BIJLAGE 1
UITWERKING AFSPRAKEN SCHOOLPLEIN 14
- Ten behoeve van plaatsing op de website van Schoolplein 14

1

Realisatie Voorzieningen

1.1

De aan Schoolplein 14 verbonden voorzieningen (hierna te noemen: "Voorzieningen")
worden gerealiseerd door de Cruyff Foundation. De rechtspersoon die de school in stand
houdt (hierna te noemen: "Onderwijsorganisatie") wordt - ervan uitgaande dat de
Onderwijsorganisatie ook de eigendom heeft van het terrein waarop de Voorzieningen
worden gerealiseerd - na realisatie eigenaar van de Voorzieningen.
N.B.

1.2

De Cruyff Foundation gaat ervan uit dat de directeur van de school
waar de Voorzieningen worden geplaatst bevoegd is de aanmelding
via de website van Schoolplein 14 aan te vragen en dat deze
directeur ook bevoegd is het definitief ontwerp te ondertekenen.

De kosten voor de realisatie van de Voorzieningen worden door de Cruyff Foundation en
de school gezamenlijk gedragen. Uitgangspunt is co-financiering. De Cruyff Foundation
draagt een deel van de kosten - al dan niet in natura - en de school draagt een deel van de
kosten.
N.B.

Op de website van Schoolplein 14 zijn een aantal rekenvoorbeelden
gegeven. Uitgangspunt is dat elke school het resterende bedrag
aanvult (al dan niet door geworven fondsen). Indien en voor zover de
school onvoldoende fondsen heeft geworven maar wel akkoord is
gegaan met het plaatsen van de Voorzieningen, berust het financieel
risico voor ontbrekende gedeelte van de 'eigen bijdrage' bij de
Onderwijsorganisatie.

1.3

De Cruyff Foundation kan in samenspraak met gemeenten en overige sponsoren
(natuurlijke personen en/of rechtspersonen) reeds voorafgaand aan het indienen van de
aanvraag door de Onderwijsorganisatie afspraken met partijen maken over de verdeling
van de aanvullende fondsen over de betrokken partijen en de nadere randvoorwaarden
voor het indienen van een aanvraag door de Onderwijsorganisatie.

1.4

De Cruyff Foundation ondersteunt de werving door de school van fondsen ten behoeve
van de realisatie van de Voorziening. De ondersteuning bestaat overigens uit het - voor
zover mogelijk - maken van afspraken met gemeenten en lokale, maatschappelijke
partners over het door hen ter beschikking stellen van financiële middelen, en het
verstrekken van een sponsorwervingspakket. Het sponsorwervingspakket bestaat uit te
gebruiken promotiematerialen en overige promotiemiddelen en -mogelijkheden, informatieen voorlichtingspakketten en digitale hulpmiddelen voor fondsenwerving.

1.5

De Voorzieningen worden na akkoordverklaring van de aanvraag door de Cruyff
Foundation en na werving van de aanvullende fondsen in afstemming met de
Onderwijsorganisatie door een door de Cruyff Foundation aan te wijzen Aannemer
geplaatst.

1.6

De Onderwijsorganisatie is vanaf het moment van de plaatsing van de Voorzieningen door
de Aannemer eigenaar van de Voorzieningen, verkrijgt aldus het recht deze Voorzieningen
te gebruiken en is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud.

1.7

De Cruyff Foundation blijft rechthebbende van de op de Voorzieningen aangebrachte en in
het kader van het project Schoolplein 14 een rol spelende intellectuele eigendoms- en
merkrechten, van welke aard dan ook. De Onderwijsorganisatie is niet gerechtigd tot
verspreiding en gebruik van bij de Cruyff Foundation berustende intellectuele eigendomsen merkrechten, logo's, namen enzovoorts dan met expliciete schriftelijke toestemming
van de Cruyff Foundation.

2

'14 Regels'

2.1

De Cruyff Foundation en de Onderwijsorganisatie hebben wederzijds de verplichting zich
in te spannen om in het belang van de met het project Schoolplein 14 beoogde
doelstellingen te evalueren.

2.2

Op verzoek van de Cruyff Foundation werkt de Onderwijsorganisatie mee aan evaluaties
van en onderzoeken naar het gebruik van de Voorzieningen alsmede naar het effect van
Schoolplein 14 op als aspecten van gezondheid, bewegen, sociale veiligheid en
pestgedrag. De Cruyff Foundation of een door haar aan te wijzen derde kan ten behoeve
van een dergelijke evaluatie en/of informatievoorziening (digitale) documentatie opstellen
en aanleveren.

2.3

De Cruyff Foundation adviseert en ondersteunt in overleg met Onderwijsorganisatie de
bespreking van deze thema's op lokaal niveau. De Cruyff Foundation en de
Onderwijsorganisatie kunnen hierover nadere afspraken maken.

2.4

De Onderwijsorganisatie spant zich er toe de Voorzieningen in beginsel open te stellen
voor buurtgebonden activiteiten in georganiseerd verband.

2.5

Voor zover sprake is van te beschermen persoonsgegevens, leven de
Onderwijsorganisatie, de Cruyff Foundation en/of de aangewezen derde de ter zake
geldende regels en richtlijnen na.

2.6

De Onderwijsorganisatie wijst per school een contactpersoon aan.

2.7

De Cruyff Foundation kan de Onderwijsorganisatie verzoeken tot verwijdering van het
informatiepaneel als de Onderwijsorganisaties, ook na een expliciet schriftelijk verzoek
daartoe van de Cruyff Foundation, de naleving van de '14 Regels' niet daadwerkelijk
bevordert.

3

Voorzieningen, bijzondere verzoeken en specifieke omstandigheden

3.1

De Voorzieningen bestaan uit op het schoolplein te plaatsen aanpassingen gericht op
sport- en spelvormen, genaamd coatings. De docenten en leerlingen van de betrokken
schoollocatie wordt de mogelijkheid geboden drie sport- en spelvormen te kiezen uit
meerdere sport- en spelvormen. Het gaat om de volgende onderdelen:
 3 coatings;
 14 regelbord (informatiepaneel Schoolplein 14);
 Sportpakket;
 Spellenhandboek.

3.2

De keuze wordt door de Onderwijsorganisatie gemaakt na een voorafgaand
(bouwtechnisch) plaatsings- en inrichtingsadvies door een door de Cruyff Foundation aan
te wijzen Ontwerper. De kosten van dit advies maken deel uit van de kosten voor de
Voorzieningen. De Onderwijsorganisatie stemt in met het ontwerp door middel van
ondertekening van het definitief ontwerp.

3.3

Indien en voor zover de Onderwijsorganisatie in samenspraak met adviseurs of
aannemers kiest voor extra inrichtingsadvies, extra sport- en spelvormen en/of extra
aanpassingen van het schoolplein bovenop het Startpakket Scholplein 14, draagt de
Onderwijsorganisatie de daarmee eventueel gemoeide extra kosten. De Cruyff Foundation
bewaakt dat de Onderwijsorganisatie voldoende zicht heeft op de vraag of sprake is van
extra werkzaamheden.

3.4

Op verzoek van de Onderwijsorganisatie kan de Cruyff Foundation adviseren over
elementen als spelbegeleiding of andere zaken die in het verlengde liggen van de
doelstellingen van het project Schoolplein 14. Mocht sprake zijn van extra kosten, dan
maken de Cruyff Foundation en de Onderwijsorganisatie hierover voorafgaand nadere
afspraken.

3.5

Mocht sprake zijn van lokale afspraken die effect hebben op de omvang en financiering
van de Voorzieningen, is de Cruyff Foundation verplicht de Onderwijsorganisatie die een
aanvraag doet hier actief op te wijzen.

4

Communicatie en opening Schoolplein 14

4.1

De communicatie rondom Schoolplein 14 wordt in overleg met, en na afstemming met de
Cruyff Foundation, verzorgd door de Onderwijsorganisatie.

4.2

De opening (of openingssceremonie) van het Schoolplein 14 wordt door de
Onderwijsorganisatie verzorgd. De Cruyff Foundation stelt daartoe een draaiboek ter
beschikking. De Onderwijsorganisatie kan dit draaiboek verder uitwerken. De Cruyff
Foundation zal daar waar mogelijk beschikbare informatie aandragen en wenst door de
school meegenomen worden in de communicatie volgens het geldende communicatieplan.
De Cruyff Foundation stelt het tevens op prijs wanneer zij door de school wordt
uitgenodigd voor de opening.

5

Gebruik Voorzieningen

5.1

De zorgplicht voor het gebruik van de Voorzieningen berust bij de Onderwijsorganisatie als
eigenaar. De Onderwijsorganisatie draagt in dat kader tevens zorg voor voldoende
toezicht tijdens schooltijd op dit gebruik, al dan niet door daartoe zelf een derde aan te
wijzen.

5.2

De Cruyff Foundation draagt zorg voor de afstemming met de Aannemer over de door hem
te verlenen garanties op de Voorzieningen en het onderhoud voor de eerste drie jaar na
plaatsing. Op de productie en de plaatsing zijn de door de Aannemer opgestelde en
gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing. De Cruyff Foundation is als
bemiddelaar in deze niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de Voorzieningen en de
kwaliteit van de plaatsing.

5.3

De Onderwijsorganisatie kan als eigenaar en gebruiksverantwoordelijke voor het
onderhoud nadere afspraken maken met de Aannemer.

5.4

Gelet op de zorgplicht van de Onderwijsorganisatie voor het gebruik van de Voorzieningen
en het toezicht hierop door de School, is de Cruyff Foundation in het geval sprake is van
incidenten met schade tot gevolg niet aansprakelijk voor die schade, ook niet ten opzichte
van leerlingen en hun ouders/verzorgers. De Onderwijsorganisatie kan worden gevraagd
leerlingen en hun ouders/verzorgers hierop te wijzen. In het geval de schade is te wijten
aan de kwaliteit van de Voorzieningen en/of de plaatsing, verwijst de Onderwijsorganisatie
naar de Aannemer.

5.5

De Onderwijsorganisatie ziet erop toe dat in beginsel geen sprake is van gebruik van de
Voorzieningen buiten schooltijd en gebruik buiten de reguliere schoolperiodes zonder dat
sprake is van toezicht door of namens de School; dit alles onverminderd de vraag of de
Voorzieningen algemeen en/of openbaar toegankelijk zijn. De School kan daartoe als
eigenaar van de Voorzieningen afspraken maken met medegebruikers van de
schoolgebouwen en of terreinen, de betrokken gemeente of derden.

6

Aansprakelijkheid

6.1

De Cruyff Foundation sluit elke aansprakelijkheid, behoudens opzet en grove schuld
zijdens de Cruyff Foundation of haar leidinggevend personeel, voor schade en kosten van welke aard ook - en ongeacht de grond waarop een dergelijke actie wordt gebaseerd,
uit.

6.2

Cruyff Foundation draagt de door de Aannemer verleende relevante kwaliteits- en
gebruiksgaranties na realisatie en de aan die garanties verbonden rechten bij voorbaat
over aan de Onderwijsorganisatie.

7

Vrijwaring

7.1

De Onderwijsorganisatie vrijwaart de Cruyff Foundation voor mogelijke aanspraken van
derden, uit welke hoofde dan ook, die verband houden met Schoolplein14 en de daarop te
organiseren en georganiseerde activiteiten.

8

Slotbepalingen

8.1

Bij klachten en/of geschillen over de kwaliteit van de Voorzieningen of de plaatsing ervan,
dient de Onderwijsorganisatie zich te wenden tot de Aannemer. De Onderwijsorganisatie
kan derden verzoeken te bemiddelen bij het bevredigend afwikkelen van de klacht en/of
het geschil. De Onderwijsorganisatie kan voorts, al dan niet in het kader van de jaarlijkse
evaluatie, de Cruyff Foundation attenderen op een mogelijke klacht en/of geschil, opdat
ook de Cruyff Foundation wordt geïnformeerd en naar bevindt van zaken zijn rol op kan
pakken.

8.2

Op het moment dat sprake is van enig incident dan ook met schade tot gevolg die
voortkomt uit het gebruik van de Voorzieningen en mogelijkerwijs samenhangt met de
kwaliteit van de Voorzieningen dan wel de plaatsing, meldt de Onderwijsorganisatie dit
terstond aan de Cruyff Foundation.

8.3

Bij klachten en/of geschillen over en weer over het project Schoolplein14 en de onderling
te gelden afspraken, wendt de Onderwijsorganisatie zich tot de Cruyff Foundation en
andersom. De Onderwijsorganisatie en de Cruyff Foundation kunnen als zij niet naar
tevredenheid tot een oplossing komen, alsdan gezamenlijk een derde aanwijzen die kan
worden verzocht te bemiddelen.

8.4

Op deze onderlinge spelregels en alle eventueel daaruit voortvloeiende overeenkomsten is
Nederlands recht van toepassing. Alle blijvende geschillen tussen de Onderwijsorganisatie
en de Cruyff Foundation zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te
Amsterdam. In het geval van een geschil hebben beiden de verplichting eerst te
onderzoeken of beslechting van het geschil op een alternatieve wijze mogelijk is,
bijvoorbeeld middels mediation.

8.5

In het geval na de plaatsing de Voorzieningen eigendom wordt van een andere partij dan
de Onderwijsorganisatie, draagt de Onderwijsorganisatie er voor zorg dat die derde deze
onderlinge spelregels voor akkoord (mede)ondertekent.
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