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Contract Teamplayer 
Summer Squad 2023 

 
• ___________________ ,hierna te noemen ‘ Teamplayer’, zal zich in de periode van april tot en met  

oktober 2023 circa 80 uur inzetten op de Krajicek Playground ___________________. 

• De teamplayer meldt zich samen met de sportleider ___________________aan bij de Krajicek 
Foundation en zal de benodigde documenten opladen.  

• De teamplayer: 
o verzorgt de uitleen van sport- en spelmaterialen  
o ondersteunt de sportleider bij het geven van de georganiseerde activiteiten 
o organiseert samen met de sportleider een kick off en een sportieve afsluiting van de 

Summer Squad op de eigen Krajicek Playground 
• De teamplayer zal zich op een positieve manier inzetten.  
• De teamplayer draagt op de Playground het uitgereikte Summer Squad kledingpakket. 
 
Begeleiding teamplayer 
• De sportleider van de Playground is het aanspreekpunt en begeleidt de teamplayer 
• De sportleider stemt met de teamplayer de werkdagen -en tijden af. 
 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
• De teamplayer geeft de Krajicek Foundation toestemming om foto’s danwel video’s openbaar 

te (laten)maken en/of te (laten) verveelvoudigen via de online en offline kanalen van de 
Krajicek Foundation en haar partners in het kader van Summer Squad. 

• De teamplayer geeft toestemming om persoonlijke gegevens in het CRM-systeem van de 
Krajicek Foundation te verwerken in relatie tot het project en deze 7 jaar te bewaren. 

• De teamplayer geeft de Krajicek Foundation toestemming gegevens te mogen delen met het 
Ministerie van OCW voor subsidieverantwoording en (CBS)-onderzoek en het MDT-certificaat 
 

 Deelnemersvoorwaarden Maatschappelijke Dienst Tijd (MDT) 
• Summer Squad is het MDT-project van de Krajicek Foundation. Hierop zijn deelnemers-

voorwaarden van toepassing welke terug te vinden zijn op www.doemeemetmdt.nl 
 
Integriteitsbeleid 
• Wij vinden het belangrijk dat onze Playgrounds sociaal veilige en vertrouwde plekken zijn. Op 

https://krajicek.nl/over-ons/contact/integriteit/ vind je onder meer onze gedragscode en hoe 
wij omgaan met ongewenst of grensoverschrijdend gedrag.   

VOOR AKKOORD 
Teamplayer   Ouder/Verzorger*   Sportleider 

Datum: ______________________ Datum: _____________________ Datum:_____________________ 

Naam: _______________________ Naam: ______________________ Naam: ______________________ 

 
______________________________ ______________________________ ______________________________ 
Handtekening:   Handtekening:   Handtekening: 
 

*Ouder/verzorger alleen bijtekenen bij Teamplayers jonger dan 18 jaar 


