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250e CRUYFF COURT - JANUARI 
De Nederlandse bondscoach en Cruyff 
Foundation ambassadeur Ronald Koeman 
opent zijn eigen Cruyff Court in Barcelona.  
Dit Cruyff Court is het 8e van de 15 Cruyff 
Courts in Catalonië, in samenwerking met La 
Caixa Foundation en FC Barcelona Foundation. 
Heel bijzonder: dit is het 250e Cruyff Court 
wereldwijd!

LANCERING FRAME-VOETBAL - MAART 
De lancering van frame-voetbal als officiële 
sport in Nederland! Vanaf nu heeft iedere 
frame-voetballer gelijke kansen, want het hele 
team bestaat uit frame-voetballers. Voor deze 
kersverse sport werken wij samen met de 
KNVB, de NSGK en de Dirk Kuyt Foundation.

START CU LTU U R�CRU YFFCOU RTS - 
APRI L
We bundelen onze krachten met het 
Jeugdfonds Sport & Cultuur voor Cultuur@
CruyffCourts. Kinderen kunnen – naast hun 
potje voetbal of volleybal – op het Cruyff Court 
nu ook kennis maken met culturele activiteiten 
als rappen, dj-en, dansen en vloggen.  
De feestelijke aftrap is op het Cruyff Court 
Eljero Elia in Den Haag met minister Ingrid  
van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur  
en Wetenschap.
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2019WAT EEN JAAR 

CRU YFF LEGAC Y 14 K RU N - M E I 
Ruim 4.000 lopers doen mee aan de Cruyff 
Legacy 14K Run, 14K Walk, 5K Run en Kids 
Run. Dankzij de unieke audio app luisteren ze 
onderweg naar verhalen over memorabele 
plekken uit het leven van Johan Cruijff.  
Ook de opbrengst is memorabel: € 259.528.

4 N I E U WE CRU YFF COU RTS - M E I 
Maar liefst 4 voetbalprominenten krijgen hun 
eigen Cruyff Court op verschillende plekken in 
Nederland én in Denemarken: Memphis Depay, 
Georginio Wijnaldum, Sjaak Swart en Kasper 
Dolberg. Alle vier zijn ze bij de openingen,  
tot grote vreugde van de kinderen die het 
feestje meevieren.

H E ROPE N I N G CRU YFF COU RTS ST. E U STATI U S  
E N ST. MA ARTE N - M E I 
Deze maand is er veel te doen in Caribisch Nederland! Het Cruyff Court  
St. Eustatius wordt heropend in aanwezigheid van staatssecretaris  
Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Cruyff Foundation Coach Cursus start  
op St. Eustatius – met deelnemers van St. Eustatius, Bonaire, St. Maarten en Saba – en het Cruyff  
Court St. Maarten wordt heropend nadat het eerder door orkaan Irma volledig werd verwoest.  
Onze ambassadeurs Anouk Hoogendijk en Hamilton Richardson zijn erbij.

OPE N I N G SCHOOLPLE I N 14 DOOR  
KJ E LD N U I S - J U N I
Schaatser Kjeld Nuis opent in Emmen het 
nieuwe Schoolplein14 op basisschool De 
Lisdodde, de school waar zijn zoontje naar  
toe zal gaan.
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OPE N I N G S PECIA AL CRU YFF COU RT 
TR AG E L ZORG CLI N G E - J U N I 
Bewoners en cliënten van Tragel, leerlingen 
van basisschool St. Bernardus uit Clinge en 
buurtbewoners nemen dit Speciale Cruyff 
Court feestelijk in gebruik. Doel is om mensen 
samen te brengen, om te bewegen, om talent 
te ontwikkelen en om elkaar te ontmoeten.  
Dat lukt meteen al goed! 

N K CRU YFF COU RTS  
6 VS 6 - J U N I 
Een zonnig en bloedheet sportfestijn 
in Nijmegen tijdens het NK Cruyff 
Courts 6 vs 6. En wat een spannende 
finales. 200 kinderen doen mee. 
Grote winnaars zijn de jongens uit 
Nijmegen en de meisjes uit Den Haag. 
De Respect Awards gaan naar de 
meisjes uit Wilnis en de jongens uit 
Hoogeveen. Goal! De VK-finales van 
Cruyff Courts 6 vs 6 vonden trouwens 
bijna tegelijkertijd plaats in Leicester. 

VOLLE YBALLE RS 
OPE N E N E I G E N 
SCHOOLPLE I N 14 - 
S E P TE M B E R 
Topvolleyballers Fabian 
en Celeste Plak openen 
Schoolplein14 op ‘hun’ 
St. Barbaraschool in 
Tuitjenhorn. Samen met 
de school, de plaatselijke 
volleybalvereniging en de 
Nevobo haalden broer en 
zus Plak een fantastisch 
bedrag op voor het 
sportieve plein.

CRU YFF FOU N DATION OPE N 
DAG - S E P TE M B E R
De mooiste dag van het jaar!  
Een fantastische Open Dag in het 
Olympisch Stadion, waar kinderen 
met en zonder beperking 30 
verschillende sporten uitproberen. 
Op het voorplein van het Olympisch 
Stadion is er plek voor Cultuur@
CruyffCourts. Ambassadeurs 
als Ronald Koeman, Soufiane 
Touzani, Khalid Boulahrouz en 
Marlou van Rhijn zijn er natuurlijk 
bij. Tegelijkertijd loopt de Cruyff 
Foundation Coachdag: de coaches 
komen bij elkaar om te sparren over 
actuele thema’s. OVE RHAN DI G I N G CH EQU E 

LES BOS - OK TOB E R 
De Nationale Postcode Loterij 
verrast ons met een cheque 
van maar liefst 1 miljoen euro. 
Daarmee kunnen we samen 
met Movement on the Ground 
Cruyff Courts realiseren waarop 
ontwikkelprogramma’s worden 
gedraaid. Twee op Lesbos en één 
op Samos. Voor de vluchtelingen én 
de lokale bevolking. Bedankt spelers 
van de Nationale Postcode Loterij!
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COACH CU RS U S N E D E RL AN D - 
NOVE M B E R 
Nieuwe Cruyff Foundation Coaches zijn 
opgeleid. Met het diploma op zak, gaan ze 
jongeren helpen om sportevenementen op 
hun Cruyff Court te organiseren. Eén Cruyff 
Foundation Coach is opgeleid voor activiteiten 
rondom het Speciale Cruyff Court Tragel  
Zorg Clinge.

OPE N I N G CRU YFF COU RT N E ALE 
COOPE R AB E RD E E N - NOVE M B E R 
Het 2e Cruyff Court in Aberdeen (Schotland): 
Cruyff Court Neale Cooper. Een veilige 
speelruimte voor de kinderen in de wijk Tullos, 
vernoemd naar de overleden voetballegende 
Neale Cooper van Aberdeen FC. Een mooie 
samenwerking met het Denis Law Legacy Trust. 
Denis Law is dan ook bij de opening aanwezig.

OPE N I N G CRU YFF COU RT MARIA 
AN G E LO MACHADO - D ECE M B E R 
Een Braziliaans Cruyff Court voor meisjes en 
jongens uit Timbiras in de staat Maranhao. Een 
geweldige opening met culturele optredens en 
vriendschappelijke wedstrijden georganiseerd 
door meisjes uit het La League-project 
markeren dit prachtige moment. 

OPE N I N G CRU YFF COU RT FE RNAN DO 
TORRES - D ECE M B E R
Voetballegende en voormalig spits Fernando 
Torres opent in zijn geboorteplaats Fuenlabrada 
zijn Cruyff Court. Fernando over Johan: 
“Hij was één van de beste spelers uit de 
geschiedenis. Hij veranderde het voetbal door 
een stijl te creëren die nog steeds van kracht is. 
Zijn nalatenschap moet worden beschermd.”

2019WAT EEN JAAR 
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WAAR HET 
ALLEMAAL 

BEGINT
"BIJ FRAME- 

VOETBAL ZIJN  
WE ALLEMAAL  
GELIJK EN DAT 

MAAKT HET  
ZO LEUK." 

Thijmen, frame-voetballer
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op Lesbos en Samos drie veilige speelruimtes 
realiseren: Cruyff Courts. We starten daar 
ons programma Heroes of the Cruyff Courts. 
Vluchtelingenjongeren, mensen van Movement 
on the Ground en lokale jongeren worden 
opgeleid tot Cruyff Foundation Coach en 
organiseren wekelijks voor 900 kinderen 
sportactiviteiten op de speelvelden. Fantastisch 
dat we hiermee de lokale bevolking en de 
vluchtelingen dichter bij elkaar brengen met 
sport en beweging. Juíst dat maakt dit project 
sterk en uniek. Bovendien past het perfect bij 
de filosofie van Movement on the Ground om 
vluchtelingen zoveel mogelijk te betrekken  
bij activiteiten. 

In Zuid-Afrika staat de bouw van een Child Care 
Center met Cruyff Court in de startblokken. 
Het kan gerealiseerd worden dankzij de 
opbrengsten van Koken met een Doel. 

In Maleisië zijn 6 Cruyff Courts te vinden, 
op plekken waar het voor kinderen niet 
vanzelfsprekend is om te sporten. Doel is om 
samen met lokale partner Yayasan Hasanah  
15 veilige speelplekken te creëren. 

En in het Verenigd Koninkrijk bereiken we 
steeds meer mensen met Cruyff Courts, 
speciale Cruyff Courts en Schoolyard14 – 
de internationale versie van Schoolplein14. 
Bewoners zijn bijvoorbeeld positiever over 
hun wijk als er een Cruyff Court is. Ook 
worden op de (speciale) Cruyff Courts nieuwe 

overgewicht en eenzaamheid. Internationaal 
spelen daarnaast nog andere thema’s. Er 
zijn plekken op de wereld waar armoede, 
drugsmisbruik en genderdiscriminatie 
dagelijkse realiteit is. Kinderen zijn op de vlucht 
voor oorlog en zoeken een veilige plek om tot 
rust te komen. We geven kinderen een veilige 
speelruimte: ruimte om te bewegen en te 
sporten. Daarmee ontstaat ook ruimte in  
hun hoofd.

Johan Cruijff had altijd aandacht voor 
kwetsbare kinderen. Zo had hij, samen met 
de familie Cruijff, de wens om ook iets te 
betekenen voor vluchtelingenkinderen. En dat 
gaat nu – met dank aan de steun van de spelers 
van de Nationale Postcode Loterij – gebeuren. 
Samen met Movement on the Ground gaan wij 

 Met onze sportprojecten voor kinderen 
met een beperking, onze Cruyff Courts en 
onze Schoolpleinen14 geven we kinderen de 
ruimte. We doen dat op basis van krachtig 
samenwerken en sterke relaties. Het gaat 
daarbij om kwaliteit, inhoud en focus. Ik ben 
waanzinnig trots op de mooie projecten die we 
realiseren en de impact die we maken. Het blijft 
mij nog steeds raken wat sport en bewegen 
doet met kinderen, iedere keer weer.

In dit jaarverslag blikken we terug op 
2019. Daarbij ontkom ik er niet aan om de 
coronacrisis te benoemen. De uitbraak van het 
virus vond plaats in december 2019 in China. 
Aan het eind van boekjaar 2019 waren de 
wereldwijde verspreiding en de gevolgen nog 
niet aan de orde. In de periode daarna zorgde 
het coronavirus voor een onzekere tijd. Dat 
geldt ook voor ons. Onze doelstellingen en 
ambities voor de toekomst moeten hierdoor 
worden bijgesteld. Een van onze kernwaarden 
is ‘positief’. En, het mag bekend zijn: elk nadeel 
heb zijn voordeel. Dus ook wij zoeken in deze 
tijden van crisis naar mogelijkheden en kansen. 

Creating Space: daar gaat het om
Ruimte geven. Creating Space. Niet 
alleen wij zien daarvan de kracht, onze 
samenwerkingspartners zien dat ook. De 
positieve kanten ervan: gezondheid, plezier, 
talent ontwikkelen en samen bezig zijn. En de 
noodzaak: de negatieve effecten die kinderen 
ervaren als ze te weinig bewegen. Denk aan 

We versterken 
elkaar voor een 
beter resultaat. 

We houden elkaar 
scherp. Ieder 

project leggen we 
langs de waarden 

van Cruijff.  
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VOORWOORD
vriendschappen gesloten, (juist) ook tussen 
kinderen met verschillende sociaaleconomische 
achtergronden. Dat is impact maken.

Zo spelen we internationaal steeds meer 
een rol van betekenis. De Cruyff Foundation 
is opgericht in 1997 en van oorsprong een 
Nederlandse en Spaanse stichting. Inmiddels 
zijn we wereldwijd actief in meer dan 20 
landen, met honderden sportprojecten. Dat 
krijg je alleen voor elkaar met een sterk en 
betrokken team. 

Ik ben trots op de groeiende professionaliteit 
binnen ons team. Een mooie ontwikkeling 
waarin we samen verder groeien. 

We versterken elkaar voor een beter resultaat. 
We houden elkaar scherp. Ieder project leggen 
we langs de waarden van Johan Cruijff. Doet 
het recht aan zijn nalatenschap? Johans visie is 
en blijft onze drijfveer en bepaalt ons denken 
en doen. We zijn verbindend, toegankelijk, 
eigenwijs op z’n tijd. Positief, betrokken en 
gepassioneerd. Zijn legacy blijft altijd bestaan. 

Het afgelopen jaar zijn we dus gegroeid: ook 
letterlijk in aantal collega’s. Daarom zijn we 
verhuisd naar een andere ruimere locatie, 
binnen het Olympisch Stadion in Amsterdam. 
Ook dat is Creating Space. 

Dat Olympisch Stadion wordt tijdens onze 
jaarlijkse Open Dag omgebouwd tot een 

sportparadijs voor kinderen met en zonder 
beperking. Een sportdag vol plezier, activiteiten 
en verschillende sporten. En, primeur in 2019, 
ook met aandacht voor cultuur. We creëerden 
een podium voor Cultuur@CruyffCourts, samen 
met Jeugdfonds Sport & Cultuur. 

Kinderen die om financiële redenen geen 
lid kunnen worden van een sportclub of 
muziekschool, krijgen op het Cruyff Court 
de kans te ontdekken wat ze leuk vinden. 
Voetbal, vloggen, tennissen, rappen: het gaat 
om de ruimte die een kind krijgt om zichzelf te 
ontwikkelen. Dat het kind zelfvertrouwen krijgt 
en leert samenwerken. Cultuur@CruyffCourts 
heeft inmiddels in 14 Nederlandse wijken 
gedraaid. Ik ben onwijs trots op de verbinding 
die ontstaat tussen sport en cultuur. 

Sport is voor en van iedereen en sluit 
niemand buiten. Daarom zijn we ook een van 
de vele ondertekenaars van het Nationaal 
Sportakkoord, samen met provincies, 
maatschappelijke organisaties en bedrijven. 
Dit is een initiatief van de minister van Sport 
(ministerie van VWS), de gemeenten en de 
sportbonden. 

Afgelopen jaar spande de Cruyff Foundation 
een kort geding aan over onwaarheden in 
een Cruijff-biografie. De rechter noemt de 
onwaarheden ‘evident onrechtmatig’. Er is 
altijd een strikte scheiding geweest tussen 
de financiën van de Cruyff Foundation en 

de privé-activiteiten van Johan. We zijn 
transparant over de inkomsten en de uitgaven 
en zullen dit blijven.

In de huidige tijd blijft fondsenwerving 
een uitdaging. We staan open voor nieuwe 
samenwerkingen en partnerships: op zakelijk 
en maatschappelijk vlak. Je bent van harte 
welkom om daarover door te praten. Samen 
geven we (kwetsbare) kinderen de ruimte.  
Sport verbindt, en met onze projecten maken 
we directe impact. Door samenwerkingen 
kunnen we deze impact vergroten.

Uit de grond van mijn hart: dankjewel voor 
je steun en support. Namens al die kinderen 
die een balletje hooghouden op een Cruyff 
Court. Namens de basisschoolleerlingen die 
ravotten op Schoolplein14. Namens de jongens 
en meiden met een beperking die 
paardrijden, zitskiën of een 
potje zitvolleyballen.  
Sport is een universele 
taal waarmee je 
contact maakt en 
verbinding legt. 
Sport en bewegen 
zorgt voor positieve 
verandering. 

Niels Meijer
Directeur Johan 
Cruyff Foundation 
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"CULTUUR� 
CRUYFFCOURTS 

IS MEER DAN LEUKE 
ACTIVITEITEN, HET 

ZORGT DAT WE EEN  
BAND KUNNEN  

OPBOUWEN MET DE 
KINDEREN UIT 

DE BUURT." 
Jenneke Bos, medewerker sportstimulering gemeente Kampen
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B I N N E N D E CRU YFF FOU N DATION 
STA AN CE NTR A AL:
•  Sportprojecten voor kinderen met een 

beperking 
• Cruyff Courts
• Schoolplein14

ONZ E M I SS I E
De Johan Cruyff Foundation steunt en 
ontwikkelt sportactiviteiten voor kinderen, 
overal ter wereld. We focussen ons daarbij op 
kwetsbare kinderen. Met onze sportprojecten 
voor kinderen met een beperking, onze Cruyff 
Courts en onze Schoolpleinen14 geven we deze 
kinderen de ruimte.

Met onze projecten creëren we niet alleen 
ruimtes om te sporten en te bewegen. Het 
zijn ook ruimtes waar kinderen zich kunnen 
ontwikkelen, zelfvertrouwen krijgen en leren 
samenwerken. Juíst dat vinden we belangrijk 
en daar ligt onze focus, met speciale 
aandacht voor kwetsbare kinderen. 

CRU YFF LEGACY
Sport en spel zijn belangrijk voor een goede en gezonde ontwikkeling van kinderen.  
Op basis van deze visie richtte Johan ruim twintig jaar geleden de Cruyff Foundation op. 
Sport maakt kinderen fitter, leert ze met elkaar omgaan en helpt bij hun persoonlijke 
ontwikkeling. Helaas krijgt niet ieder kind de kans om genoeg te bewegen. Bijvoorbeeld  
door een gebrek aan ruimte. Of vanwege lichamelijke beperkingen. De Cruyff Foundation 
houdt het gedachtegoed van Johan Cruijff levend. 

CREATING 
SPACECRUYFF LEGACY
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CREATING SPACE

VE RB I N DI N G E N MA ATSCHAPPE LIJ KE 
RE LEVANTI E
Veel kinderen groeien op in een wereld waar 
de hele dag beeldschermen lonken: televisie, 
computer, games, mobieltjes. 

Allemaal activiteiten die kinderen vragen om
te zitten en binnen te blijven, in plaats van te
bewegen en buiten te spelen. Wat dat betekent 
laat zich raden. Steeds meer kinderen kampen 
met overgewicht, zijn minder fit en hebben 
buiten de deur weinig vriendjes. Daarnaast zijn 

KINDEREN DIE 
VOLDOENDE 

BEWEGEN:

DE CONNECTIE 
TUSSEN ACTIEVE OUDERS 

EN ACTIEVE KINDEREN

KINDEREN MET 
ACTIEVE OUDERS HEBBEN 

2X ZOVEEL KANS OM 
ACTIEF TE ZIJN

10% minder
kans op
obesitas

Tot 40% 
betere school-

prestaties

Minder roken, 
drugsgebruik, 

zwangerschappen 
en onveilige sex

15% meer kans 
om te gaan 

studeren

Goede fysieke gesteldheid van de ouder 
vermindert de kans op een kind met een 

beperking aanzienlijk.

7-8% 
hoger

jaarinkomen

Lagere
zorgkosten

Hogere
productiviteit

op werk

Verminderd risico op 
hartproblemen, 
beroertes, kanker 
en diabetes€

GENERATIECYSLUS

KIND JONGERE VOLWASSEN

Ieder kind kan meedoen, met en zonder 
beperking. Sport is een universele taal waarmee 
je contact maakt en verbinding legt. Sport zorgt 
voor verandering. Zo vergroten we onze impact 
op vier thema’s:
• Gezondheid 
• Leefbaarheid 
• Persoonlijke ontwikkeling 
• Meedoen (participatie)

CRU IJ FFIA AN S E WA ARD E N
De Cruyff Foundation creëert ruimte voor kinderen 
door op inhoud het verschil te maken. Dat doen 
we op basis van onze Cruijffiaanse waarden: 
professioneel, eigenwijs, betrokken, positief, 
verbindend, toegankelijk en gepassioneerd.

er plekken op de wereld waar kinderen niet 
veilig kunnen opgroeien, of waar het hen aan 
een stabiele thuisbasis ontbreekt. Onderzoek 
bevestigt dat kinderen die actief zijn, het beter 
doen in het leven (bron: Aspen Institute). 
Het zorgt voor persoonlijke ontwikkeling, 
zelfvertrouwen en verbinding. Iets waar ieder 
kind, waar ook ter wereld, recht op heeft. 
Daarom geven we kinderen de ruimte. Om ze 
in beweging te brengen én te houden. 
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"WIJ WILLEN 
ONZE WIJK 
IN BEWEGING 
KRIJGEN!" 
Soufian & Achraf, Heroes of the Cruyff Courts
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TEAMWORK MAKES THE DREAM WORK
Wereldwijd laten we zien dat ruimte om te sporten 
leuk is, en vooral heel erg nodig. We doen dat samen 
met honderden vrijwilligers, onze ambassadeurs, 
de familie Cruijff, overheid, gemeenten en talloze 
samenwerkingspartners. 
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TEAMWORK We zijn waanzinnig trots op de betrokkenheid 
en inzet van ons team in Nederland en Spanje, 
op de nauwe betrokkenheid van de familie 
Cruijff, ons bestuur, de vele vrijwilligers 
en onze ambassadeurs. We 
zouden nergens zijn zonder 
de vele maatschappelijke 
samenwerkingen met partners 
in binnen- en buitenland. 

TE AM CRU YFF 
FOU N DATION
We hebben een enorme drive 
om kinderen in beweging te 
brengen. En dat we zelf gek 
op sport zijn is logisch. Ons 
team in Amsterdam bestaat uit 
16 professionals die super bevlogen 
zijn. Team Spanje is met 6 mensen al 
net zo gedreven en idolaat van sport. Onze 
doelstellingen zijn precies hetzelfde en onze 
focus is internationaal. Behalve de grote 
passie voor sport, delen we met elkaar de 
Cruijffiaanse waarden. We zijn professioneel, 
eigenwijs, betrokken, positief, verbindend, 
toegankelijk en gepassioneerd. 

De Cruyff Foundation vind je in het Olympisch 
Stadion in Amsterdam. Onze medewerkers 
worden betaald volgens een vastgestelde 
salarisregeling. Fundación Cruyff is actief 
vanuit Barcelona. In het Verenigd Koninkrijk, 
waar steeds meer projecten zijn, werken we 
nauw samen met freelancers. In Maleisië 
werken de Cruyff Foundation en Yayasan 
Hasanah samen om Cruyff Courts te realiseren. 

VRIJ WI LLI G E RS
Onze ambities zijn groot en dat betekent dat 
we heel veel projecten oppakken. We kunnen 

daarbij niet zonder de hulp van een grote groep 
enthousiaste en trouwe vrijwilligers. Zij helpen 

ons bij evenementen of als we handen 
tekort komen bij een project.

AM BASSAD E U RS
We kunnen ook rekenen 
op een grote groep trouwe 
ambassadeurs die zich graag 
inzet voor de Foundation. 
Onder hen internationaal 
bekende sporthelden als 
Ronald Koeman, Pep Guardiola 
Soufiane Touzani, Xavi 
Hernández, Anouk Hoogendijk 

en Esther Vergeer. We zijn 
enorm trots op dit groeiende team 

dat zich aan de Foundation verbindt. 

Bekijk: de support video 
van onze ambassadeurs

FAM I LI E CRU IJ FF 
De familie Cruijff is sinds de oprichting van de 
Cruyff Foundation nauw betrokken bij wat we 
doen. Dochter Susila Cruijff is voorzitter van 
de Spaanse Cruyff Foundation en bestuurslid 
van de Nederlandse Foundation. Johan’s vrouw 
Danny is geregeld aanwezig bij belangrijke 
momenten, zoals de Open Dag in Amsterdam 
en Barcelona, en onze benefietavond Koken 
met een Doel. 

B ESTU U R CRU YFF FOU N DATION 
Het Nederlandse bestuur bestaat uit Pim 
Berendsen (voorzitter), Michael van Praag, 
Jeroen van Seeters, Susila Cruijff, Carole Thate, 
David Knibbe, Wim Ludeke en Carolien Gehrels.

B ESTU U R L A FU N DACIÓN CRU YFF
In het Spaanse bestuur: Susila Cruijff 
(voorzitter), Pep Guardiola, Xavi Hernández, 
Carles Puyol, Fernando Belasteguín, Jaume 
Roures, Joan Laporta, Ramón Agenjo en Joan 
Francesc Pont. 

MA ATSCHAPPE LIJ KE 
SAM E NWE RKI N G E N
We bundelen de krachten binnen 
uiteenlopende samenwerkingsverbanden, 
zoals bijvoorbeeld met Movement on the 
Ground, FutureNL, UEFA Foundation for 
Children, Ndlovu Care Group in Zuid-Afrika, 
Plan International, Streetfootballworld, de 
Internationale Tennis Federatie en nationale 
sportbonden als de KNVB. We lichten er een 
aantal bijzondere samenwerkingen uit. Wil je 
meer? Check dan wat er achter de QR-code zit 
(zie volgende pagina).

Samen met anderen 
laten we wereldwijd 

zien dat ruimte 
om te sporten niet 
alleen leuk is, maar  

vooral nodig.
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TEAMWORKMAKES THE DREAM WORK

We zijn bijzonder trots op onze samenwerking 
met Movement on the Ground. Op de Griekse 
eilanden Lesbos en Samos realiseren we 
met hen 3 Cruyff Courts. Movement on the 
Ground heeft als doel om de waardigheid van 
vluchtelingen te vergroten en de relatie met de 
lokale bevolking te verbeteren. 

We streven ernaar om ieder kind een gezonde 
toekomst te geven, en dat start in het onderwijs. 
We werken samen met FutureNL voor een 
digitaal lespakket over technologie in sport 
en zijn opdrachtgever van Vakkanjers, waarbij 
middelbare scholieren en MBO-ers (in de 
richting techniek) zich vastbijten in opdrachten 
rondom Creating Space for Children. Denk 
daarbij aan technische aanpassingen op het 
Cruyff Court.

De UEFA Foundation for Children ondersteunt 
de vervanging van de Cruyff Courts op de 
Caribische eilanden St. Maarten, St. Eustatius, 
Aruba en Bonaire. Deze velden waren toe aan 
een flinke renovatie, en de orkaan Irma deed 
de velden ook geen goed. Meidenvoetbal kan 
de wereld veranderen! Daarom is er La League: 
een initiatief van Plan International Nederland, 
WomenWin en de Cruyff Foundation dat 
sport en in het bijzonder voetbal gebruikt om 
tienerzwangerschappen en kindhuwelijken 

Bekijk:  
onze samenwerkings-

partners van A tot Z

te verminderen. We zijn actief in Nicaragua 
en Brazilië. Samen met de Internationale 
Tennis Federatie (ITF) spannen we ons in om 
in ontwikkelingslanden kinderen met een 
handicap te laten tennissen. 

We kunnen niet zonder de support van 
de vele gemeenten, lokale sportbedrijven, 
schoolbesturen, sportaanbieders (sport-
verenigingen) voor mensen met en zonder 
handicap, zorginstellingen, revalidatiecentra en 
andere betrokkenen rondom onze projecten. 
We kunnen ook niet zonder de steun van de 
ministeries van Buitenlandse Zaken, OCW en 
VWS. We zijn trots op de samenwerking met de 
voetbalclubs in binnen- en buitenland. In het 
Verenigd Koninkrijk werken we samen met de 
Betaald Voetbal Organisaties (BVO’s). In Zweden 
werken we nauw samen met voetbalclub IFK 
Göteborg, voor de realisatie van Cruyff Courts 
in Göteborg, Zweden. 

De Cruyff Foundation is een van de 
ondertekenaars van het Nationaal 
Sportakkoord. Daarmee willen de sport, 
gemeenten en de rijksoverheid samen met 
provincies, bedrijfsleven en maatschappelijke 
organisaties de kracht van sport in Nederland 
nog beter benutten. 
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"TOEN IK 
TWAALF 
WAS HOOPTE 
IK AL DAT IK 
OOIT TALENT 
VAN HET JAAR 
ZOU WORDEN. 
WAAROM? ZODAT 
ER EEN CRUYFF 
COURT IN ARKEL ZOU 
KOMEN NATUURLIJK!" 
Joyce, deelnemer La League

17



In eigen land zijn verschillende sportbonden, 
zoals de KNZB en de Atletiekunie, belangrijke 
maatschappelijke partners. We trekken samen 
op met stichtingen van sporters, zoals de 
Mentelity Foundation van Bibian Mentel, de 
Esther Vergeer Foundation en de Krajicek 
Foundation. Op dat vlak zijn de eerste 
stappen gezet op weg naar meer nationale 
samenwerking. 

WORLD OF J OHAN CRU YFF
De World of Johan Cruyff is de verzamelnaam 
waaronder alle initiatieven van Johan Cruijff 
vallen en waarin de waarden en unieke 
eigenschappen van Johan verankerd zijn.  
Denk aan Cruyff Institute, Cruyff Classics, 
Cruyff Football en de Cruyff Foundation.  
Ook de Johan Cruijff ArenA zien wij als familie. 

Bekijk: de ontwikkelingen binnen de 
World of Johan Cruyff

INTEGRITEIT 

Johan Cruijff: onvergetelijke 
voetbalheld en een van de meest 
integere personen ooit. Johan 
was eerlijk, loyaal en transparant. 
Kenmerken die ook het fundament van 
de foundation zijn en we hoog in het 
vaandel hebben staan. In het Plan Integriteit 
is onze gedragscode en het integriteitsbeleid 
vastgelegd. 

De gedragscode geeft onder andere scherpe 
regels voor de omgang met kwetsbare 
kinderen. Ook hebben we vastgelegd wie onze 
vertrouwenspersonen zijn, waar je meldingen 
kan doen en wat de stappen zijn die worden 
ondernomen bij schendingen van de 
integriteit. In 2019 is het plan op onze website 
gepubliceerd. Er zijn geen meldingen 
binnen gekomen. Als er meldingen komen, 
dan zullen wij adequaat handelen 
en kijken of er verbeterpunten zijn 
in ons integriteitsbeleid. Extern 
onderschrijven we de Child Protection 
Policy van Defence for Children, 
de internationaal opererende 
organisatie die opkomt voor de 
rechten van kinderen.

Lees: onze gedragscode en 
het integriteitsplan

TEAMWORKMAKES THE DREAM WORK
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IMPACT IN 
BEELD HET CRUYFF EFFECT

Wereldwijd zijn er 262 Cruyff Courts in 21 landen, 
waarvan 46 Speciale Cruyff Courts. Er zijn meer 
dan 500 scholen met een Schoolplein14 en we 
ondersteunen vele sportprojecten voor jeugd met 
een beperking. Op 98% van de Cruyff Courts ontstaan 
vriendschappen tussen  kinderen van verschillende 
etnische achtergronden en op 100% van de Speciale 
Cruyff Courts krijgen de gebruikers meer vertrouwen 
in wat ze fysiek aankunnen. Cijfers waar we trots op 
zijn! De projecten zijn niet alleen getalsmatig een 
succes, ook de effectiviteit wordt erkend.
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Om het succes van ons werk nog beter uit te 
kunnen dragen, blijven we de effecten van 
onze initiatieven meten, onderzoeken en 
evalueren. Recent onderzoek van USBO advies 
en Substance laat zien dat het creëren van 
ruimte voor kinderen zorgt voor ontwikkeling, 
verbinding en meer zelfvertrouwen.

We monitoren de impact van onze projecten constant, in  
samenwerking met onder andere Erasmus Universiteit, Mullier en  
USBO. Deze onderzoeken kan je bij ons opvragen.

CRUYFF COURTS IN 21 LANDEN, WAARVAN  
46 SPECIALE CRUYFF COURTS

262

VERSCHILLENDE SPORTPROJECTEN  
VOOR KINDEREN MET EEN BEPERKING HEBBEN  

WE ONDERSTEUND IN 2019

KINDEREN OP EEN SCHOOL MET EEN 
SCHOOLPLEIN14 IN NEDERLAND

VERSCHILLENDE SPORTEN KUNNEN KINDEREN MET 
EEN BEPERKING DOEN DANKZIJ ONZE STEUN

46
KINDEREN SPORTEN WEKELIJKS WERELDWIJD 

OP ONZE CRUYFF COURTS

VASTE BEZOEKERS 
OP CRUYFF COURTS

22.152 

21.513 

SCHOOLPLEINEN14 IN 5 LANDEN, INCLUSIEF  
111 SCHOOLPLEINEN14 IN HET SPECIAAL  

ONDERWIJS EN BIJ ASIELZOEKERSCENTRA

KINDEREN OP EEN SCHOOL MET EEN SCHOOLPLEIN14 
IN HET VERENIGD KONINKRIJK

507

1.865

Waar de Cruyff Foundation voor zorgt:
• Kennismaking met sport
• Contact tussen kinderen en jongeren
•  Een veilige speelplek, betekenisvolle 

ervaringen 
•  Als kinderen dit leuk vinden, kan dit leiden 

tot persoonlijke ontwikkeling en meer sociale 
cohesie.

DU U R Z AM E ONT WI KKE LI N GS DOE LE N
De Cruyff Foundation draagt bij aan deze 
Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) van  
de Verenigde Naties: 

Bekijk:  
onze impactvideo

Bekijk:  
het impactrapport 

111.20423 DOEL 17
Partnerschap om de
doelen te bereiken

DOEL 3
Goede gezondheid 
en welzijn 

DOEL 11
Duurzame steden 
en gemeenschappen 
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"WE 
ORGANISEREN 
TOFFE CLINICS EN 
OPEN TRAININGEN.  
ER ZIJN STEEDS MEER 
BOCCIA CLUBS."
Floor van Lin, Boccia-promotor
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CIJFERS 2019

KINDEREN OP DE OPEN DAG  
IN NEDERLAND EN SPANJE

EURO VOOR DE 
(INTER)NATIONALE GEHANDICAPTENSPORT

CRUYFF COURTS  
OPGEKNAPT

10

NIEUWE SPECIALE 
CRUYFF COURTS

4

DEELNEMERS CRUYFF COURTS 6 vs 6 (WERELDWIJD) 
SPANJE: 2.600,  UK: 400,  

 IN BRAZILIË EN ARGENTINIË ALLEEN VOORRONDES

12.476

1.900

(I
n

te
r)

n
a

ti
o

n
a

le
 c

ij
fe

rs
 o

v
e

r 
2

0
19

.

NIEUWE CRUYFF FOUNDATION 
COACHES WERELDWIJD

32

SPEELDAGEN CRUYFF COURTS 6 VS 6

VERSCHILLENDE SPORTEN ONDERSTEUND 
VOOR KINDEREN MET EEN BEPERKING

23

1.474.200

NIEUWE SCHOOLPLEINEN14

50

LATEN HET SUCCES ZIEN 

187
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MILJOEN MENSEN BEREIKT VIA MEDIA 
RONDOM DE CRUYFF LEGACY 14K RUN

CRUYFF COURTS IN NEDERLAND 
GESTART MET CULTUUR�CRUYFFCOURTS

NIEUWE CRUYFF COURTS

7

14

8,4
KINDEREN ROLSTOELTENNISSEN BIJ ITF

400

KINDEREN EN JONGEREN MET EEN BEPERKING 
KRIJGEN DE KANS OM TE BEWEGEN, ONGEACHT 

NIVEAU OF HANDICAP

PROJECTEN GEHANDICAPTEN-
SPORT GOEDGEKEURD

15.000
NIEUWE SCHOOLPLEINEN14  

GEOPEND BIJ HET 
SPECIAAL ONDERWIJS

9

46
EURO OPGEHAALD MET 

FONDSENWERVENDE EVENEMENTEN

654.357
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HIER ZIJN 
WE ACTIEFLEKKER BEZIG 

Nog steeds vind je in Nederland en 
Spanje de meeste projecten. Maar 
ook buiten deze landen zijn we 
lekker bezig: zoals in het Verenigd 
Koninkrijk, Maleisië en Zuid-Afrika. 
We knallen door en willen onze 
internationale projecten meer met 
elkaar te verbinden. Verschillende 
olievlekken creëren en daarmee het 
belang van bewegen voor jeugd 
wereldwijd op de kaart te zetten. 
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HIER ZIJN WE ACTIEFLEKKER BEZIG 

NEDERLANDVERENIGD 
KONINKRIJK

ARGENTINIË BRAZILIË ZUID-AFRIKA

SPANJE

INDIA MALEISIË

JAPANVERENIGDE 
STATEN

BELGIË DENEMARKEN POLENZWEDEN ITALIË

ISRAËL OEGANDAMAROKKO

NEDERLANDSE 
ANTILLEN

ARUBACURAÇAO

CC
 
Cruyff Court 

SCC
 
Speciaal Cruyff Court 

14
 
Schoolplein14

CC SCC 14

14

CC SCC 14CC SCC 14CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC

CC CC CC CC CC CC CC CCCC SCC
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HIER ZIJN WE ACTIEFLEKKER BEZIG 

VE RE N I G D KON I N KRIJ K 
Sinds 2008 zijn we actief in het Verenigd 
Koninkrijk. In het VK is er letterlijk behoefte 
aan ruimte om kinderen en jongeren actief te 
krijgen. Grote steden als Liverpool, Aberdeen 
en Londen kennen veel achterstandswijken 
en weinig ruimte om te bewegen. Het aantal 
kinderen met obesitas groeit en er is veel 
jeugdcriminaliteit. De Britten zien de kracht van 
de Cruyff Courts (we tellen er 8) en de eerste 
Speciale Cruyff Courts zijn in voorbereiding. 
Great! Om de projecten goed neer te zetten, is 
team VK daarom uitgebreid. Voor onze projecten 
in het VK mogen we rekenen op de steun van 
spelers van de People’s Postcode Lottery.

Alle VK-samenwerkingspartners zien het belang 
van Creating Space. De positieve kanten ervan: 
gezondheid, plezier, talent ontwikkelen en 
samen bezig zijn. En de noodzaak: de negatieve 
effecten die kinderen ervaren als ze te weinig 
bewegen. Evaluaties laten zien dat het goed 
lukt: bewoners zijn positiever over hun wijk 
sinds het Cruyff Court er is. Ook worden op de 
Cruyff Courts nieuwe vriendschappen gesloten, 
(juist) ook tussen kinderen met verschillende 
sociaaleconomische achtergronden. 

ZU I D -AFRI K A
Er zijn in Zuid-Afrika al 5 Cruyff Courts die heel 
intensief worden gebruikt en echt als dorpshart 
tellen. Er zijn door Ndlovu Care Group al  
2 Child Care Centers gestart waarbij de  
Cruyff Foundation een Cruyff Court beschikbaar 
heeft gesteld. Nieuwe initiatieven worden daar 
omheen gebouwd. Dankzij de opbrengsten 
van Koken met een Doel 2018 komt er nog een 
derde Child Care Center bij in Tafelkop. 

MALE I S I Ë 
In Maleisië staat de teller al op 6! We richten 
ons op plekken waar het voor kinderen niet 
vanzelfsprekend is dat ze kunnen sporten. Zoals 
bijvoorbeeld in de achterstandswijken van Kuala 
Lumpur en de rurale gebieden in Kelantan. 
Doel is om samen met lokale partner Yayasan 
Hasanah 15 veilige speelplekken te creëren. 

Zijn we er dan? Zeker niet. Je vindt onze 
projecten ook in Zuid-Amerika en Zweden en 
ook op de Griekse eilanden Lesbos en Samos 
komt de Cruyff Foundation in actie. Of het nou 
om (Speciale) Cruyff Courts of Schoolplein14 
gaat, voor ieder internationaal project geldt dat 
we intensief samenwerken met lokale partners. 
In alle landen waar projecten zijn, werken we op 
basis van een internationale strategie.
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HET CRUYFF 
COURT IS TE GEK. 
HOE ZORGEN WE 
ERVOOR DAT DAT 
ZO BLIJFT?"  
José de Ribamar, rolmodel La League
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GEHANDICAPTEN
SPORTSPORT VOOR IEDEREEN 

GEHANDICAPTENSPORT

Juist voor kinderen en jongeren met een 
handicap is sport en bewegen belangrijk. 
Door sport krijgen ze zelfvertrouwen, worden 
ze sterker en fitter. Ze leren samenwerken en 
sluiten vriendschappen. De focus ligt op:

•  Speciale Cruyff Courts en Schoolplein14: bij 
zorginstellingen, Speciaal Onderwijs en/of 
revalidatiecentra.

• Sportmaterialen en sportrolstoelen. 
• Sportstimulering en talentprogramma’s.
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Sportprojecten voor kinderen met een 
beperking zorgen voor: 
✓  Meer zichtbaarheid van sportende kinderen 

en jongeren met een beperking. Dat kan 
leiden tot meer respect en ontmoetingen.

✓  Meer kennis over sport voor kinderen met 
een beperking.

✓  Stimuleren van talent. Dat zorgt voor 
ontwikkeling en meer vertrouwen in fysieke 
mogelijkheden in het dagelijks leven. 

Bron: De impact van de Cruyff Foundation

GEHANDICAPTEN
SPORT

GEHANDICAPTENSPORTSPORT VOOR IEDEREEN 

WERELDWIJD ZIJN 
ER 46 SPECIALE 

CRUYFF COURTS

46

RUIM 50.000 KINDEREN EN JONGEREN MET EEN 
BEPERKING KRIJGEN WEKELIJKS DE KANS OM TE 

BEWEGEN, ONGEACHT NIVEAU OF HANDICAP.

50.000

WERELDWIJD ZIJN ER  
1 1 1 SCHOOLPLEINEN14 

BINNEN HET SPECIAAL 
ONDERWIJS

111

verstandelijke beperking

lichamelijke beperking

chronische beperking

visuele beperking

meervoudige beperking

auditieve beperking

Celebrale Parese 
(aangeboren hersenafwijkingen) doelgroepen

autisme

(gedragsproblematiek)
ADHD, PDD-NOS

zorginstellingen

speciaal onderwijs  

commerciële
sportcentra 

maneges 

revalidatiecentra

sportverenigingen

rolstoeltennis 

fitness

zwemmen 

rolstoelvaardigheidstraining

rolstoelbasketbal 

boccia 

zeilenzitskiën

goalball
paardrijden

voetbal

zitvolleybal

framevoetbal

atletiek

projecten
goedgekeurd

147 
project-

aanvragen

46 sporten
23

judo

snowboarden

rolstoelschermen

paratafeltennis

roeien

obstacle run

korfbal

schaatsen

fietsen

locaties
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S PECIALE CRU YFF COU RTS
Naast Cruyff Courts in de wijken, realiseren 
we Speciale Cruyff Courts bij instellingen en/
of scholen voor kinderen met een beperking. 
Deze veldjes zijn aangepast op basis van wat 
deze kinderen en jongeren nodig hebben. Om 
dat Cruyff Court maximaal te benutten, wordt 
samen met therapeuten en docenten gekeken 
of het veldje een centrale plek kan innemen in 
het les- en behandelprogramma. Samen met 
de professionals wordt ook bepaald hoe het 
Cruyff Court het beste aangepast kan worden. 
Bijvoorbeeld door de ondergrond geschikt te 
maken voor rolstoelen. 

Wereldwijd zijn er 46 Speciale Cruyff Courts: in 
Nederland (43), Brazilië (1) en Spanje (2). En we 
pakken door, want de voorbereidingen voor een 
Speciaal Cruyff Court in het Japanse Tokio zijn 
in volle gang. Dit Cruyff Court wordt rondom 
de Paralympische Zomerspelen geopend. 

In 2019 zijn in Nederland 4 Speciale Cruyff 
Courts geopend: 
•  De Koppeling in Amsterdam (gesloten 

jeugdinstelling)
•  Gentiaan College in Apeldoorn (samen met 

De Onderwijsspecialisten)
• De Beele in Voorst (zorginstelling)
• Tragel Zorg Clinge in Hulst (zorginstelling)

GEHANDICAPTENSPORTSPORT VOOR IEDEREEN 

TR AG E L ZORG CLI N G E I N H U LST
Het eerste Speciale Cruyff Court van Zeeuws-
Vlaanderen ligt in Clinge, bij zorginstelling 
Tragel. Dit is meer dan alleen een voetbalveld. 
Tragel ziet het als een ontmoetingsplek waar 
heel Clinge gebruik van kan maken. Naast 
voetbal kunnen cliënten er basketballen en 
hockeyen. Achter het veld is een oefenpad 
aangelegd. Een deel heeft kiezels als 
ondergrond. Daarop kunnen cliënten met een 
rolstoel of rollator oefenen met lopen.  
Of ze oefenen een stoepje op- en af te stappen. 
Dat moeten ze buiten het Tragel-terrein ook 
kunnen, dus superhandig dat dat op het  
terrein kan. 

In november 2019 is een Cruyff Foundation 
Coach opgeleid die voor de cliënten van 
Tragel Zorg Clinge sportevenementen gaat 
organiseren op het Cruyff Court.

SCHOOLPLE I N 14 B I N N E N H ET S PECIA AL 
ON D E RWIJ S 
Er zijn inmiddels 111 instellingen met een 
Schoolplein14. Daaronder zijn 7 AZC’s en 5 
zorginstellingen. In 2019 is bij 9 instellingen een 
nieuw Schoolplein14 geopend.
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GEHANDICAPTENSPORT

"SAMEN ZORGEN 
WIJ DAT MEER 
KINDEREN MET EEN 
BEPERKING KUNNEN 
ZWEMMEN."   
Linda Huisjes, Talentcoach KNZB

Fotocredits: Mathilde Dusol
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GEHANDICAPTENSPORTSPORT VOOR IEDEREEN 

S PORTSTI M U LE RI N G E N 
TALE NTPROG R AM MA' S

FR AM E-VOETBAL
Frame-voetbal is een makkelijke 
voetbalvorm voor kinderen met 
een rollator of looprekje.  
De sport wordt steeds bekender 
en steeds meer clubs spelen 
een potje frame-voetbal. Samen 
met de KNVB, NSGK en Dirk Kuyt 
Foundation maken we frame-voetbal 
mogelijk bij reguliere voetbalclubs. 
Only Friends Amsterdam, Kids United 
Groningen, vv Wieldrecht, VOC Rotterdam, SV 
Die Haghe, vv Ter Leede met RKVV Teylingen 
en Only Friends Doetinchem zijn al heel goed 
bezig. Daarnaast zijn er trainingen, clinics en 
demonstraties. Onder andere op onze Open Dag 
maakten kinderen kennis met deze voetbalvorm 
– waarvan een aantal (zijn gaan) spelen bij de 
verenigingen. Een potje frame-voetbal: iedereen 
kan meedoen! 

GOALBALL
Goalball is een balsport voor mensen met 
een visuele handicap. In samenwerking 
met Gehandicaptensport Nederland geven 
we kinderen/jongeren de kans hun talent 
te ontwikkelen en door te stromen naar 

CRUYFF COURTS 
Frame-voetbal is 
een makkelijke 

voetbalvorm voor 
kinderen met een 

rollator of looprekje

talententeam en misschien wel 
naar de topsport. Er worden 
kennismakingsevents georganiseerd 
om nieuwe leden te werven. De 
talenten trainen wekelijks in Zeist en 
Utrecht. Daarnaast worden er trainers 
en docenten opgeleid en zijn er 
jeugdtoernooien. 

ITF
Samen met de International Tennis 
Federation (ITF) zetten we ons 
in om rolstoeltennis voor jeugd 
en jongvolwassenen met een 
beperking toegankelijk te maken 
en te bevorderen. Het Wheelchair 
Tennis Development Fund en het 
Junior Camp, het internationale 
rolstoeltennistoernooi ontvangen 
hiervoor financiële ondersteuning. 

FI NAN CI Ë LE ON D E RSTE U N I N G
In 2019 hebben we € 1.474.200 besteed 
aan gehandicaptensportprojecten. Dit 
kwam ten goede aan sportstimulering 
en talentprogramma’s, sportmaterialen 
en sportrolstoelen en Speciale 
Cruyff Courts en Schoolpleinen14 
in het Speciaal Onderwijs en/of 
revalidatiecentra.
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GEHANDICAPTENSPORT CRUYFF COURTS KOMT DAT SCHOT

Zomaar een balletje trappen op straat.  
Het kan bijna niet meer; straten staan vol  
met auto’s en het verkeer is druk. Kinderen 
zitten veel binnen, achter hun telefoon of 
tablet. Ze eten minder gezond. Allemaal 
goede redenen om ze ruimte te geven: 
letterlijk en figuurlijk. Daarom zijn er de 
Cruyff Courts: openbare sportveldjes. 
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•  Een Cruyff Court is een openbaar sportveldje 
in een wijk of buurt. Het is een veilige plek 
waar kinderen elkaar ontmoeten en samen 
spelen. 

•  Wereldwijd zijn er meer dan 262 Cruyff 
Courts in 21 verschillende landen.

•  Wereldwijd zijn er 262 Cruyff Foundation 
Coaches. 

We werken intensief samen met landelijke 
partners, overheid, corporaties, scholen, sport- 
en voetbalverenigingen, wijken en het lokale 
bedrijfsleven. In 2019 hebben we kritisch 
gekeken naar onze aanpak en de manier van 
evalueren en deze aangescherpt. Samen kom 
je verder, en persoonlijk en regelmatig contact 
staat centraal. Zo kunnen we professionals in 
het land goed bij staan en ervoor zorgen dat 
alle Cruyff Courts en ook de Schoolpleinen14 
maximaal worden gebruikt. 

262 AN D COU NTI N G
Bijzondere openingen in 2019 waren het 
Cruyff Court Neale Cooper in Schotland (VK) 
en het Cruyff Court Maria Angelo Machado 
in Timbiras, Brazilië, vanuit de samenwerking 
met Plan International. Cruyff Courts vind je 
bijna overal ter wereld: onder andere in Spanje, 
Polen, Zweden, Maleisië, Marokko, Zuid-Afrika, 
Argentinië, de Verenigde Staten en Japan. En 
man, wat zijn we daar trots op! 

Niet ieder kind kan terecht op een gewoon 
Cruyff Court. Naast Cruyff Courts in de wijken, 
realiseren we daarom ook Speciale Cruyff 
Courts: voor kinderen met een beperking.  
Die Cruyff Courts zijn aangepast aan wat deze 
kinderen nodig hebben. Meer daarover lees je 
in het hoofdstuk Gehandicaptensport (p. 30).

Een Cruyff Court zorgt voor:
✓ Meer waardering van de speelruimte.
✓  Ontmoetingen tussen kinderen en jongeren 

die elkaar niet kennen.
✓  Persoonlijke ontwikkeling: een oefenplek 

om te sporten.
✓  Van hangplek naar een plek waar je leuke 

dingen beleeft.
✓  Realiseren van de doelen van de Cruyff 

Foundation Coaches, en van verschillende 
andere partijen in de wijk.

 Bron: De impact van de Cruyff Foundation 

CRUYFF COURTSKOMT DAT SCHOT
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I N 2019 Z IJ N 7 N I E U WE CRU YFF COU RTS G E RE ALI S E E RD

Cruyff Court Frank Rijkaard 
& Ruud Gullit in Amsterdam, 
Nederland
Ter ere van voetballegendes 
Frank Rijkaard & Ruud Gullit.

Cruyff Court 
IJsselstein, Nederland
Mogelijk gemaakt door 
Lisman Vorkheftrucks.

Cruyff Court Neale Cooper in 
Aberdeen, Schotland
Vernoemd naar voetballegende 
Neale Cooper. 

Cruyff Court IFK Göteborg 
Hammarkullen, in Göteborg, 
Zweden
2e Cruyff Court in Zweden.

Cruyff Court Kasper Dolberg 
in Voel, Denemarken
Kasper is Talent van het Jaar 
Eredivisie 2016-2017.

Cruyff Court Maria Angelo 
Machado in Timbiras, Brazilië
Opgezet samen met Plan 
Nederland in het kader van  
La League. 

Cruyff Court Mentuan in 
Kelantan, Maleisië
6e Cruyff Court in Maleisië.

CRUYFF COURTS

35



CRUYFF COURTSKOMT DAT SCHOT

CRU YFF COU RTS OPG E KNAP T
Het afgelopen jaar kregen 10 Cruyff 
Courts een opknapbeurt (of werden 
vervangen): 
• St. Maarten 
• St. Eustatius 
• De Schutskamp, Den Bosch
• Vitesse Presikhaaf, Arnhem
• Cambuur Leeuwarden, Leeuwarden
• De Ronde Venen, Mijdrecht
• FC Volendam, Volendam
• Zevenaar, Zevenaar
• Heemskerk, Heemskerk
• Nieuw Den Helder, Den Helder

H E ROES OF TH E CRU YFF COU RTS 
Het Heroes of the Cruyff Courts project wordt 
uitgevoerd door jongeren uit de wijk, samen 
met de Cruyff Foundation Coaches. Eén van 
de evenementen die de Heroes organiseren is 
Cruyff Courts 6 vs 6.

COACH DAG E N REG IOB IJ E E N KOM STE N 
De Coachdag is de dag waarop we 1x per 
jaar de Cruyff Foundation Coaches bij elkaar 
brengen. We delen kennis met elkaar, sluiten 
aan op thema’s die spelen bij de Coaches (zoals 
hoe haal je het meeste uit de jongeren en hoe 
betrek je jongeren actief), wisselen ervaringen 
uit en inspireren om weer vol enthousiasme 

aan de slag te gaan. En wat een toffe Coachdag 
was het. Onder andere de Nevobo en de 
Atletiekunie gaven een workshop, met als doel 
meer volleybal en atletiek op de Cruyff Courts. 
Ook presenteerden we Cultuur@CruyffCourts 
aan onze coaches.

Tijdens de 3 regiobijeenkomsten zijn 
we met betrokkenen rond de Cruyff 
Courts (gemeentemedewerkers, 
Coaches, jongerenwerkers, 
teamleiders van sportbedrijven, 
betaald voetbalorganisaties etc.) in 
gesprek gegaan over wat voor hen 
het ideale Cruyff Court is. En wat 
er voor nodig is dat te bereiken. We 
kijken terug op goede inhoudelijke 
sessies. 

CRU YFF COU RTS 6 VS 6
Cruyff Courts 6 vs 6 is ons nationaal 
voetbal kampioenschap voor 
kinderen van 10 tot 12 jaar. Het 
kampioenschap heeft regionale 

voorrondes en kwartfinales, landelijke 
halve finales en een spetterende finale. 

Met maar liefst 11.813 deelnemers in eigen 
land een groot succes.

Cruyff Courts 6 vs 6 wordt ook gespeeld in 
Brazilië, Argentinië, Spanje en het Verenigd 
Koninkrijk. Het enthousiasme groeit: Spanje 
telde 2.600 deelnemers en het Verenigd 
Koninkrijk 400. Wereldwijd deden maar liefst 
meer dan 15.000 deelnemende kinderen mee.

Cruyff Courts 
6 vs 6 is ons 

nationaal voetbal-
kampioenschap 

voor kinderen van 
10 tot 12 jaar.
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CRUYFF COURTS

"MIJN DOEL? 
NIEMAND  
AAN DE ZIJLIJN."  
Karin, Cruyff Foundation Coach
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116COACH

COACHES IN NEDERLAND

COACH 262
COACHES WERELDWIJD

HEROES IN NEDERLAND

332H
HEROES WERELDWIJD

634H

HEROES OF THE CRUYFF COURTS

DEELNEMERS CRUYFF COURTS 
6 vs 6 WERELDWIJD

15.076

CU LTU U R�CRU YFF COU RTS 
Cultuur@CruyffCourts kende in 2019 een 
vliegende start op 14 Cruyff Courts. Het zijn 
hotspots waar kinderen mee kunnen doen 
met toffe activiteiten als rappen, dj-en, dansen 
en vloggen. Speciaal voor kinderen die niet in 

CRUYFF COURTSKOMT DAT SCHOT

aanraking komen met cultuur en om financiële 
redenen vaak geen lid kunnen worden van 
een sportclub of bijvoorbeeld een dans- of 
muziekschool. Ze krijgen de kans te ontdekken 
wat ze leuk vinden: drummen of vloggen, rap 
of breakdance.

Cultuur@CruyffCourts komt de komende jaren 
naar nog veel meer Cruyff Courts, want voetbal 
en vloggen gaan prima samen! 
Cultuur@CruyffCourts wordt mogelijk gemaakt 
door de VriendenLoterij en Fonds voor 
Cultuurparticipatie.
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VOETBALPROJ EC T L A LE AG U E
Het voetbalproject La League zet zich in voor 
gelijke kansen en rechten van meiden en 
jongens in ontwikkelingslanden als Nicaragua 
en Brazilië. La League is een initiatief van 
Plan International, samen met Women Win 
en de Cruyff Foundation. Samen zetten we de 
schouders eronder om meiden via voetbal de 
kans te geven op een betere toekomst.

La League gaat ook over het bereiken van 
vaders en mannelijke rolmodellen. Want samen 
kunnen zij nog meer betekenen voor gelijke 
rechten en kansen voor meisjes. Hoe wordt het 
aangepakt? Een jaar lang werken lokale sociaal 
werkers van Plan International samen met de 
meiden en hun mannelijke rolmodellen om de 
positie van de meiden te versterken. Wekelijks 
komen de meiden bij elkaar, en op gezette 
tijden sluiten de mannen aan. 

We zien dat La League meiden echt krachtiger 
maakt, de perceptie van de mannen in de 

gemeenschap verandert en zorgt dat meiden 
meer kansen krijgen. 

Heroes of the Cruyff Courts is geïntegreerd 
binnen La League. De lokale sociaal werkers en 
een aantal jonge meiden uit de gemeenschap 
zijn opgeleid om met het project aan de 
slag te gaan. Samen met de meiden die 
deelnemen aan La League organiseren zij een 
evenement in hun buurt. Evenementen die 
de meiden organiseren, dragen bij aan meer 
zelfvertrouwen en hebben een sterk effect 
op de gelijkheid van mannen en vrouwen. 
Doelgericht resultaat, houden we van.

CRUYFF COURTS
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SCHOOLPLEIN 14 ACTIE OP HET SCHOOLPLEIN 

Spelen op het schoolplein is extra 
leuk met speelvakken en kleurige 
belijningen. Leerlingen denken actief 
mee over wat het beste past op hun 
plein. Strepen, lijnen en cirkels zorgen 
voor een atletiekbaan, voetbalveld of 
een doeltje op de schoolmuur. En met 
passend sport- en spelmateriaal klopt 
het helemaal. Schoolplein14 vind je bij 
basisscholen, Speciaal Onderwijs en 
asielzoekerscentra.

SCHOOLPLEIN 14 
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SCHOOLPLEIN 14 SCHOOLPLEIN 14 ACTIE OP HET SCHOOLPLEIN 

•  Schoolplein14 maakt van saaie schoolpleinen 
kleurige pleinen met speelvakken en strakke 
belijning. 

•  536 keer een Schoolplein14 in Nederland, 
België, Spanje, Verenigd Koninkrijk en 
Maleisië.

•  Wereldwijd vind je 111 Schoolpleinen14 
binnen het Speciaal Onderwijs.

We zien dat er bij instellingen en Speciaal 
Onderwijs scholen waar een (Speciaal) Cruyff 
Courts ligt of komt, ook steeds vaker ruimte 
wordt gemaakt voor een Schoolplein14. 
Iedereen profiteert: niet alleen de school 
heeft er een mooi sportveld of plein bij, ook 
de buurt kan zich na schooltijd en in de 
weekenden uitleven. We zijn trots op de vele 
samenwerkingen rondom Schoolplein14! 

LES - E N S PORTPAKKET
Schoolplein14 is voor en door kinderen. De 
school ontvangt een lespakket en de leerlingen 
en leerkrachten kiezen welke coatings het beste 
passen bij de school. Welke sporten en spellen 

Een Schoolplein14 zorgt voor:
✓  Leerlingen en leerkrachten die positiever 

zijn over het schoolplein, onder andere 
omdat ze spellen zelf hebben bedacht.

✓  De juiste combi van spel en les: meer 
beweging en meer (na)schoolse 
sportactiviteiten.

 Bron: De impact van de Cruyff Foundation 

NIEUWE KINDEREN BEREIKT IN 2019

NIEUWE SCHOOLPLEINEN14

NIEUWE SCHOOLPLEINEN14 
BIJ SPECIAAL ONDERWIJS

1 1.316

50 
9 

doen de leerlingen graag? Als het Schoolplein14 
is gerealiseerd krijgt de school een sportpakket 
en een spellenbox. De leerlingen kunnen 
los op hun nieuwe schoolplein! De school is 
verantwoordelijk voor de wijze waarop het 
plein wordt gebruikt. 

SCHOOLPLE I N 14 I NTE RNATIONA AL
Schoolplein14 is ook in andere landen 
een succes. Spanje kent Patio14, en daar 
zijn er nu 29 van. Het Verenigd Koninkrijk 
telt 6 Schoolyard14’s en in België is er 
1 Schoolplein14. Ook in Maleisië is 1 
Schoolplein14 te vinden: bij een instelling voor 
Speciaal Onderwijs. 
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SCHOOLPLEIN 14 ACTIE OP HET SCHOOLPLEIN 

B U LLS E YE! 
Favoriete coatings in 2019
1. Speelcirkel bulls eye 
2. Doelspelenveld
3. Atletiekbaan recht
4. Grondbelijning stippen
5. Speelcirkel compact disc

D E 14 REG E LS VAN J OHAN CRU IJ FF
Bij ieder Cruyff Court en op ieder 
Schoolplein14 hangt een bord met 
daarop de 14 regels van Johan Cruijff. De 
gedragsregels waar iedereen op het veld 
en plein zich aan moet houden en elkaar 
op kan aanspreken. Hoe gaat dat in de 
praktijk? Goed, blijkt uit eigen onderzoek. 
Maar liefst 92,5% van de betrokkenen bij de 
Cruyff Courts geeft dit aan. 71% geeft aan 
dat professionals de regels gebruiken tijdens 
sport en spel. 

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.

5

13

6

14

7 8

FACEBOOK.COM/CRUYFFFOUNDATION
WWW.CRUYFF-FOUNDATION.ORG

DE 14 REGELS VAN 
JOHAN CRUIJFF

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.

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.

En iets meer dan de helft (57%) ziet of 
merkt dat ook gebruikers van het Cruyff 
Court elkaar actief op de 14 regels 
wijzen. 63% geeft aan dat leerkrachten 
en andere professionals leerlingen 
wijzen op de 14 regels. En 64% geeft aan 
dat het 14-regelbord bijdraagt aan een 
positievere sfeer op het schoolplein. De 
14-regelborden zijn ook beschikbaar in 
braille en in pictogrammen, afgestemd op 
Schoolpleinen14 en Cruyff Courts binnen 
het Speciaal Onderwijs.
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SCHOOLPLEIN 14 

"WIJ STEMDEN 
VOOR DE 
ATLETIEKBAAN  
EN ZIJN SUPER BLIJ 
DAT DIE ER NU IS!"  
Doha en Ahmed over Schoolplein14

43



FLINK IN 
BEWEGINGENERGIEK EN DYNAMISCH

Onze uitdaging is om iedere keer weer 
de impact die we maken te laten zien: op 
kwaliteit en inhoud. Onze boodschap is 
eenduidig en consistent: Creating Space. 
Op basis van onze Cruijffiaanse waarden  
is dat de kern. Daarbij kunnen we niet 
zonder onze ambassadeurs, de grote  
groep (inter)nationaal bekende sporters 
die zich inzetten voor de Foundation en  
de boodschap enorm versterken.

FLINK IN BEWEGING
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FLINK IN 
BEWEGING

14 K RU N
Bereik: 8.427.668 personen
PR-waarde: € 379.696

N K CRU YFF COU RTS 6 VS 6
Bereik: 8.106.110 personen
PR-waarde: € 157.077

OPE N I N G CRU YFF COU RT  
G EORG I N IO WIJ NALDU M 
Bereik: 8.028.532 personen
PR-waarde: € 311.059

OPE N DAG
Bereik: 4.576.521 personen
PR-waarde: € 104.488

CRU YFF COU RTS LES BOS & SAMOS
Bereik: 11.565.028 personen
PR-waarde: € 309.136

HOE STA AT H ET M ET ONZ E 
B E KE N DH E I D I N N E D E RL AN D?
Jaarlijks onderzoekt Motivaction de bekendheid  
en waardering van de Johan Cruyff Foundation  
in Nederland.

2019 2018 2017

Bekendheid 
Creating Space 

9% 5% Campagne 
loopt sinds 
2019

Geholpen 
naamsbekendheid

60% 60% 62%

Donatiebereidheid 11% 10% 11%

Positieve 
waardering

54% 59% 57%

FLINK IN BEWEGINGENERGIEK EN DYNAMISCH
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FLINK IN BEWEGINGENERGIEK EN DYNAMISCH

AVG E N PRIVAC Y 
De Johan Cruyff Foundation is AVG-proof. In 
onze privacyverklaring is vastgelegd hoe wij 
met de persoonsgegevens omgaan die aan ons 
worden toevertrouwd. We hebben een beleid 
rondom foto- en videografie en we vragen 
extra toestemming aan geportretteerden. Alle 
medewerkers zijn op de hoogte van het AVG-
beleid. Datalekken worden geregistreerd en 
gemeld. Er waren in 2019 geen datalekken en 
er is ook niets gemeld.

STATI STI E KE N SOCIAL M E DIA

6.559 (+58%)
Linkedinvolgers

14.200 (+10%)
Twittervolgers

31.073 (+12,6%)
Facebook likes

28.700 (+10%)
Instagramvolgers

770 (+22%)
276.000 (+11%)

YouTube abonnees
Views

2016 13.229
2017 15.480
2018 17.433
2019 31.073

(Vorig jaar waren dat er 17.433. Een forse stijging denk je? Het zijn 
2 verschillende cijfers, want de Nederlandse, internationale en 
Spaanse pagina zijn dit jaar samengevoegd. Appels en peren dus!)

2016 10.999

409 

2015 7.733

2015

2017 12.072

2018 12.878

2019 14.200

9.104

2015
2016

5682017
630

770
2018
2019

221

2018 248.100
2019 276.000

2017 217.865

2016 2.142
2017 2.738
2018 4.155
2019 6.559

2015 1.428

2016 19.900
2017 22.700
2018 26.080
2019 28.700

2015 5.298

M E DIAB E RE I K 
We werken hard om heel veel media te 
bereiken en de kracht van Creating Space keer 
op keer te vertellen. In 2019 is een mooi bereik 
gecreëerd. De ontvangst van de cheque van  
de Postcode Loterij voor de Cruyff Courts 
Lesbos en Samos staat op nummer 1 in ons 
media-overzicht.

Via alle social media-kanalen laten we zien 
waar we actief zijn. Via Instagram Stories delen 
we video’s en foto’s van de afgelopen 24 uur: 
real live tijdelijke content.
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6.559 (+58%)
Linkedinvolgers

14.200 (+10%)
Twittervolgers

31.073 (+12,6%)
Facebook likes

28.700 (+10%)
Instagramvolgers

770 (+22%)
276.000 (+11%)

YouTube abonnees
Views

2016 13.229
2017 15.480
2018 17.433
2019 31.073

(Vorig jaar waren dat er 17.433. Een forse stijging denk je? Het zijn 
2 verschillende cijfers, want de Nederlandse, internationale en 
Spaanse pagina zijn dit jaar samengevoegd. Appels en peren dus!)

2016 10.999

409 

2015 7.733

2015

2017 12.072

2018 12.878

2019 14.200

9.104

2015
2016

5682017
630

770
2018
2019

221

2018 248.100
2019 276.000

2017 217.865

2016 2.142
2017 2.738
2018 4.155
2019 6.559

2015 1.428

2016 19.900
2017 22.700
2018 26.080
2019 28.700

2015 5.298

STATI STI E KE N WE BS ITE B EZOE KE RS M E EST B E KE KE N VI D EO
De video waarin onze ambassadeurs hun  
steun uitspreken voor de Cruyff Foundation 
bereikte het grootste publiek in 2019:  
108.323  personen.

Heb je ‘m toch gemist? 
Scan de code! 
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FLINK IN BEWEGING

"IK KAN  
MIJ GEEN 
LEVEN MEER 
VOORSTELLEN 
ZONDER 
ROLSTOELTENNIS."  
Fee Lentze, rolstoeltennisser
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FLINK IN BEWEGINGENERGIEK EN DYNAMISCH

E I G E N EVE N E M E NTE N

OPE N DAG N E D E RL AN D
Tijdens de Open Dag 2019 komen meer dan 
1.200 kinderen naar het Olympisch Stadion: 
zowel met als zonder beperking. Ze leven  
zich uit met maar liefst 30 verschillende 
sporten: van rolstoelbasketbal tot korfbal,  
en van rolstoeltennis tot RaceRunning.  
Op het voorplein van het Olympisch Stadion  
is er plek voor Cultuur@CruyffCourts.  
Hier zijn verschillende culturele activiteiten: 
streetbeats, zang, breakdance en capoeira.  
Dat alles samen met Danny en Susila Cruijff en 
ambassadeurs Ronald Koeman, Frank Rijkaard, 
Soufiane Touzani, Marlou van Rhijn, Sjaak 
Swart en Humberto Tan. En… verrassing! Het 
Jeugdjournaal komt op bezoek en maakt een 
mooi item. 

Kijk: het item van het 
Jeugdjournaal.
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FLINK IN BEWEGINGENERGIEK EN DYNAMISCH

OPE N DAG S PANJ E
De Spaanse collega’s organiseren in Barcelona 
de 15e editie van de Spaanse Open Dag, del 
Open Day. De dag trekt ongeveer 700 kinderen. 

CRU YFF LEGAC Y 14 K RU N 
Voor de start van de Cruyff Legacy 14K Run 
wordt bekend dat alle ruim 4.000 lopers samen 
€259.528 op hebben gehaald. Ongelooflijk! 
Traditiegetrouw geeft Sjaak Swart daarna 
het startschot, waarna de lopers van het 
Stadionplein naar de Johan Cruijff ArenA lopen. 
Onder de lopers veel bekende namen zoals 
Frank Rijkaard, Evelien de Bruijn en Carlos 
Platier. Danny Cruijff is bij de start aanwezig 
en kleinzoon Jesjua Cruijff loopt mee. Om de 
deelnemers dit jaar nog meer mee te nemen in 
de Cruijff beleving is er een speciale audio app, 
om tijdens de loop naar audiofragmenten van 
en anekdotes over Johan te luisteren. 

Luister: de verhalen uit de 
audio app. 
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N K CRU YFF COU RTS 6 VS 6 I N N IJ M EG E N
Wilco van Schaik, directeur van N.E.C., geeft 
samen met Bert Veldhuis, de wethouder Sport 
van Nijmegen en Niels Meijer het startschot 
voor deze sportieve dag. De organisatie 
is in handen van N.E.C. Maatschappelijk 
en gemeente Nijmegen. Een meer dan 
fijne samenwerking! Op 3 mobiele Cruyff 
Courts gaat het los: 21 teams met rond de 
200 deelnemers. Ondanks de tropische 
temperaturen verloopt de dag vlekkeloos. 
Natuurlijk is er extra veel water en zorgen we 
voor genoeg schaduw. En de winnaars zijn…  
de jongens van Techniektraining Nijmegen  
en de meisjes van OBS de Kameleon uit  
Den Haag! Zij krijgen de kampioensbeker  
onder luid applaus van alle toeschouwers. 
De Respect Award gaat naar de meiden van 
Willespoort uit Wilnis en het jongensteam de 
Profs uit Hoogeveen. 

KOKE N M ET E E N DOE L
Met ons fondsenwervende diner Koken 
met een Doel halen we € 250.150 op voor 
gehandicaptensportprojecten. Het thema van 
deze 11e editie is rolstoeltennis. Deze avond 
staat dan ook in het teken van zowel de ITF als 
de Esther Vergeer Foundation. Een geweldig 
event in de Amsterdamse Kromhouthal met 
mobiele kookeilanden en 230 gasten die onder 
leiding van Jonnie en Thérèse Boer, chefs van 
De Librije, hun diner klaarmaken. Onder de 
genodigden tennistalenten als Rody de Bie en 
Fee Lentze en Danny Cruijff, Ronald Koeman, 
Frank Rijkaard en Johnny de Mol. Zanger 
Dennis van Aarssen zorgt voor kippenvel 
all over tijdens ‘I did it my way’, Johans 
lievelingslied. 

Check: de aftermovie.
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CRU YFF FOU N DATION CU P
Met de 15e editie van dit voetbalevenement 
halen we maar liefst € 97.226 op. Een enorm 
bedrag waarmee we kinderen met een 
beperking de ruimte geven om te sporten en 
spelen, zodat zij zich kunnen ontwikkelen. 
Maar liefst 30 bedrijventeams komen in het 
Olympisch Stadion in actie om het op te nemen 
tegen onze ambassadeursteams. Onder meer 
oud-voetballers Khalid Boulahrouz, John van ’t 
Schip, Simon Tahamata en Anouk Hoogendijk 
doen mee. Een aantal BN’ers die de Cruyff 
Foundation een warm hart toedraagt maakt de 
teams compleet. Coaches zijn Sjaak Swart en 
Frank Rijkaard. Na een zinderende finale wint 
het Cruyff Foundation Ambassadeurs Team met 
penalty’s van House of Marley. 

SAM E N M ET AN DE RE N

KON I N GSS PE LE N
De Cruyff Foundation is samen met de 
Krajicek Foundation initiatiefnemer van de 
Koningsspelen. Vaste onderdelen van deze dag 
zijn het Koningsontbijt en de Koningssportdag. 
Aan de 2019-editie met als thema ‘water’ 
doen 6.000 basisscholen uit Nederland mee, 
maar ook basisscholen op Aruba, Curaçao 
en Sint Maarten, de Nederlandse scholen in 
het buitenland en de eilanden van Caribisch 
Nederland: Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

J OHAN CRU IJ FF SCHA AL 
De strijd om de Johan Cruijff Schaal 2019 wordt 
in een zinderende Johan Cruijff ArenA gespeeld 
tussen Ajax en PSV, waarbij de Amsterdammers 
de schaal mee naar huis nemen (2-0). Een 
uitverkocht stadion levert een heel mooi 
bedrag op: € 47.453. De KNVB is organiserende 
partij, wij zijn maatschappelijk partner. 

SPONSORHUIS 
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FLINK IN BEWEGING SPONSORHUIS WINNEN DOE JE MET Z'N ALLEN

Alle steun en iedere euro die we ontvangen 
van partners, sponsors en donateurs dragen 
bij aan Schoolplein14, Cruyff Courts en 
onze sportprojecten voor kinderen met een 
beperking. Dankzij jullie krijgen nog meer 
kinderen de ruimte om te spelen en  
te bewegen. Bedankt! 
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SPONSORHUIS

"SPORTEN 
MAAKT 

KINDEREN FYSIEK 
STERKER EN ZE 

STAAN STERKER IN 
HET LEVEN."  

Hester, projectmanager bij Fitkids
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SPONSORHUISWINNEN DOE JE MET Z'N ALLEN

Alleen kun je niets, je moet het samen 
doen. Daarom zijn we er trots op om samen 
te werken met talloze partners, sponsors, 
suppliers en supporters. Wij zijn bijzonder 
dankbaar voor de steun van onze partners:
• Cargill
• FC Barcelona Foundation
• Nationale Postcode Loterij
• “La Caixa” Foundation
• O’sonyq
• People’s Postcode Lottery
• Rabobank Foundation
• Seacon
• TenCate Grass
• VodafoneZiggo (eind 2019 beëindigd)

We verwelkomen Ajax, Atlas, O’sonyq en 
Meijers in ons sponsorhuis. We zijn er trots 
op dat TenneT, Nijha, TenCate Grass, KSP, TDE 
Noordendorp en VoetbalAssist het sponsorship 
verlengden. Onze partners waarderen onze 
samenwerking met een 8,2. 

Samenwerken doen we op verschillende 
manieren.

Soms nemen we na samenwerking of 
sponsorship afscheid van elkaar. De 
overeenkomst met Lloyds Bank, VodafoneZiggo, 
FHV BBDO en De Eerste Amsterdamse zijn 
beëindigd. 

AC TI E PL ATFORM
Ons online actieplatform is de plek waar 
iedereen een fondsenwervende actie kan 
aanmelden en starten. Het gaat om algemene 
acties en om acties rondom evenementen. Dat 
ging heel lekker het afgelopen jaar:

Scan de QR-code voor het 
overzicht en bekijk hoe je 
ons kunt steunen.

ALG E M E E N AC TI E PL ATFORM :  

€ 18.600 
met acties van teams, collega’s, schoolklassen

AC TI E PL ATFORM 14 K RU N :  

€ 16.544 
door 26 actievoerders rondom de Cruyff 

Legacy 14K Run

AC TI E PL ATFORM KI DS RU N :  

€ 8.993 
ingezameld door 302 deelnemers
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is voor ons werk heel belangrijk. We ontvingen 
een cheque van maar liefst € 1.000.000 voor het 
project op Lesbos. En er is meer goed nieuws: 
de Nationale Postcode Loterij verlengde de 
samenwerking en dat betekent dat we komende 
5 jaar een jaarlijkse ongeoormerkte bijdrage 
van € 1.350.000 ontvangen. Fantastisch! 

Dankzij de deelnemers van de Vriendenloterij 
ontvingen we € 145.085. Met deze bedragen 
kunnen onze projecten ook in 2020 weer 
mooie ontwikkelingen doormaken. 

PEOPLE ' S POSTCOD E LOT TE RY
In het Verenigd Koninkrijk worden we jaarlijkse 
gesteund door People’s Postcode Lottery  
met een bedrag van 450.000 Britse pond  
(€ 508.183). De steun van deze spelers heeft 
geholpen bij het creëren van 7 nieuwe  
Cruyff Courts en de eerste 3 Schoolyard14’s.  
We kunnen nu nog meer Britse gemeen-
schappen bereiken, lokale coaches opleiden, 
jongeren opleiden in het organiseren van 
activiteiten in de gemeenschap, meer 
Schoolyard14’s ontwikkelen en speciale  
Cruyff Courts introduceren voor kinderen  
met speciale behoeften.

We tellen 66 enthousiaste particuliere acties: van 
flessen inzamelen tot golftoernooien, van cycle 
challenges tot bingomiddagen en spontane 
verjaardagsdonaties. Topvolleyballers Celeste 
en Fabian Plak startten samen met de Nevobo 
een inzamelingsactie voor een Schoolplein14 
op hun oude basisschool. Er is maar liefst € 
13.600 opgehaald, waardoor er ook nog extra 
aanvullende sport- en spelattributen gekocht 
konden worden door de school.

NATIONALE POSTCOD E LOTE RIJ  
& VRI E N D E N LOTE RIJ 
De trouwe steun van de spelers van de 
Nationale Postcode Loterij en de Vriendenloterij 

De Cruyff Foundation ontvangt vrij 
besteedbare en geoormerkte inkomsten. 
Die laatste worden gedaan met een 
specifiek doel voor ogen: bijvoorbeeld 
een Cruyff Court op een specifieke 
locatie. Vrij besteedbare inkomsten zijn 
zoals de naam aangeeft vrij besteedbaar. 
Ze zijn belangrijk voor de continuïteit 
van ons werk én voor de projecten voor 
kinderen met een handicap.56
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PARTI CU LI E RE DONATI ES
Eind 2019 waren er 566 structurele donateurs, 
een kleine daling ten opzichte van 2018. 
Cruyffie’s Kidsclub, voor kinderen, heeft 118 
leden. Daarnaast mogen we ieder jaar rekenen 
op geweldige eenmalige donaties van bedrijven 
of personen die ons een warm hart toedragen. 
Ook zijn we steeds actiever met digitale 
geefmogelijkheden via sms. We hebben sms-
donatie voor de eerste keer ingezet tijdens de 
Cruyff Legacy 14K Run (opbrengst: € 1.142) 
en de Cruijff Schaal (opbrengst: € 1.202). We 
verkennen of en hoe we dit beter kunnen 
inzetten voor 2020. 

NAL ATE N SCHAPPE N
Ook met een gift in een testament kunnen 
onze sportprojecten worden gesteund. We zijn 
daarvoor aangesloten bij toegift.nl, een initiatief 
van samenwerkende erkende goede doelen. 

Opgehaalde bedragen bij fondsenwervende 
evenementen:

Johan Cruijff Schaal: € 47.453
Koken met een Doel: € 250.150
Cruyff Legacy 14K Run: € 259.528
Cruyff Foundation Cup: € 97.226
Totaalbedrag € 654.357
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VOORUITBLIKWETEN WAAR JE MEE BEZIG BENT 

VOORUITBLIK

“Alleen kun je het niet, je moet het samen 
doen.” Het is één van onze favoriete quotes 
van Johan. Met die woorden sluiten we het 
boekjaar 2019 af. We doen het samen, altijd 
positief en met daadkracht en op basis van de 
Cruijffiaanse waarden.
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Ons meerjarenbeleidsplan loopt tot en met eind 
2020. In 2020 maken we een meerjarenplan 
voor de twee jaar daarna. Het jaar 2022 
markeert ons 25-jarig jubileum. Maar zover is 
het nog niet. We bouwen voort met bestaande 
projecten en ontwikkelen nieuwe projecten. 
Altijd relevant voor de doelgroep, passend 
bij maatschappelijke vraagstukken. Die op 
een nieuwe, eigenwijze, simpele en 
logische manier een verschil maken 
voor (kwetsbare) kinderen. Die 
ruimte geven aan kinderen. 
Ruimte waar zij zich 
kunnen ontwikkelen, 
ruimte om vrienden te 
maken én ruimte waar zij 
hun fysieke en mentale 
gezondheid kunnen 
verbeteren.

Ruimte om het beste uit 
jezelf te halen.

Leefbaarheid, beter met 
elkaar omgaan, persoonlijke 
ontwikkeling om kinderen hun 
talenten te leren kennen, hen voor 
te bereiden op een volwaardige plek in de 
maatschappij, en iedereen er bij betrekken. Dat 
zijn de thema’s die bijdragen aan een betere 

Alleen kun je niets, 
je moet het samen 

doen.

wereld. Daaraan leveren onze projecten een 
belangrijke bijdrage. Dat doen we door jeugd 
te laten bewegen en door ze ruimte te geven. 
Maar dat kunnen we niet alleen. We blijven  
de verbinding zoeken met sterke partners om 
mee samen te werken. Dat kunnen scholen  
of verenigingen zijn, maar ook overheden  
en bedrijven.

SCHOOLPLEINEN14 262 AND COUNTING

STIJGING VAN DE BEGROTING NAAR 7 MILJOEN

KINDEREN MET EN ZONDER BEPERKING PER WEEK BEREIKEN

300

200.000

750
7 MILJOEN

DOE LSTE LLI N G E N TOT E N M ET 2020
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BEGROTING 2019REALISATIE 2019 REALISATIE 2018
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 1.573.101 
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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
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
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RESULTAATBESTEMMING 2019

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

 (18.932)
(93.237)

(190.935)
308.457

5.353

€
€
€
€
€

De Spaanse projecten vormen geen onderdeel van deze jaarrekening. Ze zijn wel 
opgenomen in het jaarverslag omdat het gezamenlijke projecten betreffen.  
De complete jaarrekening vindt u via cruyff-foundation.org/jaarverslagen 
en is op te vragen via info@cruyff-foundation.org

RESERVES EN FONDSEN

RESERVES:
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves
Overige reserves

FONDSEN
Bestemmingsfondsen

 1.865.550 
 701.206 
 426.205 

2.992.960

742.175
3.735.135

€
€
€
€

€
€
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COLOFON

Een dikke dankjewel aan iedereen 
die een bijdrage leverde aan dit 
jaarverslag. Van A tot Z, van voor naar 
achter en van begin tot eind: dit is er 
weer eentje voor in de boeken.  
Tot volgend jaar! 

Tekst
Cruyff Foundation
Elles Rozing Tekst & Redactie 

Vormgeving
Triple Double Sportmarketing

© Copyright Johan Cruyff FoundationNaast inkomsten uit het sponsorhuis ontvangt de Cruyff Foundation eenmalige giften van organisaties 
en particulieren en genereert zij geld via fondsenwervende evenementen.

PARTNERS

SPONSORS

SUPPLIERS

SUPPORTERS

SPECIALE DANK AAN

Achter 
elke 
postcode 
zit een 
verhaal.

De Cruyff Foundation steunt en ontwikkelt wereldwijd sportactiviteiten voor (kwetsbare) kinderen, 
overal ter wereld. Met sportprojecten voor kinderen met een beperking, Cruyff Courts en School-
pleinen14 geeft de Cruyff Foundation kinderen de ruimte om te sporten en spelen. Ruimte waar zij 
zich kunnen ontwikkelen, ruimte om vrienden te maken én ruimte waar zij hun fysieke en mentale 
gezondheid kunnen verbeteren. Ruimte om het beste uit zichzelf te halen.

De Cruyff Foundation ontving sinds 2010 een bijdrage van € 18,7 miljoen. Deelnemers van de 
Postcode Loterij: bedankt! Dankzij u kunnen wij de Cruyff Foundation en meer dan 100 andere 
organisaties financieel ondersteunen. En dankzij u heeft de Postcode Loterij sinds 1989 al ruim
€ 6,2 miljard aan goede doelen geschonken. Samen voor een betere wereld: postcodeloterij.nl

U een kans, zij een kans.
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Achter 
elke 
postcode 
zit een 
verhaal.

De Cruyff Foundation steunt en ontwikkelt wereldwijd sportactiviteiten voor (kwetsbare) kinderen, 
overal ter wereld. Met sportprojecten voor kinderen met een beperking, Cruyff Courts en School-
pleinen14 geeft de Cruyff Foundation kinderen de ruimte om te sporten en spelen. Ruimte waar zij 
zich kunnen ontwikkelen, ruimte om vrienden te maken én ruimte waar zij hun fysieke en mentale 
gezondheid kunnen verbeteren. Ruimte om het beste uit zichzelf te halen.

De Cruyff Foundation ontving sinds 2010 een bijdrage van € 18,7 miljoen. Deelnemers van de 
Postcode Loterij: bedankt! Dankzij u kunnen wij de Cruyff Foundation en meer dan 100 andere 
organisaties financieel ondersteunen. En dankzij u heeft de Postcode Loterij sinds 1989 al ruim
€ 6,2 miljard aan goede doelen geschonken. Samen voor een betere wereld: postcodeloterij.nl

U een kans, zij een kans.
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Johan Cruyff Foundation
Olympisch Stadion 13
1076 DE Amsterdam
Nederland

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

 cruyfffoundation
 JCFoundationNL
 johancruyfffoundation

DIT WAS 
HET JAAR 2019 
VOOR ONSDANKJEWEL.


