
JOHAN CRUYFF 
FOUNDATION

Business Friends



Als Business Friend help je de Cruyff 

Foundation om kinderen de ruimte te geven 

om te sporten en bewegen. Je laat zien dat 

jouw organisatie maatschappelijk betrokken 

is en maakt deel uit van een waardevol 

netwerk van bedrijven. Daarnaast krijg je 

toegang tot exclusieve privileges en heb je 

het recht om je als merk te associëren met de 

Cruyff Foundation. 

”Alleen kun je niets, je moet 

het samen doen” 

WORD JIJ ONZE 14e MAN?



De Johan Cruyff Foundation heeft een

wereldwijde missie: Creating space for children.

Als Business Friend laat je zien dat je de 

Cruyff Foundation helpt om kinderen de 

ruimte te geven om te spelen en bewegen. 

Bekijk hier onze ‘creating space video’ 

MAATSCHAPPELIJKE 

BETROKKENHEID

https://www.youtube.com/watch?v=9GGdDXZmOA0


Als Business Friend maak je deel uit

van een waardevol netwerk van 

bedrijven. 

Naast de Partnermeetings is het 

netwerk ook online te gebruiken. Als 

Business Friend krijg je namelijk

toegang tot de besloten Cruyff 

Foundation & Partners LinkedIngroep  

• Blijf op de hoogte van onze

projecten en die van andere

partners

• Deel jouw successen met ons

• Vergroot je netwerk door 

connecties met andere Business 

Friends te maken

NETWERK



EXCLUSIEVE PRIVILEGES

Uitnodiging Open Dag 2 kaarten Johan Cruijff SchaalEerste recht + 10% korting Business 

Team bij de Cruyff Legacy 14K



Als Business Friend wordt jouw bedrijf 

op verschillende manieren met de 

Cruyff Foundation geassocieerd. 

• Het Business Friend-beeldmerk

• Naamsvermelding op de Cruyff 

Foundation website

• Een communicatietoolkit om het 

donateurschap uit te dragen

• Een 14-regelbord (in taal naar keuze)

MERKASSOCIATIE



I SUPPORT

Bekijk hier onze 'I support video'

https://www.youtube.com/watch?v=Vsa1AXxDIZM


€ 1.400,- per jaar
Business Friend rechtenpakket:

• Twee kaarten voor de Johan Cruijff Schaal

• Eerste recht en 10% korting inschrijven 

businessteam Cruyff Legacy 14K

• Uitnodiging voor de Open Dag

• Uitnodiging voor de exclusieve Cruyff 

Foundation Partnermeetings

• Uitnodiging voor een projectbezoek in 

Nederland

Uitbreiden? Doe als bedrijventeam mee aan:

- Cruyff Legacy 14K (€ 895,-)

- Cruyff Foundation Cup (€ 4.500,-)

PAKKET



Met jouw hulp zetten we de Legacy van Johan 

Cruijff voort. Samen geven we kinderen de 

ruimte om te sporten en te bewegen.

Wees welkom op ons kantoor, dan lichten wij 

de brochure graag verder toe en bespreken we 

de overige mogelijkheden op een 

persoonlijkere manier.

Dit kan vanzelfsprekend ook telefonisch 

of via een videocall.

Johan Cruyff Foundation

Olympisch Stadion 13, 1076 DE Amsterdam

fondsenwerving@cruyff-foundation.org

+3120 3057766

SLUIT JIJ JE OOK AAN?


