groepen zijn gevuld door leerlingen van de SOVON scholen Focus en 

Viaan. Jaarlijks een derde praktijkonderwijs groep bleek niet te lukken. Voor de komende periode zijn 
dan ook afspraken gemaakt om de eerste en derde periode van een schooljaar beschikbaar te stellen 

voor het praktijkonderwijs, de andere periode is dan bedoeld voor taalklas leerlingen. 

 

EVALUATIES 

In bijlage twee zijn de uitgewerkte resultaten te vinden van de door deelnemers, ouders/verzorgers 
en scholen ingevulde evaluaties. Daarnaast zijn de ingevulde tips en tops bijgevoegd. Dubbele tips en 

tops zijn eenmalig genoteerd en veel gebruikte uitspraken als ‘Ga zo door!’, ’Niets!’ en ‘Bedankt!’ zijn 

niet meegenomen, al zijn we daar wel blij mee natuurlijk. 
Wat ook dit jaar weer blijkt is dat erg weinig leerkrachten, docenten, intern begeleiders en zorg 

coördinatoren de moeite nemen een evaluatie in te vullen. Daar willen we het komend jaar iets aan 
doen door de evaluaties digitaal te laten invullen.  

 

Voor de volledige uitwerking van de resultaten wordt u verwezen naar de tweede bijlage van dit 
jaarverslag. 
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AFSLUITEND 

2017 was een geweldig jaar voor Playing for Success Alkmaar. Er is wederom een schoolbestuur 
toegetreden, het aantal deelnemers is verder gestegen, het netwerk rondom Playing for Succes 

Alkmaar is verder gegroeid en verstevigd en uit de evaluaties blijkt dat de betrokkenen erg tevreden 

zijn.  
Daarnaast is er een grote en belangrijke stap in de toekomst gezet doordat AZ, tien schoolbesturen en 

de gemeente Alkmaar zich voor vijf jaar aan Playing for Success Alkmaar verbinden tot en met 2022. 
Een geweldige basis om mee verder te kunnen, te blijven ontwikkelen en verbeteren en steeds meer 

leerlingen uit de omgeving een training van Playing for Success aan te kunnen bieden. 
 

Playing for Success Alkmaar dankt de deelnemende schoolbesturen PCC, SOVON, Trinitas College, Jan 

Arentsz, SaKS, Tabijn, Ronduit, Blauwe Loper en Blosse voor hun vertrouwen en inzet.  
De gemeenten Alkmaar en Heerhugowaard en de Rabobank voor de financiële ondersteuning en De 

Rolf Groep, Divari, Digiduif, Franske’s Fruitpaleis, G&P Accountants en Adviseurs, Cameraland en 
Anne&Max voor de materiele ondersteuning.  

Daarnaast dank aan Inholland en het Horizon College voor de samenwerking op het gebied van 

stagiaires. 
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Financieel jaaroverzicht 2017 

Financieel verslag 2017 

         

Stichting Playing for Success 

         

Statutaire vestigingsplaats Alkmaar 

         

         

Directieverslag        

         

Balans per 31 december 2017      

(na voorgestelde resultaatbestemming)     

         

Activa        

    31 december 2017  31 december 2016 

         

Vlottende activa       

Vorderingen   0   0  

Liquide middelen  124.036   74.373  

         

Totaal vlottende activa   124.036   74.373 

         

Totaal activa    124.036   74.373 

         

         

         

Passiva        

         

Eigen vermogen       

Algemene reserve  94.829   71.417  

         

     94.829   71.417 

         

Kortlopende schulden       

Overige schulden  29.207   2.956  

         

     29.207   2.956 

         

Totaal passiva    124.036   74.373 
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Staat van baten en lasten over 2017     

         

    2017  2016 

    EUR EUR  EUR EUR 

         

Baten        

Ontvangen subsidies  127.092   136.597  

      127.092    136.597 

         

         

Lasten        

Personele lasten  96.684   87.082  

Playing for Success Nederland 1.500   1.500  

Overige kosten   5.495   4.444  

      103.679    93.026 

         

Resultaat    23.412   43.571 

         

         

         

         

Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 2017   

         

ALGEMEEN        

De stichting heeft de jaarrekening opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving 

kleine organisaties zonder winststreven. De jaarrekening is opgemaakt op 22 maart 2018. 

         

Doelstellingen van de Stichting      

De stichting Playing for Success, opgericht 11 juli 2013, heeft als doel: "het verbeteren van de 

startkwalificaties en (leer)vaardigheden  bij kinderen en jongeren in de regio Alkmaar in een 

buitenschoolse leeromgeving".      

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:    

a. opzetten, inrichten en besturen van een "Playing for Success" leercentrum in Alkmaar 

 met inachtneming van de uitgangspunten van het leerproject "Playing for Success" in  

 Alkmaar en het "Masterplan Playing for Success Nederland";   

b. het verrichten van alle werkzaamheden, die met het bereiken van het doel in de ruimste 

 zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.   

         

Continuïteit van de activiteiten      

De stichting is voor zijn activiteiten volledig afhankelijk van de bereidheid van derden 

om haar financieel te ondersteunen. Dat maakt de stichting kwetsbaar.   

Om deze kwetsbaarheid te beperken maakt de stichting financiële afspraken met de 

deelnemende besturen voor een middellange termijn (5 jaar) en probeert zij dit ook 

te realiseren voor de subsidieafspraken met verschillende gemeenten.   

Tenslotte heeft de stichting de afgelopen jaren een algemene reserve opgebouwd,  
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waarmee onvoorziene uitgaven kunnen worden opgevangen, waardoor de continuïteit  

van de activiteiten geen direct gevaar loopt.     

         

Salderen        

Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening 

opgenomen uitsluitend en voor zover:     

- een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om het actief en de post van het 

 vreemd vermogen gesaldeerd en simultaan af te wikkelen; en   

- het stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of beide posten simultaan 

 af te wikkelen.       

         

Financiële instrumenten       

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten zoals 

vorderingen, effecten, schulden, als financiële derivaten verstaan.   

Voor de grondslagen van de primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de  

behandeling per balanspost.      

De stichting heeft geen financiële derivaten.     

         

Vlottende vorderingen       

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorziening 

wegens oninbaarheid.       

         

Liquide middelen       

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.   

         

Kortlopende schulden       

Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.   

         

BATEN        

         

Algemeen        

Onder de baten wordt verstaan de baten als tegenprestatie voor de levering van goederen 

minus de inkoopwaarde van de goederen, baten als tegenprestatie voor de levering van  

diensten, subsidiebaten, sponsorbijdragen, giften en baten uit fondsverwerving en overige 

baten. De baten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen voor  

waardering en resultaatbepaling en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking 

hebben.        

         

Subsidies        

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten van het jaar gebracht 

waarin de lasten zijn gemaakt of baten zijn gederfd dan wel exploitatietekort zich heeft 

voorgedaan waarvoor de subsidie is ontvangen.     

Investeringssubsidies worden in mindering gebracht op het geïnvesteerde bedrag waardoor de 

afschrijvingslast jaarlijks lager zal zijn.     

         

Rente        
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Rentebaten worden tijdsevenredig in de staat van baten en lasten verwerkt rekening 

houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost.   

         

LASTEN        

         

Algemeen        

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen 

van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.  

         

         

 Vlottende activa  31 december 2017  31 december 2016 

     EUR   EUR 

 Vorderingen       

 Deelnemende schoolbesturen  0   0 

         

 Liquide middelen       

 Saldo rekening-courant Rabo  124.036   74.373 

 Saldo bedrijfsspaarrekening  0   0 

         

 Totaal vlottende activa  124.036   74.373 

         

 De toename van het saldo van de rekening-courant Rabo is het gevolg van een nog niet  

 betaalde rekening ad. € 29.099 van de Stichting Tabijn en het positieve resultaat over 

 2017.        

         

 Eigen vermogen       

    31 december 2017  31 december 2016 

     EUR   EUR 

         

 Stand per 1 januari   71.417   27.846 

 Resultaat boekjaar   23.412   43.571 

     94.829   71.417 

         

 Kortlopende schulden      

    31 december 2017  31 december 2016 

     EUR   EUR 

         

 Crediteuren   29.114   2.956 

 Reis- en overige kosten  93   0 

     29.207   2.956 

         

 De toename van de post crediteuren wordt veroorzaakt door een per balansdatum nog 

 niet betaalde factuur van de Stichting Tabijn voor detachering ad. € 29.099.   
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 Ontvangen subsidies      

     2017   2016 

     EUR   EUR 

         

 Gemeente Alkmaar   35.000   35.000 

 Rabobank    5.000   5.000 

 Samenwerkingsverband   5.000   5.000 

 

V(oortijdig) S(chool) 

V(erlaten)  0   20.000 

 Gemeente Heerhugowaard  10.000   10.000 

 Deelnemende schoolbesturen  71.267   61.022 

 Particuliere subsidie   250    

 Divari rapport invoermodule  575   575 

     127.092   136.597 

         

 De VSV-subsidie kregen we via het samenwerkingsverband. Aangezien het samenwer- 

 kingsverband hiervoor geen middelen meer ontvangt van het Rijk, is deze subsidie 

 komen te vervallen.       

 Toename van de financiële bijdrage vanuit de deelnemende besturen is een gevolg van 

 de deelname van Stichting Flore vanaf augustus 2017.    

         

 Personele lasten       

     2017   2016 

     EUR   EUR 

         

 Centrummanager en docent(en) 96.684   87.082 

     96.684   87.082 

         

 De centrummanager, tevens docent, is in loondienst bij de Stichting Tabijn en wordt 

 door Tabijn gedetacheerd.      

 Een tweede docent is in dienst van de SAKS en wordt door de SAKS gedetacheerd. 

 De personele last over 2017 is in vergelijking met 2016 met € 9.602 toegenomen als 

 gevolg van een uitbreiding van de detachering van de tweede docent. Vanaf september 

 2017 is deze docent twee dagen per week gedetacheerd in plaats van één dag per week. 

 De stichting heeft zelf geen personen in dienst.    
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 Overige lasten       

     2017   2016 

     EUR   EUR 

         

 Reis- en verblijfskosten  944   852 

 Bankkosten   175   166 

 Kopieerkosten   690   1.476 

 Digitale prints   728   0 

 Rapport invoermodule  575   575 

 Verklaringen omtrent gedrag  207   207 

 Laptop    0   857 

 Laptopkar   1.450    

 Sportmaterialen   274    

 Diverse kosten   453   311 

     5.495   4.444 

         

         

Niet in de balans opgenomen regelingen en verplichtingen    

De stichting heeft geen regelingen en verplichtingen anders dan in de balans opgenomen. 

         

Overige gegevens       

         

Voorstel verwerking batig saldo 2017     

Voorgesteld wordt het saldo 2017 als volgt te bestemmen:    

         
Toevoeging aan de algemene 

reserve  23.412    

         

Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.     

         
Gebeurtenissen na 

balansdatum      

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan.   
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Bijlage 1 Overzicht deelnemers 2017 

 
 

 
Deelnemers PfS Alkmaar  

per school(bestuur) 2017 
  

 

     
 Scholen en besturen 2017  2016 2015 2014 

 Ronduit 50  37 44 58 

 Bello 2  2  1 

 De Cilinder 3  4 3 7 

 De Cocon 4  2 2 9 

 De Fontein 8   5 6 

 Jules Verne 2  4 3 2 

 De Kennemerpoort 12  7 15 9 

 Liereland 4  9 9 7 

 De Piramide      

 De Spinaker (SBO) 2     

 De Sterrenwachter 4   2 2 

 De Vlieger 2  2  2 

 De Wissel      

 De Zandloper   1 3 11 

 De Zes Wielen 5  5 2  

 Nicolaas Beets 2  1  2 

       

 SAKS 34  27 31 38 

 St. Adelbertus   1 1 6 

 ‘t Baeken 6  6 9  

 De Burijn 9  10 5 7 

 De Driemaster 3   4 2 

 Erasmus   2 1  

 De Gondelier      

 Kardinaal de Jong 1  2 1 1 

 Het Kompas      

 De Kring 5  3 3 1 

 De Lispeltuut 4   4 6 

 St. Matthias 3    4 

 Matthieu Wiegman   1   

 De Regenboog 2  1 3 2 

 SBO De Vlindertuin     2 

 De Wegwijzer 1  1  7 

       

 Tabijn 70  59 58 35 

 DURV 4  5 7  

 Bosschool 2     

 Willem Alexanderschool 1     
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 JD van Arkelschool 8  6 5 12 

 Augustinusschool   nvt   

 Cunera 2  1  2 

 Paulusschool 3  5 1 2 

 Toermalijn   nvt 1  

 Helmgras 7  1   

 Visser ’t Hooft school 5   2 1 

 De Branding 4   7  

 De Windhoek 4  10 1 2 

 Anne Frank 3     

 Bareel 4  4 3 1 

 Leonardus 4  3 5 6 

 Otterkolken 1  1 1  

 Rinket      

 Vlinder 3  2   

 De Duif 3   5  

 Het Baken 3   3 2 

 Binnenmeer 1  7 8  

 Kornak 3  8 4 3 

 Molenhoek 1  2   

 Vrijburg 4  4 5 4 

       

 De Blauwe Loper 23  11 - - 

 De Phoenix 2  2   

 De Wijde Veert      

 Barnewiel      

 De Kleine en Grote Beer 6  2   

 De Helix 3  2   

 De Carroussel   1   

 Fonkelsteen 3     

 Montessorischool HHW   2   

 1e Montessori Alkmaar      

 Atalanta 9  1   

 Hasselbraam   1   

       

 Flore/Blosse 23     

 St. Jozef      

 Lourdes      

 St. Michaël      

 St. Barbara      

 St. Jan      

 De Balein      

 De Brug 3     

 Het Klimduin      
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 De Bonte Mol      

 Familieschool 4     

 De Kerkuil 2     

 St. Radboud      

 De Doorbraak 1     

 Benedictus      

 P.J. Smitschool 4     

 Willibrord 2     

 Paperclip      

 De Regenboog      

 Boomladder 1     

 Columbus      

 De Vaart      

 Zevensprong      

 Paulus 2     

 Zonnewijzer 1     

 Zeppelin      

 Reflector 3     

 Vlindertuin      

 Het Kleurenorkest      

       

 Ander po schoolbestuur   1   

 St Aloysius   1   

       

 PCC 21  18 29 37 

 PCC Oosterhout 19  18 29 36 

 PCC het Lyceum      

 PCC Fabritius 2     

 PCC Bergen     1 

 PCC Heiloo      

       

 SOVON 35  63 15 6 

 Murmellius Gymnasium      

 Willem Blaeu 3  9 6 6 

 Stedlijk Dalton College 4  7 9  

 Huygens College 10  18   

 Berger Scholen Gemeenschap      

 Focus 13  15   

 Viaan 5  14   

       

 Trinitas College 23  16 16 20 

 Johannes Bosco 8  4 4 2 

 Han Fortmann 15  12 12 18 
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 Jan Arentsz College 17  8 15 18 

 VMBO Alkmaar 7  2 10 18 

 HAVO/VWO Alkmaar 9  6 5  

 VMBO/HAVO/VWO Langedijk 1     

       

 Totaal 273  240 208 212 
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Bijlage 2 Evaluaties 2017 

Deelnemer PfS po - Evaluaties 
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Vond het leuk bij PfS 146 87,43 21 12,57 - - - - 167 

Heeft meer zelfvertrouwen gekregen 96 57,49 63 37,72 2 1,20 4 2,40 167 

Heeft een positiever zelfbeeld 82 49,10 62 37,13 7 4,19 16 9,58 167 

Durft vaker een mening te geven 94 56,29 45 26,95 8 4,79 21 12,57 167 

Kan beter of makkelijker contact maken 83 49,70 44 26,35 3 1,80 37 22,16 167 

Kan beter samenwerken 96 57,49 35 20,96 7 4,19 29 17,37 167 

Kan zich beter op het werk richten 66 39,52 66 39,52 8 4,79 27 16,17 167 

Is beter gaan presteren 58 34,73 67 40,12 15 8,98 27 16,17 167 

Stelt sneller een vraag 81 48,50 45 26,95 12 7,19 29 17,37 167 

Maakt gebruik van het geleerde bij PfS 64 38,32 70 41,92 19 11,38 14 8,38 167 

 

Deelnemer PfS po – Tips en tops 

 
Tops van Playing for Success Alkmaar (wat vond je goed / leuk?): 

 Dat het in het AZ stadion wordt gegeven. 

 Leuk dat alles verwerkt is in spelvorm. 

 Fijn om een eigen coach te hebben. 

 De spelers die komen, dat is echt top. 

 Dat de begeleiders hard werken en ze hebben een goede voorbereiding, dat zie je aan de 

spellen die worden geven. 

 Duidelijk uitleg van de spellen door de begeleiders en coaches.  

 Prettige sfeer. 

 De coaches luisteren actief. 

 Doelen kunnen behalen. 

 Dat de spellen op verschillende plekken in het stadion worden gegeven. 

 Mega mastermind, fotohunt en het mijnenspel. 

 Het invullen van het spelersboekje. 

 De activiteiten waarbij mocht worden gerend. 

 Het samenwerken met andere kinderen. 

 Het zelf mogen bedenken van je doel. 

 Dat er veel spellen buiten plaatsvonden. 

 
Tips voor Playing for Success Alkmaar (heb je goede ideeën voor ons?): 

 Meer met rekenen, taal en spelling opdrachten doen. 

 Meer dan 10 lessen. 

 Meer praatkaart spellen over emoties en gevoelens. 

 Meer concentratiespellen. 

 Meer presenteren in de persruimte. 

 Andere lestijden. 

 Naar scholen gaan om te vertellen. 
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Eventuele andere opmerkingen die je nog kwijt zou willen: 

 Leerzaam en super leuk. 

 Samenwerken met nieuwe kinderen is leuk en leerzaam. 

 Zo doorgaan. 

 Rondleiding was erg leuk. 

 

Ouder PfS po - Evaluaties 

Ouders PfS po H
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Vond het leuk bij PfS 148 89,70 13 7,88 - - 4 2,42 165 

Heeft meer zelfvertrouwen gekregen 96 58,18 66 40,00 1 0,61 2 1,21 165 

Heeft een positiever zelfbeeld  95 57,58 64 38,79 2 1,21 4 2,42 165 

Durft vaker een mening te geven 134 81,21 53 32,12 - - 5 3,03 165 

Kan beter of makkelijker contact maken 94 56,97 56 33,94 4 2,42 11 6,67 165 

Kan beter samenwerken 100 60,61 44 26,67 4 2,42 17 10,30 165 

Kan zich beter op het werk richten 84 50,91 63 38,18 7 4,24 10 6,06 165 

Is beter gaan presteren 91 55,15 48 29,09 11 6,67 15 9,09 165 

Stelt sneller een vraag 99 60,00 50 30,30 6 3,64 15 9,09 165 

Maakt gebruik van het geleerde bij PfS 88 53,33 65 39,39 3 1,82 9 5,45 165 

 

Ouder PfS po – Tips en tops 

Tops van Playing for Success Alkmaar: 

 Met veel plezier heen. 

 Coaches gaan goed met kinderen om, goede begeleiding, enthousiasme. 

 Leuke leerzame spelletjes in groepsverband. 

 Relaxte sfeer. 

 Persoonlijke doelen worden goed besproken. 

 Rekening met school gehouden. 

 De resultaten van kind goed doorgespeeld aan ouders, evenals ervaringen. 

 Veilige omgeving. 

 Beter dan andere faalangsttrainingen. 

 Sportief 

 Verassende spellen. 

 Positieve leeromgeving. 

 Positieve coaches werkt stimulerend. 

 Kinderen positief wegwijs maken met zichzelf en het leven. 

 Professioneel 

 Aansprekende methode. 

 Teamgevoel 

 Indeling middag goed geregeld. 

 Kwaliteiten leren kennen.  

 Ontwikkeling van kinderen.  

 Aandacht voor het kind. 

 Snelle communicatie via diverse sociale kanalen en e-mail. 
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 Leeftijd coaches zorgt voor goede band met de kinderen. 

 Fantastische locatie. 

 Afwisselend programma. 

 Kinderen komen enthousiast terug van de bijeenkomsten. 

 Door PFS-deelname is thuis meer bespreekbaar geworden. 

 Ervaring voor het leven.  

 Kleine groepjes. 

 Bijgedragen aan positief zelfbeeld. 

Tips voor Playing for Success Alkmaar: 

 De presentatie aan het einde mag levendiger (bijvoorbeeld twee kinderen tegelijk). 

 Minder bijeenkomsten en/ of korter. 

 Meer bekendheid geven aan dit project. 

 Mogelijke doelen duidelijker maken. 

 Specifieker wekelijkse update eigen kind. 

 Ouders betrekken bij stellen van doelen tijdens intake. 

 Op iedere lagere school of 1e van het voortgezet onderwijs de training aanbieden. 

 Album maken op facebook per periode. 

 Soms meer sessies nodig voor aantal doelen die gesteld worden. 

 
Eventuele andere opmerkingen die u nog kwijt zou willen: 

 Ga zo door! 

 Bedankt! 

 Top team. 

 Goede organisatie. 

 Dit gun je ieder kind! 

 Jullie laten de kinderen zich vrij voelen. 

 Duidelijke vooruitgang. 

 Enorm genoten. 

 AZ speler een verhaal laten vertellen over zijn eigen ‘worstelingen/moeilijkheden’.  

 Het zou tof zijn om 1 of meerdere terugkombijeenkomsten te organiseren. Hierbij kunnen de 

kinderen elkaar weer zien en kunnen de doelen die ze voor PFS gesteld hadden nog eens 
worden bekeken. Hoe gaat het daar na een tijd mee? 

 
Deelnemer PfS po - Evaluaties 
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Vond het leuk bij PfS 67 85,90 11 14,10 - - - - 78 

Heeft meer zelfvertrouwen gekregen  36 46,15 33 42,31 2 2,56 7 8,97 78 

Heeft een positiever zelfbeeld 32 41,03 28 35,90 5 6,41 13 16,67 78 

Durft vaker een mening te geven 36 46,15 21 26,92 5 6,41 16 20,51 78 

Kan beter of makkelijker contact maken 33 42,31 15 19,23 5 6,41 14 17,95 78 

Kan beter samenwerken 38 48,72 16 20,51 - - 24 30,77 78 

Kan zich beter op het werk richten 22 28,21 36 46,15 3 3,85 17 21,79 78 

Is beter gaan presteren 21 26,92 31 39,74 5 6,41 21 26,92 78 

Stelt sneller een vraag 34 43,59 19 24,36 5 6,41 20 25,64 78 

Maakt gebruik van het geleerde bij PfS 23 29,49 31 39,74 13 16,67 12 15,38 78 
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Deelnemer PfS po – Tips en tops 
 

Tops van Playing for Success Alkmaar (wat vond je goed / leuk?): 
 De spelletjes zijn leuk en leerzaam. 

 De leermethodes. 

 De sfeer. 

 Goede uitleg van de coaches. 

 Dat de bijeenkomsten plaatsvinden in het AZ stadion. 

 Dat er ook spellen buiten plaatsvonden. 

 

Tips voor Playing for Success Alkmaar (heb je goede ideeën voor ons?): 

 Dat de kinderen zelf een keer groepjes mogen maken. 

 
Eventuele andere opmerkingen die je nog kwijt zou willen: 

 De coaches waren erg leuk en communiceerden goed met de kinderen. 

 
Ouder PfS po - Evaluaties 

Ouders PfS vo H
e

le
m

a
a

l 
m

e
e

 e
e

n
s
 

%
 

E
e

n
 b

e
e

tj
e

 m
e

e
 e

e
n

s
 

%
 

N
ie

t 
m

e
e

 e
e

n
s
 

%
 

N
ie

t 
v
a

n
 t

o
e

p
a

s
s
in

g
 

%
 

T
o

ta
a

l 

Vond het leuk bij PfS 56 94,92 2 3,39 - - 1 1,69 59 

Heeft meer zelfvertrouwen gekregen 41 69,49 17 28,81 1 1,69 - - 59 

Heeft een positiever zelfbeeld 37 62,71 22 37,29 1 1,69 - - 59 

Durft vaker een mening te geven 36 61,02 17 28,81 - - 1 1,69 59 

Kan beter of makkelijker contact maken 32 54,24 29 49,15 2 3,39 1 1,69 59 

Kan beter samenwerken 33 55,93 22 37,29 1 1,69 1 1,69 59 

Kan zich beter op het werk richten 22 37,29 28 47,46 5 8,47 4 6,78 59 

Is beter gaan presteren 25 42,37 27 45,76 4 6,78 1 1,69 59 

Stelt sneller een vraag 25 42,37 30 50,85 2 3,39 2 3,39 59 

Maakt gebruik van het geleerde bij PfS 30 50,85 20 33,90 4 6,78 5 8,47 59 

 

Ouder PfS po – Tips en tops 

Tops van Playing for Success Alkmaar: 
 Goed georganiseerd. 

 AZ-stadion is een goede omgeving. 

 Geweldige coaches (toegankelijk, behulpzaam, enthousiasme, vriendelijk) 

 Leuke manier van leren, leuke en leerzame spellen. 

 Goede sfeer. 

 Leuke foto’s op facebook. 

 Met plezier heen, werd gemotiveerd. 

 Goede informatie via Digiduif. 

 Goed concept, veel diversiteit. 

 Veilige en vertrouwde omgeving. 

 Goede communicatie. 
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Tips voor Playing for Success Alkmaar: 

 Oefeningen doen met ouders erbij. 

 Wellicht meer aandacht voor persoonlijke doelen. 

 
Eventuele andere opmerkingen die u nog kwijt zou willen: 

 Ga zo door. 

 Zeer waardevolle bijeenkomsten. 

 Onze dank is groot. 

 Kind gaat niet meer met pijn in zijn buik naar school en is veel zekerder van zichzelf 

geworden. 
 Zeer tevreden. 

 Kind vond het iedere week een feestje om heen te gaan en heeft veel geleerd. 

 

Leerkracht/docent/intern begeleider/zorg coördinator PfS po - Evaluaties 
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Vond het leuk bij PfS 11 84,62 2 15,38 - - - - 13 

Heeft meer zelfvertrouwen gekregen 5 38,46 7 53,85 - - 1 7,69 13 

Heeft een positiever zelfbeeld 1 7,69 6 46,15 6 46,15 - - 13 

Durft vaker een mening te geven 2 15,38 7 53,85 1 7,69 3 23,08 13 

Kan beter of makkelijker contact maken 5 38,46 8 61,54 - - - - 13 

Kan beter samenwerken 7 53,85 5 38,46 1 7,69 - - 13 

Kan zich beter op het werk richten 2 15,38 9 69,23 1 7,69 1 7,69 13 

Is beter gaan presteren 4 30,77 9 69,23 1 7,69 1 7,69 13 

Stelt sneller een vraag 3 23,08 6 46,15 3 23,08 1 7,69 13 

 

Leerkracht/docent/intern begeleider/zorg coördinator PfS po – Tips en tops 

Tops van Playing for Success Alkmaar: 
 Communicatie is erg goed. 

 Leerlingen genieten van de cursus. 

 Facebookpagina is erg leuk (ook om aan de klas te laten zien!) 

 Duidelijke verslaglegging. 

 Uitreiking certificaat is echt een hoogtepunt. 

 Keep up the good work! 

 Prachtig programma en initiatief. 

 Ik zie een opgebloeide leerling in de klas. 

 Jullie methode werkt super! 

 Leuke activiteiten. 

 Het AZ stadion (locatie). 

 Dat je lekker kunt bewegen tijdens de activiteiten. 

 De activiteiten werden goed uitgelegd. 

 Aardig coaches die je elke keer weer motiveren. 

 Leuk en actief programma met veel verschillende onderdelen. Programma spreekt aan. 

 Veel samenwerken 
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 J. vertelde altijd enthousiast over de bijeenkomsten en ging er met veel plezier naar toe. 

 Leuke activiteiten. 

 Goede terugkoppeling. 

 

Tips voor Playing for Success Alkmaar: 
 Bij R. weinig vooruitgang gezien. Bij andere leerlingen juist wel, dus voor hem wellicht niet 

geschikt. 

 Nog meer trainingen? Groep zat al vol en dus kon leerling die het goed kon gebruiken niet 

meer deelnemen. 
 M. vond de middag iets te lang duren. 

 Meer koppeling met school. Hoe gaat zij oefenen met de geleerde vaardigheden op school? 

Koppeling met huiswerk is ook mogelijk. 

 (Nog) meer werken aan presenteren. 

 

Eventuele andere opmerkingen die u nog kwijt zou willen: 
 M. heeft het enorm naar zijn zin gehad (al moest hij in het begin wel een beetje wennen). M. 

zijn zelfvertrouwen en concentratie zijn vooruit gegaan door PfS. 

 Met de aanpak van PfS en de begeleiding die we onze leerling op school aanreiken heeft hij 

aanzienlijk meer zelfvertrouwen gekregen. Voorheen durfde hij echt niet aan te geven dat hij 
iets moeilijk vond of niet snapte. Nu weet hij dat hij verder komt als hij zich over deze 

drempel heen zet.  

 Absoluut hoogtepunt was dat onze leerling vorige week voor de hele klas een Powerpoint 

presentatie heeft gehouden. Vorig jaar was dit nog ondenkbaar. Met een glimlach van oor tot 
oor nam hij de complimenten van de groep hiervoor in ontvangst. 

 S. laat nog niet zo veel van zichzelf zien op school. Hij is wel veel rustiger en minder snel boos 

geworden. 
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TER GOEDKEURING 

 

______________________________________ Dhr. K. de Groote  Ronduit 

 

 

______________________________________ Mevr. C. Smits   Tabijn 

 

 

______________________________________ Mevr. M.H.J. Rolie  PCC  

 

 

______________________________________ Mevr. W. J. van der Hoorn SAKS 

 

 

______________________________________ Dhr. F. Jonker   AZ 

 

 

______________________________________ Dhr. G. H. van Asperen  SOVON 

 

 

______________________________________ Dhr. A. A. Heijnen  Trinitas College 

 

 

______________________________________ Dhr. J.W. Heemstra  Jan Arentsz 

 

 

______________________________________ Dhr. E. Bakker   Blauwe Loper 

 

 

______________________________________ Dhr. S. Konst   Blosse 

 

 

______________________________________ Dhr. A. de Jager  Inholland 
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