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Inleiding. 

Het jaar 2020 begint voortvarend. Het coronavirus lijkt voor  Arnhem een ver van het bed show. 

We starten met onze groepen tot op 16 maart een algehele lockdown wordt afgekondigd door de regering. Een pandemie die ook 

ons niet voorbij gaat. Het lijkt alsof de wereld stilstaat. Vanzelfsprekend moet ook PfS Arnhem haar deuren sluiten. 

Op de avond na de eerste persconferentie bieden wij onze hulp aan bij de deelnemende schoolbesturen. Ons leercentrum wordt 

beschikbaar gesteld. Onze centrummanager, als onderdeel van de scholen en stagiairs kunnen ingezet worden om mee te denken 

over: “Wat nu.” In mei kunnen we voorzichtig weer wat actie gaan ondernemen in de online omgeving. Later mogen we het 

leercentrum, de stewardruimte en de parkeerplaats (met een grote overkapping onder de Oost-tribune) gebruiken en kunnen we 

voorzichtig weer van start. Dit alles totdat in december 2020 alles opnieuw op slot gaat. 

Het menselijk leed buiten beschouwing gelaten is de lockdown voor PfS Arnhem, in eerste instantie, niet alleen maar negatief. 

De lockdown vereist creatieve ideeën, we willen online lessen geven, passen het programma aan en maken daardoor op ict gebied 

grote sprongen. 

Video intakegesprekken met een ouder en deelnemer (uit nood geboren als vervanging van de ouderavond) blijken van enorme 

meerwaarde. 

Tijd voor innovatie, opruimen, herstructureren, ontwikkelen van nieuwe materialen, werken op een andere manier en nieuwe 

netwerken onderzoeken worden core business. De wens is dat juist dit in 2021 vruchten afwerpt. 

Ondanks de lockdown doen in 2020 nog 80 kinderen mee aan het reguliere PfS traject (niet allen hebben het traject af kunnen 

maken) en 41 kinderen komen op een andere manier met het concept van PfS in aanraking. Dit is gezien de situatie geen slecht 

resultaat. 

We blijven onze online activiteiten door ontwikkelen in samenwerking met andere leercentra en Playing for Success Nederland.  

 

Namens het bestuur van Playing for Success Arnhem, 

Albert Jan van der Woude MCC 

centrummanager/docent Playing for Success Arnhem. 
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Algemene gegevens. 

RSIN:     822098842 

Naam:    Stichting Playing for Success Arnhem 

Statutaire zetel:   Arnhem 

Datum akte van oprichting: 1 maart 2010 

KvK nummer:   09218492 

Bezoek en postadres:  Batavierenweg 25    6841 HN Arnhem 

Telefoonnummer:   0653945106 

 

Bestuursleden. 

Dhr G Breeman   voorzitter 

Dhr B Geerdink   penningmeester 

Mw E Diender van Dijk  secretaris  

Dhr H Parren    lid vanuit Vitesse 

 

Docent. 

Dhr A van der Woude  docent/centrummanager  

 



6 
 

Statutaire doelstelling 

 De stichting heeft ten doel het verbeteren van de motivatie en (leer-) vaardigheden bij kinderen en jongeren in de regio Arnhem in een 

buitenschoolse leeromgeving. De stichting beoogt niet het maken van winst.
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Bestuur, Personeel en Beloningsbeleid 

Het bestuur vergadert in 2020 4 keer. De eerste vergadering is een “hei” dag waarin het bestuur en de centrummanager verkennen wat 

de belangrijke strategische beslissingen zijn voor de komende periode. De voorzitter schrijft ter voorbereiding een “position paper” dat 

leidt als agenda voor het gesprek. De belangrijkste uitkomst is dat wij behoefte hebben aan meer bodem onder onze werkzaamheden, 

zowel financieel, inhoudelijk en in de samenwerking met anderen. 

Hieruit formuleren we een actielijst. De punten komen verder in het verslag terug. 

Het bestuur vernieuwt de statuten van Playing for Success per 1 februari 2019 om de continuïteit in het bestuur beter te waarborgen. 

In januari 2020 treedt Wouter Groothedde statutair af als bestuurslid. Hij wordt vervangen door Ben Geerdink (Rijn IJssel). In 2021 zal 

Luuk van Geffen Gerrit Breeman opvolgen als voorzitter. 

Nieuw rooster van aftreden:  

 

31-12-2020 Gerrit Breeman (niet herbenoembaar) 

31-12-2021  Erika Diender (herbenoembaar) 

31-12-2022 Henk Parren (herbenoembaar) 

31-12-2023 Ben Geerdink (herbenoembaar) 

Bestuursleden van Playing for Success Arnhem doen hun werk op vrijwillige basis. Dit betekent in het beloningsbeleid dat er sprake is 

van een onbezoldigd bestuur. 

De docent/centrummanager is vanuit zijn bestuur gedetacheerd bij Playing for Succes. Dit betekent dat hij valt onder de CAO VO en 

zijn  salaris ontvangt via de onderwijsorganisatie. 

Ab van der Woude is docent Nederlands/ docent praktijkonderwijs binnen het Arentheem College. 

Het Arentheem College declareert de salaris- en andere kosten bij Playing for Succes Arnhem. 
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Actiepunten vanuit de “hei”dag: 

Onderwijsspecialisten:  

Wij zijn in gesprek met De Onderwijsspecialisten op welke wijze zij weer deel kunnen nemen aan de activiteiten van Playing for 

Success Arnhem. 

We benaderen het Doornweerd college en het Rhedens: 

Dit is ivm de lockdown blijven liggen. Zodra het weer mogelijk is pakken wij dit op. 

Maatschappelijk Educatieve Agenda uitnodigen om te vergaderen in het leercentrum om zo PfS over het voetlicht te 

brengen: 

Vergadering staat gepland voor april maar gaat vanwege de lockdown niet door. 

Docentenpilot “Lesgeven op een PfS manier”:  

Ook deze pilot ligt stil vanwege de lockdown, zodra het weer mogelijk is gaan we hier mee aan de slag. 

Hoe kunnen we het PO laten deelnemen?: 

Er worden gesprekken gevoerd en plannen gemaakt met twee basisscholen in Arnhem Zuid om de huiswerkbegeleiding op een PfS 

manier vorm te geven en te zorgen voor de begeleiding. Dit project gaat starten in 2021. 
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Aantallen deelnemers in 2020 

school aantal Bestuur 

HPC 1 SGOMB 

OBC Huissen 6 SGOMB 

Het Westeraam - Quadraam 

Lyceum Elst 3 Quadraam 

Lorentz Lyceum - Quadraam 

Olympus College 6 Quadraam 

Produs 9 Quadraam 

‘t Venster 1 Quadraam 

Titus Brandsma 9 Arentheem 

Leerpark - Arentheem 

Praktijkschool Arentheem 8 Arentheem 

Overstap training PO/VO 20 Passend Wijs 

Via wijkcoach 17 Via gemeente 

totaal 80  

 

 

Bijzondere projecten: 

Overstaptraining deels online: 

We besluiten te starten met de overstaptraining online. Het programma wordt deels aangepast zodat het online gegeven kan 

worden. Alle materialen die de deelnemers nodig hebben worden in een goodiebag gestopt en thuisbezorgd. Hoewel het moeilijk is 

om de echte PfS sfeer te creëren leren we er veel van. Gelukkig mag na 4 online bijeenkomsten weer fysiek les gegeven worden. 

Ondanks dat we de Gelredome nog niet in mogen hebben we in ieder geval weer echt contact. De certificaatuitreiking mag nog niet 

doorgaan. We nemen een verhuisdoos, stoppen daar de map, het certificaat, gadgets van Vitesse, het Doe boek en twee ballonnen 

(geel en zwart) gevuld met helium in. Iedere deelnemer een eigen doos en opnieuw thuis bezorgen. 
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Als je de doos open maakt vliegen de ballonnen uit de doos. 

Er volgen leuke reacties van kinderen en ouders. 

Deelnemers via de wijkcoach: 

In 2019 betaalt de gemeente om een pilot te starten met kinderen die aangemeld worden door wijkcoaches. Een PfS traject wordt 

gezien als een lichte interventie aan de voorkant ter voorkoming van schooluitval, en betaald uit het potje VSV van de gemeente. 

Het blijkt heel moeilijk om de wijkcoaches te benaderen, ze te overtuigen van de mogelijkheden en meerwaarde etc. Dit heeft tot 

gevolg dat het project niet in 2019 maar pas in 2020 start. Er doen in totaal 17 kinderen mee in twee groepen. 

Bij het schrijven van de evaluatie wordt duidelijk dat de regels voor VSV subsidie veranderen en dat financiering van dit project niet 

meer kan. 

In 2021 gaan we op zoek naar alternatieve financiering. 

 

Leerpark Presikhaaf: 

Het Leerpark organiseert voor haar leerlingen een keuzeprogramma. Een onderdeel van dit programma is: “spellen in de 

Gelredome” De leerlingen van het Leerpark komen vijf weken achter elkaar naar het leercentrum in de Gelredome, maken kennis 

met het Playing for Success concept en volgen een deel van het programma. 

In totaal nemen 25 leerlingen van het Leerpark deel aan het project 

Project Introdans (21) deelnemers: 

Naar aanleiding van een presentatie die de centrummanager in Musis Sacrum mag geven over PfS voor leden van Rotary 

Roosendael wordt PfS Arnhem benaderd om te participeren in een project dat zij hebben met leerlingen van Internationale Schakel 

Klas (ISK)  ’t Venster en Introdans. 

Het doel is om Nederlandse kinderen in contact te brengen met nieuwkomers door middel van dans. De taak van PfS ligt op het 

gebied van de begeleiding van de leerlingen. 

Een prachtig project waarin kinderen onder leiding van een docent van Introdans samen dansen maar ook een kijkje achter de 

schermen mogen nemen bij een repetitie, de kostuums, marketing etc. 

Een van de hoogtepunten is het bezoek aan de voorstelling: “Gekke gezichten.” In het Stadstheater.  
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Minor Event Management: 

In september 2020 is er contact met studenten van de HAN die een minor Event Management volgen. Zij willen graag een event 

organiseren voor het 10-jarig bestaan van Playing for Success Arnhem. Enkele voorwaarden de de opleiding aan het event stelt 

zijn: Er moeten meer dan 100 deelnemers bereikt worden. Studenten moeten zelf sponsorgeld bij elkaar zien te krijgen (in geld of 

middelen) er moet een onderzoek in zitten en marketing is een belangrijk onderdeel. 

Gezien het 10-jarig bestaan van PfS Arnhem is er direct belangstelling voor dit project. Er volgen verkennende gesprekken die 

resulteren in een definitief akkoord met PfS, de studenten en de HAN.  

In dit project is de centrummanager van PfS ook de begeleider van de studenten in het project. Daarnaast is er vanuit de HAN een 

begeleider die de eisen van deze minor monitort. 

De studenten hebben het moeilijk. Na het eerste idee van een volledig fysiek evenement met o.a bubbelvoetbal en spellen op de 

promenade moeten de plannen steeds (6x) worden bijgesteld vanwege de corona maatregelen. 

Complimenten voor de flexibiliteit van deze jonge enthousiaste mensen. 

Uiteindelijk is het een fantastisch online event. 
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 Omdat dit event in januari 2021 plaatsvindt leest u hier meer over in het volgende jaarverslag. 

 

Hulp aanbieden in Corona tijd: 

Op zondag 16 maart kondigt het kabinet de eerste lockdown aan. 

Nog dezelfde avond biedt PfS Arnhem haar hulp aan. De bestuurders van de deelnemende schoolbesturen worden gemaild. Het 

leercentrum maar en met name ook de menskracht is beschikbaar om daar waar nodig te ondersteunen. 

Het aanbod wordt gewaardeerd maar er wordt nog geen gebruik van gemaakt. 

Thuis schoolmaatje: 

Vanuit de VO raad wordt, naar Utrechts voorbeeld, het project Thuis schoolmaatje opgezet met als doel volwassenen te koppelen 

aan leerlingen uit het VO die extra ondersteuning nodig hebben in zowel schoolwerk als emotioneel welbevinden. De 

centrummanager neemt de rol van regiocoördinator voor regio 24 op zich met als taak vrijwilligers, via de zorgcoördinatoren van de 

scholen te koppelen aan een leerling. 

Hoewel regio 24 (Rivierenland) niet de eigen regio behelst is er toch een mogelijkheid om naast het mooie doel van het project de 

naam van Playing for Success meerdere keren onder de aandacht te brengen. 
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PfS Arnhem als opleidingsinstituut 

Het concept van Playing for Success draait voor een groot deel op de extra handen van stagiairs. 

Stagiairs maken het mogelijk om deelnemers te begeleiden in kleine groepen. 

Dit gegeven legt een grote druk op de docent van Playing for Success. Hij moet er voor zorgen dat de studenten van de opleidingen 

hun leerdoelen, zoals gesteld in de verschillende opleidingen, kunnen behalen. 

Doelgerichte feedback op het aandeel in Playing for Success, alsmede de voortgang in de studie blijven voortdurend aandacht vragen. 

Er moet sprake blijven van een win- win situatie. 

De docent is, gezien zijn achtergrond en ervaring, uitstekend toegerust om de  rol van stagebegeleider te vervullen en de stagiairs, op 

dezelfde positieve manier als de deelnemers van PfS, van feedback te voorzien. 

Playing for Success Arnhem heeft een accreditatie van SBB als leerbedrijf. 

In 2020 heeft PfS Arnhem stagiairs van de HAN in Nijmegen, ROC Rijn IJssel in Arnhem. Daarnaast zijn er twee studenten die een 

thuisstudie (gespecialiseerd pedagogisch medewerker) volgen.  

In 2020 zijn erin totaal 8 stagiairs afkomstig van het MBO en 8 stagiairs van het HBO en nog 7 van HBO Event Management.  

3 HAN Pedagogiek 

5 HAN Social Work 

2 NHA thuisstudies 

5 ROC RIJN IJSSEL onderwijsassistent 

1 ROC RIJN IJSSEL Sociaal werk 

7 HAN Event Management 
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Partners  

Er zijn veel partners die Playing for Success Arnhem ondersteunen.  

Zonder  financiële steun, steun in middelen, ruimte  en menskracht is het werk van Playing for Success Arnhem onmogelijk. 

Wij bedanken onze partners voor het feit dat zij “Het leren met de WoW-factor” voor de deelnemers aan Playing for Success in 2020 

mogelijk maken. 

Onze dank gaat uit naar: 

Vitesse, De Gelredome, Musis & Stadstheater, Gelderse scholengroep Quadraam, Arentheem College, Scholengroep Over en Midden 

Betuwe, Gemeente Arnhem, HAN, ROC Rijn IJssel, NHA thuisstudie, Capabel onderwijsgroep, Passend Wijs, Playing for Success 

Nederland. 

Wij hopen voor 2021 op weer een prachtige samenwerking om zo de broodnodige ondersteuning te geven aan jongeren die dit nodig 

hebben. 
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Financieel jaarverslag. 

Bijlage       
Overzicht materiele vaste activa 2020     

  1-1-2019 
Aankopen 
2020 Afschrijving 2019 

Boekwaarde 31-12-
2019 Afschrijving 2020 Boekwaarde 31-12-2020 

Inventaris             

Meubilair  €     6.928,86    €           2.310,00   €                    4.618,86   €             2.310,00   €                        2.308,86  
Inrichting en 
aankleding  €               -      €                    -     €                             -     €                       -     €                                  -    

ICT            

Hardware  €        412,49     €             412,49   €                             -     €                       -     €                                  -    

             

Totaal 
 €    
7.341,35   €                -    

 €         
2.722,49  

 €                  
4.618,86   €           2.310,00  

 €                       
2.308,86  

       
Grondslagen voor de financiële verantwoording en verslaglegging 
 

Materiele vaste activa: 

De materiele vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde onder aftrek  

van de afschrijvingen gebaseerd op de geschatte economische levensduur. 
 

Vorderingen: 

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 

Overige passiva en activa: 

Deze worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 

Afschrijvingen 

De afschrijvingen op de materiele vaste activa worden berekend op basis van  

onderstaande percentages van de aanschafwaarde, zonder inachtneming van een 
restwaarde. 
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Meubilair: afschrijving in 10 jaar, jaarlijkse afschrijving 10% 

Inrichting en aankleding: afschrijving in 5 jaar: jaarlijkse afschrijving 20% 

ICT: afschrijving in 3 jaar: jaarlijkse afschrijving 33% 
 

 

   Jaarrekening  Begroting   Jaarrekening  Begroting    

  2020 2020  2019  2019   

Baten           
Bijdrage Arentheem  €                        20.000   €                     20.000   €                            20.000   €                     20.000    

Bijdrage Quadraam  €                        20.000   €                     20.000   €                            20.000   €                     20.000    

Bijdrage SGOMB  €                        10.000   €                     10.000   €                            20.000   €                     20.000    

Project Introdans ISK/MBO Quadraam   €                          4.937          

Gemeente Arnhem  €                                -       €                              7.595      

St. Passend Wijs  €                          7.931     €                              5.000      

Extra bijdrage PFS Kunst  €                                -     €                       5.000     €                       7.500    

Project Rotary/Quadraam   €                                -     €                     13.000        

Overige sponsoren  €                             640   €                     25.000   €                              2.750   €                     15.000    

Rentebaten  €                                -       €                                   19      

Onttrekking aan de reserves  €                                -     €                     22.050     €                     41.515    

Totaal Baten  €                63.508   €            115.050   €                   75.364   €            124.015    

Lasten           

Kosten centrummanager  €                        30.000   €                     30.000   €                            14.031   €                     14.820    

Programma kosten personeel  €                        50.051   €                     45.000   €                            56.124   €                     70.395    

Totaal personeel  €                        80.051   €                     75.000   €                            70.155   €                     85.215    

Programma kosten materieel  €                          2.578   €                       7.500   €                              2.925   €                       7.500    

Afschrijving  €                          2.310   €                     10.000   €                              2.722   €                     10.250    

Kosten telecommunicatie  €                             490   €                       1.000   €                                 336   €                       1.000    

Kosten ICT  incl onderhoud  €                             817   €                       7.500   €                              3.925   €                       7.500    

Administratiekosten           

Vervoer  €                          2.311   €                       9.000   €                              5.794   €                       7.500    



17 
 

PR en communicatie  €                                -     €                       2.000   €                                 204   €                       2.000    

Representatie    €                          250     €                          250    

Vrijwilligers/stagiaires  €                                -     €                       1.000   €                                 796   €                       1.000    

Overige uitgaven  €                             831   €                       1.800   €                              1.074   €                       1.800    

Totaal lasten  €                89.388   €            115.050   €                   87.931   €            124.015    

Resultaat  €               -25.880   €                    -     €                  -12.567   €                    -      

       
OPMERKING:       
Geen uitsplitsing personele lasten bekend.       
(Aangehouden € 30.000 voor kosten centrummanager en restant ad € 50.051 voor programma kosten personeel)    

       

       

       

     
Balans     

 31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018 31-12-2017 

Activa     
Vaste activa     
Inventaris € 2.309 € 4.618 € 6.929 € 9.239 

Hardware € 0 € 0 € 412 € 2.269 

Vlottende activa     
Nog te ontvangen € 0 € 0 € 30.000 € 0 

Liquide middelen € 123.218 € 146.789 € 133.733 € 167.847 

Totaal activa € 125.527 € 151.407 € 171.074 € 179.355 

     
Passiva     
Eigen vermogen € 151.407 € 171.074 € 179.355 € 163.516 

Nog verschuldigd € 0 € 0 € 2.753 € 5.400 

Resultaat -€ 25.880 -€ 19.667 -€ 11.034 € 10.439 
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Totaal passiva € 125.527 € 151.407 € 171.074 € 179.355 

     

     

      
2. Winst- en verliesrekening      
  31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018 31-12-2017  
Baten          
           

Subsidies 
 €                   
63.508  

 €                  
75.345  

 €              
91.200   €          85.000   

Rentebaten  €                          -    
 €                         
19  

 €                   
145   €               524   

Totaal baten 
 €                   
63.508  

 €                  
75.364  

 €              
91.345   €          85.524   

           
Lasten          
           

Afschrijvingen 
 €                     
2.310  

 €                    
2.722  

 €                
4.617   €            9.774   

Overige kosten 
 €                   
87.078  

 €                  
89.556  

 €              
97.762   €          65.311   

Totaal lasten 
 €                   
89.388  

 €                  
92.278  

 €            
102.379   €          75.085   

           

Resultaat  €                 -25.880   €                -16.914  
 €             -
11.034   €          10.439   

      
Bijlage       
Overzicht materiele vaste activa 2020     

  1-1-2019 
Aankopen 
2020 Afschrijving 2019 

Boekwaarde 31-12-
2019 Afschrijving 2020 Boekwaarde 31-12-2020 

Inventaris             
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Meubilair  €     6.928,86    €           2.310,00   €                    4.618,86   €             2.310,00   €                        2.308,86  
Inrichting en 
aankleding  €               -      €                    -     €                             -     €                       -     €                                  -    

ICT            

Hardware  €        412,49     €             412,49   €                             -     €                       -     €                                  -    

             

Totaal 
 €    
7.341,35   €                -    

 €         
2.722,49  

 €                  
4.618,86   €           2.310,00  

 €                       
2.308,86  

       
 


