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TWINTIG JAAR CRUYFF FOUNDATION 

In 2017 bestond de 
Johan Cruyff Foundation 
twintig jaar. We vierden 
ons jubileum zonder 
Johan, onze oprichter 
en naamgever. Dat 
went nooit. Het was 
een bijzonder jaar 
waarin we terugkeken 
op alles wat we in die 

periode hebben bereikt met onze Cruyff Courts, 
Schoolpleinen14 en projecten voor kinderen met 
een beperking. Natuurlijk keken we ook terug naar 
het begin.

Naar twintig jaar geleden, toen Johan Cruijff zijn 
visie ontwikkelde. Zijn toenmalige buurjongetje had 
het syndroom van down. Johan speelde en sportte 
vaak met hem. Dit gaf het jongetje zelfvertrouwen 
en langzaam leerde hij steeds meer. Uiteindelijk 
speelde hij zelfs mee met de kinderen op straat! Voor 
Johan was hiermee de kracht van sport bewezen. 
Door te sporten leren kinderen, met en zonder 
beperking, hun talenten ontdekken en krijgen ze 
zelfvertrouwen. Het helpt hen letterlijk vooruit in de 
maatschappij. Het was de start van de Johan Cruyff 
Foundation.

Ons twintigjarig bestaan vierden we het hele 
jaar door. Er kwam een beeldje van Johan, een 
zilveren postzegel en een bijzondere munt met zijn 
afbeelding. We stonden bij ons jubileum en Johan 

als persoon stil tijdens bij de Cruyff Foundation 14K 
Run, de Open Dag en het Seminar. Al onze Cruyff 
Courts, scholen met Schoolplein14 en projecten 
ontvingen een bord van Johan Cruijff zodat ook de 
jeugd Johan blijft herinneren. Zo houden we hem in 
gedachten en blijft zijn legacy levend.  Dit doen we 
samen met zijn familie, onze partners, vrijwilligers 
en trouwe, maar ook nieuwe ambassadeurs. Zo 
hebben afgelopen jaar onder andere Pep Guardiola 
en Ronald Koeman aangegeven mee te willen 
helpen het werk van Johan voort te zetten.

Onze kantoren staan in Nederland en Spanje, 
maar we zijn actief in veel meer landen. De Cruyff 
Foundation is uitgegroeid tot een internationale 
organisatie die in twintig landen actief is. Want 
bewegen en spelen is voor alle kinderen, waar ook 
ter wereld van groot belang.

2017 was helaas ook het jaar 
dat we een betrokken en 
enthousiaste supporter 
verloren: de Amsterdamse 
burgemeester Eberhard 
van der Laan. Hij was onder 
andere aanwezig bij de 
opening van het Cruyff 
Court in Betondorp, gaf 
de kickstart voor het Cruyff 
Court in Mumbai en voetbalde op 
de Cruyff Foundation Cup. Eberhard van 
der Laan was de drijvende kracht achter de 
naamsverandering van de Johan Cruijff ArenA. We 
missen hem.  

Niels Meijer
Directeur Johan Cruyff Foundation
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‘Zijn 
gedachtengoed 
is onze drijfveer. 

Elke dag weer.’
#CruyffLegacy
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#CRUYFFLEGACY

‘VAN JOHAN’

Andrea Moll werkt als kinderopbouwwerker in een buurtcentrum in Almere. Op het Cruyff Court vlakbij 
haar werk willen twee groepen kinderen allebei op het veld spelen. Een meisje, Mona uit groep 8, vraagt 
of Andrea wil bemiddelen. Zij loopt er naar toe. Een groepje jongetjes wil het hele veld gebruiken voor een 
partijtje, terwijl het groepje van Mona het veld wil delen om op goal te schieten. De jongens zeggen: ‘Maar wij 
waren  eerder’. Waarop Andrea zegt:  ‘Oké, jullie waren eerder... maar van wie is het veld?’ Het is even stil, dan 
antwoordt een van de jongetjes: ‘Van Johan.’ Waarop Andrea zegt: ‘Denken jullie dat Johan het tof zou vinden 
als jullie ruzie maken over wie op het veld mag?’ Het probleem is snel opgelost: het veld wordt in tweeën 
verdeeld! 

Andrea Moll Welzijnswerk De Schoor, Almere-Buiten



2017 IN CIJFERS
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5
3. 2017 IN CIJFERS

1.000.000 kijkers naar RTL Late Night met aandacht 
voor de opening van drie Zuid-Afrikaanse 

Cruyff Courts door Ronald Koeman

1.356.720
euro naar sportprojecten voor 

kinderen met een handicap

62

4

4
projecten voor kinderen 
met een handicap 
goedgekeurd

jaar Schoolplein14 Cruyff Foundation 
Coach cursussen

nieuwe speciale 
Cruyff Courts

79

14
nieuwe Cruyff Courts

23
Cruyff Courts 

vervangen 

scholen met een Schoolplein14 
waarvan vijftien bij Speciaal 

Onderwijs of asielzoekerscentra

200.000 
kinderen mét en zonder beperking wekelijks in 
beweging

1.200
verkochte Johan Cruijff 
beeldjes

1.000
kinderen op de jaarlijkse 

Open Dag

7.000
website bezoekers op de dag van de Cruyff 

Foundation 14K Run

566.000 
euro opgehaald met 
fondsenwervende evenementen

75
Heroes of the Cruyff 
Courts projecten 

6.500
deelnemers aan 
de 14K Run op 25 april

7.000.000
mensen keken op Facebook het filmpje van Cruyff 

Court Everton

26%
Groei particuliere 

donateurs

14
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Brengt jeugd al 20 jaar 
vooruit door beweging
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“HOOGTEPUNTEN”

TWINTIG JAAR CRUYFF FOUNDATION - 2017  
Johans idee om iets te doen voor kinderen met 
een handicap is uitgegroeid tot een internationale 
organisatie voor alle kinderen. Onze missie is 
om kinderen vooruit te brengen door bewegen 
en sporten. Gedurende het hele jaar hadden we 
jubileumactiviteiten.

VIJF JAAR SCHOOLPLEIN14 - 2017
In dit bijzondere jaar hebben we in totaal maar 
liefst 400 Schoolpleinen14. Dit vieren we met 
een speciale lustrum schoolkrant! Tijdens de 
Koningsspelen ligt een Schoolplein14, waarop 
Koning Willem Alexander en Koningin Maxima 
actief zijn.

JOHAN CRUIJFF BORDJE - 2017
Alle Cruyff Courts, projecten en scholen met een 
Schoolplein14 ontvingen het bordje over Johan 
Cruijff en zijn legacy. Zo kan de jeugd Johan blijven 
herinneren.

HUISHOUDBEURS MET COOP - 20 FEBRUARI
Coop heeft als cadeau voor het twintigjarig jubileum 
met een fietsactie tijdens de Huishoudbeurs 
fondsen geworven voor de Cruyff Foundation. 
Eindresultaat: een cheque ter waarde van € 27.550.

VIER OPENINGEN CRUYFF COURTS SPANJE – 
FEBRUARI / JULI

In Spanje zijn vier nieuwe Cruyff Courts geopend: 
Cruyff Court Martorell (februari), Cruyff Court 
Gerard Piqué (mei), en Cruyff Court Andrés Iniesta 
( juli) in samenwerking met Fundación FC Barcelona 
en Fundación Bancaria La Caixa. Cruyff Court 
Joaquín Sánchez openden we in mei, alleen in 
samenwerking met Fundación Bancaria La Caixa.

ZILVEREN POSTZEGEL - 24 MAART
Als eerbetoon aan Johan werd een puur zilveren 
postzegel met zijn afbeelding uitgebracht. Er 
kwam ook een bijzonder postzegelvel dat te koop 
was voor € 5. Van de opbrengst ging € 1,35 naar 
de Cruyff Foundation. De zilveren postzegel werd 
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“HOOGTEPUNTEN”

uitgebracht in een oplage van 1.400 stuks en was 
binnen een uur uitverkocht. In samenwerking met 
de Nederlandse Munt en PostNL.

KONING WILLEM-ALEXANDER EN KONINGIN 
MAXIMA OP HET MOBIELE CRUYFF COURT - 
28 MAART

Tijdens het staatsbezoek van de Argentijnse 
president Macri werd een mobiel Cruyff Court 
bezocht in de Beurs van Berlage.

LALEAGUE - 31 MAART 
Laleague brengt meidenvoetbal naar een hoger 
niveau. Om zo ongelijkheid tussen meiden en 
jongens tegen te gaan. In Nederland op o.a. Cruyff 
Courts, maar óók in ontwikkelingslanden. In 
samenwerking met Plan Nederland en WomenWin. 

JOHAN IN BRONS - 11 APRIL
Voor het twintigjarig bestaan van de Cruyff 
Foundation werd het beeld van een wijzende Johan, 
zoals dat bij de KNVB staat, voor verzamelaars en 
fans uitgebracht. Het staat symbool voor Johans 
visie en de richting die hij op wilde. Eind 2017 
waren er al 1.200 beeldjes verkocht.

KONINGSPELEN - 21 APRIL
Jubileum editie met ruim 1,2 miljoen sportende 
kinderen en zesduizend deelnemende scholen. In 
samenwerking met stichting Koningsspelen en de 
Krajicek Foundation.

CRUYFF FOUNDATION 14K RUN - 25 APRIL
De tweede editie met 6.500 deelnemers. 
Georganiseerd samen met Ajax en Le Champion. 
Een Social Run van 14 kilometer langs memorabele 
plekken uit het leven van Johan. Met ambassadeurs 
van de Cruyff Foundation en hardlopers die Johan 
en ons werk een warm hart toedragen. In en 
rondom de Johan Cruijff ArenA startten ook een 5K 
Run en Kids Run.
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“HOOGTEPUNTEN”

SCHOONMAAKACTIE SCHOOLPLEIN14 MET 
CARE DIENSTENGROEP - APRIL

Alle scholen kregen een gratis schoonmaakpakket 
om hun Schoolplein14 schoon te maken. 

ONTHULLING MUURSCHILDERING IN 
BETONDORP - 9 MEI

Vlakbij zijn geboorteplaats is een metershoge 
afbeelding van Johan onthuld. De afbeelding is 
gemaakt door de Braziliaanse kunstenaar Paulo 
Consentino. De onthulling werd gedaan door Danny 
Cruijff en Eberhard van der Laan. In samenwerking 
met AkzoNobel.

PRESENTATIE VAN HET BOEK MEIDENVOETBAL 
- 17 MEI

Boek geschreven door Annemarie Postma, met 14 
verhalen over meidenvoetbal. Bedoeld om barrières 
weg te nemen voor jonge voetballende meiden. 

SPORTROLSTOELEN - 30 MEI
26 Mytyl- en tytylscholen kregen dankzij de 
opbrengst van Koken met een Doel 2016, 126 
nieuwe rolstoelen. De eerste rolstoelen werden 
overhandigd door Esther Vergeer en sponsoren die 
een rolstoel hadden gekocht bij de veiling. 

TWEE NIEUWE CRUYFF COURTS IN DE UK - 
MEI EN JULI

In Liverpool opende Ronald Koeman, in 2017 
coach van voetbalclub Everton en ambassadeur 
van de Cruyff Foundation, op 10 mei een nieuw 
Cruyff Court in Liverpool. In samenwerking met 
voetbalclub Everton, People’s Postcode Lottery, 
UEFA Champions League Philips Lighting. De 
Schotse voetbalgrootheid Denis Law opende op 
13 juli in Aberdeen een Cruyff Court met zijn naam. 
In samenwerking met Aberdeen City Council, de 
Denis Law Legacy Trust, Streetsport Aberdeen, de 
People’s Postcode Lottery en TigerTurf UK Ltd.
 
NK CRUYFF COURTS 6 VS 6 ENSCHEDE - 24 
JUNI

Nationaal Kampioenschap Cruyff Courts 6 vs 6. Elf 
jongens- en elf meidenteams streden tegen elkaar 
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“HOOGTEPUNTEN”

na regionale voorrondes en kwartfinales. Er werd 
gespeeld op twee mobiele Cruyff Courts op de 
Oude Markt.

CRUYFF FOUNDATION ON TOUR - ZOMER 
2017

Op vijf asielzoekerscentra (AZC) werden in de 
zomer een week lang activiteiten georganiseerd 
op een mobiel Cruyff Court. Elk centrum kreeg 
een sportpakket en een Schoolplein14. Ruim 
zevenhonderd kinderen deden mee en gaven 
ons het cijfer 8! In totaal werden er 15 Cruyff 
Foundation Coaches opgeleid binnen de AZC’s. In 
samenwerking met de Nationale Postcode Loterij 
en Right to Play.

JOHAN CRUIJFF SCHAAL - 5 AUGUSTUS
Tijdens de wedstrijd tussen Vitesse en Feijenoord 
ging veel aandacht uit naar de legacy van Johan 
en zijn Foundation. Van elk verkocht kaartje 
kwam € 1 euro ten goede aan Schoolplein14. In 
samenwerking met KNVB.

NIEUWE WEBSITE - AUGUSTUS
De vernieuwde website van de Cruyff Foundation 
ging live.

ZEVENTIENDE OPEN DAG – 20 SEPTEMBER 
Meer dan duizend kinderen maakten kennis met 
ruim dertig sporten. Danny Cruijff sloeg het eerste 
exemplaar van een speciale munt: het Johan Cruijff 
Vijfje. Op de Open Dag in Spanje eerder in het jaar 
beleefden nog eens 800 kinderen, met en zonder 
beperking, een geweldige sportdag.

CRUYFF FOUNDATION SEMINAR - 20 
SEPTEMBER

Sprekers waren onder meer hoogleraar klinische 
neuropsychologie Erik Scherder, atlete Fleur Jong, 
oud-international Wim Jonk, arts en inspirator 
Hugo Tempelman en sportjournalist Jaap de Groot.
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“HOOGTEPUNTEN”

TWEE OPENINGEN CRUYFF COURTS 
MALEISIË - OKTOBER

Twee nieuwe Cruyff Courts geopend in Maleisië. 
Dat brengt het totaal op vier. Het is de aanloop 
naar een langdurige samenwerking met Yayasan 
Hasanah voor meer Cruyff Courts en voor de start 
van de opleiding tot Cruyff Foundation Coach. In 
samenwerking met het ministerie van Onderwijs in 
Maleisië en minister Kaag.

UITREIKING JOHAN CRUIJFF PRIJS – 21 
AUGUSTUS

Kasper Dolberg won de prijs voor Talent van 
het jaar. Hij krijgt zijn eigen Cruyff Court in Voel, 
Denemarken.

DRIE (HER)OPENINGEN CRUYFF COURTS 
ZUID-AFRIKA - NOVEMBER

(Her)opening van drie Cruyff Courts door Danny 
Cruijff met Ronald Koeman. In Hillbrow werd het 
Orange Cruyff Court gerenoveerd. Er werd een 
bezoek gebracht aan Elandsdoorn waar Johan 
en Danny in 2004 samen waren. We openden 
een gloednieuw Cruyff Court in het township 
Bloempoort en in Kaapstad vond de opening plaats 
van het Cruyff Court Ajax Cape Town.  



WAAR STAAT DE CRUYFF 
FOUNDATION VOOR?
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RELEVANTIE & MAATSCHAPPELIJK BELANG
Wij willen jeugd vooruit brengen door beweging, 
door sport en spel. Wij doen dat voor alle jeugd: op 
de basisscholen, voor kinderen met een handicap 
en voor kinderen die wonen in een omgeving waar 
weinig ruimte is om te spelen. 

Kinderen die meer bewegen zijn gelukkiger, doen 
het beter op school en komen minder in aanraking 
met de politie. Dat tonen onderzoeken aan. Dus 
willen we kinderen laten ervaren dat bewegen en 
sporten leuk is. Want als je daar vroeg mee begint, 
is de kans groot dat een kind ook de rest van zijn 
leven blijft bewegen. Maar de trend is dat kinderen 
meer binnen zitten, minder bewegen en meer last 
hebben van overgewicht. Daarom is het werk van de 
Cruyff Foundation belangrijker dan ooit. 

Ons werk sluit aan bij vier maatschappelijke thema’s 
die voor iedereen van belang zijn:

MISSIE 
Ieder kind verdient een gezonde toekomst. Daar 
helpen sport en spel bij. Want bewegen is belangrijk 
voor een goede en gezonde ontwikkeling. Het 
maakt kinderen fitter, leert ze met elkaar om te gaan 
en helpt bij hun persoonlijke ontwikkeling. 

Met de Cruyff Courts, Schoolplein14 en 
sportprojecten voor kinderen met een beperking 
willen we kinderen stimuleren meer te bewegen. De 
Cruyff Foundation is een internationale organisatie 
die in twintig landen actief is.

KERNWAARDEN    
De Cruyff Foundation werkt zoals Johan zelf was: 
professioneel, eigenwijs, betrokken, verbindend, 
toegankelijk, positief en gepassioneerd. Deze 
eigenschappen hebben we vertaald naar de 
Cruyff Foundation Meetlat. Alles wat we doen, alle 
aanvragen die binnenkomen en alle organisaties 
die met ons willen samen werken, leggen we langs 
deze meetlat. De meetlat is ons kompas; zo blijven 
we dichtbij Johan en houden we zijn legacy levend.
 
VERANTWOORDING 

Onze werkwijze houdt in dat we zoveel mogelijk 
geld naar onze projecten willen laten vloeien en zo 
min mogelijk kosten maken. De Cruyff Foundation 
voldoet ruimschoots aan de eisen die door de 
Erkenningsregeling Goede Doelen worden gesteld. 
Onze werkwijze houdt in dat we zoveel mogelijk 
geld naar onze projecten willen laten vloeien en zo 
min mogelijk kosten maken. De Cruyff Foundation 
voldoet aan de eisen die door de Erkenningsregeling 

fitter worden, 
minder 

overgewicht

zelfvertrouwen 
en vaardigheden 

aanleren

beter omgaan met 
elkaar, socialer en 

meer integratie

niemand buiten 
sluiten, iedereen 

hoort erbij

GEZONDHEID

PERSOONLIJKE
ONTWIKKELING

LEEFBAARHEID

MEEDOEN

WAAR STAAT DE CRUYFF 
FOUNDATION VOOR ?

RELEVANTIE & MAATSCHAPPELIJK BELANG | MISSIE | KERNWAARDEN
VERANT WOORDING | 14 REGELS

GERAADPLEEGDE ONDERZOEKEN/WEBSITES:
1  Amika Singh, Leonie Uijtdewilligen, Jos W. R. Twisk, Willem van 

Mechelen e.a. - Physical Activity and Performance at School.
2  State of Play, Apen Institute, (Washington 2016) 
 www.aspenprojectplay.org

3  H. Stegeman - Effecten van sport en bewegen op school. Een 
literatuuronderzoek naar de relatie van fysieke activiteit met 
de cognitieve, affectieve en sociale ontwikkeling. (Den Bosch 
2007), W.J.H. Mulier Instituut.
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INITIATIEF

Durf iets nieuws te doen.
 

COACHEN

In een team moet je elkaar
altijd helpen.

PERSOONLIJKHEID

Wees wie je bent.

SOCIALE BETROKKENHEID

Belangrijk in de sport, maar
helemaal daarbuiten.

SAMENSPELEN

Wezenlijk onderdeel van het
spel. 

CREATIVITEIT

De schoonheid van de sport.
FACEBOOK.COM/CRUYFFFOUNDATION

WWW.CRUYFF-FOUNDATION.ORG

VAN
JOHAN CRUYFF DE 14 REGELS

TEAMSPELER

Alleen kun je niets, je moet
het samen doen.
 

VERANTWOORDELIJKHEID

Wees zuinig op wat je krijgt en
waar je gebruik van mag maken.

RESPECT

Heb respect voor de ander.

 

INTEGRATIE

Betrek ook anderen bij jouw
activiteiten.

5

13

6

14

7 8

21 3 4

9 10 11 12TECHNIEK

De basis.

TACTIEK

Weten wat je doet.
 

ONTWIKKELING

Door sport ontwikkelt
lichaam en geest.

LEREN

Probeer iedere dag weer wat
nieuws te leren.

Goede Doelen worden gesteld. Slechts 22 procent 
van de inkomsten uit eigen fondsenwerving geven 
we uit aan marketing- en kantoorkosten, terwijl een 
maximum van 25 procent is toegestaan.

14 REGELS
Nummer 14 is een erg belangrijk nummer voor 
Johan Cruijff, en ook voor ons. Hoe zit het ook 
alweer met nummer 14 en Johan Cruijff? Op 30 
oktober 1970 speelde Johan Cruijff met Ajax, na 
een blessure, eindelijk weer een hele wedstrijd. Hij 
droeg toevallig niet zijn eigen shirt met nummer 9 
maar het (reserve)shirt dat over was: nummer 14. 
Ajax won de wedstrijd tegen PSV. Sindsdien droeg 
Johan nummer 14.  

Nummer 14 is hiermee bijna net zo legendarisch 
geworden als Johan Cruijff zelf. Voor 
voetballiefhebbers, maar ook binnen de Cruyff 
Foundation. Het is terug te vinden in alles wat 
we doen. Zo vind je bij alle Cruyff Courts en 
Schoolpleinen14 een bord met de 14 regels die Johan 

heel belangrijk vond. Met Schoolplein14 maken we 
alle speelpleinen bij lagere scholen uitdagender en 
elk jaar wordt in april de Cruyff Foundation 14K Run 
gehouden: een loop over 14 kilometer die voert 
langs memorabele plekken uit Johans leven. De Run 
start bij het Olympisch Stadion en eindigt bij de 
Johan Cruijff ArenA.



WAAR ZIJN WE ACTIEF?
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WAAR ZIJN WE ACTIEF?

FOCUS

De Cruyff Foundation is begonnen in Nederland en 
Spanje. Nog steeds is het aantal projecten in deze 
landen het grootst, maar we helpen ook kinderen 
in andere landen om te sporten en spelen. Voor ons 
werk buiten deze landen hebben we in 2017 een 
internationale strategie ontwikkeld. Met behulp 
van deze strategie kunnen we een scherpe focus 
aanbrengen in onze keuzes van projecten en de 
uitwerking daarvan. 

De UK is een van onze focuslanden waar we Cruyff 
Courts en Schoolpleinen14 aanleggen. In Zuid-Afrika, 
Zweden, België en Maleisië zijn we eveneens actief 
om met lokale partners (Speciale) Cruyff Courts te 
realiseren en verkennen we de mogelijkheden voor 
Schoolplein14. In deze focuslanden bouwen we aan 
duurzame samenwerkingen met lokale partners om 
projecten succesvol te realiseren. 

Als er kansen zijn om in andere, niet-focus landen 
kinderen te laten bewegen en sporten kijken we 
zeker naar de mogelijkheden. Maar dit moet te allen 

tijde duurzaam zijn en we moeten daarbij de balans 
tussen hoeveelheid werk en onze capaciteit scherp 
in de gaten te houden. Wat we doen moeten we 
goed doen. Dit om een zo groot mogelijke impact 
te realiseren.



MEER ZICHT OP
CRUYFF COURTS
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CRUYFF COURTS | SPECIALE CRUYFF COURTS | CRUYFF COURTS FACTS
 SPECIALE CRUYFF COURTS FACTS | HEROES OF THE CRUYFF COURTS - CRUYFF 

FOUNDATION COACHES | HEROES OF THE CRUYFF COURTS - PROJECTEN EN CRUYFF 
COURTS 6 VS 6 TOERNOOIEN | CRUYFF COURTS 6 VS 6  | LALEAGUE  | HIER ZIJN WE 

TROTS OP |  DIT ZOU BETER KUNNEN
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“Het Cruyff Court is voor 
mij dé plek in de buurt die 

mensen verbindt.”

 Cruyff Foundation Coach 
Jordy – Cruff Foundation Coach op Cruyff 

Court Den Helder



24 JOHAN CRUYFF FOUNDATION JAARVERSLAG 2017

“Er is regel nummer drie, 
dat is respect. Respect is 
belangrijk.
Omdat je niks in het leven 
kan doen zonder respect. 
Nederig zijn naar jezelf en 
naar iedereen om je heen. 
Die regel heeft mijn leven 
veranderd hier op dit Cruyff 
Court.”

Nezo – meerdere keren per week actief op 
het Cruyff Court Hillbrow
Cruyff Court Zuid-Afrika
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CRUYFF COURTS 
Buiten spelen, even een balletje trappen op 
straat… Het kan bijna niet meer. Het is te vol en 
te onveilig. Als we kinderen meer willen laten 
bewegen moeten we zorgen voor plekken waar 
ze veilig terecht kunnen. Dat zijn de Cruyff Courts: 
ontmoetingsplekken waar kinderen zonder gevaar 
samen spelen, vriendschappen sluiten, hun eigen 
talenten ontdekken en meemaken hoe het is om te 
winnen of te verliezen. Allemaal ervaringen die ze 
fysiek en mentaal sterker maken.

2017
• Veertien nieuwe Cruyff Courts, waarvan twee 

in Nederland, twee in Maleisië, zes in Spanje, 
één in Engeland, één in Schotland, één in Zuid-
Afrika en één in Madurodam.

• 22 Cruyff Courts vervangen in Nederland (in 
samenwerking met Nationale Postcode Loterij) 
en één in Zuid-Afrika.

Daarmee komt het totaal aantal Cruyff Courts in 
de wijken op 193. Er liggen 49 Cruyff Courts buiten 
Nederland: zeventien in Spanje, vijf in Engeland, 
vijf in Zuid-Afrika, vier in Maleisië en achttien in 
overige landen. 

SPECIALE CRUYFF COURTS
Naast Cruyff Courts in wijken, realiseren we ook 
Cruyff Courts bij instellingen voor kinderen met 
een beperking. Dit zijn Speciale Cruyff Courts 
die worden aangepast aan de behoefte van deze 
kinderen, bijvoorbeeld door de ondergrond 
geschikt te maken voor rolstoelen.

2017
• Vier nieuwe Speciale Cruyff Courts, waarvan 

drie in Nederland en één in Zuid-Afrika.
Daarmee komt het totaal aantal Speciale Cruyff 
Courts op 43. Er liggen vier Speciale Cruyff 
Courts buiten Nederland. Eén in Zuid-Afrika, 
één in Brazilië en twee in Spanje.

7. MEER ZICHT OP CRUYFF COURTS
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CRUYFF COURTS FACTS

19,9%
meisjes

Gemiddeld
meer dan

activiteiten per week
op de Cruy� Courts

actief op de Cruy� Courts

In totaal 
zijn er dagelijks

6.800 kinderen 

3,6

Meer dan 91% geeft aan dat het 
Cruy� Court bijdraagt aan de 
SOCIALE COHESIE in de wijk

Slechts 14% geeft aan dat 
het Cruy� Court wel eens tot 

OVERLAST leidt in de wijk

100% vindt het Cruy� 
Courts een AANWINST voor 

de wijk

Het Cruy� Court krijgt 
gemiddeld een 8 als 

RAPPORTCIJFER

80,1%
jongens

37 KINDEREN NEMEN GEMIDDELD 
DEEL AAN EEN ACTIVITEIT

8

7. MEER ZICHT OP CRUYFF COURTS
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HEROES OF THE CRUYFF COURTS - CRUYFF 
FOUNDATION COACHES 

Welk kind wil geen held zijn? Dat kan op de Cruyff 
Courts. Op zowel de reguliere als de Speciale Cruyff 
Courts kunnen kinderen meedoen met allerlei 
sporten en activiteiten die worden georganiseerd 
door Cruyff Foundation Coaches. In het project 
‘Heroes of the Cruyff Courts’ leiden deze coaches 
jongeren uit de wijken op om actief betrokken te 
zijn bij ‘hun’ Cruyff Court. 

2017
• Drie reguliere cursussen, twee in Nederland, één 

in Spanje. Daarnaast één cursus met deelnemers 
van diverse asielzoekerscentra (AZC’s) in het 
kader van de Cruyff Foundation on Tour. 

• 52 nieuw opgeleide Cruyff Foundation Coaches, 
waarvan 35 reguliere Coaches en vijftien op 
AZC’s. Twee Coaches gingen aan de slag op een 
Speciaal Cruyff Court.

Daarmee komt het totaal aantal opgeleide Cruyff 
Foundation Coaches op 346 wereldwijd. Daarvan 
zijn er nog 186 actief. Dit komt doordat coaches 
intern doorstromen of inmiddels een andere 
werkplek hebben.

HEROES OF THE CRUYFF COURTS - PROJECTEN 
EN CRUYFF COURTS 6 VS 6 TOERNOOIEN 

Jongeren leren activiteiten organiseren en kunnen 
zich zelf ontwikkelen. Ze ontdekken hun talenten 
en worden uitgedaagd iets nieuws te ondernemen. 
Zo groeit hun zelfvertrouwen. Jongeren die de 
opleiding succesvol afsluiten, ontvangen een 
certificaat en blijven betrokken bij de organisatie 
van buurtactiviteiten.

2017
• 75 Heroes of the Cruyff Courts projecten, 

waarvan 57 in Nederland en België, vier in 
Engeland, zeven in Spanje, één in Brazilië en één 
in Argentinië. 

• Vijf Heroes of the Cruyff Courts projecten 
vonden plaats op een Speciaal Cruyff Court in 
Nederland.

• Van de 75 Heroes of the Cruyff Courts projecten 
waren 38 Cruyff Courts 6 vs 6 evenementen.

• Er namen 732 jongeren (14-21 jaar) deel aan 
Heroes of the Cruyff Courts. 

• Hiervan was 71,5% jongen en 28,5% meisje.

Daarmee komt het totaal aantal Heroes of the 
Cruyff Courts projecten op 127 wereldwijd, waar 
we ruim 1000 jongeren mee hebben bereikt. 

SPECIALE CRUYFF COURTS FACTS

8231

De sporten die voornamelijk 
worden gespeeld zijn voetbal, 

(rolstoel)basketbal en 
(rolstoel)hockey

Gemiddeld wordt het Speciale 
Cruy� Court door de school 
5,4 keer per week gebruikt

Het Speciale Cruy� Court 
krijgt een 8 als gemiddeld 

rapportcijfer

Wekelijks wordt het Speciale Cruy� 
Court gebruikt door gemiddeld 231 

kinderen met een beperking

Over het algemeen
 wordt het Speciale Cruy� Court 
gezien als een plek die kinder-
en uitdaagt om te SPORTEN. 
Veelzijdig kan worden ingezet 
en de INTEGRATIE tussen 
VALIDE EN INVALIDE kinderen

 bevordert.

met een beperking actief op de 
Speciale Cruy� Courts

In totaal zijn er wekelijks

9.300 kinderen 

7. MEER ZICHT OP CRUYFF COURTS
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CRUYFF COURTS 6 VS 6 
Cruyff Courts 6 vs 6 is een voetbaltoernooi 
voor kinderen van tien tot twaalf jaar dat wordt 
georganiseerd door jongeren die hebben 
deelgenomen aan Heroes of the Cruyff Courts. Er 
zijn edities in Nederland, Spanje en de UK. In Brazilië 
speelden ze alleen een voorronde. De teams spelen 
voorronden waar ze zich kunnen plaatsen voor 
regionale kwartfinales, halve finales en natuurlijk 
de finale waaraan elf meisjes- en elf jongensteams 
meedoen. Alle wedstrijden vinden plaats op een 
Cruyff Court. Tijdens de Cruyff Courts 6 vs 6 staat 
het thema ‘respect’ centraal. De deelnemers tekenen 
de respectvlag waarmee ze beloven elkaar te 
respecteren zowel op als naast het veld. 

De finale in 2017 werd georganiseerd in Enschede. 
De kampioenen waren het meisjesteam uit Alkmaar 
en het jongensteam uit Beverwijk. De Respect Award 
voor de sportiefste teams werden gewonnen door 
het meisjesteam uit Enschede en het jongensteam 
uit Heerenveen.

2017
• Er waren in totaal 850 deelnemende teams 

en 6800 deelnemende kinderen. Hiervan was 
67,5% jongen en 32,5% meisje.

• Er vonden vijftien kwartfinales plaats, vijf halve 
finales en een finale.

• In totaal waren er op diverse Cruyff Courts door 
Nederland ruim honderd speeldagen.

• Het Cruyff Court 6 vs 6 in Spanje had  ongeveer 
2000 deelnemers.

• Het Cruyff Court 6 vs 6 in de UK had ongeveer 
400 deelnemers.

LALEAGUE  
Samen met PlanNL en WomenWin is het project 
LaLeague gestart. Het is een wereldwijde 
community met als doel meidenvoetbal naar een 
hoger niveau brengen. Maar dat is niet het enige. 
LaLeague dient ook om de ongelijkheid tussen 

meiden en jongens tegen te gaan. In Nederland 
en in ontwikkelingslanden. Laleague organiseert 
samen met de Cruyff Foundation voetbalevents 
voor meiden (en hun vaders). Dit project is van start 
gegaan in Brazilië en Nicaragua, maar kende ook 
een toernooi in Nederland, waarbij werd gespeeld 
op Cruyff Courts.

HIER ZIJN WE TROTS OP 
• Onderhouden en activeren van 193 Cruyff 

Courts wereldwijd in samenwerking met lokale 
partners.

• De Cruyff Courts in wijken ‘leven’. Ook 
ongeorganiseerd worden de veldjes zeer 
goed gebruikt. We bieden écht een plek waar 
kinderen veilig kunnen sporten en spelen vlakbij 
huis. Het draait niet alleen om voetbal. Steeds 
vaker worden er andere sporten gedaan zoals 
hockey en volleybal. Ook de Cruyff Coaches 
en de Heroes of the Cruyff Courts zetten zich 
hiervoor regelmatig in met hun gedrevenheid 
en creativiteit. 

• Cruyff Courts zijn actueler dan ooit. Ook vanuit 
politiek worden sport- en speelplekken juist in 
wijken als belangrijk ervaren en worden lokale 
initiatieven, zoals Cruyff Courts, aangemoedigd.

• Aangebrachte internationale focus.
• Groei van het aantal Cruyff Courts in de 

UK, inclusief het aannemen van een 
freelance projectmedewerker daar.

• Projecten in Zuid-Afrika: opening en 
heropening van drie Cruyff Courts.  

• De Cruyff Foundation Coachdag bij 
de Sportcampus Zuiderpark in Den 
Haag. 

• Veel aandacht voor watertappunten en water 
drinken op en rond het Cruyff Court door de 
samenwerking met JOGG. 

• In Haarlem is het eerste Cruyff Court tot rookvrij 
veld uitgeroepen.

DIT ZOU BETER KUNNEN
In 2018 streven we naar intensiever contact met de 
Cruyff Courts en een betere monitoring van Heroes 
of the Cruyff Courts om meer zicht hebben op de 
‘losse’ projecten en de impact. Een goede relatie 
met de betrokkenen maakt beter mogelijk om de 
velden aan onze criteria te laten voldoen. 

7. MEER ZICHT OP CRUYFF COURTS
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‘Buitenspelen zou een vak op school moeten zijn,’ 
zei Johan Cruijff eens. Daarvoor bedacht de Cruyff 
Foundation een relatief simpele oplossing. Met 
een Schoolplein14 stimuleren we kinderen op 
basisscholen om samen te sporten en te spelen 
tijdens en na schooltijd. 
Met Schoolplein14 worden schoolpleinen leuker 
en uitdagender. Door coatings op de grond en 
muur worden een atletiekbaan, een speelcirkel 
of een goal aan gebracht. Naast de aanpassingen 
van het speelplein ontvangen scholen ook een 
voorbereidend lespakket, een sportpakket, 
spellenbox en een 14-regelbord. Leerlingen en 
leerkrachten waarderen het schoolplein positiever 
na de realisatie van Schoolplein14 en geven aan dat 

de coatings bijdragen aan een veilige en positieve 
sfeer op het schoolplein.

2017 
• 83 nieuwe scholen kregen een Schoolplein14, 

waarvan 79 in Nederland en vier in Spanje. 
Daarmee komt het totaal aantal Schoolpleinen14 
wereldwijd op 407, waarvan drie in de UK en 
negentien in Spanje.

8. MEER ZICHT OP SCHOOLPLEIN14

SCHOOLPLEIN14 | SCHOOLPLEIN14 BIJ HET SPECIAAL ONDERWIJS
HIER ZIJN WE TROTS OP |  DIT ZOU BETER KUNNEN
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“Kinderen zijn op Schoolplein14 socialer 
naar elkaar toe; ze hebben ook meer 
respect voor het materiaal. Ze hebben met 
z’n allen meegedacht in de samenstelling 
van Schoolplein14 en voelen zich er echt 
verantwoordelijk.” 

 Mandy – buursportcoach



32 JOHAN CRUYFF FOUNDATION JAARVERSLAG 2017

“Wij hebben net een 
Schoolplein14 en het is net 

een vulkaanuitbarsting.
Er wordt zoveel gebruik 

gemaakt van het 
schoolplein!”

Zoé – leerling
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NIEUWE kinderen bereikt in 2017

17.760 5

Kinderen zijn in 2017 zelf actief aan de slag gegaan met 
hun eigen Schoolplein14 middels het STARTPAKKET

TOP 5 MEEST GEKOZEN COATINGS: 
Atletiekbaan, doelspelenveld, 

stippen grondbelijning, netspelenveld 
en speelcirkel ‘Bulls Eye’.

14.000
Kinderen speelden in 2017

DAGELIJKS op hun Schoolplein14

100.000

SCHOOLPLEIN14 BIJ HET SPECIAAL 
ONDERWIJS

Een kwart van alle Schoolpleinen14 ligt bij het 
Speciaal Onderwijs. Voor deze doelgroep is een 
extra coating toegevoegd (boccia) specifiek gericht 
op kinderen met een beperking. Ook is het bord 
met de 14 regels van Johan Cruijff uitgevoerd in 
pictogrammen en/of in braille. Schoolplein14 brengt 
naast uitdaging ook meer structuur aan op het plein 
en dat is voor deze groep kinderen belangrijk.

2017
• Vijftien Schoolpleinen14 werden aangelegd bij 

locaties voor kwetsbare doelgroepen, binnen 
het speciaal onderwijs of bij asielzoekerscentra.
Daarmee komt het totaal van Schoolpleinen14 
bij scholen voor Speciaal Onderwijs,  zorglocaties 
en asielzoekerscentra op 88, waarvan 82 in 
Nederland en zes in Spanje. 

HIER ZIJN WE TROTS OP  
• 5 jaar Schoolplein14, waarin we meer dan 400 

pleinen hebben gerealiseerd!
• 70 scholen gingen in het voorjaar aan de slag 

om hun Schoolplein14 schoon te maken.
• 96 Scholen vroegen extra volleybalmaterialen 

aan waardoor het plein nog intensiever kan 
worden gebruikt.

• De samenwerking met de Nederlandse Volleybal 
Bond (NeVoBo) bij Schoolplein14. 

• Samenwerking met twee nieuwe 
onderwijsbesturen en twee nieuwe gemeenten 
waardoor 33 nieuwe scholen met een 
Schoolplein14 kunnen starten.

• Schoolplein14 back to school met (oud-)
sporters. Dit is een project om (oud-) topsporters 
een Schoolplein14 op hun oude school te laten 
aanbieden. Met een bezoek aan hun school 
geven ze het startsein voor een crowdfund-
actie. Jasper Diefenbach, aanvoerder van het 
nationale volleybalteam, was de eerste. Hij 
ging terug naar basisschool de Driehoek in 
Dordrecht. 

DIT ZOU BETER KUNNEN
We hebben onszelf als doel gesteld meer contact 
te onderhouden met scholen na de realisatie van 
Schoolplein14. Zo kunnen we ze meer betrekken bij 
de projecten van de Cruyff Foundation. We willen 
ook meer samenwerken met scholen bij het aanbod 
van de coatings en de ontwikkeling van nieuwe 
coatings en spellen. Zodat we ook in de toekomst 
het verschil kunnen blijven maken voor scholen.

8. MEER ZICHT OP SCHOOLPLEIN14

SCHOOLPLEIN14 FACTS
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Juist voor kinderen met een handicap zijn bewegen 
en sporten extra belangrijk. Niet alleen voor hun 
gezondheid, maar ook om anderen te ontmoeten. 
Door te sporten leren kinderen met een handicap 
wat ze wél kunnen; ontdekken ze hun talenten en 
krijgen ze zelfvertrouwen. Zo helpen we ze vooruit.

De Cruyff Foundation wil dat ieder kind mee kan 
doen, ook kinderen met een beperking. Maar voor 
deze kinderen is het niet gemakkelijk om een 
sport te beoefenen, omdat het aanbod klein is en 
de benodigde materialen duur. Vaak is het ook 
nog lastig om bij de sportaccommodatie of club 
te komen. Slechts 29 procent van de kinderen met 
een beperking kan spelen en sporten. Voor kinderen 
zonder beperking is dat percentage 59. 
(On)beperkt Sportief 2013, Mullier Instituut). De 
Cruyff Foundation wil dit percentage verhogen.

Met verschillende organisaties proberen we het 
sportaanbod voor kinderen met een beperking 
te verbreden en toegankelijker te maken. Binnen 
de breedtesport doen we dat op het gebied van 
sportvoorzieningen en sportstimulering met zowel 
financiële als strategische ondersteuning. De Cruyff 
Foundation biedt getalenteerde kinderen de kans 
zich verder te ontwikkelen door samenwerkingen 
met sportbonden. 

9. MEER ZICHT OP GEHANDICAPTENSPORT

PROJECTEN | SPECIALE CRUYFF COURTS EN SCHOOLPLEIN14 | DRIE BIJZONDERE 
PROJECTEN HIER ZIJN WE TROTS OP | DIT ZOU BETER KUNNEN
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“Geweldige rolstoelen, ze 
rijden super chill!”

Noah – leerling Mytylschool de Trappenberg 
na overhandiging sportrolstoelen vanuit 
opbrengst Koken met een Doel 2016
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“Ik ben omhoog geklommen 
en hup springen, een vrije 
val naar beneden. Gewoon 
niet nadenken maar doen!” 

 Janick – leerling Mytylschool Gabriel tijdens 
het survivalparcours van hun kamp
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Bootcamp 

Rolstoeltennis 

Wielrennen

Fitness

Zwemmen Schaatsen

Zeilen

Rolstoelvaardigheidstraining

Rolstoelbasketbal Survivallen 

Boccia 

verstandelijke beperking

lichamelijke beperking

chronische beperking

visuele beperkingmeervoudige beperking

auditieve beperking

Celebrale Parese 
(aangeboren hersenafwijkingen) 

zorginstellingen

speciaal onderwijs  

commerciële sportcentra 

maneges 
revalidatiecentra

Doelgroep

Locatie

INFOGRAPHIC GEHANDICAPTENSPORT 2017
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2017
In totaal hebben we de gehandicaptensport 
ondersteund met een bedrag van bijna € 1,356.720 
miljoen. Dit bedrag is verdeeld over Speciale 
Cruyff Courts, samenwerkingen met sportbonden, 
projecten in Nederland en projecten in het 
buitenland.

Speciale Cruyff Courts

Projecten Nederland:

 Sportbonden

 Sportstimulering

 Sportmaterialen

€ 438.038

€ 201.288

€ 155.924

€236.470

PROJECTEN
• 209 ontvangen projectaanvragen, waarvan 

142 vanuit Nederland en 67 uit het buitenland. 
Hiervan zijn 41 projecten goed gekeurd.

SPECIALE CRUYFF COURTS EN 
SCHOOLPLEIN14

In 2017 realiseerden we vier nieuwe Speciale Cruyff 
Courts, waarvan drie in Nederland en één in Zuid-
Afrika. Zie bladzijde 21.

Schoolplein14 binnen het Speciaal Onderwijs
In 2017 realiseerden we vijftien nieuwe 
Schoolpleinen14 binnen het Speciaal Onderwijs. Zie 
bladzijde 27.

DRIE BIJZONDERE PROJECTEN 
Only Friends 
Only Friends is een sportclub voor kinderen en 
jongeren met een beperking in Amsterdam- Noord. 
Wekelijks sporten er meer dan zevenhonderd 
kinderen die kunnen kiezen uit 24 verschillende 
sporten. Vanaf het begin is de Cruyff Foundation 
betrokken bij Only Friends. Sinds afgelopen 
jaar zijn we nauwer gaan samenwerken. Er zijn 
afspraken gemaakt voor de komende drie jaar. 
Behalve financiële ondersteuning zullen de Cruyff 
Foundation en Only Friends ook bij een aantal 
evenementen van elkaar aanwezig zijn.

Sportrolstoelen bij het Speciaal Onderwijs
Via Koken met een Doel werd eind 2016 een bedrag 
van €410.910 opgehaald. Van de geoormerkte 
inkomsten hebben we 126 sportrolstoelen kunnen 
aanschaffen. In de loop van 2017 hebben we 26 
mytyl- en tytylscholen blij kunnen maken met 
deze nieuwe sportrolstoelen. De eerste rolstoel 
werd feestelijk overhandigd aan mytylschool 
Drostenburg in Amsterdam door onze ambassadeur 
Esther Vergeer. De sportrolstoelen worden gebruikt 
tijdens gymlessen, in de pauze, bij sportdagen en 
tijdens buitenschoolse sportactiviteiten. 

Samenwerking Esther Vergeer Foundation en K-J 
Projects
De Esther Vergeer Foundation maakt rolstoeltennis 
mogelijk voor kinderen met een lichamelijke 
beperking bij reguliere tennisverenigingen. K-J 
Projects geeft rolstoelvaardigheidstraining aan 
kinderen. Door de training worden kinderen 
vaardiger met hun rolstoel en krijgen ze meer 
zelfvertrouwen en plezier in de sport. De Cruyff 
Foundation ondersteunt beide projecten vanaf 
het eerste uur en brengt ze nu samen. De 
deelnemers aan de tennislessen krijgen vier lessen 
rolstoelvaardigheidstraining waardoor ze beter 
leren rolstoeltennissen.

HIER ZIJN WE TROTS OP
• Doorstart samenwerking met zeven 

sportbonden: KNWU, KNZB, Atletiekunie, NTTB, 
NBB, Nevobo en NSkiV. 

• Het aanbod van sportstimuleringsprogramma’s 
en talentprogramma’s samen met de bonden. 
Sportstimulering om elk kind de mogelijkheid 
te geven om deel te nemen aan een sport die 
hij leuk vindt. Talentprogramma’s om jeugd 
met ambitie, doorzettingsvermogen en talent 
de mogelijkheid te geven zich verder te 
ontwikkelen. De talentprogramma’s sluiten aan 
op het topsportprogramma van de bond zodat 
talenten kunnen doorstromen.

• Diversiteit aan sporten die we gedurende het 
jaar hebben ondersteund: twintig verschillende 
sporten. 

Projecten Internationaal €325.000

Totaal € 1.356.720

9. MEER ZICHT OP GEHANDICAPTENSPORT
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• Het werkboek van Heroes of the Cruyff 
Courts is aangepast voor jongeren met een 
beperking(gebruik pictogrammen en vertaald 
naar niveau van de doelgroep).

• Dat we twee Cruyff Foundation Coaches hebben 
opgeleid voor Speciale Cruyff Courts

• Cruyff Foundation Open Dag waar al onze 
gehandicapte sportprojecten samenkomen en 
de kinderen kunnen deelnemen aan meer dan 
30 verschillende sporten. 

DIT ZOU BETER KUNNEN
Als eerste willen we de activiteiten en projecten 
die we ondersteunen vaker bezoeken. Zodat we 
onze projecten kunnen volgen en zien hoe we het 
verschil maken. Het persoonlijke contact met onze 
projecten vinden we belangrijk. Ook al neemt het 
aantal projecten toe, we willen benaderbaar zijn en 
betrokken blijven. Daarnaast willen we het meten 
van impact vereenvoudigen zodat we kunnen 
aantonen wat we met onze projecten realiseren.

9. MEER ZICHT OP GEHANDICAPTENSPORT
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HOE BEKEND ZIJN WE?
In de twintig jaar dat de Cruyff Foundation bestaat 
hebben we een redelijke naamsbekendheid 
gekregen. Jaarlijks kijken twee onderzoeksbureaus 
naar het imago en de bekendheid van de Cruyff 
Foundation en vergelijken die met andere goede 
doelen. 

Percentage

(Geholpen) naamsbekendheid

Donatiebereidheid

Positieve waardering

2016

62%

9%

56%

2017

62%

9%

58%

Bron: Motivaction 

Plaats in ‘top 50’

Naamsbekendheid

Waardering 

Donatievoorkeur

2016

24

20

53

2017

31

28

37

Bron: Charibarometer/Mediad

Al jaren stoeien we met de uitdagingen rondom de 
bekendheid van de Cruyff Foundation. Veel mensen 
kennen Johan Cruijff, veel van hen hebben wel eens 
gehoord van de Cruyff Foundation of van de Cruyff 
Courts. Maar er zijn maar weinig mensen die al 

HOE BEKEND ZIJN WE? | ONZE COMMUNICATIE | MEDIA
IN BEELD BIJ DE POLITIEK | 2018: NOG MEER ZICHT OP IMPACT

onze projecten inhoudelijk kennen (Cruyff Courts, 
Schoolplein14 en projecten voor kinderen met 
een beperking) en bekend zijn met onze volledige 
missie. Wij zorgen niet alleen dat jeugd meer gaat 
bewegen, maar vinden het vooral ook belangrijk 
dat dit bijdraagt aan hun mentale ontwikkeling. Dat 
sport en spel zorgt voor zelfvertrouwen, kinderen 
leert samenwerken en exclusie tegengaat. 

Om deze missie breder uit te dragen en bekender te 
maken, proberen we deze in al onze 
communicatie-uitingen naar voren te brengen. En 
het liefste niet alleen te benoemen, maar ook toe 
te lichten. Ook hebben we afgelopen jaar nieuwe 
nationale en internaitonale ambassadeurs aan ons 
verbonden die ons, samen met onze grote groep 
trouwe ambassadeurs, graag willen helpen onze 
missie te verspreiden.

Om te zorgen dat ook Schoolplein14 en onze 
projecten voor kinderen met een beperking meer 
bekendheid krijgen, proberen we deze projecten in 
onze algemene communicatie altijd een rol te geven, 
maar er daarnaast ook als ‘zelfstandige projecten’ 
over te communiceren. Dit doen we bijvoorbeeld 
met social media campagnes en advertorials. 
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ONZE COMMUNICATIE
De Cruyff Foundation brengt dagelijks jeugd in 
beweging. Dit doen we door eigen activiteiten of 
door het ondersteunen van activiteiten van andere 
organisaties. Het liefste delen we hier alles over. 
Omdat we trots zijn op ieder project, omdat we 
willen laten zien wat we met ons werk realiseren. 
Met als belangrijkste doel mensen aan de Cruyff 
Foundation te binden.

Maar juíst omdat we zoveel doen is het een 
uitdaging om dit op een juiste manier te delen. Wat 
communiceren we? Hoe zorgen we dat de impact 
van een project goed overkomt? Hoe zorgen we dat 

zoveel mogelijk mensen wereldwijd worden bereikt? 
En hoe zorgen we dat we dit goed afstemmen met 
ons Spaanse kantoor?

Afgelopen jaar hebben we onze communicatie 
onder andere geoptimaliseerd door een nieuwe 
website en hebben we de opzet van onze social 
media berichten verbeterd. Zo communiceren 
we meer over de impact en diversiteit van onze 
projecten, besteden we meer aandacht aan onze 
internationale projecten en kijken we hoe we 
onze berichten kunnen promoten onder de juiste 
doelgroep. 

10. AANDACHT VOOR ONS WERK
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Voetnoot: de cijfers van 2016 zijn uitzonderlijk hoog door de piek in aandacht die we hebben gehad na het overlijden van Johan Cruijff. 
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MEDIA
Naast onze eigen communicatie proberen we 
natuurlijk ook zoveel mogelijk media-aandacht te 
krijgen. Dit doen we door pers goed te informeren 
over onze activiteiten en hoogtepunten, goed 
samen te werken met derden en natuurlijk spelen 
ook onze ambassadeurs hierin een belangrijke rol. 
De totale offline mediawaarde in 2017 bedroeg  
€586.442, versus €847.447 in 2016. De totale online 
mediawaarde in 2017 bedroeg €7,6 miljoen versus 
€17 miljoen vorig jaar. Deze waarden kennen een 
enorme terugval, welke te verklaren is door het 
overlijden van Johan Cruijff in 2016.

Eén van onze mediahoogtepunten waren de (her)
openingen van drie Cruyff Courts in Zuid-Afrika, 
waarover veel ambassadeurs een bericht plaatsten 
op hun social media pagina’s en waarvan de ‘mini 
documentaire’ zelfs getoond werd in RTL Late Night, 
waar Ronald Koeman te gast was. In 2018 gaan we 
proberen de totale media waarde te verhogen door 
een communicatiecampagne waarmee we de Cruyff 
Foundation, samen met onze ambassadeurs, een 
flinke boost in bekendheid gaan geven.

Helaas kwamen we in 2017 ook negatief in het 
nieuws door een geschil met Losse Veter over 
het ontstaan van de Cruyff Foundation 14K Run. 
Samen met onze nieuwe supplier Houthoff zijn we 
uiteindelijk tot een schikking gekomen.

10. AANDACHT VOOR ONS WERK

IN BEELD BIJ DE POLITIEK 
De Cruyff Foundation praat ook met politici in Den 
Haag en ambtenaren op verschillende niveaus 
om onze boodschap uit te dragen en kracht bij te 
zetten. Wij vinden dat er meer gedaan moet worden 
voor de gehandicapte jeugd. De drempels voor deze 
doelgroep zijn nog steeds te hoog: zowel financieel 
als in aanbod en in logistiek. Daarom hebben we 
tijdens de formatiebesprekingen formateur Zalm 
benaderd om meer aandacht en geld te geven 
aan gehandicaptensport. Dit punt is inderdaad op 
de agenda gezet met als uitkomst dat er van de 
tien miljoen die extra naar de sport is gegaan een 
gedeelte ten goede zal komen aan de aangepaste 
sporten. 

Met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport wordt regelmatig over verschillende 
activiteiten en plannen van de Cruyff Foundation 
gesproken. Dit geldt ook voor het contact met 
gemeenten.

Met de Postcode Loterij en Vriendenloterij zijn we 
op bezoek geweest bij premier Rutte om te pleiten 
voor een gelijke afdracht voor alle loterijen. Hierdoor 
komt er uiteindelijk meer geld vrij voor sport.
 
2018: NÓG MEER ZICHT OP IMPACT 

In 2017 heeft de USBO (Universiteit van Utrecht) 
onderzoek gedaan naar de impact van het werk van 
de Cruyff Foundation. Medio 2018 verwachten we 
de resultaten te presenteren. Daarbij wordt ook een 
nieuwe tool ontwikkeld om onze impact nog beter 
inzichtelijk te krijgen.



WIE ZETTEN ZICH IN VOOR DE 
CRUYFF FOUNDATION?
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TEAM
De Cruyff Foundation is een internationale 
organisatie met kantoren in Nederland en Spanje 
(Fundacion Cruyff ). De doelstellingen van de 
stichtingen zijn identiek en samen hebben we een 
internationale focus.

In Amsterdam bestaat het team uit zestien 
enthousiaste medewerkers. Zij krijgen hulp 
van freelancers en stagiaires waarmee we de 
overheadkosten laag proberen te houden. Om 
ieders talenten zo optimaal mogelijk te 
benutten en de kennis en effectiviteit 
van het team te bevorderen hebben de 
medewerkers afgelopen jaar regelmatig 
trainingen en workshops via Mind Work 
Productions gevolgd op basis van een 
op maat gemaakt ontwikkelplan voor 
zowel het team als medewerkers.

FAMILIE CRUIJFF 
De familie Cruijff is nog steeds nauw betrokken bij 
de Cruyff Foundation. Zo is Johan’s vrouw Danny 
Cruijff nog geregeld aanwezig bij belangrijke 

momenten, zoals de Open Dag en bijvoorbeeld 
de (her)openingen van drie Cruyff Courts in 

Zuid-Afrika eind 2017. En is zijn dochter 
Susila als bestuurslid van de Cruyff 
Foundation gelijk een link tussen het 
Nederlandse en Spaanse kantoor.

BESTUUR
De Cruyff Foundation is een stichting 

met een overkoepelend bestuur. Het bestuur 
volgt de dagelijkse gang van zaken op afstand 

en keurt jaarlijks de begroting, de jaarrekening 
en het jaarverslag goed. Daarnaast worden de 
bestuursleden geraadpleegd bij ingrijpende 
beslissingen.

Voorzitter:     Pim Berendsen 
Penningmeester:  Michael van Praag 
Secretaris:    Jeroen van Seeters 

TEAM | FAMILIE CRUIJFF | BESTUUR
VRIJWILLIGERS | AMBASSADEURS  | SAMENWERKINGEN 

Bestuursleden: 
• Susila Cruijff
• Carole Thate
• David Knibbe
• Wim Ludeke
• Carolien Gehrels

VRIJWILLIGERS
Onze ambities zijn groot. Dat betekent dat we heel 
veel projecten oppakken. Werk dat het team niet 

alleen aankan. De hulp van een grote groep 
enthousiaste en trouwe vrijwilligers is voor 

ons van groot belang. Zij helpen ons 
bij evenementen en bij projecten waar 
we handen tekort komen. Jaarlijkse 
organiseren wij een dag(deel) om 
hen in het zonnetje te zetten. Onze 
vrijwilligers moeten een 

Verklaring Omtrent Gedrag 
overleggen.

 
AMBASSADEURS

Bijna twintig jaar is Johan hét gezicht 
geweest van de Cruyff Foundation. Na 
zijn overlijden zijn er anderen die zijn 
verhaal vertellen en zijn gedachtengoed 
voortzetten. We kunnen rekenen op een hele 
grote groep trouwe ambassadeurs die zich graag 
inzet voor de Cruyff Foundation. In 2018 willen we 
de verschillende ambassadeurs op meer structurele 
wijze bij ons werk betrekken.

SAMENWERKINGEN 
Johan zei het al: ‘Alleen kun je niets, je moet het 
samen doen.’ Dat brengen we elke dag in de 
praktijk. De Cruyff Foundation staat open voor elke 
organisatie, elk bedrijf of elke instelling die samen 
met ons een bijdrage wil leveren aan de doelstelling.

Sportersstichtingen
We werken samen met tal van stichtingen van 

andere sporters, zoals de Esther Vergeer 
Foundation, de Mentility Foundation, de 
Bas van der Goor Foundation, de Krajicek 
Foundation en K-J Projects. 
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Sportbonden
Met de KNWU, KNZB, Atletiekunie, NTTB, NBB, 
Nevobo en NSkiV ontwikkelen we initiatieven om 
meer kinderen in aanraking te brengen met sport en 
ze vaker te laten sporten. Naast de ondersteuning 
die we de bonden geven voor kinderen met een 
beperking, proberen we samen ook op andere 
manieren zoveel mogelijk kinderen te laten sporten, 
namelijk door:
• Het pakket van de Nevobo om op een 

Cruyff Court Smashball (een variant 
op volleybal) te kunnen spelen. Zo 
verbreden we het aanbod. 35 Cruyff 
Foundation Coaches hebben dit 
pakket aangevraagd.

• De trainingen die de KNHB heeft 
georganiseerd voor streethockey. 
Zestien Coaches hebben daar aan 
meegedaan. Zij hebben tussen de 
vier en tien sessies streethockey op 
hun Cruyff Court gedraaid. 

Daarnaast zijn diverse sportbonden geïnteresseerd 
om Schoolplein14 als platform in te zetten om 
bekendheid van hun sport te verhogen.

Internationale Tennis Federatie (ITF) 
Al veertien jaar werken de Cruyff Foundation en 
de ITF samen om kinderen met een handicap in 
ontwikkelingslanden te laten tennissen. Dat doen 
we door sportrolstoelen en andere aangepaste 
materialen beschikbaar te stellen, het opleiden van 
coaches voor deze speciale doelgroep en het mede 
mogelijk maken van toernooien.

Onderwijs en Speciaal Onderwijs
Schoolplein14 werkt nauw samen met scholen, 
schoolbesturen en gemeenten om zoveel mogelijk 
kinderen te bereiken. 

Zorginstellingen en revalidatiecentra
Voor projecten voor kinderen met een beperking en 
voor de aanleg van Speciale Cruyff Courts komen 
we vaak bij zorginstellingen en revalidatiecentra. De 
wensen van de doelgroep staan bij deze projecten 
centraal.

Lokale en (inter)nationale overheden
We werken intensief samen met gemeenten, lokale 

sportbedrijven en betrokkenen rondom onze 
projecten. Ook met het ministerie van 

Buitenlandse Zaken en het Ministerie 
van Volksgezondheid en Sport 
hebben we regelmatig contact.

Jongeren op gezond Gewicht 
(JOGG) 

Door de samenwerking met JOGG 
is er meer aandacht gekomen bij 

gemeenten voor het plaatsen van 
watertappunten bij de Cruyff Courts. 

Watertappunten zijn gezond en dragen bij aan 
minder zwerfaval. Daarnaast helpt JOGG ons bij 
het vergoten van de bekendheid van Schoolplein14 
binnen gemeenten.

De World of Johan Cruyff
Alle initiatieven rond Johan zijn samengebracht 
in de World of Johan Cruyff: Cruyff Institute, 
Cruyff Football, Cruyff Classics de Cruyff Library. 
Door alle activiteiten te bundelen wordt Johans 
legacy krachtig onder de aandacht van een groot 
publiek gebracht. Samen met Cruyff Institute 
en Cruyff Football stonden we in 2017 op de 
voetbalbeurs SoccerEX in Manchester. Op de 
website worldofjohancruyff.com is meer informatie 
te vinden over de Cruyff initiatieven. In 2018 wordt 
wederom gekeken hoe de diverse initiatieven elkaar 
verder kunnen versterken en hoe we de Cruyff 
Legacy samen nog beter kunnen uitdragen.



FONDSENWERVING 
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HOE WIJ ONZE GELDEN BINNENHALEN 
De    Cruyff    Foundation    is    volledig    afhankelijk    
van   giften  en bijdragen van derden.   Dat   kunnen 
bedrijven, organisaties of  donateurs zijn, maar 
bijvoorbeeld ook overheden of onderwijsbesturen.  
Hoe meer  geld  wij  binnenhalen  des  te  meer  
kinderen kunnen  we  in  beweging  brengen  en  
bijdragen  aan een  gezonde  ontwikkeling.  

HET CRUYFF FOUNDATION NETWERK
De Cruyff Foundation werkt met meer dan vijftig 
organisaties structureel samen. Deze partners, 
sponsoren, suppliers en supporters ondersteunen 
de Cruyff Foundation op verschillende manieren. 
We nodigen ze uit voor netwerkbijeenkomsten en 
activiteiten met of voor de doelgroep, zoals het 
openen van een Cruyff Court, het bezoeken van een 
training van paralympische atleten of het realiseren 
van een Schoolplein14. Samen dragen we de missie 
van de Cruyff Foundation uit.

De Cruyff Foundation ontvangt vrij besteedbare 
en geoormerkte inkomsten. Die laatste worden 
gedaan met een specifiek doel voor ogen: een 
bepaald initiatief of bijvoorbeeld een Cruyff Court 
op een speciale plaats. Vrij besteedbare inkomsten 
zijn belangrijk voor de continuïteit van ons werk én 
voor de projecten voor kinderen met een handicap. 
Die worden zelden vanuit geoormerkte fondsen 
ondersteund.

NATIONALE POSTCODE LOTERIJ & 
VRIENDENLOTERIJ

De trouwe steun van de Nationale Postcode Loterij 
is voor het werk van de Cruyff Foundation heel 
belangrijk. Het geld dat we via een extra trekking 

ontvingen is besteed aan het project Heroes of the 
Cruyff Courts en de Tour langs asielzoekerscentra.
Bijzonder was het bezoek van Winston 
Gerschtanowitz voor het tv-programma ‘De 
Bestemming’ aan het Speciale Cruyff Court Hub 
Rosmalen. Hij had een mooi cadeau bij zich: een 
cheque van € 25.000. In 20 jaar tijd ontvingen we 
van de Nationale Postcode Loterij in totaal een 
bedrag van € 14,9 miljoen!

Naast de Nationale Postcode Loterij en de 
VriendenLoterij heeft de Cruyff Foundation ook 
steun ontvangen van de People’s Postcode Lottery in 
de UK om de projecten in daar verder uit te breiden. 
Van de Postcode Sports Foundation ontvingen we 
geld voor Cruyff Courts in Zweden.

EVENEMENTEN EN PARTICULIERE DONATEURS
De Cruyff Foundation ontvangt ook gelden door 
de organisatie van evenementen en via particuliere 
donateurs.

EVENEMENTEN
• Cruyff Foundation 14K Run
Meer dan 6.500 mensen liepen mee in de tweede 
editie van de Cruyff Foundation 14K Run die we 
samen met Ajax en Le Champion organiseerden. Dat 
waren ruim 5.000 particuliere lopers, zowel jong als 
oud en zestig bedrijfsteams. De opbrengst bedroeg: 
€ 321.356. AkzoNobel was hoofdsponsor. Daarnaast 
waren onder andere TenneT en de Gemeente 
Amsterdam als sponsor betrokken bij de Run.

12. FONDSENWERVING
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• Cruyff Foundation Cup 
De Cruyff Foundation Cup is een besloten 
bedrijventoernooi om geld op te halen voor onze 
projecten in de gehandicaptensport. Bedrijven doen 
mee in teams van zes waarbij ze de strijd aangaan 
met het Foundation team, met daarin ambassadeurs 
en vrienden van de Cruyff Foundation. Omdat 
de Cruyff Foundation groot voorstander is van 
vrouwenvoetbal, staat er minimaal één dame op het 
veld. In 2017 deden er 32 teams mee. De opbrengst 
was € 94.000. 

• Koken met een Doel
De tiende editie van Koken met een Doel, moest 
een extra feestelijke uitvoering worden vanwege 
het twintigjarig bestaan. Het opgehaalde geld was 
bedoeld voor de aanschaf van sportmaterialen 
voor kinderen met een beperking. Helaas ging 
het evenement niet door vanwege het slechte 
weer. Toch hebben een groot deel van de gasten 
alsnog een donatie gedaan. Via tafelverkoop en 
een online veiling is er in totaal een bedrag van € 
151.666,50 opgehaald. Met dit bedrag kunnen we 
35  sporttoestellen aanschaffen voor kinderen met 
een beperking, zoals zitski’s, handbikes, racerunners 
en wheelers.

Naast deze evenementen haalden we nog inkomsten 
uit evenementen georganiseerd door derden, zoals 
Luxebeurs Masters of LXRY, waarmee we € 9.941 
ophaalden. Ook het bedrijf Actelion zette een actie 
op om geld in te zamelen en haalde hier maar liefst 
€ 11.820 mee op.

PARTICULIERE DONATEURS
• Vaste donateurs
Dit aantal steeg van 512 naar 641, vooral door 
deelnemers aan de Cruyff Foundation 14K Run die 
donateur zijn geworden bij een nabelactie. In 2017 
is het besluit genomen meer aandacht te geven aan 
fondsenwerving onder particulieren. 

• Acties met derden
Afgelopen jaar zijn twee platforms geactiveerd om 
extra geld te werven: één algemene en één voor de 
Cruyff Foundation 14K Run. Door deelnemers aan de 
Run is in 2017 € 21.161,78 ingezameld. 
Tal van particulieren, scholen, bedrijven en 

organisaties hebben het afgelopen jaar een actie 
georganiseerd om geld op te halen. De totale 
opbrengst was € 221.000. 

Voor het twintigjarig bestaan zijn door de Cruyff 
Foundation twee grote acties opgezet: de verkoop 
van het beeldje van Johan, hiervan werden er 
1.200 verkocht, en een gelimiteerde oplage van de 
Johan Cruijff-postzegel, waarvan er 1.400 werden 
verkocht.

• Nalatenschappen
In 2017 zijn we aangesloten bij de campagne 
‘Toegift’ om de mogelijkheid onder de aandacht te 
brengen je nalatenschap aan de Cruyff Foundation 
te schenken. In 2018 hopen we inzicht te krijgen in 
het effect van deze campagne. 

2017
In 2017 is er veel veranderd in ons Cruyff Foundation 
netwerk. We mochten veel nieuwe bedrijven 
verwelkomen en moesten helaas ook afscheid 
nemen van enkele samenwerkingspartners. 

• Partners en sponsoren
Partners en sponsoren van de Cruyff Foundation 
zijn vaandeldragers van Johan’s nalatenschap. 
Door middel van een intensieve samenwerkingen 
helpen we elkaar met onze gemeenschappelijke 
doelstellingen. 

• Partners
Als nieuwe partner mogen we de Rabobank 
Foundation en VodafoneZiggo toevoegen. Het 
contract met Seacon Logistics is verlengd naar 
onbepaalde tijd. Daarnaast is Cargill nadat zij 
jarenlang sponsor waren, partner geworden. Helaas 
hebben AkzoNobel en Unilever hun contract niet 
verlengd.

12. FONDSENWERVING
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• Sponsors
Een nieuwe sponsor in 2017 is TenneT TSO. Lloyds 
Bank en Nijha verlengden hun contract.

• Suppliers
Suppliers leveren gesponsorde diensten en 
producten, bijvoorbeeld tijdens onze evenementen, 
maar ook voor onze dagelijkse werkzaamheden. 

We hebben in 2017 met veel mooie nieuwe partijen 
op structurele basis mogen samenwerken. We zijn 
nieuwe contracten aangegaan met TDE, NSA, Mind 
Work Productions, Topcourts, Maessen Tenten, 
Motivaction, Houthoff en Stedon. De samenwerking 
met Joint the Pipe, Signgrass en PWC zijn verlengd. 
De overeenkomst met InPerson is na een jarenlange 
samenwerking beëindigd. 

• Supporters
Supporters zijn zakelijke contacten die het werk van 
de Cruyff Foundation een hart onder de riem steken 
met een jaarlijks terugkerende bijdrage.

In 2017 zijn we een nieuwe samenwerking aangegaan 
met BS Toys (Buitenspeel). De overeenkomst met 
Griekspoor is verlengd.

Naast deze samenwerkingen zijn we een 
samenwerking aangegaan met Philips Lightning 
en UEFA for Children. Philips Lighting verzorgt de 
verlichting op Cruyff Courts en UEFA for Children 
ondersteunt de Cruyff Courts op de Nederlandse 
Antillen en de Cruyff Foundation on Tour.
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SAMEN
We blijven zoeken naar partijen met wie we onze 
doelstellingen (nog beter) kunnen bereiken. Elkaar 
versterken voor een beter resultaat voor onze 
doelgroep. Iedereen die daar een bijdrage aan kan 
geven is welkom: overheden, bedrijven, stichtingen 
en scholen. 

FONDSENWERVING
Het blijft een uitdaging om fondsen voor ons werk te 
werven. Het vergt veel creativiteit en aandacht om 
de samenwerking met bedrijven voor beide partijen 
zo optimaal mogelijk in te vullen. Het behoud van 
bestaande sponsors en partners is belangrijk maar 
onze ambitie om de komende jaren de begroting 
tenminste te laten groeien met €200.000.

PARTICULIERE DONATEURS
In 2017 is het besluit genomen meer aandacht te 
geven aan fondsenwerving onder particulieren. Met 
onze evenementen willen we mensen en partijen 
bereiken die ons werk een warm hart toedragen en 
ons financieel willen ondersteunen.
Om acties zichtbaarder te maken hebben we 
actieplatforms ingericht waarmee iedereen een 
eigen actie kan beginnen voor de Cruyff Foundation.

METEN
In 2018 zullen we alle uitkomsten van het onderzoek 
dat is uitgevoerd door de Universiteit van Utrecht 
bekendmaken. We hebben met name getoetst op 
gezondheid, persoonlijke ontwikkeling, sociale 
cohesie en participatie. De uitkomsten geven 
richting aan zaken die verbeterd moeten worden en 
aan nieuwe initiatieven voor de toekomst.

Ons doel is en blijft: nog veel meer kinderen vooruit 
helpen door beweging. Letterlijk en figuurlijk. Want 
door meer te bewegen ontwikkelen kinderen zich 
beter, krijgen ze meer zelfvertrouwen en maken ze 
sneller vrienden. Meer kinderen met een beperking 
moeten kunnen sporten; drempels moeten 
verdwijnen. Door meer Cruyff Courts aan te leggen 
spelen kinderen vaker met elkaar en op scholen 
dagen we leerlingen uit met Schoolplein14. 

De Cruyff Foundation blijft zich richten op de inhoud 
van de projecten. Het gaat niet per se om groter of 
meer, maar om met elk initiatief dat we ondernemen 
onze doelstelling te onderstrepen: kinderen helpen 
een stap in hun ontwikkeling te maken. Daarbij mag 
geen kind buitenspel staan. Daar blijven we voor 
strijden. 

INTERNATIONAAL
We willen onze impact internationaal vergroten. 
Dit willen we bereiken door de inhoud van onze 
projecten te bewaken en in te spelen op nieuwe 
inzichten die naar voren komen uit onderzoek 
naar het effectief inzetten van sport bij jeugd. 
Daar waar mogelijk willen we projecten versterken 
door samenwerkingen met andere organisaties. In 
de keuze van de projecten die we ondersteunen 
richten we ons vooral op kwetsbare kinderen en de 
duurzaamheid van een project.  

Daarbij is er een internationale strategie 
opgesteld die meer focus aanbrengt en wordt 
er  gewerkt aan een internationale marketing- en 
communicatiestrategie, die onder andere een grote 
internationale campagne bevat en richtlijnen voor 
eenduidige communicatie. 

13. HOE KIJKEN WE VOORUIT?
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ORGANISATIE
We willen in 2018 verdere stappen ondernemen om de uniformiteit van de kantoren in Amsterdam en Spanje 
te verbeteren. Processen en procedures worden strakker op elkaar afgestemd.

STIP OP DE HORIZON 
Onze stip op de horizon hebben we gedefinieerd tot 2020. Dan willen we het volgende hebben bereikt:

13. HOE KIJKEN WE VOORUIT?

Particuliere 
donateurs

1.000

Speciale Cruy� Courts

50
Kinderen per week bereiken

200.000

Extra inkomsten van 
partners/sponsors

€450.000

Schoolpleinen14

750

Stijging van de begroting 
naar € 8 miljoen

€8  mln.

Cruy� Courts

250

Inkomsten uit
evenementen

€1,3mln.

€ €
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

BATEN
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van loterijorganisaties
Baten van andere organisaties zonder 
winststreven

Som van geworven baten

Baten als tegenprestatie voor de levering van 
producten en diensten

Som der baten

LASTEN
Besteed aan doelstellingen
Pijler: Sport voor Jeugd met een Beperking
Pijler: Cruyff Courts
Pijler: Schoolplein14
Voorlichting en bewustmaking
Koningsspelen

Wervingskosten
Kosten beheer en administratie

Som der lasten

SALDO VOOR FINANCIËLE BATEN EN 
LASTEN
Saldo financiële baten en lasten

Saldo van baten en lasten

RESULTAATBESTEMMING 2017

TOEVOEGING / (ONTTREKKING) AAN:
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfonds
Overige reserves

BEGROTING 2017REALISATIE 2017 REALISATIE 2016

179.126
2.099.505
2.569.050

963.418
 

5.811.099

20.431

5.831.530

1.685.122
2.036.720

696.067
594.623

- 
5.012.532

762.830
91.126

5.866.488

(34.957)
26.650

(8.307)

163.950
(10.000)

(198.392)
36.135

(8.307)

175.000 
2.870.500
3.631.933

932.800

7.610.233

53.200

7.663.433

1.678.758
3.341.466
1.206.435

739.083
30.000

6.995.742

734.910
91.479

7.822.131

(158.698)
40.000

(118.698)

50.482
1.871.545
2.713.067

859.610

5.494.703

38.185

5.532.888

1.404.396 
1.787.253

737.349
810.516

60.000
4.799.514

433.223
83.862

5.316.599

216.289
45.069

261.358

€
€
€

€

€

€

€

€
€
€
€
€
€

€
€

€

€
€

€

€
€
€

€

€

€

€

€
€
€
€
€
€

€
€

€

€
€

€

Toekomstige eigen initiatieven van de Cruyff 
Foundation zijn geen verplichting naar een derde 
partij en mogen daarom niet in de staat van baten 
en lasten worden opgenomen. Maar de lasten voor 

deze eigen initiatieven zijn wel degelijk vastgelegd 
en gereserveerd (bestemmingsreserves) vanuit het 
resultaat.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2017

2017 2016

27.908
105.870

93.792

2.571.374
5.814.239

1.749.265
884.443
367.721

133.778

8.479.404
8.613.183

3.001.429

515.469
3.516.898

32.119
5.064.166

8.613.183

142.209

9.846.866
9.989.075

2.811.344

713.861
3.525.205

84.000
6.379.870

9.989.075

-
142.209

-

2.894.712
6.952.154

1.585.315
894.443
331.586

€
€

€

€
€

€
€ 
€

€

€
€

€

€
€

€
€
€

€

€
€

€

€
€

€
€
€

€

€
€

€
€
€

ACTIVA

Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa

Voorraden
Vorderingen en overlopende 
activa 
Liquide middelen

PASSIVA

Reserves
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves
Overige reserves

Fondsen 
Bestemmingsfonds

Langlopende schulden
Kortlopende schulden
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BEGROTING 2018

REALISATIE 
2017

BEGROTING 
2018

BEGROTING 
2017

REALISATIE 
2016

200.000
2.628.557
3.200.070

50.000

1.324.600

7.403.227

49.050

7.452.277

1.694.706
3.529.839

451.034
-

816.570
6.492.149

914.644
96.714

7.503.507

(51.230)
30.000

(21.230)

CBF% = 18%

179.126
2.099.505
2.569.050

-

963.418

5.811.099

20.431

5.831.530

1.685.122
2.036.720

696.067
-

594.623
5.012.532

762.830
91.126

5.866.488

(34.957)
26.650

(8.307)

CBF% = 22%

50.482
1.871.545
2.713.067

-

859.610

5.494.703

38.185

5.532.888

1.404.396
1.787.253

737.349
60.000

810.516
4.799.514

433.223
83.862

5.316.599

216.289
45.069

261.358

CBF% = 14%

175.000
2.870.500
3.631.933

-

932.800

7.610.233

53.200

7.663.433

1.678.758
3.341.466
1.206.435

30.000
739.083

6.995.742

734.910
91.479

7.822.131

(158.698)
40.000

(118.698)

CBF% = 14%

€
€
€
€

€

€

€

€

€
€
€
€
€
€

€
€

€

€
€

€

€
€
€
€

€

€

€

€

€
€
€
€
€
€

€
€

€

€
€

€

€
€
€
€

€

€

€

€

€
€
€
€
€
€

€
€

€

€
€

€

€
€
€
€

€

€

€

€

€
€
€
€
€
€

€
€

€

€
€

€

BATEN
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van loterijorganisaties
Baten van subsidies van overheden
Baten van andere organisaties zonder 
winststreven

Som van geworven baten

Baten als tegenprestatie voor de levering 
van producten en diensten

Som der baten

LASTEN
Besteed aan doelstellingen
Pijler: Sport voor Jeugd met een 
Beperking
Pijler: Cruyff Courts
Pijler: Schoolplein14
Koningsspelen
Voorlichting en bewustmaking

Wervingskosten
Kosten beheer en administratie

Som der lasten

Saldo voor financiële baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten

Saldo van baten en lasten

De volledige jaarrekening vindt u via 
cruyff-foundation.org/jaarverslagen
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Dankzij u.

Op de Cruy� Courts, een initiatief van de Johan Cruy� 
Foundation, wordt gesport. Maar een Cruy� Court is veel 
meer dan een veldje. Voor jongeren en kinderen betekent 
het een veilige speelruimte in hun wijk, waar ze hun 
talenten ontdekken, ervaren wat teamgeest is en 
respectvol met elkaar omgaan. Waar ze leren voor zichzelf 
én voor anderen op te komen. Belangrijke vaardigheden 
die je helpen om vooruit te komen in het leven. 

De Johan Cruy� Foundation ontving sinds 2010 een 
bijdrage van € 14,9 miljoen. Deelnemers van de Postcode 
Loterij: bedankt! Dankzij u kunnen wij de Johan Cruy� 
Foundation en 98 andere organisaties �nancieel 
ondersteunen. En dankzij u heeft de Postcode Loterij 
sinds 1989 al ruim € 5 miljard aan goede doelen 
geschonken. Samen voor een betere wereld: 
postcodeloterij.nl

We komen 
ook op 
plekken
zonder 
postcode.
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JOHAN CRUYFF FOUNDATION
Olympisch Stadion 5
1076 DE Amsterdam
Nederland

www.cruyff-foundation.org
info@cruyff-foundation.org

 cruyfffoundation
 JCFoundationNL
 johancruyfffoundation

We verhuizen 
eind 2018 naar 

Olympisch Stadion 
nummer 13!


