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Al zeventien jaar brengt de Johan Cruyff Foundation kinderen in beweging. Dat doen we met kleine en grote 
projecten, soms alleen maar veel vaker samen.

We benoemen graag de positieve kanten van ons werk: gezondheid, plezier, talent ontwikkelen en samen 
bezig zijn. Maar we kunnen niet wegkijken van de negatieve effecten die kinderen ervaren als ze te weinig 
bewegen. De strijd tegen bijvoorbeeld overgewicht is inmiddels een groot internationaal thema geworden.

Om het succes van ons werk nog beter uit te kunnen dragen, blijven we de effecten van onze initiatieven 
meten, onderzoeken en evalueren. 

Maar niet alles is in cijfers uit te drukken. 

De stralende lach van het meisje met het Syndroom van Down dat voor het eerst op een paard zit, de trots 
van het jongetje met een dwarslaesie dat talent blijkt te hebben voor rolstoeltennis of de dankbaarheid van 
ouders als ze een weekje weg kunnen omdat hun autistische zoon dankzij de Cruyff Foundation op kamp 
gaat….. dat alles is niet te vertalen naar cijfers.

Er is afgelopen jaar veel gebeurd binnen de drie pijlers van de Foundation: Gehandicaptensport, Cruyff Courts 
en Schoolplein14. De resultaten zijn mooi, maar zijn geen aanleiding achteruit te gaan zitten.

Het blijft in deze tijden knokken de financiële huishouding gezond te houden. 

Dat doen we door te blijven zoeken naar nieuwe geldstromen, de banden met bestaande sponsors en 
partners aan te halen en scherp te letten op de uitgaven.

Want we kunnen de kinderen niet in de steek laten, we moeten ze blijven stimuleren te bewegen en te 
sporten. Voor zichzelf maar ook voor een betere maatschappij.

Dat doen we graag, samen met u en heel veel anderen.

‘Bewegen maakt 
kinderen slimmer’

Niels Meijer 
Directeur Cruyff Foundation vanaf 1-3-2015

Carole Thate 
Directeur Cruyff Foundation tot 1-3-2015
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Sport brengt 
jongeren  
met verschil 
lende achter 
gronden  
bij elkaar
BELAID NAHARI (24) 
AMBASSADEUR: COMMUNITY PROGRAM

Sport Voetbal

‘Mijn sportdoel voor het jaar 2014 is dat ik via mijn 
activiteiten jongeren wil motiveren om te sporten en 
te bewegen. Ik wil ze stimuleren om bij een lokale 
sportvereniging wekelijks te sporten in teamverband. 
Sport is namelijk een mooi middel om jongeren met 
verschillende achtergronden dichter bij elkaar 
te brengen.’ 

Het Community Program is een eerste stap om een 
team van jongeren langdurig te binden aan hun 
Cruyff Court en de wijk. Het Program creëert 
rolmodellen; jongeren krijgen steeds meer 
zelfvertrouwen, leren hun talent te ontdekken 
en te ontwikkelen en worden uitgedaagd hun 
persoonlijke ambities te vergroten.
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2014 IN CIJFERS
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7 
Sportbonden waar we mee samenwerken

30 
Speciale Cruyff Courts

33 
Cruyff Courts in het buitenland

41 
Bedrijven en organisaties ondersteunen de Cruyff Foundation

1.000 
Kinderen op de Open Dag

6.300 
Gemiddeld aantal websitebezoekers per maand

8.700 
Ontvangers digitale nieuwsbrief

21.000 
Deelnemers aan Cruyff Courts 6 vs 6

35.000 
Aantal kinderen die wekelijks actief zijn op de Cruyff Courts

420.550 
Opbrengst Koken met een Doel
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Ik moet niet 
denken aan 
een leven  
zonder  
zwemmen
CHANTALLE ZIJDERVELD (13) 
AMBASSADEUR: AANGEPAST ZWEMMEN  

Sport Zwemmen

Handicap Handamputatie

‘Van jongs af aan vond ik het al leuk om iets actiefs 
te doen. Na mijn diploma B ben ik gaan wedstrijd-
zwemmen. Op het moment is het niet alleen mijn 
sport, maar een deel van mijn leven. Ik moet niet 
denken aan een leven zonder zwemmen. 

Ik denk dat ik via de Foundation andere jongeren kan 
motiveren om ook te gaan sporten.’

De Cruyff Foundation en de KNZB werken samen  
in verschillende projecten om zwemmen voor  
gehandicapten te promoten en te stimuleren.
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URGENTIE
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‘Lichaamsbeweging verbetert het 
cognitieve vermogen en de  

schoolprestaties van kinderen.’
– Professor dr. Erik Scherder Hoogleraar Klinische Neuropsyologie aan de VU

‘Onderzoek wijst uit dat je na elke 45 minuten even 15 
minuten zou moeten bewegen omdat dit beter is voor  
het opnemen van informatie en voor het leren.’ 
zegt prof. Scherder. Zó belangrijk is bewegen dus!

Eén op de vijf kinderen in  
Nederland speelt niet meer buiten.

van de scholen draagt bij 
aan het verminderen van 
overgewicht bij kinderen. 

(Bron Onderzoek USBO 2014)

Slechts 36% van de 
Nederlandse jongeren  

voldoet aan de fitnorm. 
(Bron TNO 2013)

Om gezond te blijven, moeten jongeren 
tussen 4 en 17 jaar dagelijks minimaal één 

uur matig intensief bewegen. 
 Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB)

63% 36% 

van de kinderen zit meer dan 2 uur 
per dag achter een beeldscherm.  
(Bron TNO 2013)

37% 
van de kinderen is te zwaar. 
(Bron TNO 2013)

14% 



16    |    HOOFDSTUK 13 - DE TOEKOMST16 | DE 14 VAN JOHAN

Robin wil  
naar de  
Paralympische 
Spelen in Rio

ROBIN VAN DAMME (22) 
AMBASSADEUR: GEHANDICAPTENATLETIEK 

Sport Sprint – atletiek

Handicap Mist linker onderbeen

Robin leeft voor atletiek en traint hiervoor tien keer 
per week. Hij wil graag naar de Paralympische Spelen 
in Rio. ‘Sport is mijn leven. De mensen die ik het 
vaakst zie zijn mijn teamgenoten en onze coach. 
Sporten doe ik met heel veel plezier. Tijdens mijn 
ambassadeursjaar wil ik het sportplezier overdragen 
aan mijn omgeving.’ 
 

De Cruyff Foundation en de Atletiekunie werken 
samen om structureel mensen met een handicap te 
enthousiasmeren voor atletiek. Zo worden er clinics 
gegeven op scholen, revalidatiecentra en vereni-
gingen. Trainers en verenigingen worden versterkt, 
en de organisatie van laagdrempelige wedstrijden 
vindt plaats waarin atleten met een handicap geïnte-
greerd deelnemen. Zo onstaat een brede basis van 
atleten met een handicap. Vanuit deze brede basis 
worden talenten gescout.
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DE BASIS

Johan Cruijff was één van de eerste topsporters die inzag wat 
sport voor kinderen kon betekenen. Hij zag hoe kinderen door 
sport en spel meer zelfvertrouwen kregen, gezonder werden, 
weer plezier hadden en vriendjes maakten. Johan Cruijff besefte 
dat sport een uniek middel is om mensen gelukkiger te maken 
en de maatschappij een stukje beter. Daarom richtte hij in 1997 
zijn Foundation op. Die heeft al miljoenen kinderen in beweging 
gebracht. Dag in, dag uit.
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De doelgroep van de Cruyff Foundation is de afgelopen 
jaren sterk gegroeid. Zeventien jaar geleden richtte 
de Foundation zich uitsluitend op kinderen met een 
handicap. Na een paar jaar kwamen daar kinderen bij in 
wijken waar weinig ruimte is om veilig buiten te spelen. 
Met de introductie van Schoolplein14 in 2012 richt de 
Foundation zich sindsdien op alle kinderen. Want voor 
alle jeugd is er te weinig tijd, ruimte en aandacht om te 
sporten en te spelen. De maatschappelijke relevantie  
van het werk van de Foundation is groter dan ooit.  
Want door jeugd in beweging te brengen én te houden 
draagt de Cruyff Foundation actief bij aan vier grote 
maatschappelijke thema’s:

Gezondheid kinderen fitter maken, de strijd tegen 
overgewicht

Leefbaarheid beter samen leven, integratie

Persoonlijke ontwikkeling groeien en jezelf 
ontwikkelen

Meedoen geen kind mag buitenspel staan

Missie

De Johan Cruyff Foundation brengt kinderen in beweging. 
Dat is nodig om kinderen gezond te houden en om ze 
samen te laten leven in een complexe maatschappij. 
Sport en bewegen helpt kinderen zichzelf te ontwikkelen 
en daarom mag geen enkel kind buitenspel staan.

Met projecten voor gehandicapte kinderen, de aanleg  
van Cruyff Courts en de inrichting van Schoolplein14 op 
basisscholen werkt de Cruyff Foundation mee aan een 
betere en duurzamere maatschappij.

‘Geen enkel kind  
mag buitenspel staan’
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Visie 

Sport en spel zijn belangrijk voor een goede en gezonde 
ontwikkeling van kinderen. Het is net zo belangrijk als 
leren lezen en schrijven. Niet voor niets is het recht op 
sport en spel vastgelegd in het Verdrag voor de Rechten 
van het Kind van de Verenigde Naties. De praktijk is 
anders. Ook in Nederland spelen en bewegen kinderen 
steeds minder. De gevolgen voor de gezondheid van 
jeugd zijn nu al zichtbaar. Onderzoeken wijzen ook op 
negatieve gevolgen op sociaal gebied, ontwikkeling en 
integratie. De Cruyff Foundation is ervan overtuigd dat 
sport en spel bijdraagt aan het geluk van kinderen en  
aan een betere maatschappij. Daar wil de Foundation  
zich met hart en ziel voor inzetten.

Kernwaarden

Een bewegende wereld is een betere wereld. Dat is het 
uitgangpunt van de Cruyff Foundation. De kernwaarden 
die de Foundation hanteert zijn:

PROFESSIONEEL

Eigen kennis en ervaring, opgedaan in ruim zeventien jaar 
Cruyff Foundation, wordt waar nodig gecombineerd met 
externe expertise. Evaluaties en onderzoeken zijn onderdeel 
van de werkwijze om te kunnen blijven verbeteren.

DOELBEWUST

De Cruyff Foundation is een praktische, kleinschalige 
organisatie, die gericht werkt aan het realiseren van 
doelen. Effectiviteit staat voorop.

VERBINDEND

Samenwerken is de rode draad in het werk van de 
Foundation. Niet alleen omdat je samen meer bereikt, 
maar ook omdat samenwerken verbindt.

EIGENWIJS

De Cruyff Foundation maakt eigen keuzes om de doelstel-
lingen te bereiken. Die eigenwijsheid kan zich uiten in de 
keuze van projecten maar ook in de werkwijze.  

AANSTEKELIJK

Sportief en enthousiast zijn kenmerken van de 
Foundation. Met deze manier van werken krijgen we 
mensen mee en worden doelstellingen gerealiseerd.

Impact 

Werken met andermans geld brengt een grote verant-
woordelijkheid met zich mee. Laten zien wat je met het 
geld doet en wat je ermee bereikt is van groot belang. 
Kale cijfers laten maar een deel zien, veel belangrijker 
is wat de effecten zijn. Door het vastleggen van kwali-
tatieve en kwantitatieve gegevens wordt niet alleen de 
maatschappelijke impact zichtbaar maar kunnen ook 
verbeterpunten worden opgesteld. In 2009 en 2011 
heeft het Mulier Instituut (Nederlands Instituut voor 
Sport en Bewegen) in opdracht van de Cruyff Foundation 
onderzoek gedaan naar twee pijlers: de projecten voor  
de gehandicapte jeugd en de Cruyff Courts. In 2014 heeft 
de Foundation aan de Universiteit van Utrecht gevraagd 
de maatschappelijke impact in beeld te brengen, inclusief 
verbeterpunten, van de jongste pijler: Schoolplein14. 
Voor effectmeting en evaluatie van de Cruyff Courts 
stuurt de Cruyff Foundation jaarlijks een enquête naar 
alle contactpersonen van de Cruyff Courts. De uitkomsten 
van de onderzoeken staan vermeld bij de verschillende 
pijlers.

Ondanks alle inspanningen is het niet altijd mogelijk 
harde bewijzen van de impact van ons werk boven  
water te krijgen. Een reden is dat de Foundation veel 
samenwerkt met andere partijen en dat de positieve 
effecten nooit toegeschreven kunnen worden aan één 
partij. Een andere reden is dat een aantal projecten in  
het buitenland plaatsvindt in omstandigheden waar 
administratieve structuren minder zijn ontwikkeld.

Samenwerking

Door samen te werken met andere partijen, kan de 
organisatie haar huidige vorm behouden, maar wel 
groeien met haar activiteiten. Wel willen we zoveel 
mogelijk jongeren in beweging krijgen. Daarom zoekt 
de Foundation altijd partners die ons werk versterken 
en bijdragen aan het vergroten van de impact. De Cruyff 
Foundation werkt samen met sportbonden en -clubs, 
stichtingen van andere sporters, met lokale, provinciale 
en landelijke overheden, met scholen en instellingen, en 
met betaald voetbalorganisaties.

Daarnaast is de samenwerking met partners en sponsors 
van onschatbare waarde voor het werk wat we doen en 
de doelstellingen die we willen bereiken.
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Sterktes

Concrete zichtbare projecten

Daadkracht

Kwaliteit

Flexibel

Praktisch

Vernieuwend

Groot netwerk

Kansen

Sport en bewegen wordt maatschappelijk als steeds 
belangrijker gezien

Internationalisering biedt kansen voor internationale 
samenwerking en fondsenwerving

Bedrijven zoeken naar sterke merken

(Breedte)sport blijft vanuit Rijksoverheid belangrijk 
aandachtspunt 

Zwaktes

Cruyff Foundation wordt als minder urgent ervaren

Afhankelijkheid van andere partijen en organisaties

Weinig tot geen particuliere donateurs

Kleine organisatie met veel projecten

Te grote associatie met voetbal

Bedreigingen

Wegvallen van partners 

Meer partijen zoeken sponsoring bij het bedrijfsleven 

Gemeentelijke bezuinigingen

Imago goede doelen 

Economische crisis

Sterkte en zwakte analyse van Cruyff Foundation 
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‘Ik denk dat ik mensen kan 
laten zien dat er veel haalbaar 
is als je ergens maar hard 
genoeg voor werkt.’
CORNÉ DE KONING | AMBASSADEUR AANGEPAST ROEIEN

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zit in het 
DNA van de Cruyff Foundation en wordt op verschillende 
onderdelen toegepast. De kracht van de Foundation 
zit in een team van medewerkers die heel veel kennis 
en ervaring hebben. Medewerkers krijgen bij ons de 
mogelijkheid zich te ontwikkelen door het volgen van 
cursussen en opleidingen; daarvoor is voor ieder in 
overleg een plan ontwikkeld. We zorgen voor goede 
arbeidsomstandigheden en medewerkers hebben 
inspraak in het beleid. Medewerkers worden gestimu-
leerd gezond te leven. Zij kunnen onder werktijd twee 
keer per week sporten en hebben de beschikking over 
een fiets van het Zwarte Fietsenplan.De Foundation biedt 
elk jaar meerdere stageplekken aan.

Voor de vrijwilligers werken wij sinds 2007 met een 
professioneel bureau dat de werving en selectie doet. Er 
wordt gekeken naar iemands voorkeuren en capaciteiten 
om zo te zorgen dat de juiste ‘man’ op de juiste plek 
terecht komt. Vrijwilligers krijgen veel verantwoorde-
lijkheid en bij gebleken geschiktheid kunnen zij een meer 
dragende rol krijgen. 

Financieel is de Foundation transparant over kosten 
en opbrengsten. Het streven is elk jaar opnieuw zoveel 
mogelijk geld naar de doelen te laten gaan en zo min 
mogelijk kosten te maken. Bij medewerkers en vrijwil-
ligers wordt kostenbewustzijn gestimuleerd.

De voorwaarden die het CBF Keurmerk stelt, worden 
altijd ruim gehaald. De Foundation heeft een duurzaam 
inkoopbeleid.

Verantwoording

De Johan Cruyff Foundation voldoet al jaren aan alle eisen 
die worden gesteld door het Centraal Bureau Fondsen-
werving (CBF Keurmerk). Dit officiële keurmerk wordt 
alleen aan een goed doel toegekend als er sprake is van 
een verantwoorde manier van besteding en een trans-
parant beleid. 

De Foundation besteedt 91% van de inkomsten uit 
eigen fondsenwerving aan de doelstellingen. Daarmee 
voldoen we ruimschoots aan de eisen van het CBF. De 
Foundation onderschrijft ook de code Goed Bestuur van 
de Commissie Wijffels.
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ANBI

De Cruyff Foundation is door de Belastingdienst aange-
merkt als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). 
Donateurs kunnen hun giften aan de Foundation 
aftrekken voor de belasting.

Klachten

Conform de door het CBF opgestelde eisen werkt de 
Foundation met een klachtenprocedure. In 2014 zijn er 
veertien klachten binnengekomen.

De oorzaken zijn onder andere tegenstand tegenover 
de mogelijke komst van een Cruyff Court, volwassenen 
die kinderen verhinderen te spelen op een Cruyff Court 
of verwarring over spelregels of de organisatie van het 
landelijke toernooi Cruyff Courts 6vs6. Alle inzenders 
krijgen een reactie. De klachten worden als opbouwende 
kritiek meegenomen in evaluaties. Uitgangspunt blijft 
uiteraard om klachten te voorkomen, elke klacht is er  
een te veel.

Risicomanagement 

Werken met andermans geld brengt grote verantwoorde-
lijkheden met zich mee. De Cruyff Foundation is zich daar 
terdege van bewust. 

De basis voor de werkwijze van de Cruyff Foundation 
is vastgelegd in de jaarlijkse werkplannen die door het 
bestuur zijn goedgekeurd. Daarin staan uitvoerig de 
doelstellingen geformuleerd en de manier waarop die 
behaald moeten worden. Ook de verbeterpunten ten 
opzichte van vorig jaar staan beschreven. 

De werkwijze voor alle projecten is vast gelegd in een 
protocol. Daarin is een aantal vaste controle- en 
evaluatiepunten ingebouwd. Per project worden vooraf 
duidelijke doelstellingen geformuleerd. Is een project 
goedgekeurd dan worden tussentijdse rapportages 
gemaakt en zo nodig wordt ingegrepen of bijgestuurd. 

De projecten die voor meerdere jaren ondersteuning 
ontvangen, zijn verplicht om twee keer per jaar een 
inhoudelijke rapportage op te sturen. Daarnaast zijn zij 
verplicht om ieder jaar een financiële rapportage in te 
dienen met de daarbij behorende achterliggende stukken 
(bonnen). De projecten die meer dan € 25.000,- per jaar 
ontvangen zijn tevens verplicht een accountantsver-
klaring in te dienen. 

Door te werken met jaarlijkse werkplannen en proto-
collen worden risico’s zoveel mogelijk uitgesloten. 

FINANCIËLE RISICO’S

De begroting gaat uit van een balans tussen inkomsten 
en uitgaven. In economisch zware tijden was dat niet 
altijd vanzelfsprekend. Uitgaven worden extra scherp 
beoordeeld, de efficiëntie is waar mogelijk nog verder 
vergroot. Het aantal medewerkers is al jaren stabiel. 
De Foundation heeft de financiële huishouding aange-
scherpt door een groter onderscheid te maken tussen 
incidentele en structurele inkomsten. Daarnaast zet de 
Foundation meer in op fondsenwervende acties, omdat 
we verwachten daar meer inkomsten uit te kunnen halen.

RISICO’S IN SAMENWERKING

De Cruyff Foundation werkt met heel veel partners 
samen. Deels omdat de overtuiging is dat dan meer 
bereikt kan worden, deels omdat de Foundation niet 
wil groeien in aantal medewerkers en alle hulp kan 
gebruiken om zoveel mogelijk kinderen te laten bewegen. 

De kwaliteit van de partners is van groot belang voor 
het slagen van een project. (Potentiële) partners worden 
zorgvuldig geselecteerd. In het buitenland is de 
professionaliteit van de partners niet altijd goed in te 
schatten en kan de kwaliteit soms beter.

IMAGORISICO’S

In enkele gevallen zijn er klachten over overlast van de 
Cruyff Courts door omwonenden. Hoewel dit buiten de 
verantwoordelijkheid valt van de Foundation, kan dit 
afbreuk doen aan het imago. De Foundation adviseert 
lokale partijen actief hoe ze hiermee om kunnen gaan.

RISICO DOOR BEZUINIGINGEN BIJ GEMEENTEN

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het onderhoud 
van de Cruyff Courts en voor de activatie ervan. Door 
bezuinigingen kunnen die posten in de knel komen. Dat 
kan negatief afstralen op de Cruyff Foundation. 
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Ahmed 
wil een 
voorbeeld 
zijn voor 
heel 
Nederland
AHMED HASHI (19) 
AMBASSADEUR: CRUYFF COURTS

Sport Voetbal

Ahmed is al jaren veel te vinden op verschillende 
Cruyff Courts in Tilburg. Hij wil graag jongeren sociale 
hulp bieden en hen stimuleren om mee te doen aan 
sportactiviteiten. De Tilburger wil niet alleen een 
voorbeeld zijn voor zijn stad of wijk, maar voor heel 
Nederland. 

De Cruyff Courts bieden een veilige plek om te 
sporten en spelen.
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CRUYFF COURTS 

De Cruyff Courts zijn een aanwinst voor de buurt. Dat zegt 
100% van respondenten van de vragenlijst die in januari 
2015 is verspreid onder de contactpersonen van de Courts.

In de twaalf jaar dat de Foundation ervaring heeft 
opgedaan met de aanleg en activatie van de Cruyff Courts 
zien we dat de velden bijdragen aan meer beweging onder 
jongeren en meer samenhang in de buurt. De Courts zijn 
een sociaal veilige plek in de buurt.

Na de aanleg en de stimulering van het gebruik, zijn we 
nu in een derde fase aangekomen: de vervanging van de 
velden. Dit kunnen we doen dankzij een bijdrage vanuit 
de extra trekking van onze partner de Nationale Postcode 
Loterij van € 2.466.000,-. Hierin zit ook een bedrag voor 
het plaatsen van een watertappunt op alle Cruyff Courts.
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Wereldwijd liggen er 193 Cruyff Courts waarvan 161 
in Nederland. Naast de gewone Cruyff Courts legt de 
Foundation ook Speciale Cruyff Courts aan (zie hoofdstuk 
6) en is er vraag naar multifunctionele velden. Bij deze 
laatste worden bijvoorbeeld ook een atletiekbaan of een 
BMX baan aangelegd, zodat verschillende doelgroepen 
met en naast elkaar kunnen sporten.

Nederland

AANVRAGEN

In 2014 zijn er in Nederland 48 aanvragen voor een Cruyff 
Court binnengekomen, één meer dan in 2013. Er zijn vijf 
Cruyff Courts in Nederland geopend. In 2015 wordt het 
200ste Cruyff Court geopend. 

HOOGTEPUNTEN

Opening van het Cruyff Court in Betondorp 
Afgelopen jaar hebben wij een Cruyff Court 
geopend in de wijk waar Johan Cruijff is opgegroeid. 
Samen met de Amsterdamse burgemeester 
Eberhard van der Laan heeft Johan Cruijff zelf het 
Cruyff Court en de speelplaats geopend. 

Adam Maher opent zijn eigen Cruyff Court 
In september 2014 heeft Adam Maher samen met 
de minister van VWS, Edith Schippers, zijn eigen 
Cruyff Court geopend in zijn oude woonplaats 
Diemen. Adam Maher is winnaar van de Johan 
Cruijff Prijs voor Talent van het Jaar. Hij is het 
tiende talent met een ‘eigen’ Court.

Vervanging en watertappunten Het Cruyff 
Court Oranje Veld in Rotterdam is het eerste veld 
waar de toplaag is vervangen en een watertappunt 
is geplaatst. Door het plaatsen van tappunten 
kunnen jongeren een gezonde, makkelijke keuze 
maken en is er minder zwerfvuil rondom de  
Cruyff Courts.

Het WK Cruyff Court 6 vs 6 Het WK werd in 
Amsterdam georganiseerd met elf teams uit 
zeven verschillende landen (zie verderop in dit 
hoofdstuk).

‘De Cruyff Foundation doet 
al jaren geweldig werk om 
jeugd in beweging te krijgen. 
Hun aanpak levert zichtbaar 
resultaat op’
MICHEL PLATINI | VOORZITTER UEFA
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CRUYFF COURTS IN CIJFERS

In januari 2015 heeft de evaluatie van 2014 plaatsgevonden. Er is een vragenlijst rond gestuurd naar alle contactpersonen 
van de Cruyff Courts, hiervan zijn 84 retour gekomen. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten.

Ruim 35.000 kinderen  
sporten per week op de Cruyff Courts

van de respondenten  
vindt dat het Cruyff  
Court een podium  

in de wijk is. 

van de respondenten  
vindt dat de Cruyff Courts  

een aanwinst voor  
de buurt zijn. 

Gemiddeld 2  
activiteiten per week 
georganiseerd op de  

Cruyff Courts.

Op meer dan de helft 
van de Cruyff Courts vindt 
periodiek overleg plaats 

tussen betrokkenen.

Ruim 85% van de 
respondenten geeft aan 

dat het Cruyff Court geen 
overlast veroorzaakt. 

Bijna nergens ligt  
zwerfvuil op of om  

het Cruyff Court.

83% 

59% 

100% 

84% 16%
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MULTIFUNCTIONELE COURTS

Sinds 2012 richt de Foundation zich ook op het inrichten 
van multifunctionele Courts. Afgelopen jaar heeft de 
Foundation financieel bijgedragen aan basketballvelden 
bij het Cruyff Court in Betondorp, Haarlem en Rotterdam 
Charlois en is er naast het Cruyff Court in Diemen een 
Calisthenics park gerealiseerd. 

DOELSTELLINGEN 2014

 ö Opening van tenminste zes Cruyff Courts in Nederland.

Evaluatie: in totaal zijn er vijf velden bijgekomen. De 
opening van het Cruyff Court in Baarn is verschoven 
naar voorjaar 2015.

 ö Goedkeuring van vijf nieuwe Cruyff Courts.

Evaluatie: er zijn twee aanvragen goedgekeurd.

 ö Op alle Courts in Nederland wordt minstens zes uur per 
week activiteiten georganiseerd.

Evaluatie: onze contactpersonen hebben niet altijd 
zicht op alle activiteiten die worden georganiseerd. 
Daarom kunnen we niet met zekerheid stellen dat dit 
gehaald is. Het vermoeden is van wel.

SPECIALE CRUYFF COURTS

Zie hoofdstuk 6 onder Gehandicaptensport

REGIOBIJEENKOMSTEN

Eind 2014 hebben wij negen regiobijeenkomsten voor 
de Cruyff Courts gehouden met als doel contactpersonen 
kennis te laten delen en meer informatie te krijgen voor 
de Foundation.

De regiobijeenkomsten zijn als zeer positief ervaren en 
zullen in 2015 worden herhaald.

RISICOMANAGEMENT 

1. Evaluatie: de effecten worden jaarlijks gemeten met 
een vragenlijst en door bezoeken van medewerkers 
van de Foundation. Via de regiobijeenkomsten slagen 
we erin om directe input vanuit de velden te krijgen en 
gezamenlijk verbeterpunten te formuleren. 

2. Onderhoud en vervanging: gemeenten zijn verant-
woordelijk voor het onderhoud van de velden. Door de 
bezuinigingen bestaat het risico dat dit minder wordt. In 
2014 heeft de Cruyff Foundation extra fondsen geworven 
voor de vervanging van velden.

3. Samenwerking: Er wordt uitgebreid vooronderzoek 
gedaan of de lokale partij waarmee de Foundation samen 
(gaat) werken voldoende sterk is om ook het Cruyff 
Court de komende jaren tot een succes te maken. We 
sluiten langdurige overeenkomsten met de (toekomstige) 
eigenaren van de Cruyff Courts om te waarborgen dat zij 
een goede implementatie verzorgen van het Cruyff Court 
in de lokale situatie. 

4. Overlast: berichten over overlast blijven altijd een 
risico. De Foundation adviseert lokale partijen actief hoe 
ze hiermee om kunnen gaan.

DOELSTELLINGEN 2015

Opening 200e Cruyff Court. 

Afronding acht projecten die in 2013 en 2014  
zijn gestart.

Vervanging zeven velden.

Uitbreiding drie Courts met multifunctionele 
faciliteiten.

Samen met bonden activiteiten ontwikkelen op  
de Courts.

75 Courts voorzien van een kraanwatertappunt.
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Door te 
sporten  
kan ik mijn 
energie  
kwijt

SERGI (15) 
AMBASSADEUR: CRUYFF COURTS INTERNATIONAAL

Sport Voetbal

Handicap  Verstandelijk beperkt

Sergi vertegenwoordigt de internationale Cruyff 
Courts. Door te sporten op het Cruyff Court bij mij 
in de buurt kan ik lekker samen met mijn vrienden 
voetballen. Hierdoor kan ik mijn energie kwijt en 

maak ik plezier. Inmiddels zijn er bijna 200 Cruyff 
Courts wereldwijd gerealiseerd waardoor er 35.000 
kinderen wekelijks kunnen sporten.
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Cruyff Courts Internationaal

In 2014 kwamen er 34 aanvragen binnen voor een Court 
in het buitenland. Daarvan werden er drie goedgekeurd. 
Er werden vijf velden aangelegd.

HOOGTEPUNTEN

Opening van het eerste Cruyff Court in België 
(Mechelen).

In gebruik name van het Cruyff Court Xavi 
Hernández in de Spaanse stad Terrassa.

Opening eerste Cruyff Court in Italië (Como) 
in samenwerking met de Stefano Borgonovo 
Foundation en de UEFA. 

Start aanleg van het eerste Court in Argentinië. 

Succesvolle afronding voortrajecten in Israël 
(Akko) en India (Mumbai) 

DOELSTELLING 2014

 ö Opening van tenminste negen Courts buiten 
Nederland.

Evaluatie: er zijn vijf nieuwe Courts geopend in het 
buitenland. 

RISICOMANAGEMENT

1. Evaluatie: om de effecten te meten en op de hoogte 
te blijven van de gang van zaken van de Courts in het 
buitenland, is een evaluatieformulier ontworpen. Daarin 
moet informatie worden ingevuld over het gebruik, staat 
van onderhoud enzovoort. Het aantal ingevulde formu-
lieren was laag, daar moet in 2015 strenger op worden 
toegezien.

2. Samenwerking: voor velden in het buitenland zijn 
we aangewezen op lokale partners. De kwaliteit en inzet 
van deze partners bepaalt in hoge mate het succes van de 
Courts. Door het Affiliate Membership van het internati-
onale straatvoetbalnetwerk, Streetfootballworld, hoopt 
de Foundation een netwerk van betrouwbare partners 
op te zetten. Daarnaast werkt de Foundation samen met 
verschillende ambassades. 

195 Cruyff Courts
19 landen

3 
Azie

1 
Noord- 

Amerika

2 
Zuid- 

Amerika

183 
Europa

6 
Afrika
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DOELSTELLINGEN 2015

Afronding zeven projecten: Mumbai (India),  
Buenos Aires (Argentinië), Akko (Israël),  
La Pobla de Segur (Spanje), Liverpool (Engeland), 
Chicago (USA) en Toronto (Canada).

Start aanleg velden in: Washington DC (USA), 
Florence (Italië), Kuala Lumpur (Maleisië) en een 
Speciaal Cruyff Court in Rio de Janeiro (Brazilië).

Haalbaarheidsonderzoeken voor samen-
werking met drie voetbalclubs in Engeland: 
Southampton FC, Newcastle United en Everton.

Onderzoek naar uitbreiding met zes velden in 
Spanje.

Ontwikkelen vervangingsmodel voor Courts in  
het buitenland.

‘Er ontstonden geweldige 
vriendschappen. Bijvoorbeeld 
met de kinderen uit Maleisië. 
Onze kinderen ontdekten dat 
die hetzelfde waren als zij.’
ISRAËL | OVER HET WK CRUYFF COURTS 6 VS 6
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Activiteiten op de Cruyff Courts 

Een groot deel van het succes van de Courts wordt 
bepaald door de activiteiten die erop worden 
georganiseerd. Veel gebeurt door lokale partners: sport-
buurtwerkers of welzijnswerk.

Door de Foundation zijn een aantal jaar geleden 
twee grote initiatieven gestart: het Cruyff Foundation 
Community Program en Cruyff Courts 6 vs 6.

CRUYFF FOUNDATION COMMUNITY PROGRAM

Met het Community Program vergroot de Cruyff 
Foundation de verbondenheid tussen de jongeren en 
‘hun’ veld en bindt ze langdurig aan de wijk en het  
Cruyff Court. Het programma geeft jongeren meer 
zelfvertrouwen, biedt kansen om hun talent te ontwik-
kelen, en daagt ze uit hun ambities te vergroten.  
Doel is het Community Program te implementeren  
op ieder Cruyff Court als vast en onderscheidend  
onderdeel van het concept Cruyff Courts. 

Aantal projecten Nog nooit hebben zoveel jongeren 
in één jaar mee gedaan aan het Community Program. In 
2014 was de doelstelling dat 450 jongeren deel zouden 
nemen. Het zijn er ruim 600 geworden, in 58 verschillende 
programma’s. Aan de toernooien, georganiseerd door de 
jongeren, hebben ruim vierduizend kinderen meegedaan. 

Aantal coaches Op dit moment heeft 40% van de Cruyff 
Courts een of meer actieve coaches. In totaal zijn er ruim 185 
Cruyff Foundation Coaches opgeleid. Daarvan zijn er over 
de hele wereld nog zo’n honderdvijftig coaches actief op het 
Cruyff Court: 109 in Nederland en 38 in het buitenland. 

In 2014 zijn drie cursussen gegeven waar 38 nieuwe coaches 
zijn opgeleid. Hiermee is de ambitie om zestig nieuwe Cruyff 
Foundation coaches op te leiden niet gerealiseerd. De reden 
is dat twee geplande internationale cursussen (Brazilië en 
Engeland) zijn verplaatst naar begin 2015.

10 
Caribisch  

Nederland

84 
Nederland

16 
Spanje

16 
Maleisië

Van de Cruyff Courts  
heeft één of meer  
actieve coaches.

Nieuwe coaches  
opgeleid in drie cursussen  

in 2014

147 actieve coaches wereldwijd: 
109 in Nederland en 38 in het 

buitenland.

40% 38 

600 opgeleide jongeren op 58 Cruyff Courts

Ruim 4.000 kinderen hebben deelgenomen aan de toernooien
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Uitwisseling In 2014 zijn acht deelnemers uit 
Amsterdam geselecteerd voor een uitwisseling met 
São Paulo, Brazilië. Het doel van de uitwisseling was de 
jongeren te leren over elkaars cultuur, de Cruyff Courts en 
de Cruyff Foundation. In 2015 krijgt de uitwisseling een 
vervolg.

Effectief Actief Dit jaar is het Community Program 
beoordeeld als een “Goed beschreven interventie” 
vanuit het programma Effectief Actief van het NISB en 
geplaatst op de menukaart van Sport en Bewegen in de 
Buurt. Hiermee is het onderdeel van de Sportimpuls, een 
initiatief vanuit het ministerie van VWS voor passend, 
innovatief sport- en beweegaanbod voor inactieven in 
lastige wijken of buurten. 

Daarmee is aangetoond dat het Community Program niet 
alleen getalsmatig een succes is, maar dat ook de effecti-
viteit wordt erkend. Het programma is meer en meer een 
vast onderdeel van de Cruyff Courts.

Evaluatie In 2014 is een online monitoronderzoek 
ontwikkeld dat de ontwikkeling van de deelnemende 
jongeren gedurende een jaar volgt. In 2015 verwachten 
we de eerste resultaten te presenteren.

CRUYFF COURTS 6 VS 6

Cruyff Courts 6 vs 6 is een voetbaltoernooi voor jongens 
en meisjes tot twaalf jaar. In 2005 werd het voor het eerst 
georganiseerd en deden 2.500 kinderen mee. Inmiddels 
is het toernooi een begrip geworden en zijn er ruim 
21.000 deelnemers en speelt het zich af in zeven landen. 

Afgelopen jaar is voor het eerst een wereldkampioen-
schap georganiseerd. 

WK CRUYFF COURTS 6 VS 6

In 2014 lag een duidelijke focus op Cruyff Courts 6 vs 
6 internationaal. Met de gelden van UEFA, additionele 
bijdragen van partners en incidentele bijdragen kon 
het WK Cruyff Courts 6 vs 6 worden georganiseerd. Het 
4-daagse programma in Amsterdam was gericht op sport 
en culturele uitwisseling.

Doelstelling 2015 

Het streven is het Community Program en Cruyff Courts 
6 vs 6 geheel te integreren in het concept Cruyff Courts. 
Zij bepalen samen met de Cruyff Courts en de 14 regels 
van Johan Cruijff de unieke uitstraling en het onderschei-
dende karakter van de Cruyff Courts.

Daarnaast zal gezocht worden naar een structurele 
internationale uitwisseling voor de organisatie van 
het Community Program en Cruyff Courts 6 vs 6 in het 
buitenland.

Impactmeting is een focuspunt voor 2015. Samen met 
de pijlers Schoolplein14 en Gehandicaptensport wordt 
gewerkt aan een nieuwe methode om onze impact te 
meten. 

7 landen • 78% van de Cruyff Courts doet mee • 236 events 

21.150 deelnemers • 400m2 getekende Respectvlaggen
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Ik wil jonge 
kinderen 
stimuleren  
te gaan  
sporten

CHAIMA AAFER (19) 
AMBASSADEUR: COMMUNITY PROGRAM

Sport Voetbal

De Amsterdamse Chaima wil in haar 
ambassadeursjaar kinderen enthousiast maken om te 
gaan sporten: ‘Het zou voor mij een grote eer zijn om 
jonge kinderen te stimuleren om te gaan sporten.  
 

Ik ervaar zelf heel veel plezier bij het sporten en  
het zou prachtig zijn als ik anderen kan helpen op  
dat gebied.’
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6
GEHANDICAPTENSPORT

Sport en spel mogelijk maken voor kinderen met een handicap. 
Dat was de reden van de oprichting van de Johan Cruyff 
Foundation in 1997. Daaraan is zeventien jaar later niets 
veranderd. De ervaring leert dat sporten en spelen juist voor 
deze doelgroep zo ontzettend belangrijk is. Dat deze jongeren 
door sport zelfvertrouwen krijgen, anderen leren kennen, meer 
bewegen en hun talenten ontwikkelen. 

Daarom zetten we ons met hart en ziel in voor deze doelgroep. 
De Cruyff Foundation doet dit soms alleen maar veel vaker met 
andere organisaties, sportbonden en het NOC*NSF. Want door 
de handen in een te slaan kunnen we meer voor elkaar krijgen.
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Hoogtepunten

Nederlandse Basketball Bond start met Cruyff 
Foundation Junior League.

Acht toptalenten op stage naar Sochi om ervaring 
op te doen voor de Paralympische Spelen 2018.

Vijf Speciale Cruyff Courts gerealiseerd bij Speciaal 
Onderwijs.

Officiële samenwerking Cruyff Foundation / 
NOC*NSF van start.

Nederlandse Tafeltennisbond start samenwerking 
met Cruyff Foundation. 

Cruyff Foundation Spanje opent het 2e Speciale 
Cruyff Court en het 4e Schoolplein14 bij Speciaal 
Onderwijs.

Opening Speciaal Cruyff Court Erwin Koeman.

Aanvragen 

Voor het eerst in vijf jaar is het aantal aanvragen weer 
gestegen. Er kwamen 255 verzoeken binnen, daarvan zijn 
er veertig goedgekeurd.

Evaluatie

Alle aanvragen tot ondersteuning die binnen komen bij 
de Cruyff Foundation worden getoetst aan de criteria. De 
projecten die worden goedgekeurd hebben een gedegen 
projectplan. De afspraken over de ondersteuning worden 
vastgelegd in een overeenkomst. De projecten worden 
tussentijds en na afloop zowel inhoudelijk als financieel 
geëvalueerd en verantwoord. 

Bij de grotere samenwerkingen, zoals met de sport-
bonden, worden evaluaties vooraf ingepland waarbij de 
behaalde resultaten worden gepresenteerd en nieuwe 
doelstellingen worden geformuleerd.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

250

200

150

100

50

ONTVANGEN  
PROJECTAANVRAGEN

GOEDGEKEURDE  
PROJECTEN



40 | HOOFDSTUK 6 - GEHANDICAPTENSPORT

Werkgebieden

In 2014 zijn drie werkgebieden onderscheiden binnen  
de Gehandicaptensport.

1. Sportvoorzieningen: dit zijn sportmaterialen, 
Speciale Cruyff Courts en de projecten van Schoolplein14 
in het Speciaal Onderwijs. 

2. Sportstimulering: projecten die de toegankelijkheid 
van sport voor deze doelgroep vergroten. Dit kunnen 
kleinschalige lokale projecten zijn, maar ook initiatieven 
die door sportbonden zijn opgezet.

3. Talentontwikkeling: projecten om kinderen met 
ambitie en doorzettingsvermogen te stimuleren hun 
talenten zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Op dit 
terrein werkt de Foundation nauw samen met het 
NOC*NSF en de verschillende sportbonden.

Sportvoorzieningen 

SPECIALE CRUYFF COURTS

Een Speciaal Cruyff Court wordt volledig ingericht op 
basis van de behoefte van de gebruikers. Naast het 
bekende Cruyff Court wordt vaak ook gekozen voor een 
verhard multi-sportveld of een atletiekbaantje waar 
kinderen met en zonder rolstoel kunnen sporten. De 
Speciale Cruyff Courts zijn niet alleen tijdens gymlessen 
en pauzes in gebruik maar worden ook ingezet voor het 
geven van verschillende therapieën. 

Er zijn in 2014 vijf Speciale Cruyff Courts goedgekeurd. 
Hiermee komt het totaal op 29 gerealiseerde Speciale 
Cruyff Courts. Daarnaast zijn er nog zes in ontwikkeling.

Deze Courts worden gerealiseerd bij scholen voor 
speciaal Onderwijs, revalidatiecentra of zorginstellingen.

 

SCHOOLPLEIN14

Naast de Cruyff Courts wordt ook onze nieuwste pijler, 
Schoolplein14, gerealiseerd bij het Speciaal Onderwijs. Er 
zijn sport- en spelvormen ontwikkeld die specifiek gericht 
zijn op kinderen met een handicap. Ook is het 14 regelbord, 
dat op ieder schoolplein hangt, uitgevoerd in braille en met 
pictogrammen. Op deze manier zijn de 14 regels van Johan 
Cruijff voor iedereen te begrijpen. 

Eind 2014 waren er 23 scholen of instellingen voorzien van 
een Speciaal Schoolplein14. Daarvoor werkt de Foundation 
onder meer samen met verschillende overkoepelende 
stichtingen vanuit het Speciaal Onderwijs zoals Kentalis 
uit cluster 2 (dove en slechthorende kinderen, en kinderen 
met een communicatieve beperking). 

In december heeft het jaarlijks fondsenwervend 
evenement ‘Koken met een Doel’ plaatsgevonden waarbij 
Schoolplein14 voor het Speciaal Onderwijs centraal stond. 
Hier is een bijdrage voor de realisatie van Schoolplein14 op 
een groot aantal scholen opgehaald. 

Bijzondere opening:  
Speciale Cruyff Court  
Erwin Koeman

Op 10 oktober 2014 werd het Speciale Cruyff 
Court van de Berkenschutse officieel geopend 
door oud-voetbalinternational Erwin Koeman. 
De Berkenschutse is een school voor (voort-
gezet) Speciaal Onderwijs voor langdurig zieke 
kinderen, zeer moeilijk lerende kinderen en 
meervoudig gehandicapten te Heeze. Erwin 
Koeman, wiens dochter Wendy jarenlang les 
heeft gehad op de Berkenschutse, draagt het 
centrum een warm hart toe. Erwin Koeman:  
‘Het is een speciaal Court voor speciale kinderen’. 
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SPORTMATERIALEN

Zonder aangepast materiaal is het voor veel kinderen met 
een handicap niet mogelijk om te sporten. In 2014 heeft 
de Cruyff Foundation geïnvesteerd in aangepaste sport-
materialen. Dit is een onderdeel van de samenwerking 
die we met verschillende projectpartners en sportbonden 
hebben.

Koninklijke Nederlandse Wieler Unie:  
zes handbikes.

Nederlandse Tafel Tennis Bond:  
tien rolstoeltafels.

Vereniging Gehandicapten Wintersporten  
(VGW): aangepaste ski’s, aanhangwagen voor  
het vervoer van ski’s; sleepliftsystemen voor  
verschillende ski’s. 

Internationale Tennis Federatie (ITF):  
tennisrolstoelen.

DOELSTELLINGEN 2014

 ö Minimaal 4 Speciale Cruyff Courts gerealiseerd.

Evaluatie: er zijn vijf Courts aangelegd.

 ö 40 onderwijsinstellingen voor speciaal onderwijs 
hebben een Schoolplein14.

Evaluatie: eind 2014 waren er 23 scholen met een 
Speciaal Schoolplein14. De overige zeventien waren 
nog bezig met de voorbereiding.

Sportstimulering

Toegankelijkheid van de sport is voor jeugd met een 
handicap erg belangrijk. De Foundation stimuleert dit 
met steun aan kleinschalige lokale initiatieven en met 
projecten die samen met bonden worden opgezet. Deze 
samenwerking met sportbonden komt verderop onder 
het ‘Sportstimulering en talentontwikkeling met Sport-
bonden’ aan de orde.

LOKALE PROJECTEN

De ondersteuning van deze projecten is zeer divers zoals 
bijvoorbeeld paardrijden, tennis, E-hockey, G-voetbal, 
bootcamps, outdoor kampen, etc. Dit jaar hebben we 
tevens ondersteuning geboden aan:

BISO ’65: 

Een E-hockey vereniging waarbij zowel handbewogen als 
elektrische rolstoelhockeyers terecht kunnen.  
Bedrag: € 500,-

STICHTING RUITERSPORTCENTRUM REINAERDE: 

Organiseert laagdrempelige paardrijdactiviteiten voor 
jeugd met een handicap.  
Bedrag: € 1.750,-
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BAS VAN DER GOOR FOUNDATION: 

De Bas van der Goor Foundation organiseert verschil-
lende sportactiviteiten voor kinderen met diabetes en 
heeft als doel om de kwaliteit van leven van mensen met 
diabetes te verbeteren door middel van sport. Middels 
de bijdrage van de Cruyff Foundation zijn de volgende 
activiteiten georganiseerd:

Vier zomerkampen in SnowWorld –  
100 deelnemende kinderen

Schaatsclinic – 23 deelnemers

Surfclinic – 21 deelnemers

Junior Cup diabetes Voorselectieronde – 125 
deelnemers

Gezinsweekend – 32 deelnemers in acht 
gezinnen

Sportdag – 50 deelnemende kinderen met 50 
vrienden of broertjes en zusjes

Bedrag: € 17.500,-

WK JUNIOR CUP DIABETES

Voor het eerst organiseerde de Bas van de Goor 
Foundation het officieuze WK voetbal voor jongeren met 
diabetes. Er namen 132 jongeren deel uit twaalf landen.

De bijdrage voor het WK Junior Cup Diabetes is in 2013 
goedgekeurd. 
 
Bedrag: € 10.000,-

Sportstimulering en  
talentontwikkeling in  
samenwerking met sportbonden

In 2014 werkte de Cruyff Foundation samen met zeven 
sportbonden. De focus van de samenwerking lag in eerste 
instantie vooral op het toegankelijk maken van sport 
voor gehandicapte kinderen. Sinds 2010 is ook 
talentherkenning en -ontwikkeling als doelstelling 
opgenomen onder de titel ‘Van FUNdament tot Talent’. 

Doelstellingen 2014

 ö De Foundation werkt samen met acht sportbonden 
voor breedtesport en talentontwikkeling.

Evaluatie: met zeven bonden uit de Top 10 sporten 
is een structurele sam enwerking opgezet. Van drie 
bonden is geen aanvraag binnengekomen. 

 ö Groei van het aantal jonge gehandicapte sporters naar 
talententeams.

Evaluatie: deze doelstelling is bij meerdere bonden 
ruimschoots gehaald.

NEDERLANDSE BASKETBALL BOND (NBB) 

De NBB wil meer kinderen laten kennismaken met 
rolstoelbasketball. Belangrijk was om een goede  
structuur op te zetten.

Aantal deelnemers: acht regioteams met elk  
een regiocoach

Resultaat: in totaal zijn er honderd kinderen die trainen 
en tachtig die deelnemen aan de jeugdcompetitie. De 
ambitie om 120 tot 150 kinderen aan het rolstoelbas-
ketballen te krijgen bleek te hoog gegrepen. In oktober 
2014 zijn de regioteams overgegaan naar verenigingen 
en is de regio teamcompetitie overgegaan naar de Cruyff 
Foundation Junior League. Daaraan nemen acht clubs 
deel. Eind 2014 is er gestart met twee Regionale Training 
Centra (RTC). De beste spelers uit de Junior League 
worden hiervoor uitgenodigd. Zij kunnen doorstromen 
naar de Jeugd CTO op Papendal. In 2014 zijn ± 15 kinderen 
uitgenodigd voor de maandelijkse trainingen van de 
jongste nationale team selectie (U18)

Bijdrage Cruyff Foundation: € 35.000,-
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Wat kan beter:

Betere afstemming tussen topsport en breedte-
sport/basketball ontwikkeling.

De samenwerking Cruyff Foundation en NBB meer 
uitdragen. 

Doelstellingen 2015: 

Verankering Regionale Training Centra (RTC).

Continuering Cruyff Foundation Junior League.

Opzetten competitie voor jonge kinderen  
(onder 12 jaar).

Meer clubs stimuleren om deel te nemen  
aan de jeugdcompetities door samenwerking  
te stimuleren.

Opzetten nieuwe vormen van aangepast 
basketball.

Grotere verspreiding van Zone Basketball binnen 
Cluster 3 onderwijs en revalidatie.

Samenwerking met andere sportbonden in het 
opleiden en bijscholen van bewegingsagogen/
werkers in de revalidatie.

NEDERLANDSE SKI VERENIGING (NSKIV)

De Cruyff Foundation ondersteunt sinds de Paralym-
pische spelen 2010 het skiën en snowboarden voor 
jongeren met een lichamelijke handicap met het project 
Van FUNdament tot Talent. Mede door deze samen-
werking is de infrastructuur gelegd voor het aangepast 
wintersporten als wedstrijdsport. Aan de Paralympische 
Spelen in Sochi namen zeven sporters deel, onder wie 
snowboardster Bibian Mentel die een gouden medaille 
won. In 2010 in Vancouver was Nederland slechts door 
één deelnemer vertegenwoordigd. Een grote poule 
van jonge talentvolle sporters timmert internationaal 
aan de weg en heeft de ambitie om 2018 de Paralym-
pische Spelen te halen. Het is mooi om te zien dat het 
programma ‘van FUNdament tot Talent’ zich goed 

ontwikkelt en resultaten behaalt binnen aangepast 
wintersporten zowel nationaal als internationaal. 

Aantal deelnemers: 60 jongeren hebben deelgenomen 
aan de WintersportFUNdag, 15 sporters bij trainingen  
in Nederland en 10 sporters bij trainingen in buitenland. 
Bij de internationale races in Nederland (SnowWorld 
Landgraaf) stonden er vanuit maar liefst 24 landen  
54 snowboarders en 64 skiërs aan de start onder wie  
21 Nederlanders.

Resultaat: professioneel kader vanuit het valide  
skiën, aanbod van trainingen op verschillende niveaus, 
20 talentvolle sporters nemen deel aan wedstrijd-
trainingen, er is een nationaal wedstrijdcircuit, een 
beloften groep gecreëerd van zeven (zit-) skiërs die  
veel traint in buitenland voor de wedstrijden, acht  
jonge toptalenten hebben talentenstage gevolgd in  
Sochi tijdens Paralympische Spelen.

Bijdrage Cruyff Foundation: € 46.955,-  
(mei 2014 – april 2015)

Wat kan beter:

Afstemmen sporttechnisch gebied tussen  
verenigingen/kader NSkiV. 

Infrastructuur aangepast snowboarden  
optimaliseren.

Doelstellingen 2015: 

De structuur binnen het parasnowboarden  
verstevigen.

Wintersport onder de aandacht brengen van 
revalidatie-instellingen.

Frequentie wedstrijdtrainingen in Nederland 
verhogen.

Samenwerkingen kader met verenigingen.

De jonge skiërs en snowboarders zo goed mogelijk 
ondersteunen in hun jaarprogramma.
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BO KRAMER (15) 
AMBASSADEUR: ROLSTOELBASKETBALL 

Sport Rolstoelbasketball

Handicap lichamelijk – botkanker in rechter onderbeen

Sport speelt in Bo haar leven een hele grote rol, al 
van kleins af aan. ‘Heel mijn familie is sport minded 
dus ik ben ermee opgegroeid. Sinds een jaar speel ik 
rolstoelbasketball, dit heeft mijn leven op een leuke 
manier op zijn kop gezet. Op dit moment leef ik 
voor basketball.’ 

De Nederlandse Basketball Bond (NBB) is samen 
met de Cruyff Foundation en NOC*NSF het project 
“Jeugdrolstoelbasketball Nederland” gestart om jeugd 
met een handicap in de leeftijd van 6 t/m 20 jaar 
de mogelijkheid te bieden om rolstoelbasketball te 
spelen in de buurt.

Ik leef  
voor  
basketball
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NEDERLANDSE VOLLEYBAL BOND (NEVOBO)

De Cruyff Foundation en de Volleybalbond werken al 
jaren samen. Sinds 2013 is daar het project ‘Zitvolleybal 
vol ambitie’ bijgekomen. Doelstelling voor de periode 
tot en met 2016 is de sport bekender te maken en een 
structureel aanbod te verzorgen via revalidatiecentra en 
mytylscholen.

Voor 2014 heeft de NeVoBo de volgende doelen gesteld:

Resultaat en aantal deelnemers

Revalidatiecentra 

 ö Clinics bij zes revalidatiecentra

 ö Onderzoek rompstabiliteit afgerond 

 ö Lesmateriaal ontwikkeld

Aantal mensen bereikt: 200

Mytylscholen en regulier onderwijs

 ö Een mytylschool heeft structureel aanbod 

 ö Clinics op twee mytylscholen 

 ö 22 clinics op mytylscholen 

 ö Negen clinics op reguliere scholen 

Aantal kinderen bereikt: 1.900 kinderen in 
totaal; 350 kinderen op een mytylschool

Volleybalverenigingen

 ö Zeven volleybalverenigingen gestart met trainingen

 ö Veertien volleybalverenigingen clinics verzorgd

 ö In vier regio’s zijn coördinatoren aangesteld

 ö Pilot flexibele competitie aanbod van start

Aantal mensen bereikt: 500

Bijdrage Cruyff Foundation: € 18.934,-

Wat kan beter
De contacten met de mytylscholen kunnen beter. 
Zitvolleybal is voor deze doelgroep best lastig en het is 
belangrijk dat de lesgever hier goed op in kan spelen.  
Hij moet zitvolleybal als sport zo toegankelijk maken  
dat ieder kind kan meedoen. Hier zal het komende  
jaar aan gewerkt worden.

Doelstellingen 2015 

Bij acht revalidatiecentra en twee ziekenhuis-
afdelingen clinics verzorgen.

Structureel zitvolleybal aanbod op zes revalidatie-
centra en vier ziekenhuisafdelingen. 

Bij acht scholen een clinic geven.

Structureel zitvolleybal aanbod en contacten op 
acht mytylscholen of ander basisonderwijs.

Zes nieuwe zitverenigingen met minimaal een 
team in de competitie.
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ATLETIEKUNIE

Vanaf 2013 is expliciet benoemd dat naast de breedte-
sport de focus ook op talentontwikkeling ligt. Daarvoor is 
het volgende (stappen-) plan opgesteld:

1. Clinics: promotie en kennismaking met de sport.

Resultaat 15 clinics met 160 deelnemende kinderen.  
Op de Open dag van de Cruyff Foundation hebben nog 
eens 250 kinderen kennis kunnen maken met de sport.

2. Trainen bij verenigingen als vervolg op de clinics.

Resultaat twaalf nieuwe verenigingen met een aanbod 
voor gehandicaptenatletiek. Negentig procent van de 
lichamelijk gehandicapten traint in een reguliere groep. 
Verenigingen staan zeer positief tegen het opzetten van 
aanbod voor kinderen met een beperking

3. Deelname aan wedstrijden Atleten die niet in het 
topsportprogramma zitten, de mogelijkheid bieden om 
deel te nemen aan reguliere wedstrijden. 

Resultaat zeven wedstrijden gericht op breedtesport 
met 120 deelnemers, zes maal trackmeeting U-track. Dit 
is een vrijdagavond instuif voor breedtesport waar valide 
en gehandicapte atleten geïntegreerd deelnemen. Tachtig 
sporters hebben deelgenomen aan het Open Neder-
landse Kampioenschap, dertig talentvolle atleten hebben 
deelgenomen aan de IPC Grand Prix in Berlijn. 

4. Scouten van talent aanwezigheid talentcoach bij 
de verschillende clinics. Twaalf talentvolle atleten zijn 
gescout, 29 atleten trainen mee in het talentprogramma. 

5. Talenttrainingen De basis van de talenttraining ligt 
bij de lokale vereniging. Daarnaast komen ze een keer in 
de vier weken naar Papendal om te trainen. Toptalenten 
komen wekelijks naar Papendal.

Resultaat 28 talenttrainingen, vier atleten hebben 
deelgenomen aan EK in Wales.

6. Toptalenttrainingen & Topsportprogramma naast 
de talenttrainingen zijn er wekelijks toptalenttrainingen 
op Papendal. De sporters worden door de talentcoach 
begeleid naar een leven als topsporter. 

Resultaat vier toptalenten trainen wekelijks, drie topta-
lenten trainen elke week mee met het Dutch Parathletics 
Team.

Bijdrage Cruyff Foundation: € 33.000,-

Wat kan beter

Breed zichtbaar maken bij welke verenigingen 
atleten met een handicap (aangepast) aanbod 
kunnen krijgen (verstandelijk gehandicapten 
groepen, wheelers, amputatie-groepen). 

Structuur aanbrengen in opleidingsaanbod, meer 
specifiek aanbod voor trainers die werken met 
lichamelijk & visueel gehandicapten (zoals bijscho-
lingsdagen, beschikbaarheid op de website van 
trainingsmateriaal).

Plan van aanpak voor de integratie van wheelers, 
bijvoorbeeld door een aantal verenigingen in  
Nederland te centreren met aanbod voor deze 
doelgroep.

Doelstellingen 2015

Verbinding tussen aanbod en doelgroep.

Uitdragen van de Paralympische gedachte.

Versterken van het talentprogramma 

Toename van nogmaals 100 leden met lichame-
lijke, visuele en verstandelijke handicap door het 
verbeteren van de kwaliteit van het atletiekaanbod 
en het kader bij verenigingen. 

Met het Dutch Paralympic Team bij de komende 
twee Paralympische Spelen doorgroeien naar een 
top 20 positie in het medailleklassement door een 
sterk topsportprogramma en focus op talent-
herkenning en talentontwikkeling. Voor 2016 
betekent dat niet per se meer medailles maar  
wel meer gouden plakken. 
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KONINKLIJKE NEDERLANDSE WIELREN UNIE (KNWU)

De KNWU wil verenigingen ondersteunen en verder 
ontwikkelen op het gebied van gehandicaptensport. In 
het verlengde daarvan zullen revalidatiecentra en onder-
wijsinstellingen gekoppeld worden aan clubs. De KNWU 
had grote behoefte aan materialen. De Cruyff Foundation 
heeft zes handbikes en één tandem beschikbaar gesteld. 
Deze worden ingezet bij verschillende clinics zodat 
kinderen op een laagdrempelige manier kennis kunnen 
maken met handbiken of tandemfietsen. 

Het handbiken krijgt echt fundament als sportdisci-
pline. Het aantal clinics stijgt net als de deelname aan 
wedstrijden waar jaarlijks minimaal 10 tot 20 nieuwe 
sporters aan deelnemen. De clinics die worden gegeven 
in samenwerking met de diverse revalidatiecentra. 
Hierdoor zien we dat niet alleen input vanuit de KNWU 
belangrijk is, maar ook dat de stimulans vanuit het 
revalidatiecentrum en de eventuele plaatselijke wielren-
verengingen van groot belang is. 

De KNWU is er trots op dat steeds meer KNWU 
verenigingen zich gaan inzetten voor de aangepaste 
wielrendiscipline. Door de Johan Cruyff Foundation 
beschikbaar gestelde handbikes kunnen verenigingen 
nieuwe sporters laten starten met de handbikesport.

Wat kan beter
Binnen de tandem en cycling categorie gaat het nog 
moeizaam. Door het nog ontbreken van vaste contacten 
en partners voor deze categorie (mytylscholen/revalida-
tiecentrum/verenigingen) wordt nog maar een beperkt 
aantal clinics aangeboden. Bij wedstrijden haken organi-
satoren veelal na een jaar af vanwege onder andere 
beperkte deelnemersaantallen.

Doelstellingen 2015

Meer aandacht voor tandem & cycling categorie.

Opzetten van een vast terugkerend clinic patroon 
met vaste partners.

Structuur opzetten bij de plaatselijke wielrenver-
enigingen voor na clinics.

Organisatie van een stabiel en goed wedstrijdjaar.

Verder groeien met de handbikesport.

Meer trainers in de regio’s enthousiast maken voor 
het aangepast wielrennen. 

Verder ontwikkelen van de persoonlijke uitleen via 
een centraal punt binnen de KNWU.

Bijdrage Cruyff Foundation € 23.051,-

KONINKLIJKE NEDERLANDSE ZWEMBOND (KNZB)

Binnen deze samenwerking is zowel de breedtesport als 
de talentontwikkeling opgenomen. Beiden zijn geheel 
geïntegreerd binnen de KNZB. Na een zeer succesvolle 
samenwerking in voorgaande jaren is dit in 2014 voort-
gezet met de volgende deelprojecten:

Swimstar: programma om leden te werven en kennis 
te maken met de verschillende zwemsporten. Dit is nu 
vertaald naar de gehandicaptendoelgroep. Het is in 2014 
ontwikkeld en gaat in 2015 van start.

Paralympisch zwemtalent: de regiotrainingen zijn 
gecontinueerd, er trainen zo’n 25 zwemmers op nationaal 
niveau, er is een nationale selectie met 17 zwemmers. 
De Cruyff Talentselectie telt zeven zwemmers, 
zes zwemmers bij junioren en acht zwemmers zijn door 
de samenwerking met Cruyff Foundation doorgestoten 
naar internationaal niveau. Zij willen zich kwalificeren 
voor de WK 2015 en Rio 2016.

Kwaliteit langs de badrand: In 2014 zijn alle opleiders 
van de KNZB bijgeschoold over de mogelijkheden voor 
zwemmers met een handicap. Daarnaast is er opleidings-
materiaal ontwikkeld dat in alle niveau 2 en niveau 3 
opleidingen voor zwemtrainers wordt aangeboden.

Bijdrage Cruyff Foundation: € 41.500,-

Wat kan beter

Meer aandacht voor lokale implementatie van 
de programma’s als Swimstar Special en Super-
Spetters Special. 

Meer aandacht om het gezamenlijke communi-
catieplan over de samenwerking tussen de Cruyff 
Foundation en KNZB beter uit te dragen.
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Doelstellingen 2015

Verspreiding en lokale implementatie van 
programma’s Swimstar+ en Superspetters Special 
onder verenigingen, scholen en revalidatiecentra. 

Het verhogen van het aantal regiotrainingen 
voor de Cruyff talentengroep. Uitbreiding van de 
uren voor de jeugdbondscoach om meer centrale 
trainingen voor deze groep te kunnen realiseren.

Gezamenlijk communicatieplan uitwerken en 
samenwerking uitdragen.

Niveau 1 trainersopleiding verder ontwikkelen en 
implementeren.

NEDERLANDSE TAFEL TENNIS BOND (NTTB)

In september is de samenwerking met de NTTB van start 
gegaan en zijn plannen gemaakt om het paratafeltennis op 
de kaart te zetten. Eind 2014 zijn tien rolstoeltafels aange-
schaft, deze worden ingezet bij verschillende clinics die 
vanaf 2015 bij revalidatiecentra worden gegeven. De NTTB 
heeft een lesmap en een toolkit met benodigde materialen 
ontwikkeld voor verenigingen die aan de slag gaan met 
paratafeltennis. Hiermee wil de NTTB de actieve vereni-
gingen op het gebied van parasport betrekken bij haar 
activiteiten. Op Papendal is al een trainingscentrum. In 2014 
is een start gemaakt met het oprichten en versterken van 
Regionale Training Centra (RTC) in Zwolle en Rotterdam. 

Bijdrage Cruyff Foundation: € 16.443,-

Wat kan beter

De samenwerking tussen de NTTB en de Cruyff 
Foundation is van recente aard. Evaluaties en 
verbeterpunten zullen in het volgend jaarverslag 
aan de orde komen.

Doelstellingen 2015

In 2015 ligt de nadruk op het aanbieden van 
trainingen op de Regionale Trainings Centra. 
Tevens worden er clinics gegeven op revalidatie-
centra. De NTTB wil rolstoeltafeltennis bevorderen 
door daar één of meerdere toernooien te organi-
seren. Het plan is om tijdens de Paragames in 
Breda een dergelijk toernooi te organiseren.

Talentontwikkeling

NOC*NSF

De Cruyff Foundation en NOC*NSF zijn in 2014 officieel 
projectpartner Paralympic TeamNL geworden. Het project 
Paralympische Talentinstroom is een initiatief in het 
kader van deze samenwerking. Het doel is om continu 
talenten te scouten en op een gedegen manier te trainen, 
coachen en voor te bereiden op het winnen van medailles 
op Paralympische Spelen. Het is een langlopend 
project waarin gestreefd wordt naar een instroom van 
vijftig nieuwe talenten in de diverse Paralympische 
focusbonden. De Cruyff Foundation werkt met zeven 
sportbonden samen. 

Onderdeel van het project zijn de volgende  
initiatieven:

Toptalentstage Sochi Tijdens de Paralympische 
Winterspelen in Sochi heeft er een Toptalentstage 
plaatsgevonden voor acht toptalenten vanuit 
de NSKiV. Het vervolgtraject voor deze talenten 
behelst twee initiatieven: workshops op een aantal 
thema’s (o.a. over ‘het team’, sponsoring, media 
en presteren onder druk) en individuele topsport 
leefstijl coaching. 

Paralympische Talentdag Op 25 mei 2014 heeft 
er een Paralympische Talentdag plaatsgevonden 
op Papendal. Er waren zeven verschillende 
sporten, waaraan vijftig sporters deel namen.

Talent reviewdagen In oktober hebben review-
dagen plaatsgevonden met de sportbonden waar 
de Cruyff Foundation een directe samenwerking 
mee heeft. Sportbonden verantwoordden het 
afgelopen jaar en presenteerden de plannen voor 
het nieuwe jaar.

Bijdrage Cruyff Foundation: € 59.000,-
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READE 

Testcentrum Topsport is een initiatief van Reade 
- Revalidatie Reumatologie en Faculteit der Bewegings-
wetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam. 
Het testcentrum, waarin wetenschappelijke kennis en 
expertise wordt gebundeld, is speciaal opgezet voor 
topsporters en -talenten met een fysieke beperking. 
Doelstellingen van het testcentrum zijn het continu 
verbeteren van topsportprestaties, het optimaal ontwik-
kelen van talent en het genereren en toepasbaar maken 
van nieuwe wetenschappelijke kennis. Vier sporters van 
‘De 14 van Johan’, Jeroen Kampscheur, Bo Kramer, Nikita 
den Boer en Robin van Damme, doen in het kader van 
Reade mee aan een testtraject. 

Bijdrage Cruyff Foundation: € 10.000,-

Internationaal

INTERNATIONALE TENNIS FEDERATIE (ITF)

Sinds 2003 werkt de Cruyff Foundation samen met 
de Internationale Tennis Federatie. Het doel is om 
rolstoeltennis mogelijk te maken in landen waar het niet 
makkelijk is voor gehandicapten om te sporten.  
De samenwerking behelst twee projecten.

Wheelchair Tennis Development Fund 

De ITF heeft de afgelopen elf jaar met het Wheelchair 
Tennis Development Fund in meer dan 45 landen kennis 
overgedragen, coaches opgeleid, materialen zoals 
sportrolstoelen gedoneerd en trainers/coaches/ambassa-
deurs (veelal top rolstoeltennissers) uitgezonden naar de 
verschillende landen. 

Bijdrage Cruyff Foundation: 
Wheelchair Tennis Development Fund 
(2014-2015) € 68.000,-

Junior Program 

Het Junior program beoogt kinderen de kans te geven 
om tegen andere kinderen te spelen, op nationaal of 
internationaal niveau. Vaak spelen en trainen de kinderen 
met volwassenen bij gebrek aan andere kinderen in hun 
directe woonomgeving. Door middel van dit programma 
kunnen zij zich meten en laten inspireren door andere 
kinderen wat een duidelijk positief effect heeft op hun 
ontwikkeling.

Junior Masters, Tarbes, Frankrijk. WK voor junioren 
georganiseerd tijdens een groot internationaal 
valide jeugd tennistoernooi.

National Junior Camps

Cruyff Foundation International Junior Camps, 
Californië. Dertig jonge spelers uit zes landen 
hebben deelgenomen aan het International  
Junior Camp. Deelnemende landen waren Amerika, 
Canada, Colombia, Guatemala, Mexico, Argentinië.

European Camp, 37 spelers en coaches uit elf 
landen hebben deelgenomen aan het Cruyff 
Foundation European Junior Camp in Zwitserland. 

African Junior Camp. Negenentwintig spelers uit 
drie landen. Tanzania, Zuid Afrika en Egypte.

World Team Cup, WK landen teams met acht 
landen in de junioren pool

Bijdrage Cruyff Foundation:  
Junior Program € 52.000,-

Wat kan beter?

Organiseren van herhaalprogramma’s in landen 
waar we al geweest zijn. De ene keer heeft een 
programma gelijk effect, de andere keer moet er 
meer moeite voor worden gedaan.

Doelstelling 2015

Succesvolle programma’s verder uitrollen in landen 
die hebben aangegeven rolstoeltennis verder te 
willen ontwikkelen.
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CRUYFF FOUNDATION SPANJE 

De Cruyff Foundation Spanje (Fundación) richt zich, net 
als de Foundation in Nederland, op drie pijlers: Gehandi-
captensport, Cruyff Courts en Schoolplein14. 

Bij de gehandicaptensport ligt de nadruk op breedtesport 
en kennismaking. Naast atletiek, zwemmen, hockey, 
voetbal, rolstoelbasketball, skiën, klimmen, paardrijden 
en wielrennen ondersteunt de Fundación ook goalbal, 
zeilen en handbal. 

In 2014 is het Nederlandse dames- en herenrolstoelbas-
ketballteam op trainingskamp geweest in Barcelona. 
De bondscoach heeft daar ook een presentatie gegeven 
aan een overkoepelende organisatie van Nederlandse 
bedrijven om de gehandicaptensport onder de aandacht 
te brengen.

In Spanje is het Schooplein14 project in 2014 uitge-
groeid tot één van de belangrijkste projecten van de 
Cruyff Foundation. Inmiddels zijn er vijf schoolpleinen 
gerealiseerd en nog eens tien nieuwe schoolpleinen in 
ontwikkeling.

Het tweede Speciale Cruyff Court in Spanje is gereali-
seerd bij het Speciaal Onderwijs Lexia in Barcelona.

Bijdrage Johan Cruyff Foundation: 
Gehandicapten Sportprojecten € 150.000,- 
Speciaal Cruyff Court € 73.765,-

 

Gehandicaptensport: 
impactmeting

De Cruyff Foundation wil (nog) beter de effecten en 
impact van haar werk in kaart brengen. Daarvoor wordt 
gewerkt aan een nieuwe methode die ook voor School-
plein14 en de Cruyff Courts gebruikt kan worden.

Doelstellingen 2015 

Het liefst wil de Cruyff Foundation alle kinderen met een 
handicap laten sporten. Maar dat is niet realistisch gezien 
de beperkingen aan financiële middelen en mankracht.

Bovendien hoeft ‘meer’ niet altijd beter te zijn. We willen 
ook wát we doen nog beter doen. 

Bijvoorbeeld op het gebied van het uitdragen van onze 
boodschap. Samen met de bonden is een communi-
catieplan opgezet om voor de samenwerking en de 
verschillende projecten meer aandacht te genereren. 
Daarnaast willen we in 2015:

Dertig Speciaal Onderwijs scholen voorzien van 
een Schoolplein14

Vier Speciale Cruyff Courts voor kinderen met een 
handicap realiseren.

De samenwerking met de zeven sportbonden 
behouden en intensiveren.

‘Ik wil graag andere 
jongeren motiveren om 
ook te gaan sporten’
CHANTALLE ZIJDERVELD | AMBASSADEUR AANGEPAST ZWEMMEN
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Ik wil  
vertellen  
hoe leuk  
een School-
plein14 is

ERVA YIGITER (11) 
AMBASSADEUR: SCHOOLPLEIN14  

Sport Tennis

Erva is dol op haar Schoolplein14: ‘Ik vind het leuk om 
te sporten met vrienden en vriendinnen in de pauze 
van school en daarbuiten bij mij in de buurt. Zo leer 
ik veel nieuwe vriendinnen kennen en kan ik mijn  
energie kwijt. Ik wil mensen vertellen hoe leuk het is 
om op een Schoolplein14 te spelen.’ 

Met Schoolplein14 willen wij leerlingen in het  
basisonderwijs stimuleren om samen te sporten  
en spelen. 



53 | JAARVERSLAG JOHAN CRUYFF FOUNDATION



7
SCHOOLPLEIN14

Beweegarmoede. Een woord dat tien jaar geleden nog niet 
bestond. Maar anno 2014 wel. 55% Van de kinderen tussen de 
vier en elf jaar beweegt te weinig. Daarom zijn ze minder fit dan 
hun leeftijdsgenoten van dertig jaar geleden. Dat is slecht voor 
hun ontwikkeling en voor hun gezondheid.
Uit een ander onderzoek bleek dat er bij een op de twee school-
pleinen onvoldoende aanbod is om actief te spelen. Daarom 
heeft de Cruyff Foundation ‘Schoolplein14’ bedacht. Door relatief 
simpele aanpassingen aan het schoolplein stimuleer je kinderen 
actief te zijn. Onderzoek heeft aangetoond dat het werkt.
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‘Buitenspelen zou een vak op  
school moeten zijn’

Schoolplein14 heeft als doel alle leerlingen uit het basis-
onderwijs te stimuleren om met elkaar te spelen en te 
sporten. Veel schoolpleinen van basisscholen zijn saai en 
dagen niet uit om te bewegen. Met Schoolplein14 willen 
we speelplaatsen creëren waar leerlingen structureel 
meer worden uitgedaagd om tijdens en na schooltijd 
samen te spelen en te sporten. Op het schoolplein 
worden lijnen en kleurvakken (coatings) aangebracht 
zoals een goal op de muur, een speelcirkel of een stukje 
atletiekbaan waar kinderen tal van spelletjes kunnen 
doen. Leerkrachten en kinderen bepalen zelf hoe ze het 
plein willen inrichten. De Cruyff Foundation is in 2012 
gestart met Schoolplein14. 

Schoolplein14 heeft de volgende doelstellingen:

1. Een actieve leefstijl bevorderen bij kinderen.

2. Kinderen leren respect te hebben voor elkaar.

3. De verbinding tussen school en wijk versterken.

AANTALLEN GEREALISEERDE SCHOOLPLEIN14 PROJECTEN:  

‘Onze leerlingen hebben 
weer lol en begrijpen dat 
buitenspelen een sociale 
gebeurtenis is.’

2012

2013

2014

121
TOTAAL
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Effecten

De Cruyff Foundation wil graag weten wat het effect 
van haar werk is. De Universiteit van Utrecht, afdeling 
Bestuurs- en Organisatiewetenschap, heeft de opdracht 
gekregen onderzoek te doen op scholen naar hun 
ervaringen met Schoolplein14. Dit is van november 2013 
tot juni 2014 uitgevoerd onder 397 leerlingen, vijftig 
leerkrachten en 29 directeuren.

AANDACHTSPUNTEN

Leerkrachten moeten actiever bij Schoolplein14 
worden betrokken.

Activeren van partners de buurt.

Werkwijze

Met het startpakket bepalen leerlingen zelf met de 
leerkrachten welke coatings ze willen. Er is keuze uit 
twaalf varianten. Door elkaar te interviewen wordt de 
hele school betrokken bij de inrichting van het plein. 
Naar aanleiding van het onderzoek is een schoolschrift 
gemaakt met de uitkomsten, tips en ervaringsverhalen. 
Deze is op te vragen bij de Cruyff Foundation.

Hoogtepunten 

In 2014 heeft Schoolplein14 een grote vlucht genomen. 

December 2014 heeft ons jaarlijks fondsen-
wervend evenement ‘Koken met een Doel’ 
plaatsgevonden waarbij de opbrengst ging naar 
Schoolplein14 bij het Speciaal Onderwijs centraal 
stond (zie hoofdstuk 8 Marketing en Fondsen-
werving).

Er wordt bij Schoolplein14 veel samengewerkt 
met gemeenten. Twee goede voorbeelden zijn 
de gemeente Schiedam en Almelo die naast hun 
bijdrage aan de realisatie zich ook bezig houden 
met de activatie van Schoolplein14 met buurt-
sportcoaches en combinatiefunctionarissen. 

Aanleg van Schoolplein14 op vijf scholen in Spanje 
(Barcelona).

In 2014 heeft School Lyndesteyn, een school voor 
kinderen en jongeren van vier tot en met twintig 
jaar die lichamelijk of meervoudig beperkt of 
langdurig ziek zijn, uit Beetsterzwaag een School-
plein14 gekregen.

Realisatie Schoolplein14 op vijf locaties in combi-
natie met een Speciaal Cruyff Court.

Op een Schoolplein 14 wordt 
meer gespeeld en gesport

van de docenten ervaart dat kinderen 
beter met elkaar omgaan.

43% 
85% Van de directeuren zegt dat 

Schoolplein 14 aanzet tot actiever 
gedrag.

En er  
wordt in veel 

gevallen minder 
gepest!
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‘Op het Schoolplein14 leer 
ik veel nieuwe vriendinnen 
kennen en kan ik mijn  
energie kwijt.’
ERVA YIGITER | AMBASSADEUR SCHOOLPLEIN14

Samenwerkingen

Om Schoolplein14 te realiseren is er met veel partijen 
samengewerkt: met diverse gemeenten zoals Schiedam, 
Almelo, Amsterdam, Den Haag, Heerlen en Dordrecht. 
Maar ook met andere stichtingen en schoolbesturen zoals 
stichting Zabawas, de Riki Stichting, de Onderwijsspecia-
listen, Koninklijke Kentalis en Stichting Orion.

Partners zijn niet alleen van belang voor de realisatie van 
de sportieve schoolpleinen maar dragen ook bij aan de 
activatie. Het succes van Schoolplein14 wordt namelijk 
bepaald door de gebruikers. Daarbij is een rol weggelegd 
voor de gymdocent, het sportbuurtwerk, sportvereni-
gingen en de buitenschoolse opvang 

Schoolplein14 bij Speciaal 
Onderwijs

Schoolplein14 wordt niet alleen bij reguliere scholen 
maar ook bij instellingen en scholen in het Speciaal 
Onderwijs gerealiseerd. Meer daarover staat in hoofdstuk 
vier: gehandicaptensport.

Doelstellingen 2015

75 nieuwe scholen met een Schoolplein14.

Deelname tien nieuwe gemeenten.

Proactief benaderen van gemeenten en scholen.

Vergroten betrokkenheid van deelnemende 
scholen.

Standaardiseren van procedure intern bij 
Foundation.
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Sport  
brengt mij  
in contact  
met andere 
mensen

MAJID MAGHRBI (15) 
AMBASSADEUR: SPECIAAL CRUYFF COURT 

Sport O.a. rolstoelhockey 

Handicap permanent in rolstoel

Majid sport op het speciale Cruyff Court op school. 
‘Sport is voor mij een manier om gezond te blijven, 
om een sterk lichaam te krijgen én om in contact te 
komen met andere mensen. Het geeft mij het gevoel 
dat ik ergens goed in ben. Vrijwel elke dag ben ik aan 

het sporten. Wanneer ik sport voel ik mij vrij en kan 
ik mij uiten.’
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8
MARKETING EN  

FONDSENWERVING 
Voor het werk van de Cruyff Foundation is geld nodig. Dat 
komt van bedrijven, organisaties en particuliere donateurs. 
Een belangrijke partner is de Nationale Postcode Loterij die de 
Foundation vanaf het begin financieel steunt. In 2014 werd deze 
belangrijke samenwerking voor vijf jaar verlengd. 

Hoe meer geld, hoe meer de Foundation kan doen. Daarom is 
het van belang dat mensen de Cruyff Foundation en haar werk 
kennen, waarderen en daaraan willen bijdragen.
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Om de relevantie van het werk van de Foundation te 
benadrukken, is in 2013 gekozen om de drie pijlers van 
de Foundation, Cruyff Courts, gehandicaptensport en 
Schoolplein14, te koppelen aan vier grote maatschap-
pelijk thema’s:

Gezondheid - kinderen fitter maken, strijd tegen 
overgewicht 

Leefbaarheid – samen leven, integratie

Persoonlijke ontwikkeling – groeien en jezelf 
ontwikkelen

Meedoen – geen kind staat buitenspel

Deze thema’s benadrukken de urgentie van het werk van 
de Foundation.

Ondanks de moeilijke economische tijden was 2014 een 
redelijk jaar voor de Foundation. Met name de inkomsten 
uit de eigen fondsenwervende evenementen waren 
flink verbeterd ten opzichte van het jaar ervoor. Bij de 
verlenging van sponsorcontracten zijn stappen gemaakt 
om de banden te intensiveren waardoor beide partijen 
meer profiteren van de samenwerking.

Het afgelopen jaar zagen we een trend van meer 
gelabelde inkomsten: sponsors gaven geld aan een 
bepaald project of pijler. Op zich is dit niet verontrustend, 
als er maar voldoende middelen overblijven om de 
continuïteit van ons werk te garanderen en ook de steun 
aan de gehandicaptensport te kunnen blijven geven. 
De Foundation zal blijven werken aan een goede balans 
tussen de inkomsten van de Nationale Postcode Loterij, 
de eigen fondsenwerving en de gelabelde gelden.

‘Geven is belangrijker  
dan krijgen’
JOHAN CRUYFF 



62 | HOOFDSTUK 8 - MARKETING EN FONDSENWERVING  

Sponsorhuis - partners, sponsors 
& suppliers

De Foundation zou haar werk niet kunnen doen zonder 
de steun van haar partners, sponsors en suppliers. 
Dankzij hun bijdragen en hun communicatie over de 
Foundation in hun netwerk, genieten we niet alleen 
bekendheid, maar kunnen we heel veel betekenen voor 
de jeugd. 

In 2014 is er met de meeste partners, sponsors en 
suppliers een activatieplan opgesteld om gedurende het 
jaar zoveel mogelijk de samenwerking met elke partij te 
optimaliseren. Dit heeft er toe geleid dat er meer binding 
is ontstaan met deze partijen. 

Een complete lijst van alle partners, sponsors en suppliers is 
terug te vinden op www.cruyff-foundation.org/steun-ons 

PARTNERS

Om je te verbinden aan de Foundation als partner is  
de inleg minimaal €100.000,- per jaar, exclusief activa-
tiebudget. Op dit moment hebben we vijf partners 
verbonden aan de Foundation met ieder een focus op  
een bepaald project en/of pijler. 

Doelstellingen 2014

 ö De drie pijlers, Cruyff Courts, gehandicaptensport 
en Schoolplein14, hebben per pijler minimaal twee 
partners die deze pijlers adopteren.

Evaluatie: Bij de Cruyff Courts hebben wij drie 
partners die aan deze pijler zijn verbonden, bij  
Schoolplein14 is dat één partner. Helaas hebben wij 
nog geen vaste partner voor de gehandicaptensport. 

 ö 80 Procent van de nieuwe partners komt via de 
bestaande partners.

Evaluatie: Deze doelstelling is voor honderd procent 
gehaald. De nieuwe partners komen uit het bestaande 
netwerk. 

Sponsors

Suppliers

Maatschappelijk partners

Partners
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SPONSORS

Als sponsor is de financiële inbreng minimaal €20.000,- 
per jaar exclusief activatiebudget. De Foundation heeft 
nu tien sponsors.

Doelstellingen 2014

 ö 80% van de bestaande sponsorcontracten die aflopen 
wordt verlengd voor minimaal drie jaar. 

Evaluatie: 70% van de aflopende contracten is 
verlengd met een gemiddelde duur van twee jaar. De 
verlengde contracten zijn bijna allemaal aangepast, 
financieel of in activatie, om de samenwerking sterker 
te maken.

 ö €200.000 aan extra sponsorinkomsten voor minimaal 
drie jaar

Evaluatie: niet behaald. Extra sponsorinkomsten zijn: 
€110.458,-

 ö Minimaal één nieuwe langdurige inkomstenbron aan 
de Foundation verbinden.

Evaluatie: deze doelstelling is niet behaald. Wel is in 
de tweede helft van het jaar een stagiair aangetrokken 
om te onderzoeken of het een interessante optie om 
ons te richten op nalatenschappen. 

SUPPLIERS

Suppliers dragen bij in natura. Dankzij onze suppliers 
besparen we kosten zodat er meer geld naar onze 
doelstellingen vloeit. Sinds begin 2014 wordt bij het 
suppliership ook een financiële bijdrage gevraagd van 
minimaal €12.500,-. Hiermee kan de samenwerking nog 
beter worden geactiveerd en uitgedragen. 

Doelstelling 2014

 ö Meer suppliers voor minimaal drie jaar  
contracteren.

Evaluatie: Dit jaar hebben we afscheid moeten  
nemen van drie suppliers, maar we hebben ook drie 
nieuwe suppliers aan kunnen trekken. Het totaal  
aantal suppliers is veertien.

DOELSTELLINGEN 2015

Behouden bestaande partners en sponsors.

Aantrekken nieuwe partners en sponsors.

Bij nieuwe contracten gaat altijd twintig  
procent van het bedrag naar de Foundation  
(vrij besteedbaar) en tachtig procent naar  
een bepaald project of pijler.

Intensivering van de relatie met strategische 
(sport-) marketingbureaus. Zij kunnen vanuit 
hun netwerk sponsors en activatiemogelijkheden 
aandragen.

Meer betrekken van partners, sponsors en 
suppliers bij het uitbreiden van het Foundation 
netwerk. 
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Evenementen

De Foundation organiseert elk jaar een aantal evene-
menten om geld te genereren. Dit zijn de Cruyff 
Foundation Cup, Koken met een Doel en het Cruyff 
Foundation Seminar.

Doelstellingen 2014

 ö 20 Procent extra inkomsten uit bestaande fondsenwer-
vende evenementen.

Evaluatie: er is 15% aan extra inkomsten binnen 
gekomen. Met name de opbrengst van Koken met een 
Doel was beduidend hoger dan de doelstelling.

 

CRUYFF FOUNDATION CUP

Doelstelling inkomsten:  € 105.000,-  
Gerealiseerd:   € 106.963,-

De Cruyff Foundation Cup vond dit jaar voor de tiende 
keer plaats. 

Dit jaar is de werving van de teams eerder gestart. Dat 
heeft zijn vruchten afgeworpen: er waren meer betalende 
teams dan in 2013. Verder is er een aantal partners en 
sponsors geweest dat niet alleen een eigen team op het 
veld had staan, maar ook relaties heeft gemobiliseerd om 
met een team te komen. De Cruyff Foundation Cup 2014 
gaat de boeken in als de hoogste opbrengst ooit. 

KOKEN MET EEN DOEL

Doelstelling inkomsten:  € 240.000,- 
Gerealiseerd:   € 420.550,- 

De opzet van Koken met een Doel 2014 was ten opzichte 
van 2013 weinig veranderd. De tafelprijs was wel 
verhoogd en de avond stond in het teken van School-
plein14 voor het Speciaal Onderwijs. Wat wellicht aan het 
succes heeft meegeholpen is dat dit jaar nog intensiever 
is gecommuniceerd aan alle gasten dat er op de avond 
zelf echt een financiële bijdrage werd verwacht in de 
vorm van het afnemen van één of meerdere School-
plein14 pleinen. De opbrengst was een nieuw record.

CRUYFF FOUNDATION SEMINAR 

Doelstelling inkomsten:  € 11.000,- 
Gerealiseerd:   € 10.968,-

Deze inkomsten zijn gerealiseerd via de ticketverkoop en 
hebben de ingezette doelstelling gehaald. 

DOELSTELLING 2015 

Evenaren van de inkomsten van 2014.

Uitbreiden van de band met deelnemende relaties 
naar meerdere evenementen c.q. pijlers.

Acties en fondswervende  
evenementen door derden

De Cruyff Foundation ontvangt ook inkomsten uit acties 
en evenementen die door anderen of in samenwerking 
met andere partijen worden georganiseerd. 

DE HOOGSTE WINTERTIJD

Doelstelling inkomsten:  € 25.000,- 
Gerealiseerd:   € 9.221,64

Dit jaar was er een nieuwe opzet. In plaats van een 
veertien uur durende marathon in Landgraaf werd 
er nu vijf uur geskied en gesnowboard in SnowWorld 
Zoetermeer. Ondanks de centralere locatie en kortere tijd 
valt de opbrengst fors tegen doordat er minder teams 
zich hebben ingeschreven. 
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DAM TOT DAMLOOP

Dit jaar zijn ons geen kaarten toegekend door de organi-
satie, dus hebben wij hier geen inkomsten gerealiseerd. 
Ontzettend jammer, omdat dit naast een mooie extra 
bijdrage ook een goed evenement is om samen met onze 
partners en sponsors sportief bezig te zijn.

KLEINSCHALIGE ACTIES DOOR PARTICULIEREN

Verschillende mensen organiseerden acties voor onze 
Foundation. Om dat te ondersteunen stellen wij een 
onlinetool beschikbaar, Yoco, waarmee mensen online 
fondsen kunnen werven.

Tijdens de jaarlijkse voetbaldag en kledingbeurs 
bij Desto in Utrecht is € 550,- opgehaald.

Kraamzorgorganisatie de Kraamvogel heeft ruim  
€ 2.000,- opgehaald tijdens het WK.

ACTIES DOOR BEDRIJVEN/ORGANISATIES

Club van 14 (actie met de Telegraaf): € 15.000,-

Johan Cruijff Stripboek via het Kruidvat: € 30.000,-

Toneelstuk ‘Als je niet leeft, kun je niet scoren’:  
€ 3.750,-

Verkoop van Cruyff Foundation kerstkaarten via 
Belarto: € 6.122,-

Merchandise 

Doelstelling inkomsten:  € 20.000,-  
Gerealiseerd:   € 23.000,-

De opbrengst van de webshop is met name te danken 
aan de Nationale Postcode Loterij die bijna vierduizend 
Cruyffie balletjes heeft afgenomen voor de Goede Doelen 
shop. Daarnaast is er voor ruim € 1.700,- aan Cruyff 
Library boeken verkocht. 

Fondsenwerving particulieren

Doelstelling inkomsten:  € 40.000,-  
Gerealiseerd:   € 33.133,- 

Ten opzichte van de 2013 is het aantal particuliere 
donateurs ongeveer gelijk gebleven. Eind december zijn 
er 490 structurele donateurs. Vanuit deze groep mensen 
die een machtiging hebben afgegeven, hebben we  
€ 18.850,- ontvangen. Hieronder worden overigens ook 
de betalende leden van de Kidsclub gerekend. Donateurs 
en Kidsclubleden worden niet actief geworven. De 
Foundation richt zich voor de fondsenwerving met name 
op bedrijven. 

De bestaande donateurs en leden worden zo goed 
mogelijk ‘verzorgd’ en, indien gewenst, op de hoogte 
gehouden.

De opbrengsten van de eerder genoemde kleinschalige 
acties door particulieren vallen ook binnen het bedrag 
van € 33.133,-.

DOELSTELLINGEN 2015

Eén extra fondsenwervende actie.

Uitwerken en inzetten van één structurele  
inkomstenbron.



66    |    HOOFDSTUK 13 - DE TOEKOMST66 | DE 14 VAN JOHAN

Sport is  
één van de 
belangrijkste 
dingen in  
mijn leven
NIKITA DEN BOER (23) 
AMBASSADEUR: GEHANDICAPTENATLETIEK 

Sport Wheelen – atletiek

Handicap Spina Bifida en Neurofibromatose

‘Ik wil de jeugd motiveren om te gaan sporten omdat 
ik zelf heb gemerkt hoe belangrijk sporten is voor 
lichaam en geest. Sport speelt een grote rol in mijn 
leven en is één van de belangrijkste dingen. Als ik 
heel hard met mijn wheeler over de atletiekbaan 
ga, geeft mij dat een kick. Dit wil ik ook graag 
overbrengen aan anderen.’

De Cruyff Foundation voorziet, in samenwerking  
met de Atletiekunie, in het ontwikkelen van  
breedtesporter, naar talent, naar topsporter.
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9
COMMUNICATIE 

Bekend maakt bemind. Daarom is het belangrijk dat zo veel 
mogelijk mensen weten wat de Cruyff Foundation doet en welke 
resultaten er worden bereikt. Ook willen we graag de achter-
gronden van ons werk uitdragen. De Cruyff Foundation streeft  
er naar alle drie de pijlers, Cruyff Courts, Gehandicaptensport  
en Schoolplein14 zoveel mogelijk aandacht te geven.

Onze boodschap vertellen we via onze eigen communicatie-
middelen, maar we proberen, mede vanuit kostenefficiëntie,  
ook zoveel mogelijk publiciteit te generen op tv, radio, internet, 
en in kranten en tijdschriften. De Foundation wordt daarbij 
geholpen door Hill+Knowlton Strategies.
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Voor haar werk heeft de Foundation de hulp nodig van 
anderen. Daarom streeft de Foundation er naar zoveel 
mogelijk bekendheid te genereren voor haar werk én de 
resultaten. Dat doen we op eigen kracht, maar ook samen 
met anderen. In 2014 is een professionaliseringslag 
gemaakt en zijn verschillende acties ondernomen.

Voor de samenwerking met derden, zoals 
sportbonden, zijn aparte communicatieplannen 
opgesteld.

Partners van de Cruyff Foundation hebben een 
toolkit gekregen die zij in hun communicatie 
kunnen gebruiken.

Voor Schoolplein14 krijgen de scholen een persbe-
richt toegestuurd dat ze kunnen gebruiken. Veel 
openingen krijgen aandacht in de lokale media.

Onder betaald voetbalclubs (BVO’s) is een enquête 
gehouden om te inventariseren hoe groot de 
bereidheid is de Cruyff Foundation mee te nemen 
in hun communicatie. Hier blijkt nog veel te 
winnen wat betreft communicatie.

Alle organisaties waar wij projecten van onder-
steunen zijn benaderd om te onderzoeken hoe de 
rol van de Cruyff Foundation beter zichtbaar kan 
worden. Vermelding van de steun op hun website 
is een eerste belangrijke stap.

Doelstellingen 2014

 ö Meer dan 30% van de Nederlanders kent de Cruyff 
Foundation en minimaal twee pijlers. 

Evaluatie: 29% van de mensen kent de Cruyff 
Foundation van het aanleggen van speelvelden voor 
kinderen. 25% noemt ‘kinderen gelegenheid geven te 
sporten’ als associatie met de Foundation (spontane 
bekendheid).

 ö 60% weet dat de Cruyff Foundation jeugd in beweging 
brengt (geholpen).

Evaluatie: Bij de geholpen bekendheid kent 68 
procent van de ondervraagden de Cruyff Courts.

 ö In iedere offline communicatie en actie is één van de 
drie pijlers of het merk aantoonbaar aanwezig.

Evaluatie: doelstelling is behaald dankzij gestructu-
reerde communicatie-jaarplanning.

 ö 80% van de samenwerkingspartners communiceert 
meer dan twee keer per jaar over de Cruyff Foundation. 

Evaluatie: hierover zijn geen cijfers bekend. Het 
vermoeden is dat op dit punt nog veel winst is te 
behalen.

 ö 80% van alle projecten en activiteiten krijgt relevante 
free publicity. 

Evaluatie: op basis van knipsels en online publiciteit 
lijkt de doelstelling behaald.

‘De Cruyff Foundation  
richt zich met hun 
projecten op alle  
kinderen in Nederland’
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 ö Elke activiteit van de Cruyff Foundation wordt gecom-
municeerd via de social media van de Foundation.

Evaluatie: Niet behaald. Na gesprekken met deskun-
digen op gebied van social media is besloten om niet 
alle activiteiten te posten. Het werd te veel. Alleen 
nieuwswaardige items worden geplaatst.

Imago-onderzoek

Voor het tweede achtereenvolgende jaar heeft bureau 
Trendbox een onderzoek gehouden om de naamsbe-
kendheid en het imago van de Cruyff Foundation te 
laten onderzoeken. Het onderzoek heeft online plaats-
gevonden onder circa vijfhonderd personen van achttien 
jaar en ouder.

Conclusie: de waardering voor het werk van de Cruyff 
Foundation blijft groot, voor sommige activiteiten is 
die zelfs gestegen ten opzichte van vorige jaar (91% 
tegenover 86% in 2013). Dat laatste geldt ook voor de 
donatiebereidheid. Die is gestegen in vergelijking met 
2013.

Daar tegenover staat dat de bekendheid van de 
Foundation iets is gezakt. Van 66% in 2013 naar 59 
procent in 2014. Het is een trend die volgens het onder-
zoeksbureau speelt bij alle grotere goede doelen die 
zich specifiek richten op kinderen en jongeren. De Cruyff 
Foundation staat nog steeds in de top acht van goede 
doelen voor de jeugd.

De uitdaging is om de donatiebereidheid om te zetten 
in daden. Met name in de doelgroep mannen tot 35 jaar 
zou de bekendheid van de Foundation vergroot kunnen 
worden, gekoppeld aan de bereidheid om financieel te 
ondersteunen.

Charibarometer 2014

Jaarlijks onderzoekt het bureau Mediad Goede  
Doelen-organisaties naar onder andere bekendheid, 
imago en donatiebereidheid. Enkele uitkomsten  
voor de Johan Cruyff Foundation over 2014 staan 
hieronder vermeld 

Conclusie: de Cruyff Foundation heeft op imagorangorde 
en bekend iets ingeleverd. Daarnaast is de waardering en 
de betrouwbaarheid vergroot.

Ook uit dit onderzoek blijkt dat de donatiebereidheid 
omhoog moet. Men herkent nog te weinig de urgentie 
van het werk van de Cruyff Foundation. 

Imagorangorde

Bekendheid

Waardering

Betrouwbaarheid

Donatievoorkeur* 

*Geholpen donatievoorkeur

0  10  20  30  40  50
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Hoogtepunten

Publicitaire hoogtepunten in 2014 waren: 

Schoolplein14 bij WijNederland.tv 

Vijf filmpjes bij Wij Nederland/Goedemorgen 
Nederland

Cruyff Foundation Seminar

Koningsspelen

WK Cruyff Courts 6 vs 6

Opening Cruyff Court Betondorp (Amsterdam)

Open Dag

Speciale bijlage die in maart verscheen bij NRC.

In het buitenland kreeg de opening van het Cruyff Court 
Xavi Hernández in Spanje veel aandacht van de media; 
hetzelfde gold voor het Cruyff Court Stefano Borgonovo 
in Italië.

Mediawaarde* 2014 2013

Cruyff Foundation € 2.145.658 € 1.240.559 

Cruyff Courts € 1.051.473 € 1.909.235 

Schoolplein14 € 8.104 -

Overig € 902  -

Totaal € 3.206.137  € 3.149.794 

* Dit is de mediawaarde voor Nederland en zonder 
waarde voor online media. Van de aandacht in  
buitenlandse media en de online communicatie is geen 
waarde bekend.

‘Sport is voor mij een manier 
om gezond te blijven en 
om in contact te komen met 
andere mensen’

MAJID MAGHRBI | AMBASSADEUR SPECIALE CRUYFF COURTS
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Online communicatie

WEBSITE 

Sinds de nieuwe website in 2013 is het bezoek gedaald. 
Dit was ingecalculeerd omdat besloten is geen nieuwsbe-
richten meer te publiceren op de site. Daarvoor schakelen 
we social media in. 

SOCIAL MEDIA

De sociale media van de Foundation worden meer dan 
gemiddeld bezocht (Trendbox onderzoek).

Om zo optimaal mogelijk publiciteit te generen is begin 
2014 een jaarplanning gemaakt om vast te leggen 
wanneer wat wordt gepubliceerd op welk kanaal. Op deze 
wijze is structuur aangebracht en kon vooraf een goede 
verdeling over de drie pijlers worden gemaakt.

Gezien het grote aantal activiteiten is in de loop van het 
jaar besloten om niet alles op social media te zetten, 
maar alleen die zaken die veel nieuwswaarde hebben.

Met een van onze ambassadeurs, Soufiane Touzani, zijn 
acht filmpjes gemaakt van openingen en van activiteiten 
op de Cruyff Courts. Soufiane Touzani is een bekende 
freestylevoetballer en televisiepresentator (Z@appsport). 
Zijn filmpjes met nieuwe voetbaltrucs worden wereldwijd 
miljoenen keren bekeken. Met dit project is een nieuwe 
doelgroep bereikt en heeft het werk van de Foundation 
veel extra aandacht gekregen.

Voor ‘De 14 van Johan’ is een tumblr site in het leven 
geroepen waarop nieuws en achtergrondverhalen staan.

Op alle social media kanalen is een sterke stijging te zien. 
Een aandachtspunt is dat het veelal om korte berichten 
gaat. Voor de toekomst zullen we nog gerichter te 
moeten werk gaan om te kijken welk kanaal we waarvoor 
moeten inzetten. Want de Foundation wil niet alleen 
laten weten dát er iets gebeurt, maar vooral ook de 
achtergronden delen, waarom dit werk zo belangrijk is.

2011 2012 2013 2014

 Aantal bezoekers 



2011 2012 2013 2014

Unieke bezoekers 



2011 2012 2013 2014

Bezochte pagina’s



2011 2012 2013 2014

Pagina’s per bezoeker



min

min

min

2011 2012 2013 2014

Gemiddelde duur bezoek



73 | JAARVERSLAG JOHAN CRUYFF FOUNDATION

Nieuwsbrieven

6 x Algemene digitale nieuwsbrief  
februari, april, mei, juni, oktober, december

2 x Schoolplein14 nieuwsbrief april, december

1 x Cruyff Courts nieuwsbrief april

1 x Internationale nieuwsbrief november

2 x Voortgangsdigi maart, november

4 x Cruyffie’s Kidsclub  
juli, augustus, september, december

1 x Speciaal onderwijs nieuwsbrief oktober

2 x Partner nieuwsbrief augustus, september 

De algemene nieuwsbrieven worden naar ongeveer 
9.000 contacten verstuurd. De andere nieuwsbrieven 
hebben een lagere oplage omdat ze naar een specifieke 
doelgroep gestuurd zijn.

Persberichten

In 2014 zijn er 54 persberichten verstuurd. De meeste 
persberichten gingen over openingen van de verschil-
lende Cruyff Courts. Andere onderwerpen waren:  
‘De 14 van Johan’, het NK en WK Cruyff Courts 6 vs 6 en 
de Open Dag. De meeste van deze berichten zijn naar 
lokale en regionale media verstuurd.

Facebook likes

Twitter volgers

Instagram volgers

Linkedin volgers
Views Youtube kanaal

142 abonnees

911 abonnees

Social media
volgers
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Informatiepakket

Via de website kunnen informatiepakketten worden 
opgevraagd over het werk van de Foundation. Dit gebeurt 
vooral door scholieren die een spreekbeurt houden. In 
2014 werden 94 pakketten opgevraagd.

Eigen evenementen*

De Cruyff Foundation was ook in 2014 organisator 
van een groot aantal evenementen. Daarnaast was de 
Foundation betrokken bij verschillende initiatieven.

Het belangrijkste doel dit jaar was het vergroten van de 
waardering voor de Cruyff Foundation als organisatie die 
de jeugd in beweging brengt én houdt.

Alle events waar de Foundation aan verbonden is moeten 
daar middels een wervende communicatie en hoge 
merkwaarde aan bijdragen.

De evenementen zijn onder te verdelen in de volgende 
categorieën: 

Events voor jeugd (met een handicap); NK & WK 
Cruyff Courts 6 vs 6 en de Open Dag.

Events gericht op fondsenwerving; Cruyff 
Foundation Cup, Dam tot Damloop en Koken met 
een Doel.

Events gericht op communicatie en/of relatie-
management; Cruyff Foundation Seminar, Johan 
Cruijff Schaal en de Vrijwilligersdag.

Events door derden; de Foundation was 
betrokken bij de Hoogste Wintertijd (gericht op 
fondsenwerven) en Het Fitte Brein (gericht op 
communicatie).

OPEN DAG

Elk jaar organiseert de Foundation in september een 
Open Dag. Kinderen kunnen op deze dag deelnemen  
aan tal van sporten en ervaren hoe leuk het is om samen 
te sporten.

De doelstelling was duizend deelnemers, maar door 
het te laat versturen van de uitnodiging, is dat aantal 
op achthonderd uitgekomen. Op communicatiegebied 
heeft de Open dag ruimschoots aan haar doelstellingen 
voldaan.

CRUYFF FOUNDATION SEMINAR

Met het jaarlijkse Cruyff Foundation Seminar willen we 
betrokkenen bij elkaar brengen, kennis delen, inspi-
reren en verbinden. Dit gebeurt aan de hand van de 
presentaties en lezingen. Met Prof. Erik Scherder had 
het seminar een prominente en actuele keynote spreker. 
Het aantal deelnemers was zeshonderd, tweehonderd 
minder dan begroot. De doelstelling om break-even te 
draaien werd niet behaald, ondanks de lagere kosten dan 
begroot. Helaas vraagt de organisatie van het Seminar 
ieder jaar veel tijd van de medewerkers. Daarom is 
besloten de frequentie naar een keer per twee jaar te 
wijzigen.

Doelstelling inkomsten : € 11.000,- 
Gerealiseerd: € 10.968 ,-

Doelstelling 2015/2016 

Evenaren van de inkomsten van 2014.

Uitbreiden van de band met deelnemende relaties 
naar meerdere evenementen c.q. pijlers.

*De evenementen die georganiseerd zijn om inkomsten te werven, worden besproken onder Marketing en 
Fondsenwerving. Events die een directe relatie hebben met de Cruyff Courts, zoals het NK & WK Cruyff Courts 6vs6  
komen in hoofdstuk 4 aan de orde. 
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KONINGSSPELEN

In 2014 is een aparte Stichting Koningsspelen opgericht. 
Die is verantwoordelijk voor de organisatie van de Spelen. 
De Cruyff Foundation, samen met de Krajicek Foundation, 
initiatiefnemer van dit evenement, is hierbij niet actief 
betrokken. Wel houden we een vinger aan de pols wat 
betreft marketing, communicatie en het uitdragen van de 
naam Cruyff Foundation.

Doelstellingen 2015

70% van de Nederlanders kent de Cruyff 
Foundation (geholpen).

35% kent minimaal twee pijlers (geholpen).

25% waardeert het werk van de Foundation  
(per pijler).

‘Sport is een mooi middel om 
jongeren met verschillende 
achtergronden dichter bij 
elkaar te brengen.’
BELAID NAHARI | AMBASSADEUR COMMUNITY PROGRAM
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Met een 
team kun  
je echt  
samen  
spelen

MIKE VAN VLIET (10) 
AMBASSADEUR: SCHOOLPLEIN14  

Sport Korfbal

Handicap Doof/slechthorend

‘Ik houd van bewegen en vind het heel erg spannend 
dat mijn school een Schoolplein14 krijgt. Het meest 
houd ik van balsporten. Ik zit op korfbal in het D1 
team samen met mijn tweelingbroer. Ik vind het leuk 
om doelpunten te maken en dat je elkaar dan de high 
five geeft. Alleen met de bal spelen vind ik saai, 
maar met een team kun je echt samen spelen.’ 

Naast de Cruyff Courts in de wijk, realiseert de Cruyff 
Foundation ook Speciale Cruyff Courts bij instellingen 
voor kinderen met een handicap. Een Speciaal Cruyff 
Court is een veldje dat is aangepast aan de behoeften 
en wensen van kinderen met een handicap.
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10
HET TEAM

Het team omvat iedereen, betaald of onbetaald, die een bijdrage 
levert om onze missie om jeugd in beweging te brengen, te 
realiseren. De Foundation streeft er nadrukkelijk niet naar 
om in aantal betaalde medewerkers te groeien, want we zijn 
een organisatie die zo min mogelijk wil spenderen aan eigen 
uitgaven. Door het aantrekken van de juiste partners om mee 
samen te werken en het inzetten van gemotiveerde vrijwilligers 
zoekt de Foundation wel wegen om meer bekendheid, draagvlak 
en impact te genereren en daarmee de donatiebereidheid te 
vergroten.

We realiseren ons dat de samenleving sneller verandert dan ooit. 
De Cruyff Foundation wil een organisatie zijn die snel kan in 
spelen op veranderende omstandigheden. 
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Kantoor

Per 31 december 2014 stonden er 14 mensen op de 
loonlijst van de Cruyff Foundation. Van deze mensen 
hebben er acht een vast contract. Zes hebben een tijdelijke 
aanstelling. In de maand januari en de periode mei t/m 
september was een tijdelijk medewerker in dienst in 
verband met twee zwangerschapsverloven. Gedurende het 
jaar zijn er zes stagiaires ingezet ter ondersteuning van alle 
werkzaamheden.

Carole Thate 
Directeur

Esther Bilgiç   
Office manager

Miranda van Holstein 
Manager Sportprojecten

Gino Laloli 
Projectmedewerker

Ilja van Holsteijn 
Manager Cruyff Courts

Ivo Smit 
Accountmanager Cruyff Courts

Jeroen Molenaar 
Medewerker Cruyff Courts

Niek Amelink 
Project coördinator Cruyff Foundation  
Community Program

Kristiaan Timman  
Manager Events

Joyce Rommelaar  
Manager Marketing en Fondsenwerving

Jorien Olthof 
Medewerker Marketing en Fondsenwerving

Bernadette van Bendegom  
Manager Communicatie

Mariëlle Hoogland  
Coördinator communicatie projecten

Marije Holman  
Medewerker communicatie

Geertje Planken  
Tijdelijke medewerker in januari i.v.m.  
zwangerschapsverlof Bernadette van Bendegom

Balou Smulders  
Tijdelijke medewerker van mei t/m september i.v.m.  
zwangerschapsverlof Mariëlle Hoogland

‘Alleen kun je niets,  
je moet het samen doen’
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WERKZAAMHEDEN DIRECTEUR

De algemene taak van de directeur bestaat uit het 
ontwikkelen en, na goedkeuring door het bestuur, 
uitvoeren van het beleid van de Cruyff Foundation. 
Daarnaast is zij o.a. verantwoordelijk voor de voorbe-
reiding en uitvoering van de besluiten van het 
bestuur, voor zover deze zijn of worden opgedragen; 
management op kantoor; het (laten) opstellen van een 
jaarlijks werkplan en begroting en dit ter goedkeuring 
voor te leggen aan het bestuur; uitvoering van het 
jaarlijkse werkplan en begroting en financieel beheer. 
Een compleet overzicht van de werkzaamheden van de 
directeur is terug te vinden in het directiereglement  
dat is op te vragen bij de Cruyff Foundation. 

Eind 2014 zijn de contouren bepaald voor de “World of 
Johan Cruyff” met als doel de samenwerking tussen de 
verschillende Cruyff organisaties te optimaliseren. Begin 
2015 zal de “World of Johan Cruyff” worden opgezet. 
Carole Thate zal dan haar functie als directeur bij de 
Johan Cruyff Foundation neerleggen en de leiding over 
de “World of Johan Cruyff” op zich nemen. Niels Meijer, 
manager van Johan Cruyff Institute Nederland, zal Carole 
opvolgen als directeur van de Johan Cruyff Foundation.

ZIEKTEVERZUIM

In 2014 bedroeg het ziekteverzuim van de Cruyff 
Foundation 1,31%. Dit is een daling ten opzichte van 2013 
(toen was het 2,87%). In dit verzuimpercentage is het 
verzuim t.g.v. zwangerschappen niet meegerekend.

PERSONEELSKOSTEN

Een compleet overzicht van de personeelskosten is terug 
te vinden in het financiële jaarverslag. In 2014 bedroegen 
de salarissen en sociale lasten in totaal € 621.884,-. 
De overige personele lasten zoals vergoeding voor de 
zorgverzekering, sportabonnementen, leasefietsen en 
vakantiegeld, bedroegen € 49.316,-. De pensioenlasten 
waren € 52.288,-.

KANTOOR BARCELONA

Naast het hoofdkantoor in Amsterdam heeft de Cruyff 
Foundation een kantoor in Barcelona. Ondanks de naam 
en dezelfde doelstelling werken beide Foundations onder 
een eigen bestuur. Susila Cruijff is overkoepelend lid van 
beide besturen, met als speciale taak het bewaken van 
overall visie, en de samenwerking tussen beide kantoren 
waar mogelijk te bevorderen. 

Op het kantoor In Barcelona zijn vier betaalde 
medewerkers actief.

‘Ik wil niet alleen een voorbeeld 
zijn voor Tilburg, maar voor 
heel Nederland’ 
AHMED HASHI | AMBASSADEUR CRUYFF COURTS
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Bestuur

Johan Cruijff is sinds 2012 beschermheer van de 
Foundation. De familie Cruijff blijft vertegenwoordigd  
in het bestuur van de Foundation door Susila Cruijff.  
De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor  
hun werkzaamheden. Het bestuur van de Foundation 
bestond in 2014 uit onderstaande personen. 

Frank Weijers 
Voorzitter (2009 – 2019) 
• CEO Unilever Benelux

Henk van der Kwast 
Penningmeester (2006 – 2016) 
• CEO Stern Groep
• Penningmeester Nederlandse Golf Federatie

Pim Berendsen 
Lid (2013 – 2018) 
•  Director Corporate & Business Development bij  

Van Gansewinkel
• Bestuurslid Universiteitsfonds, Tilburg University

Susila Cruijff 
Lid (2012 – 2017)

Michael van Praag 
Lid (2012 – 2017)
• Bondsvoorzitter KNVB
• Lid UEFA Bestuur
•  Ambassadeur ‘Op weg naar een veilig sportklimaat’ 

(VSK)

Ewald Kist 
Lid (2005 – 2015) 
•  Directeur/eigenaar investeringsmaatschappij  

Rinefardo Beheer B.V.

Leo van Wijk 
Lid (2005 – 2015)

Bestuursleden worden voor een periode van vijf jaar 
benoemd. Herverkiezing kan tweemaal. In speciale 
gevallen is een uitzondering hierop mogelijk. Het bestuur 
van de Cruyff Foundation beslist over een dergelijke 
uitzondering. Het bestuur functioneert op afstand en 
houdt zich voornamelijk bezig met het beoordelen van 
het jaarlijkse werkplan inclusief bijbehorende begroting, 
de jaarrekening en -verslag. Via tussentijdse rapportages 
stelt het bestuur zich als klankbord op voor de directie en 
medewerkers van de Foundation. In 2014 is een nieuwe 
voorzitter benoemd. Het bestuur is in 2014 twee keer 
bijeengekomen. 

‘Het is voor mij een grote eer 
om jonge kinderen te 
stimuleren om te gaan sporten’
CHAIMA AAFER | AMBASSADEUR COMMUNITY PROGRAM
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DE TAKEN VAN HET BESTUUR ZIJN: 

Eindverantwoordelijk voor de gang van zaken bij 
de Johan Cruyff Foundation

Toezicht houden op het beleid 

Adviseren van de directeur

Goedkeuren van het jaarplan en de begroting

Scheiding toezicht houden en uitvoeren 
De directeur en het bestuur hebben verschillende 
taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. 
De onderscheiden taken, bevoegdheden en verant-
woordelijkheden zijn vastgelegd in de statuten en het 
directiereglement. 

Profielen en achtergrond 
Bij het benoemen van bestuursleden wordt gekeken 
naar de achtergrond en affiniteit van de (toekomstige) 
bestuursleden met de Cruyff Foundation en hun link 
hiermee.

Bestuurslid Aandachtsgebied

Leen Hollander Bedrijfsleven, netwerk

Ewald Kist  Financiële instellingen,  
bedrijfsleven

Leo van Wijk  Bedrijfsleven,  
internationalisering

Henk van der Kwast Financiën

Frank Weijers Marketing, fondsenwerving

Susila Cruijff Familie

Michael van Praag Sport, besturen

Pim Berendsen Bedrijfsleven, marketing

CODE GOED BESTUUR

Het bestuur en de directie van de Cruyff Foundation 
onderschrijven de drie grondbeginselen van Goed 
Bestuur die zijn beschreven in de Code Goed Bestuur 
voor Goede Doelen (Vereniging Fondsenwervende 
Instellingen, 2005) en die het CBF (Centraal Bureau 
Fondsenwerving) in 2008 heeft opgenomen in het 
Reglement CBF-Keur:

binnen de instelling dient de functie ‘toezicht 
houden’ duidelijk te zijn gescheiden van het 
‘besturen’ dan wel ‘uitvoeren’;

de instelling dient continu te werken aan een 
optimale besteding van middelen zodat effectief 
en doelmatig gewerkt wordt aan het realiseren van 
de doelstelling;

de instelling streeft naar optimale relaties met 
belanghebbenden, met gerichte aandacht voor 
de informatieverschaffing en de ontvangst en 
verwerking van wensen, vragen en klachten.

Vrijwilligers

Voor de uitvoering van alle events is de Cruyff Foundation 
afhankelijk van vrijwilligers. Eind 2014 stond het 
aantal actieve vrijwilligers dat zich inzet voor de Cruyff 
Foundation op 168 vrijwilligers. 

Vrijwilligers worden ingezet bij de verschillende evene-
menten zoals de Open Dag, Cruyff Courts 6 vs 6 en het 
NK en WK. Daarnaast hebben vrijwilligers op kantoor 
geholpen met werkzaamheden en met voorbereidingen 
voor de events. De Foundation zal dit in 2015 conti-
nueren en zo mogelijk uitbreiden. Het overstappen op 
een andere werkomgeving zal het werken op afstand 
met deze groep vergemakkelijken. Het vergroten van de 
poule met vrijwilligers is afgelopen jaar niet gelukt. Het 
aantal vrijwilligers dat zich aanmeldt is bijna gelijk aan 
het aantal personen dat zich niet meer kan inzetten door 
bijvoorbeeld verhuizing of het vinden van een baan.
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NIEUWE VRIJWILLIGERS

Nieuwe vrijwilligers worden uitgenodigd voor een 
persoonlijk gesprek. Zij krijgen het vrijwilligersboekje 
waarin de gedragscode, kernwaarden en spelregels over 
vrijwilligerswerk bij de Cruyff Foundation staan vermeld. 
Alle vrijwilligers vragen we om een verklaring omtrent 
goed gedrag (VOG).

VRIJWILLIGERSDAG

Ook in 2014 organiseerde de Cruyff Foundation een 
vrijwilligersdag. De Cruyff Foundation organiseert deze 
dag om iedereen te bedanken voor zijn inzet. De dag 
werd voor het eerst door eventvrijwilligers georganiseerd 
en vond plaats bij The Beach in Aalsmeer. Ruim 35 vrijwil-
ligers hebben deelgenomen aan deze dag.

Ambassadeurs & ‘De 14 van 
Johan’

De Foundation kan rekenen op de inzet van tal van 
(oud-) sporters en bekende Nederlanders die vrijwillig 
meehelpen bij activiteiten, evenementen en projecten. 
Mede dankzij hun steun en inzet krijgen belangrijke 
thema’s zoals het belang van sport voor kinderen met 
een handicap, ruime aandacht. De Foundation heeft 
geen vaste poule van ambassadeurs die ingezet wordt 
als het gezicht van de Foundation. Dit is een bewuste 
keuze omdat de Foundation natuurlijk Johan Cruijff als 
voornaamste ambassadeur heeft. 

Ook ‘De 14 van Johan’ behoren tot de Cruyff Foundation 
ambassadeurs. Zij worden bij verschillende activiteiten 
van de Foundation ingezet. Deze ’14 van Johan’ zijn een 
mooie afspiegeling van de activiteiten van de Cruyff 
Foundation. Omdat niet iedere jongere even vaardig en 
actief is op social media, en de een meer initiatiefvol is 
in het uitdragen van het werk van de Foundation dan de 
ander, moet er vanuit de Foundation meer inspanning 
gedaan worden om ‘De 14 van Johan’ te begeleiden. 

‘Sport is mijn leven’
ROBIN VAN DAMME | AMBASSADEUR GEHANDICAPTENATLETIEK
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Via de Foundation  
kan ik sneller  
veel mensen 
bereiken en 
vertellen over 
mijn ervaringen
RICK SMEETS (17) 
AMBASSADEUR: SPORTIEF MET DIABETES   

Sport Voetbal 

Handicap Diabetes

Rick is dol op voetbal en besteedt hier, ondanks zijn 
diabetes, wekelijks veel tijd aan. ‘Ik vind het leuk 
om iedereen die het maar horen wil iets te vertellen 
over mijn ervaringen met diabetes in combinatie 
met topsport. Ik weet dat het mogelijk is. Via de 
Foundation bereiken wij veel sneller meer mensen 
om over onze ervaringen te vertellen.’ 

De samenwerking tussen de Cruyff Foundation en Bas 
van de Goor Foundation richt zich op drie initiatieven: 
Junior Cup Diabetes, Sportkampen en Sportdagen. 
Alles met het oog om kinderen met diabetes te laten 
sporten.
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FINANCIEEL OVERZICHT
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Staat van baten en lasten over 2014

Baten   Realisatie 2014 Begroting 2014 Realisatie 2013

Baten uit eigen fondsenwerving   € 3.470.651 € 3.355.032 € 2.060.586

Baten uit acties van derden   € 1.831.893 € 2.249.950 € 1.693.725

Rentebaten en baten uit beleggingen   € 82.184 € 80.000 € 74.145

Som der baten   € 5.384.728 € 5.684.982 € 3.828.456

Lasten     
Besteed aan doelstellingen     

Pijler: Sport Jeugd met een Beperking   € 1.447.271 € 1.495.023 € 1.623.898

Pijler: Cruyff Courts   € 1.518.482 € 2.203.339 € 998.344

Pijler: Schoolplein14   € 1.378.837 € 1.320.311 € 377.293

Voorlichting en bewustmaking   € 356.785 € 535.606 € 336.342

    € 4.701.375 € 5.554.279 € 3.335.877
Werving baten     

Kosten eigen fondsenwerving   € 297.909 € 337.932 € 302.588

Kosten acties van derden   € 124.621 € 76.326 € 109.917

Kosten verkrijging subsidies   € 13.155 € 13.163 € 12.995

    € 435.684 € 427.421 € 425.500
Beheer en administratie     

Kosten beheer en administratie   € 92.082 € 92.140 € 90.968

Som der lasten   € 5.229.140 € 6.073.840 € 3.852.345

Resultaat   € 155.588 € (388.858) € (23.889) 
      
Resultaatbestemming 2014      
Toevoeging /(onttrekking) aan:      

Continuïteitsreserve   € 76.704    

Bestemmingsreserves   € (134.145)

Bestemmingsfonds   € 202.000 

Overige reserves   € 11.028     

    € 155.588     

De cijfers van het jaar 2013 in bovenstaand overzicht wijken af van de jaarrekening 2013. De reden hiervan is dat de cijfers van 2013 zijn aangepast 

naar de nieuwe verdeelsleutel die vanaf 2014 wordt gehanteerd om zo de cijfers goed te kunnen vergelijken o.b.v. dezelfde verdeelsleutel.

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. De overige reserves zullen zoveel mogelijk in 2015 en volgende jaren worden besteed aan de 

drie pijlers van de Cruyff Foundation: Cruyff Courts, Schoolplein14 en gehandicaptensport.



88 | HOOFDSTUK 11 - FINANCIEEL OVERZICHT

Jaarrekening

BALANS PER 31 DECEMBER 2014

(na bestemming resultaat) 

      2014     2013
Activa         

Materiële vaste activa    € 62.475    €  22.616 

Vorderingen    € 2.745.670     € 2.294.536 

Liquide middelen    € 6.681.966    € 4.565.049 

     €  9.490.111   € 6.882.201 

        

Passiva        

Reserves en fondsen        

Reserves        

Continuïteitsreserve  € 1.477.662    € 1.400.958   

Bestemmingsreserves  € 1.068.413    €  1.202.558

Bestemmingsfonds   € 535.961   € 333.961 

Overige reserves  € 290.540    €  279.512   

     €   3.372.576   €  3.216.989

Langlopende schulden    € 106.375   € 110.558

Kortlopende schulden    € 6.011.159     € 3.554.654 

     € 9.490.111    €  6.882.201 

Een volledig financieel overzicht is terug te vinden in ons financiële jaarverslag welke is op te vragen of te downloaden via onze website.
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Begroting 2015

 Begroting 2015 Realisatie 2014 Begroting 2014 Realisatie 2013 
Baten

Baten uit eigen fondsenwerving € 3.392.000 € 3.470.651 € 3.355.032 € 2.060.586

Baten uit acties van derden € 2.045.000 € 1.831.893 € 2.249.950 € 1.693.725 

Rentebaten en baten uit beleggingen € 80.000 € 82.184 € 80.000 € 74.145

Som der baten € 5.517.000 € 5.384.728 € 5.684.982 € 3.828.456 

    
Lasten     

Besteed aan doelstellingen     

Pijler: Sport Jeugd met een Beperking €  1.526.252 € 1.447.271 € 1.495.023 € 1.623.898

Pijler: Cruyff Courts € 2.286.636 € 1.518.482 € 2.203.339 € 998.344

Pijler: Schoolplein14 € 1.087.112 € 1.378.837 € 1.320.311 € 377.293

Voorlichting en bewustmaking € 380.000 € 356.785 € 535.606 € 323.347  

 € 5.280.00 € 4.701.375 € 5.554.279 € 3.335.877

Werving baten     

Kosten eigen fondsenwerving € 352.000 € 297.909 € 337.932 € 263.602

Kosten acties van derden € 77.000 € 124.621 € 76.326 € 135.907

Kosten verkrijging subsidies € 15.000 € 13.155 € 13.163 € 38.986

 € 444.000 € 435.684 € 427.421 € 438.495

Beheer en administratie   

Kosten beheer en administratie € 95.000 € 92.082 € 92.140 € 142.949

Som der lasten € 5.819.000 € 5.229.140 € 6.073.840 € 3.852.345

 

    
Resultaat € (302.000) € 155.588 € (388.858) € (23.889) 

  CBF%=10%   CBF%=9%   CBF%=10%   CBF%=12% 
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TOEKOMST

De vier thema’s die aan de basis liggen van het werk van de 
Cruyff Foundation krijgen steeds meer aandacht in de samen-
leving. Gezondheid, leefbaarheid, persoonlijke ontwikkeling en 
iedereen erbij betrekken, zijn onderwerpen die dagelijks in de 
media terugkomen.
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Iedereen wil graag gezond zijn en het zo lang mogelijk 
blijven. Dat maakt iemand gelukkig en is uit maatschap-
pelijk kostenoogpunt zeer interessant. Door jeugd in 
beweging te brengen, draagt de Johan Cruyff Foundation 
een belangrijk steentje bij aan dit thema. Want als 
kinderen vroeg leren hoe leuk het is om actief te zijn,  
en ze de mogelijkheid hebben om te bewegen, dan  
zullen ze dat hun hele leven blijven doen.

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 zijn stuk voor 
stuk thema’s die bijdragen aan een betere wereld.

Op deze fronten wil de Foundation een bijdrage leveren. 
Dat doen we door jeugd te laten bewegen. Maar dat 
kunnen we niet alleen. We willen nog bekender met 
ons werk worden en nog meer gewaardeerd. We blijven 
zoeken naar sterke partners om mee samen te werken. 
Dat kunnen scholen of verenigingen zijn, maar ook 
overheden en bedrijven.

In 2015 komen we met een methode om de impact van 
ons werk te meten. Met het cijfermatig onderbouwen van 
onze argumenten, kunnen we aantonen hoe effectief het 
werk van de Foundation is.

Ook 2015 wordt zeker weer een druk jaar voor de 
Foundation. 

Voor de gehandicaptensport gaan we bij dertig 
speciaal onderwijsscholen een Schoolplein14 
aanleggen en vier Speciale Cruyff Courts. De 
samenwerking met de zeven sportbonden zal 
worden geïntensiveerd.

In 2015 zal het 200ste Cruyff Court worden 
geopend, een bijzondere gelegenheid. 

Zeven velden staan op de planning om vervangen 
te worden en bij drie Courts komen multifuncti-
onele faciliteiten. 75 Veldjes worden voorzien van 
een kraanwatertappunt.

In samenwerking met sportbonden gaan we  
activiteiten ontwikkelen op de Courts.

Ook internationaal komen er velden bij en wordt 
een vervangingsmodel ontwikkeld.

Op 75 nieuwe scholen gaan kinderen meer 
bewegen door het project Schoolplein14. 
Gemeenten en scholen zullen actief benaderd 
worden mee te doen met Schoolplein14.

Om alle onze plannen te kunnen financieren, is geld 
nodig. De jaarlijkse bijdrage van de Nationale Postcode 
Loterij is van heel groot belang en we zijn dan ook blij 
dat de samenwerking ook voor de komende vijf jaar weer 
is gegarandeerd (2015-2019). Met bestaande partners 
gaan we de banden nog nauwer aantrekken om allebei 
zoveel mogelijk profijt te hebben van de samenwerking. 
We blijven zoeken naar nieuwe mogelijkheden om geld 
voor onze missie te vinden: met de organisatie van eigen 
evenementen en het aantrekken van nieuwe sponsors en 
partners.

Ook in 2015 werken we voortvarend aan onze missie. 
Daar kunnen we ieders hulp bij gebruiken.

Doelstelling 2020

We hebben een internationale beweging gecreëerd  
om de jeugd in beweging te brengen en te houden  
door een duidelijke, relevante en onderscheidende 
boodschap en projectaanpak.
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Ik wil me 
plaatsen  
voor de  
Winterspelen  
in 2018
JEROEN KAMPSCHREUR (23) 
AMBASSADEUR: AANGEPAST SKIËN 

Sport Zitskiën 

Handicap geboren zonder schenen en slecht ontwikkelde kniegewrichten

‘In 2010 deed ik mee met een FUNdament tot Talent 
dag van de Cruyff Foundation en de NSkiV. Ik ben 
nu gemiddeld acht weken per jaar in het buitenland 
om te trainen en aan wedstrijden mee te doen. Ik zit 
in het beloftenteam en was ik in maart in Sochi om 
te kijken en te leren. Ik ga keihard trainen om me te 
plaatsen voor de Winterspelen in 2018.’ 

In samenwerking met de Cruyff Foundation en 
NOC*NSF is de NSkiV hard bezig met het aanbod van 
aangepaste wintersporten vergroten. Gezamenlijk 
is in 2010 het traject ‘Van FUNdament tot Talent’ 
opgestart zodat jongeren met een lichamelijke 
beperking een traject wordt aangeboden van 
beginnende wintersporter tot topsporter.
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13
DE NATIONALE POSTCODE 

LOTERIJ
Al ruim 16 jaar ontvangt de Cruyff Foundation steun van de 
Goede Doelen Loterijen. De Nationale Postcode Loterij en 
VriendenLoterij geloven in de missie van de Foundation en 
zijn daarom dan ook partners van het eerste uur. Dankzij alle 
deelnemers heeft de Cruyff Foundation sinds 1998 in totaal  
€ 44.559.725 aan verschillende projecten kunnen besteden.  
Met dit bedrag zijn onder andere ruim 180 Cruyff Courts 
wereldwijd gerealiseerd waar jaarlijks duizenden kinderen 
sporten en spelen. Door mee te doen met de Nationale  
Postcode Loterij steunt u met 50% van uw inleg de Cruyff 
Foundation en nog 80 andere goede doelen.



Dankzij u.

We komen 
ook op 
plekken
zonder 
postcode.

Deze meisjes hier denken maar aan één ding: de bal. Op de Cruy� 
Courts, een wereldwijd initiatief van de Johan Cruy� Foundation, 
wordt gesport. Maar het is meer dan een  veldje: de kinderen hebben 
weer veilige speelruimte in hun wijk. Ze leren er samenwerken, voor 
zichzelf én voor anderen opkomen, winnen en verliezen; belangrijke 
vaardigheden waarmee ze het in hun leven ver kunnen schoppen. 
Deelnemers van de Postcode Loterij: bedankt. U maakt steun aan de 
Johan Cruy� Foundation en 91 andere organisaties mogelijk.

Dankzij de deelnemers groeide een Nederlandse loterij-initiatief 
uit tot de grootste fondsenwerver ter wereld. De Postcode Loterijen 
geven niet alleen veel prijzen weg, maar schonken ook al meer dan 
6,5 miljard euro aan goede doelen. De Johan Cruy� Foundation 
heeft sinds 2010 een bijdrage ontvangen van € 9,5 miljoen.  
Met elkaar kunnen we het verschil maken, ook in de komende 
jaren. Voor een betere, duurzame en rechtvaardige wereld: 
postcodeloterij.nl 
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Met hard 
trainen  
kun je  
veel 
bereiken
CORNÉ DE KONING (23) 
AMBASSADEUR: AANGEPAST ROEIEN

Sport Roeien

Handicap aangeboren beenafwijking

‘Ik probeer naast mijn baan zo veel en zo hard 
mogelijk te trainen om steeds beter te worden. Ik leef 
gezond en houd mijn lichaam in zo’n goed mogelijke 
conditie. Ik denk dat ik mensen kan laten zien dat er 
veel haalbaar is als je ergens maar hard genoeg voor 
werkt. Met hard trainen kan je veel bereiken.’ 

Samen met de KNRB wil de Cruyff Foundation het 
roeien onder de gehandicapte jeugd stimuleren.



97 | JAARVERSLAG JOHAN CRUYFF FOUNDATION



Colofon

Tekst 
Johan Cruyff Foundation  
Pim van Rooijen

Fotografie 
United State of Fans (‘De 14 van Johan’) 
Broer van den Boom 
Ilja van Holsteijn 
Linda de Niet 
Herman van der Wulp 
Johan Cruyff Foundation 

Vormgeving 
TOMIS visuele communicatie 

Druk 
Zwaan Printmedia

© Copyright Johan Cruyff Foundation





Johan Cruyff Foundation
Olympisch Stadion 5 | 1076 DE Amsterdam | Nederland
www.cruyff-foundation.org | info@cruyff-foundation.org

 cruyfffoundation |   @JCFoundation |  johancruyfffoundation  


