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VOORWOORDNIELS MEIJER

‘2020 wordt een jaar waarin we nog meer 
ruimte geven aan kinderen. Ruimte waar ze 
zich kunnen ontwikkelen, ruimte om vrienden 
te maken en ruimte waar ze hun fysieke en 
mentale gezondheid kunnen verbeteren. 
Ruimte om het beste uit zichzelf te halen.’ Met 
deze woorden sloten we vorig jaar af, op de 
drempel van de wereldwijde coronacrisis. Het 
werd een jaar vol serieuze uitdagingen.

Ondanks alle restricties is het gelukt om ruimte 
te geven aan kinderen en jongeren die dat nodig 
hebben. En daarbij haal ik graag een favoriete 
quote van Johan Cruijff aan: ‘Elk nadeel heb 
z’n voordeel.’ De coronacrisis daagt ons uit. En 
dankzij de vasthoudende inzet van het team, 
trouwe support van onze ambassadeurs en 
vrijwilligers, professionele samenwerking met 
organisaties en instellingen en constructieve 
partnerships is het in deze moeilijke tijd gewoon 
gelukt kinderen en jongeren te bereiken. 

CRUYFF COURTS
We zetten ons al jaren in voor kinderen 
en jongeren. Kinderen uit aandachts- en 
achterstandswijken, kinderen met een beperking. 
Het is een grote wens van de familie Cruijff om 
ook iets te betekenen voor vluchtelingenkinderen. 
In januari reisde ik met Susila Cruijff en Johnny 
de Mol af naar de vluchtelingenkampen op het 
Griekse eiland Lesbos. Samen met Movement On 
The Ground realiseren we op Lesbos en Samos 
3 Cruyff Courts, met steun van de deelnemers 
van de Nationale Postcode Loterij. Voor Susila 
en mij was het de eerste keer dat we de situatie 
ter plekke zagen. Het maakte op ons beiden 
ongelooflijk veel indruk. De Cruyff Courts op de 
Griekse eilanden móeten er komen. 

Fantastisch dat het eerste Cruyff Court inmiddels 
vol enthousiasme in gebruik is genomen. 
En natuurlijk hadden we gehoopt verder te 
zijn. Maar in het najaar is het overbevolkte 

vluchtelingenkamp Moria door brand nagenoeg 
geheel verwoest. De wederopbouw vraagt tijd en 
aandacht. De realisatie van de velden in Lesbos is 
uitgesteld tot 2021.

EFFECTEN CORONA 
In ons werk voelen we de effecten van de 
coronapandemie, in Nederland en de rest van de 
wereld. In Zuid-Afrika, Maleisië en het Verenigd 
Koninkrijk moesten alle Cruyff Courts sluiten. 
Voetbalprogramma LaLeague is in zowel Brazilië 
als Nicaragua uitgesteld. Activiteiten worden 
online gedraaid. Fondsenwerving blijft een 
serieuze uitdaging. Wij zeggen: als het niet kan 
zoals het moet, dan moet het zoals het kan. 

Kwetsbare kinderen en jongeren hebben in deze 
tijd écht minder mogelijkheden. Dat is zorgelijk 
en gaat ons aan het hart. Het niet hebben 
van voldoende ruimte, de juiste begeleiding 
of materiaal zorgt ervoor dat ze nauwelijks in 
beweging komen. Daarom is het belangrijk om 
hen, juist nu, een positieve impuls te geven. 

#BEWEEGMEE 
Samen met leerkrachten uit het speciaal 
onderwijs, hebben we in eigen land 
beweegvideo’s opgenomen met onze 
ambassadeurs. 

OPEN DAG ON TOUR 
Al 19 jaar organiseren wij in september 
de Open Dag. De 20ste editie was in alle 
opzichten onvergetelijk. Vanwege de strenge 
coronamaatregelen konden kinderen niet naar het 
Olympisch Stadion komen, dus gingen wij samen 
met onze ambassadeurs naar de kinderen toe. 
Fantastisch.

WINTER GAMES 
Ontstaan vanuit de urgentie van corona: de 
Winter Games. Samen met de Krajicek Foundation 
en Sociaal Werk Nederland zijn we initiatiefnemer 

van de landelijke Winter Games. 
We zijn waanzinnig trots op wat 
we in korte tijd coronaproof 
hebben kunnen optuigen. 

Sportactiviteiten en 
jongerenwerk vormen 
een perfecte tandem: 
activiteiten voor jongeren 
in hun eigen buurt, begeleid 
door jongerenwerkers en 
buurtsportcoaches waar ze zo 
nodig ook terecht kunnen met 
problemen. 
Dus ook na corona moeten we 
daar niet mee stoppen, maar er 
een structurele samenwerking 
van maken. De Summer 
Games organiseren we in de 
zomerperiode 2021 volgens 
hetzelfde concept. We spannen 
ons in om het initiatief blijvend 
vorm te geven – en dat kan 
alleen met steun vanuit de 
politiek.

BUITENSPELEN 
Structurele aandacht voor 
bewegen en buitenspelen 
is key. We hebben daarom 

de Buitenspeelcoalitie 
opgericht: samen met Jantje 
Beton, Krajicek Foundation, 
Nickelodeon, Mulier Instituut 
en het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport. Het komend jaar 
ga je meer horen van de 
Buitenspeelcoalitie.

AMBASSADEURS 
Ik kan niet voorbijgaan aan 
het overlijden van 3 van onze 
geliefde ambassadeurs: Wim 
Suurbier, Tonny Bruins Slot en 
Bibian Mentel. Wim en Tonny 
waren generatiegenoten van 
Johan en dierbare vrienden. 
We missen deze markante 
mannen. We missen Bibian. 
Haar overlijden heeft ons diep 
geraakt. We zijn ontzettend 
dankbaar dat deze powervrouw 
in de laatste fase van haar 
leven nog zoveel heeft kunnen 
betekenen voor kwetsbare 
kinderen. 

IMPACT IS 
ONMISKENBAAR
De Johan Cruyff Foundation 
zet zich al 24 jaar in om ruimte 
te creëren voor kinderen om te 
sporten en te spelen. De impact 
van de activiteiten en projecten 
worden structureel gemeten en 
in kaart gebracht. De groeiende 
impact van ons werk is 
onmiskenbaar. Dat houden we 
vast. In de anderhalve meter-
samenleving is voldoende 
beweging een uitdaging, maar 
laten wij er nu net om bekend 
staan geen uitdaging uit de weg 
gaan. 

WINNEN DOE JE MET Z'N 
ALLEN 
Ik ben geweldig trots op het 
verschil dat we maken, samen 
met samenwerkingspartners, 
organisaties, instellingen, 
bedrijven, gemeenten en alle 
andere betrokkenen. Dankjewel 
voor jullie steun en support. 
Zoals Johan ooit mooi zei: 
‘Winnen doe je met z’n allen’. 
Zijn visie is en blijft onze 
drijfveer. We zetten zijn legacy 
onvermoeibaar voort.

Niels Meijer
Directeur Johan Cruyff 
Foundation
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2020
SUSILA CRUIJFF BEZOEKT LESBOS 

Susila Cruijff reist samen met Niels Meijer en 
Johnny de Mol naar Lesbos. De bouw van de 
3 Cruyff Courts op de Griekse eilanden en de 

programma’s staat in de startblokken.

PRINS WILLIAM BEZOEKT 
CRUYFF COURT EVERTON

De Britse prins William bezoekt het Cruyff 
Court Everton: als onderdeel van zijn Heads Up-

campagne waarmee de prins via de voetbalsport 
het belang van geestelijke gezondheid op de 

maatschappelijke agenda zet.

CRE ATI N G S PACE OP LES BOS E N SAMOS
Tijdens het feestelijke Goed Geld Gala wordt de 

Extra Trekking van 1 miljoen euro toegekend aan 
de Johan Cruyff Foundation. Met de steun van de 
Nationale Postcode Loterij kunnen we de 3 Cruyff 

Courts op Lesbos en Samos realiseren.

6 CRU YFF COU RTS I N MALE I S I Ë  
En dat is 6! Dit gloednieuwe Cruyff Court in 

Mentuan, Maleisië, is voor kinderen uit de 
gemeenschap en voor de leerlingen van de 

basisschool pal naast het veldje.

CRU YFF COU RT RIJ K A ARD E N G U LLIT
De voetballegendes hebben nu een eigen 

Cruyff Court, daar waar ze samen ooit hun 
eerste balletjes trapten: op het Balboaplein in 

Amsterdam.

# B E WE EG M E E M ET TOUZ AN I
Beweegvideo’s voor thuis, tijdens de meivakantie 
of in de klas – speciaal voor kinderen met een 
beperking. In deze coronaperiode een welkome 
afwisseling tijdens het thuis zijn.

J OHAN CRU IJJ F PRIJ S 
Het voetbalseizoen wordt in maart stilgelegd 
vanwege de coronacrisis en ruim een maand 
later voor beëindigd verklaard. Er wordt daarom 
geen Johan Cruijff Talent van het Jaar gekozen, 
en de prijs wordt voor het eerst in de historie niet 
uitgereikt.

S PECIA AL CRU YFF COU RT HAKI M Z IYECH 
Het Speciaal Cruyff Court van Sportclub Only 
Friends wordt vernoemd naar… Hakim Ziyech! 
Een grote verrassing voor de sterspeler van Ajax. 
Met Sportclub Only Friends hebben we sinds jaar 
en dag een fantastische band. 

10.000 VAKK ANJ E RS CRE ATI N G S PACE
Ruim 10.000 vmbo-leerlingen gaan aan de slag 
met de challenge Creating space for Children. 
We dagen hen uit om innovatieve ideeën en 
praktijkgerichte oplossingen te bedenken 
om kinderen te stimuleren meer te bewegen. 
Vakkanjers is een initiatief van de technische 
sectoren om meer jongeren te interesseren voor 
techniek.

€21 . 326 VIA ON LI N E AC TI E PL ATFORM
Teams, studenten en collega’s: vele toppers 
komen in beweging en starten een actie.

RECAP

MAART

JANUARI

FEBRUARI

APRIL

JULI

MEI
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2020
LANCERING BUITENSPEELCOALITITIE

Samen met Jantje Beton, Nickelodeon, Krajicek 
Foundation, Mulier Instituut en Minsterie VWS 

richten we de Buitenspeelcoalitie op.

OPEN DAG ON TOUR
Tijdens de coronaproof variant van de Open Dag 
gaan we naar scholen uit het speciaal onderwijs, 

instellingen, verenigingen en Cruyff Courts. 
We zijn op 20 plekken, en nog eens 60 locaties 

ontvangen een rijk gevuld sportpakket. Zo’n 2.500 
kinderen doen mee! 

HAN DB I KE R TI M  
500 kilometer afleggen, met een handbike, binnen 
2 dagen. Ambassadeur en handbiker Tim de Vries 

uit Vinkeveen gaat die uitdaging aan en het lukt 
hem. Tim bedwingt het Pieterpad, en zamelt ruim 

5.000 euro in. Fantastisch. 

56.1 60 E U RO 
Koken met een Doel @ Home is thuis een 

sterrenmaal op tafel zetten, onder de bezielende 
leiding van Jonnie en Thérèse Boer. Een groot 

succes en een mooie opbrengst. 

E E RSTE S PECIA AL CRU YFF COU RT JAPAN 
In de aanloop naar de Paralympische Spelen 

opent op 1 november het eerste Speciaal Cruyff 
Court in Adachi-ku, een wijk in Tokio. Kinderen 

en jongeren van verschillende speciaal onderwijs 
scholen krijgen de ruimte om op een veilige plek 

te sporten.

3 N I E U WE AM BASSAD E U RS 
Met trots maken we bekend dat Oranje Leeuwin 
Jackie Groenen, kickbokser Tyjani Beztati en 
profvolleybalster Celeste Plak toetreden tot 
het illustere rijtje ambassadeurs van de Cruyff 
Foundation.

N I E U WE CAM PAG N E VE RE N I G D 
KON I N KRIJ K
We continue what Johan Cruijff started, met een 
videocampagne. 

SCHOOLPLE I N 14 VOOR L AR A VAN 
RU IJ VE N 
Ter nagedachtenis aan shorttrackster Lara van 
Ruijven komt er een Schoolplein14 dat haar naam 
zal dragen.

D EV YN E RE N SCH A JA X TALE NT VAN D E 
TOE KOM ST
Als onderdeel van de samenwerking met 
Ajax ontvangt het Talent van De Toekomst de 
Abdelhak Nouri Trofee en krijgt een Schoolplein14 
aangeboden op een school naar keuze.

WI NTE R GAM ES
Jongeren hebben het moeilijk in coronatijd. 
Samen met de Krajicek Foundation en Sociaal 
Werk Nederland organiseren we ruim 3.000 
extra sport- en spelactiviteiten op meer dan 900 
locaties. Alles coronaproof. Maar liefst 55.000 
jongeren doen mee. Wow!  

RECAP

SEPTEMBER

NOVEMBER

Jaarverslag 2020 JOHAN CRUYFF FOUNDATION 6

https://www.youtube.com/watch?v=XKTRZ4LBBuw


"HET BEGON MET EEN 
POTJE VOETBAL EN 
NU ZET IK ME ECHT IN 
VOOR MIJN BUURT"
Achraf Abba, Hero van het Cruyff Court Schilderswijk (Den Haag)
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CREATING
SPACECRUYFF LEGACY

Wij geven kinderen de ruimte om te sporten 
en te bewegen.

ONZE MISSIE 
De Johan Cruyff Foundation steunt en 
ontwikkelt sportactiviteiten voor kinderen, 
overal ter wereld. We focussen ons daarbij op 
kwetsbare kinderen. Met sportprojecten voor 
kinderen met een beperking, Cruyff Courts en 
Schoolpleinen14 geven we kinderen ruimte 
om te sporten en te bewegen. 

CRUYFF LEGACY 
Sport en spel zijn belangrijk voor een goede en gezonde ontwikkeling van 
kinderen. Op basis van deze visie richtte Johan Cruijff ruim 24 jaar geleden 
de Cruyff Foundation op. Sport maakt kinderen fitter, leert ze met elkaar 
omgaan en helpt bij hun persoonlijke ontwikkeling. Helaas krijgt niet ieder 
kind de kans om genoeg te bewegen. Bijvoorbeeld door gebrek aan ruimte, 
of het lukt niet vanwege lichamelijke beperkingen. Wij spannen ons in om 
dat te veranderen: door ruimte en middelen te geven en activiteiten te 
stimuleren. Zo houdt de Johan Cruyff Foundation het gedachtegoed van 
Johan Cruijff levend. 

Jaarverslag 2020 JOHAN CRUYFF FOUNDATION 8



IMPACT IN BEELDWERELDWIJD ACTIEF
Binnen de Johan Cruyff 
Foundation staan centraal:
• Sportprojecten voor   
 kwetsbare kinderen 
• Cruyff Courts 
• Schoolplein14

We ondersteunen talloze 
sportprojecten voor kwetsbare 
kinderen en jongeren. 
Wereldwijd zijn er 266 Cruyff 
Courts, waaronder 53 Speciale 
Cruyff Courts voor kinderen 
met een beperking. Er zijn 
meer dan 500 scholen met 
een Schoolplein14. Samen met 
partners brengen we jeugd in 
beweging.

De effectiviteit en positieve 
impact van onze projecten en 
initiatieven wordt erkend en 
onderschreven. Niet alleen in 
Nederland. Binnen en buiten 
Europa realiseren we positieve 
impact – in achterstandswijken 
in Brazilië, Verenigd Koninkrijk, 
Zuid-Afrika, het Verenigd 
Koninkrijk en Maleisië. Ieder 
kind kan meedoen, met en 
zonder beperking.

Sport is een universele taal 
waarmee je contact maakt en 
verbinding legt. Sport zorgt 
voor verandering. Zo realiseren 
we impact op 4 thema’s:
✓ Gezondheid
✓ Leefbaarheid
✓ Persoonlijke ontwikkeling
✓ Meedoen (participatie)

46

1.000.000

1.865

DE CRUYFF COURTS WORDEN
WERELDWIJD 1 MILJOEN  KEER PER JAAR 

BEZOCHT VOOR SPORT EN SPEL

    VERSCHILLENDE SPORTPROJECTEN  
VOOR KINDEREN MET EEN BEPERKING 

HEBBEN WE ONDERSTEUND IN 
2020

KINDEREN OP EEN SCHOOL MET EEN
 SCHOOLPLEIN14 IN HET VERENIGD KONINKRIJK

CRUYFF COURTS IN 21 LANDEN, 
WAARVAN 53  SPECIALE CRUYFF 

COURTS

266

SCHOOLPLEINEN14 IN 5 LANDEN, INCLUSIEF  
111 SCHOOLPLEINEN14 IN HET SPECIAAL  

ONDERWIJS EN BIJ ASIELZOEKERSCENTRA

507
DE SPECIALE CRUYFF COURTS  

WORDEN JAARLIJKS WERELDWIJD 283.000 
KEER BEZOCHT VOOR SPORT EN SPEL

283.000
VERSCHILLENDE SPORTEN KUNNEN KINDEREN MET 

EEN BEPERKING DOEN DANKZIJ ONZE STEUN

39

KINDEREN OP EEN SCHOOL MET EEN 
SCHOOLPLEIN14 IN NEDERLAND

111.204
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1 2
S PORTPROJ EC TE N VOOR K WETS BARE 
KI N D E RE N
De Cruyff Foundation zorgt dat meer kinderen en 
jongeren met een beperking kennismaken met 
sport. In Nederland faciliteren we 39 verschillende 
sporten met onze steun aan gehandicaptensport. 
Door de ondersteuning aan de talentprogramma’s 
ontwikkelen jongerentalenten zich, en krijgen 
ze meer zelfvertrouwen. Ze voelen zich meer 
verbonden met medesporters. 

CRU YFF COU RTS 
De Cruyff Courts worden wereldwijd 1 miljoen 
keer per jaar bezocht door kinderen en jongeren 
om te sporten en spelen. Zij groeien door het 
ontwikkelen van vaardigheden en persoonlijke 
ontwikkeling. Bewoners vinden het in de wijk 
prettiger na de aanleg van een Cruyff Court. 
Op 97 procent van de Cruyff Courts ontstaan 
vriendschappen tussen kinderen en jongeren met 
verschillende etnische achtergronden. 97 procent 
van alle activiteiten op de Cruyff Courts dragen 
bij aan de maatschappelijke doelen gezondheid, 
ontmoeting en veiligheid. 

1

2

3

4

DE DIRECTE IMPACT

VAN ONZE INSPANNINGEN

3

4

S PECIALE CRU YFF COU RTS
283.000 keer per jaar maken leerlingen en 
cliënten gebruik van Speciale Cruyff Courts. 
Bijna allemaal vergroten zij hun vaardigheden 
en persoonlijke ontwikkeling en krijgen meer 
zelfvertrouwen. Een Speciaal Cruyff Court zorgt 
voor bijna iedere cliënt/ leerling voor meer sociale 
contacten. Alle leerlingen en cliënten hebben 
(meer) plezier in sport door het Speciale Cruyff 
Court.

SCHOOLPLE I N 14
86 procent van de scholen met een Schoolplein14 
geeft hun plein een 7 of hoger. Gemiddeld 
speelt meer dan de helft van de kinderen 
op het Schoolplein14. Bij 78 procent van de 
schoolpleinen zorgt een Schoolplein14 voor 
meer duidelijkheid over wie waar speelt. Op 
iets meer dan de helft de Schoolpleinen14 leidt 
dit tot minder conflicten. 85 procent van de 
Schoolpleinen14 zijn openbaar. Op 92 procent van 
de Schoolpleinen14 spelen kinderen ten minste 
één keer per week zelfstandig.

We monitoren de impact van ons werk continu. Dat 

doen we samen met onder andere USBO, Mullier en de 

Erasmus Universiteit. Bovenstaande gegevens komen uit de 

2020-meting. Wil je daar meer over weten? Neem dan contact 

met ons op.

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

DOEL 17
Partnerschap om de
doelen te bereiken

DOEL 3
Goede gezondheid 
en welzijn 

DOEL 11
Duurzame steden 
en gemeenschappen 
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IMPACT IN BEELD 
Bekijk hier ons animatiefilm over de impact van de Johan 
Cruyff Foundation.

IMPACT VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=o_bJYdBMhcg&t


NEDERLANDVERENIGD 
KONINKRIJK

ARGENTINIË BRAZILIË ZUID-AFRIKA

SPANJE

INDIA MALEISIË

JAPANVERENIGDE 
STATEN

BELGIË DENEMARKEN POLENZWEDEN ITALIË

ISRAËL OEGANDAMAROKKO

CARIBISCH
NEDERLAND

ARUBACURAÇAO SINT
MAARTEN

CC
 
Cruyff Court 

SCC
 
Speciaal Cruyff Court 

14
 
Schoolplein14

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

CC CC CC CC CC CC CC CCCC SCC

CC SCC

HET CRUYFF EFFECT 
“Als [in een wijk] de criminaliteit 
daalt, is dat gemakkelijk na te 
gaan. Hoe dat komt, is vaak 
moeilijker te onderzoeken. 
Er zijn veel verschillende 
factoren die meespelen, maar 
een Cruyff Court [in de wijk] 
creëert drie effecten die direct 
impact hebben op de daling 
van criminaliteit: er is meer 
sociale veiligheid, kinderen 
krijgen meer life skills en hun 
zelfvertrouwen neemt toe.”

WERELDWIJD 
ACTIEF 
 
WERELDWIJD ZETTEN 
WE HET BELANG VAN 
BEWEGEN VOOR DE JEUGD 
OP DE KAART. 

CC
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JOHAN CRUYFF 
FOUNDATION

SPANJE 
La Fundación Cruyff kent in Spanje een autonoom 
kantoor. Namens Team spanje melden we trots 
dat het eerste Cruyff Court op Balearen een feit 
is. Cruyff Court Palma is te vinden op Mallorca, 
en is geopend in aanwezigheid van Miquel Àngel 
Nadal. Het Cruyff Court is gerealiseerd samen met 
“La Caixa” Foundation.

En net zoals in Nederland, draait ook het 
programma Heroes of the Cruyff Courts in Spanje. 
In 2020 zijn nieuwe Spaanse coaches opgeleid. 
Deelnemers hebben nu de nodige tools om de 
jeugd uit hun buurt, de Heroes, op te leiden in 
het organiseren van sportevenementen op de 
Spaanse Cruyff Courts. ¡Felicidades a todos!

BRAZILIË 
Brazilië is hard getroffen door de coronacrisis. 
Onze activiteiten daar zijn stil komen te liggen. 
Gelukkig is er ook wat goed nieuws uit het Zuid-
Amerikaanse land. UEFA Foundation for Children 
heeft een fantastische bijdrage toegezegd voor 
een nieuw Cruyff Court in Novo Bonfim in 
Cabreùva (Brazilië) dat we samen met lokale 
partner Instituto Plataforma Brasil (IPB) het 
komend jaar realiseren. Het is het 4e Cruyff Court 
in Brazilië en een hele belangrijke ontwikkeling 
voor de meest kwetsbaren in de regio. Er zijn 
in de gemeenschap geen veilige openbare 
sportfaciliteiten voor kinderen. Daar komt nu 
verandering in. Er worden 15-20 coaches opgeleid 
tot Cruyff Foundation Coach. Naar verwachting 
gaan 300 kinderen wekelijks meedoen aan 
voetbalsessie op het Cruyff Court – meer dan 
4.000 kinderen over een periode van 5 tot 10 
jaar. Zo’n 1.250 kinderen van de scholen gaan 
het Cruyff Court gebruiken, 30 procent van de 
deelnemers zijn meisjes. 

INTERNATIONAAL

ZUID-AFRIKA

JAPAN

VERENIGD 
KONINKRIJK

SPANJE

BRAZILIË ZUID-AFRIKA 
Ook Zuid-Afrika is hard getroffen door corona. De 
Zuid-Afrikaanse regering kondigde een lockdown 
af om de verspreiding van het coronavirus te 
beperken. De overbevolkte townships zijn door 
het virus hardgeraakt, een ernstige situatie. De 
projecten op de Cruyff Courts liggen stil.  

VE RE N I G D KON I N KRIJ K
In het Verenigd Koninkrijk krijgt de Johan Cruyff 
Foundation de kans om te groeien in Britse 
gemeentes met nieuwe Cruyff Courts, door 
Cruyff Foundation coaches op te leiden en Heroes 
te trainen, zodat zij zelf activiteiten kunnen 
organiseren. Daarnaast kunnen we Schoolplein14/
Schoolyard14 uitrollen over het land en Speciale 
Cruyff Courts voor kinderen met een beperking 
realiseren. Voor onze projecten in het Verenigd 
Koninkrijk mogen we rekenen op de financiële 
steun van spelers van de People’s Postcode 
Lottery. 

MALE I S I Ë 
Het zesde Cruyff Court in Maleisië is een feit. Dit 
gloednieuwe veld in Mentuan zal een veilige plek 
zijn voor kinderen uit de gemeenschap, maar ook 
voor de leerlingen van de basisschool ernaast. Het 
is een ruimte die alle mensen uit de gemeenschap 
bij elkaar brengt. De kersverse coaches kunnen 
niet wachten om eindelijk hun eigen Cruyff Court 
te beheren, waardoor er kansen ontstaan voor de 
volgende generatie om te sporten en zichzelf te 
ontwikkelen. 

Bekijk de mini-docu van Yayasan Hasanah: de 
betekenis van Cruyff Courts voor inwoners van 
Maleisië. 

MALEISIË
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"GOED
GEORGANISEERD 
JONGERENAANBOD 
HOUDT DE BOEL 
BIJ ELKAAR"
Kevin Kerkenaar en Peter van den Elzen, MC Uden
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We zijn trots op de betrokkenheid en inzet van 
ons team in Nederland en Spanje, de familie 
Cruijff, ons bestuur, de vele vrijwilligers en 
onze ambassadeurs. Wereldwijd werken we 
intensief samen met professionele partners. 
Samen realiseren we sportprojecten voor 
kinderen met een beperking, Cruyff Courts en 
Schoolpleinen14.

TEAM CRUYFF FOUNDATION 
Ons team in Amsterdam bestaat uit 16 
professionals die super bevlogen zijn. We zijn 1 
team met 1 missie: creating space for children. 
Behalve de passie voor sport, delen we met elkaar 
de Cruijffiaanse waarden. Ze staan voor denken 
en doen en geven richting aan onze besluiten. 

We zeggen ‘welkom aan boord’ tegen Kirsten en Babette. In 2020 zwaaiden Christel, Tessa, 
Annemiek en Judy af.  

ONE FOR THE 
TEAM

NEDERLAND, SPANJE EN HET VERENIGD 
KONINKRIJK
De thuisbasis van de Cruyff Foundation is het 
Olympisch Stadion in Amsterdam. Naast ons 
Nederlandse kantoor zijn we actief in Spanje (la 
Fundación Cruyff). We werken autonoom binnen 
een internationaal 
kader met elk een 
eigen en onafhankelijk 
bestuur. In het 
Verenigd Koninkrijk 
(Cruyff Foundation) 
werken we nauw 
samen met een klein 
team van freelancers. 
En ja, net als iedereen 
werkten ook wij het 
afgelopen jaar thuis 
via Teams. 

Cruijffiaanse waarden:
De Johan Cruyff Foundation creëert 
ruimt voor kinderen door op inhoud 
het verschil te maken. Dat doen we in 
de geest van Johan, op basis van de 
Cruijffiaanse waarden:

✓  Professioneel
✓  Betrokken
✓  Positief
✓ Eigenwijs
✓  Verbindend
✓  Toegankelijk
✓ Gepassioneerd

VRIJWILLIGERS 
We kunnen niet zonder de hulp van een grote 
groep enthousiaste en trouwe vrijwilligers. Zij 
helpen ons bij evenementen. Daarvan bleef er 
dit jaar maar 1 event over: de Open Dag On 
Tour. Maar wat een dag was dat! We hebben het 
team vrijwilligers als dank een feestelijke (online) 
borrels aangeboden. 

BESTUUR CRUYFF FOUNDATION 
Het Nederlandse bestuur bestaat uit Pim 
Berendsen (voorzitter), Michael van Praag, Jeroen 
van Seeters, Susila Cruijff, Carole Thate, David 
Knibbe, Wim Ludeke, Carolien Gehrels.

BESTUUR LA FUNDACIÓN CRUYFF 
In het Spaanse bestuur: Susila Cruijff (voorzitter), 
Pep Guardiola, Xavi Hernández, Carles Puyol, 
Fernando Belasteguín, Jaume Roures, Joan 
Laporta, Ramón Agenjo en Joan Francesc Pont.
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KERSVERSE 
AMBASSADEURS 
We verwelkomen Oranje 
Leeuwin Jackie Groenen, 
volleybalinternational Celeste 
Plak en kickbokser Tyjani ‘The 
Wonderboy’ Beztati als nieuwe 
ambassadeurs van de Johan 
Cruyff Foundation. Een prachtig 
trio.

BEKIJK HIER DE 
SUPPORTVIDEO VAN ONZE 

AMBASSADEURS.

AMBASSADEURS 
We kunnen rekenen op 
een grote groep trouwe 
ambassadeurs. Onder hen 
internationaal bekende 
sporthelden als Ronald Koeman, 
Pep Guardiola, Soufiane 
Touzani, Xavi Hernández, 
Anouk Hoogendijk, Esther 
Vergeer en Marlou van Rhijn.. 
We zijn enorm trots op het 
groeiende team dat zich aan 
de Foundation verbindt – en 
tijdens Open Dagen en andere 
evenementen graag gezien is. 

FAMILIE CRUIJFF 
De familie Cruijff is vanaf de start nauw betrokken bij wat we doen. Johan’s vrouw Danny 
is een vertrouwd gezicht bij belangrijke momenten, zoals bij onze benefietavond Koken 
met een Doel. Susila Cruijff, een van zijn twee dochters, is voorzitter van de Spaanse Cruyff 
Foundation en bestuurslid van de Nederlandse Foundation. 

‘Mijn vader zag overal kansen. Werd hij 
door twee man verdedigd? 
Dan wist hij een manier te vinden om 
zich erdoorheen te manoeuvreren. Met 
zijn eigenwijze houding bleef hij altijd 
doorgaan tot hij zijn doel had bereikt. Bij 
de Cruyff Foundation zorgen we er ook 
in deze gekke tijden voor dat we kansen 
vinden om kinderen te ontwikkelen 
door sport en spel. Ik ben trots om in 
het bestuur te zitten van de Foundation, 
waar we samen met een gedreven team 
ook in deze tijd de legacy van mijn vader 
voortzetten.

De impact van de coronacrisis wordt 
steeds zichtbaarder, juist de kwetsbare 

"DE LAGACY VAN MIJN VADER 
VOORTZETTEN"

- SUSILA CRUIJFF

kinderen zijn het hardst geraakt. Wij 
maken ons druk om kinderen die door 
het wegvallen van sport ongezonder 
worden of minder sociale contacten 
hebben. Denk aan kinderen met een 
beperking, met minder economische 
middelen of vluchtelingen. Samen met 
Johnny de Mol en Niels Meijer ging ik 
naar Lesbos en heb daar met eigen ogen 
de uitzichtloze situaties van mensen in 
vluchtelingenkampen gezien. De bouw 
van de drie Cruyff Courts op de Griekse 
eilanden en de programma’s die we 
daarop draaien, kunnen gelukkig weer 
opgepakt worden. Een wens van de 
familie en mij die uit gaat komen.’
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Dankzij de vele samenwerkingen en 
partnerships kunnen wij doen wat we moeten 
doen. Kinderen de ruimte geven om te 
bewegen. En dat is keihard nodig, dat heeft de 
coronapandemie alleen maar onderstreept.

MAATSCHAPPELIJKE SAMENWERKINGEN 
We bundelen de krachten binnen uiteenlopende 
(inter)nationale samenwerkingen. Samen hopen 
we een groter verschil te maken om meer 
kwetsbare kinderen te laten sporten en bewegen. 
Dat doen we bijvoorbeeld met Movement On The 
Groud, UEFA Foundation for Children, Ndlovu 
Care Group (Zuid-Afrika), Plan International 
Nederland, de Internationale Tennis Federatie en 
in eigen land met sportbonden als de KNZB en de 
Atletiekunie.  

We trekken intensief op met stichtingen van 
sporters, zoals de Mentelity Foundation van Bibian 
Mentel, de Krajicek Foundation en de Esther 
Vergeer Foundation. 

LALEAGUE
De voetbalprojecten van LaLeague zijn een 
initiatief van Plan International Nederland, 
WomenWin en de Cruyff Foundation. Het 
draait om meidenvoetbal, zelfvertrouwen en 
samenwerken. LaLeague is actief in Brazilië en 
Nicaragua. De UEFA Foundation for Children 
financiert een deel van LaLeague in Midden-
Amerika. Zo kunnen we in Brazilië en Nicaragua 
de komende jaren nieuwe Cruyff Courts 
realiseren, zodat jongens en meiden daar ook 
sportvoorzieningen hebben en kunnen bewegen 
(en dus zichzelf positief kunnen ontwikkelen).

BEKIJK DE MINI-DOCU OVER LALEAGUE
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Yayasan Hasanah is onze strategische partner in Maleisië. Samen 
realiseren we binnen het regulier en speciaal onderwijs Cruyff 
Courts en Schoolpleinen14. De komende jaren zullen we 15 veilige 
speelplekken creëren in Maleisië.

We zijn trots op de samenwerking met voetbalclubs in binnen- en 
buitenland. In het Verenigd Koninkrijk werken we samen met de 
Betaald Voetbal Organisaties en er is altijd de trouwe support van 
gemeenten, schoolbesturen en lokale sportorganisaties. In Zweden 
werken we nauw samen met voetbalclub IFK Göteborg, voor de 
realisatie van Cruyff Courts in heel Zweden. 
In eigen land is Ajax natuurlijk onlosmakelijk verbonden met Johan 
Cruijff en de Cruyff Foundation. Samen houden we zijn legacy 
levend. 

ONMISBARE SUPPORT
En last maar zeker niet least: we kunnen niet zonder de support 
van de vele gemeenten, lokale sportbedrijven, sportaanbieders 
(sportverenigingen) voor mensen met en zonder beperking, 
het regulier en speciaal onderwijs, de zorginstellingen en 
revalidatiecentra en vele vele andere betrokkenen rondom onze 
projecten – in binnen- en buitenland. Ook de steun van de 
ministeries van Buitenlandse Zaken, OCW en VWS is onmisbaar. 
Dankjewel allemaal!

WORLD OF JOHAN CRUYFF 
Cruyff Institute, Cruyff Classics, Cruyff Football zijn met 
andere Cruyff-initiatieven ondergebracht in World of Johan 
Cruyff.

ONZE SAMENWERKINGSPARTNERS VAN A TOT Z

GA NAAR DE WERELD VAN 
JOHAN CRUIJFF

EERLIJK, LOYAAL EN 
TRANSPARANT
Johan Cruijff is wereldwijd een 
van de meest integere personen 
ooit. Naast zijn bekende 
publieke verschijning herinneren 
we hem als eerlijk, loyaal en 
transparant. Kenmerken die ook 
ons fundament zijn en die we 
hoog in het vaandel hebben 
staan. In het Plan Integriteit 
is onze gedragscode en het 
integriteitsbeleid vastgelegd.

Onze gedragscode en het 
integriteitsplan
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OPEN DAG 
ON TOURFEEST VOOR IEDEREEN

De afgelopen 19 jaar is het Olympisch Stadion vaste plek voor 
onze Open Dag. Het stadion wordt voor 1 dag omgebouwd tot een 
waar sportparadijs voor kinderen met én zonder beperking. Helaas 
kunnen we dit coronajaar geen gewone Open Dag organiseren. 
Maar, als het niet kan zoals het moet, doen we het zoals het gaat. 
En daarom komt de Johan Cruyff Foundation naar de kinderen.

De Open Dag On Tour start op woensdag 23 september in alle 
vroegte, en de feestelijkheden duren de hele dag. Natuurlijk is het 
deze keer nét even anders dan anders, maar wij zeggen: anders = 
speciaal. 
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DE OPEN DAG IS EEN BEGRIP
Al 19 jaar organiseert de Johan Cruyff 
Foundation in september de Open Dag. 
Wat ooit begon als een kleinschalig 
evenement is inmiddels een grootse dag. 
We zijn ontzettend blij dat we met alle 
betrokken partijen de Open Dag On Tour 
hebben kunnen organiseren. Tijdens de 
coronaproof variant van de Open Dag gaan 
we naar scholen uit het speciaal onderwijs, 
instellingen, verenigingen en Cruyff Courts 
die al jaren bij de Open Dag betrokken 
zijn. We zijn op 20 plekken, en nog eens 
60 locaties ontvangen een rijk gevuld 
sportpakket, zodat we zoveel mogelijk 
kinderen in beweging brengen. De Open 
Dag On Tour is een groot succes: maar 
liefst 2.500 kinderen doen mee aan deze 
speciale editie van de Open Dag. 

Op maar liefst 20 verschillende locaties in heel 
Nederland organiseren we sportactiviteiten en 
hele toffe clinics. Wat een feest!

D E TOPPE RS VAN ON LY FRI E N DS 
Op het Amsterdamse Friendship Sports Centre 
zijn ambassadeurs Bibian Mentel en Frank Rijkaard 
erbij. Voor Frank Rijkaard is het de eerste keer bij 
Only Friends en hij kijkt zijn ogen uit. Bibian en 
Frank doen mee met voetballen, kickboksen en 
streetdance. We zijn heel dankbaar dat Bibian op 
deze dag nog zo’n actieve rol speelt.

H I LVE RS U M - NOORD 
Ook in Hilversum-Noord is er op het Cruyff Court 
van alles te doen voor kinderen. De Hilversumse 
wethouder Floris Voorink trapt af en Johnny de 
Mol en Evelien de Bruijn zijn de speciale gasten. 
De kinderen – eerst die van 4 tot 7 jaar, daarna de 
oudere kinderen – gaan voetballen (uiteraard!), 
maar ook dansen, trefbal spelen of hockeyen. Of 
zaklopen. 

TRAGEL CLINGE (ZEEUWS-VLAANDEREN) 
Cliënten Erik van Geloof en Tamara Boone (die als 
Heroes of the Cruyff Courts meehelpen met de 
organisatie van deze dag) krijgen het sportpakket 
uit handen van oud-basketbalinternational Henk 
Norel.  Namens de Nederlandse Basketbal Bond is 
er een basketbalclinic. Op en rondom het Special 
Cruyff Court is er voetbal, hockey en een hippe 
versie van blikgooien. Erik is tevreden: “Iedereen 
is lekker bezig. Ik hoop dat iedereen tevreden op 
deze dag terugkijkt. Ik denk het wel!” 

SCHOOL LYNDENSTEYN IN 
BEETSTERZWAAG 
Oud-schaatscoach Henk Gemser komt naar 
Beetsterzwaag. Zeventien jaar geleden is hij door 
Johan Cruijff zelf gevraagd om ambassadeur 
te worden. “Ik zei natuurlijk ‘ ja’. Datgene wat 
Johan in gedachten had, heel veel kinderen laten 
sporten, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik 
heb jullie plezier zien hebben en daar gaat het 
om.” Voor de ongeveer honderd leerlingen van 
het speciaal basisonderwijs is een spellenparcours 
aan de voorkant van de school uitgezet. Hoefijzer 
gooien, boomstamsmijten, hoepelwerpen, 
rolstoelrace en nog meer. Op het voorplein 
is het parcours voor racerunners uitgezet. 

Achter de school zijn de leerlingen voortgezet 
speciaal onderwijs in actie met onder andere 
katapultschieten en highlandgames op de jeu de 
boules-baan.

NAGENIETEN!

REPO LEYDENSTEYN

AFTERMOVIE

TRAGEL 
CLINGE

ONLY FRIENDS

2.500
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WINTER GAMES
WAT EEN WAANZINNIG SUCCES

De coronacrisis heeft invloed 
op de gemoedstoestand van 
veel jongeren. De dagelijk-
se structuur valt weg, geen 
school meer, aan dagbesteding 
en sporten in teamverband 
komt een eind. Afspreken met 
vrienden is steeds lastiger. 
Jongeren horen in 2020 vooral 
wat niet kan en niet mag.
Samen met Sociaal Werk Ne-
derland en de Krajicek Founda-
tion laten we halverwege het 
jaar een serieus tegengeluid 
horen. We laten zien wat wél 
kan, en wat er óók gebeurt in 
de wijken. Ruim baan voor de 
Winter Games.

In het hele land organiseren 
we lokale buurt/wijkactiviteiten 
op Cruyff Courts en Krajicek 
Playgrounds, begeleid door 
buurtsportcoaches. Van half 
december 2020 tot en met eind 
februari 2021 zijn er lokaal ruim 
3.000 extra sport- en spelactivi-
teiten op meer dan 900 locaties.

WI NTE R GAM ES 
Voetbaltoernooien, dansoptredens, boogschieten en nog veel meer 
en dat alles coronaproof. Het is een perfect middel om de lange en 
saaie winterperiode door te komen. Sporten is en blijft een goede 
afleiding voor jongeren, in deze tijd belangrijker dan ooit. Het gaat 
om meer dan bewegen. Het draait om samenwerken, sociale vaar-
digheden en incasseren: omgaan met emoties. Uit de evaluatie blijkt 
de positieve impact van de Winter Games. Maar liefst 55.000 jonge-
ren doen mee aan de Winter Games. Een waanzinnig mooi resultaat.

ZIE MINI-DOCUMENTAIRE

Korte documentaire over het belang en de impact van de Win-
ter Games met daarin onder andere Winter Games’ Ambassadeur 
Celeste Plak, hoogleraar neuropsychologie, Erik Scherder, en buurt-
sportcoaches, jongerenwerkers, ouders, én jongeren zelf. 

' M EGA B E L AN G RIJ K '
Buurtsportcoach Christiaan Hoekstra (Leiden) blikt terug op de 
Winter Games: ‘Er deden zo’n vijftien tot veertig kinderen mee per 
activiteit, afhankelijk van het weer en de aard van de activiteit. Wat 
we vaak zien is dat jongeren eerst samen gaan bewegen en dat er 
vervolgens een gesprek op gang komt. Die sociale component is 
juist nu mega belangrijk.’

WI NTE R GAM ES WORDT S U M M E R GAM ES 
De Winter Games laten zien dat de behoefte aan samen sporten, be-
wegen en ontmoeten – vooral in wijken waar dit niet vanzelfspre-
kend is – groot is. We werken daarom hard aan de zomereditie van 
de Winter Games: de Summer Games 2021. Let’s gooo! 

3.000

55.000
DEELNEMERS

LOKALE SPORTEVENEMENTEN

LOCATIES

912
" I K B E N E I N D E LIJ K WE E R E E N S
 ECHT MOE VAN H ET S PORTE N "

"ONZ E DOCHTE RS H E B B E N 
ONWIJ S G E NOTE N . WE 

WI LLE N J U LLI E NOG MA ALS 
B E DAN KE N, EVE N WAT 

AFLE I DI N G I N H ET SA AI E 
LEVE N VAN TH U I SSTU DI E E N 

B IJ N I ETS KU N N E N ."

" I K H E B VAN DA AG 2 
S PORTE N G E DA AN DI E I K 
NOG NOOIT G E DA AN HAD."

'LEUK OM KENNIS TE 
MAKEN MET ANDERE 
KINDEREN UIT DE WIJK.'
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Juist voor kinderen met een beperking is 
bewegen en sporten extra belangrijk. Niet 
alleen voor hun gezondheid, maar ook om 
anderen te ontmoeten en zelfvertrouwen 
te krijgen. In coronatijd wordt dat er niet 
makkelijker op. Voor ons een mooie challenge 
om te kijken wat er – coronaproof – nog wél 
kan. Heel veel! 

# B E WE EG M E E
Samen met leerkrachten uit het speciaal 
onderwijs maken we tijdens de eerste lockdown 
16 beweegvideo’s voor kinderen met een 
beperking. 

Juist voor hen is bewegen en sporten extra 
belangrijk. Normaal gesproken is het al niet 
gemakkelijk om een sport te beoefenen, door 
corona wordt de drempel alleen maar hoger. 
Weinig ruimte, de juiste begeleiding of materiaal 
zorgt ervoor dat deze kinderen nauwelijks in 
beweging komen. Daar doen we wat aan, samen 
met onze partners. 

Dansen met Anouk Hoogendijk, Tika Taka met 
framevoetballer Tijmen, rolstoelbasketballen 
met Bo Kramer of coole trucs oefenen met 
pannakoning Soufiane Touziani. En natuurlijk 
gaat het er niet om dat de oefening perfect 
uitgevoerd wordt, maar om plezier maken en 
lekker bewegen. 

De beweegvideo’s zijn geschikt voor iedereen, 
bevatten een rustige uitleg en weinig prikkels. 

3 S PECIALE CRU YFF COU RTS
In 2020 kwamen er 3 spiksplinternieuwe Speciale 
Cruyff Courts bij: in het Verenigd Koninkrijk, 
Nederland en… Japan! 

ADACH I - KU (JAPAN) 
Het eerste Japanse Special Cruyff Court opent 
op 1 november in Adachi-ku, een wijk in Tokio. 
Oorspronkelijk zou het Special Cruyff Court 
worden geopend door Nederlandse Para-atleten 
tijdens de Paralympische Spelen, maar deze zijn 
door corona met een jaar uitgesteld. Het SCC 
ligt bij een Community Sports Center, midden in 

GEHANDICAPTEN
SPORTIEDEREEN DOET MEE

Adachi-ku. Er werd al veel gesport, maar een aanbod 
voor jongeren met een beperking was er nog niet. 
Nu worden er activiteiten georganiseerd voor de 
kinderen van verschillend speciaal onderwijs in de 
buurt. 

DOROTHY GOODMAN SCHOOL (VK) 
Een hele mooie dag half januari in het Verenigd 
Koninkrijk: het allereerste SCC is een feit. Kinderen 
van de Dorothy Goodman School (Leicestershire) 
gaan lekker sporten op het Cruyff Court direct 
naast hun school, wat helemaal is afgestemd op 
wat ze nodig hebben. De afgelopen 2 jaar is er 
hard gewerkt aan deze unieke en veilige speelplek. 
Dit SCC werkt samen met lokale sportorganisaties, 

VE RE N I G D KON I N KRIJ K
Jolly good, het allereerste SCC in 
het Verenigd Konikrijk is een feit.

ADACH I - KU
Nederlandse Ambassadeur in 
Tokio, Peter van der Vliet en 
gevolmachtigd minister Theo 
Peters feliciteren mevrouw 
Yayoi Kondo, burgemeester van 
Adachi-ku, met dit SCC.

#
B

E
W

E
E

G
M

E
E

D E N HA AG
Dit SCC ligt tussen scholen en 
naast de sportaccommodatie van 
HKV/Ons Eibernest. Het heeft 
een rolstoelvaardigheidparcours, 
een basketbalveldje met een in 
hoogte verstelbare basket en een 
pannaveldje. Tof! 

die het gedachtegoed van Dorothy Goodman 
(onderwijskundige) en Johan Cruijff 
onderstrepen. Het SCC is er gekomen met steun 
van de spelers van de People’s Postcode Lottery. 

D E N HA AG (N E D E RL AN D) 
In het Haagse stadsdeel Escamp opent 
ambassadeur Frank Rijkaard samen met 
beoogd Invictus-deelnemer Ronald van 
Dort en wethouder Hilbert Bredemeijer SCC 
Steenwijklaan. Oorspronkelijk zou dit nieuwe 
Cruyff Court geopend worden tijdens en ter ere 
van de Invictus Games. Dit event gaat vanwege 
corona niet door. Het SCC komt er toch en 
wordt volop gebruikt. 

16 nieuwe beweegvideo’s 
voor kinderen met een 

beperking

3 nieuwe Speciale Cruyff Courts voor kinderen met een beperking: 
in Nederland, Verenigd Koninkrijk en Japan

Sportieve clinics: van 
schuiftafeltennis tot boccia 

Paralympische zwemmers 
TeamNL klaar voor Spelen 

Tokio 

4X MOVING FORWARD 
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WAT MAAKT EEN 
CRUYFF COURT SPECIAAL?

AANPASSING AAN HET TERREIN, 
AFGESTEMD MET PROFESSIONALS ZOALS 

FYSIOTHERAPEUT, VAKLEERKRACHT.

AANGEPASTE ONDERGROND VOOR 
KINDEREN MET EEN VISUELE BEPERKING, 

ZOALS KLEURGEBRUIK. 

AANVULLING BUITEN HET 
VELD, BIJVOORBEELD EEN 
ROLSTOELVAARDIGHEID 

PARCOURS.

52
SPECIALE CRUYFF COURTS

NEDERLAND (44), 
VK (4), SPANJE (2), 

JAPAN (1) EN BRAZILIË (1).

ROLSTOELTOEGANKELIJK 
kunstgras

AANGEPASTE OF EXTRA 
SPORTATTRIBUTEN IN HET VELD, ZOALS 
LAGE BASKETS, HOCKEYBALKEN OF EEN 

MULTIFUNCTIONEEL NET.

60%
OP 60% VAN D E S P ECI A LE 
CRU Y F F CO U RT S WORDT 

MEERDERE KEREN PER WEEK 
GESPORT.

FAVORIET
DE MEESTE SPORTEN ZIJN 

ROLSTOELVOETBAL -BASKETBAL -HOCKEY

3
4

SAM E N M ET D E S PORT-
BON D E N
We ondersteunen verschillende 
sportbonden. Samen willen we 
dat zoveel mogelijk kinderen en 
jongeren met een beperking in 
aanraking komen met sport en 
de kans krijgen zich hierin te 
ontwikkelen. Dat kan op aller-
lei niveaus: van enthousiaste 
workshops, sportstimulering 
projecten tot talentherkenning 
programma’s richting de Para-
lympische Spelen. We lichten 
er 2 sporten uit: tafeltennis en 
zwemmen. 

TAFE LTE N N N I S 
Samen met de Nederlandse 
Tafeltennis Bond (NTTB) zijn we 

de motor achter Regionale Trainings Centra (RTC’s), voor tafeltenni-
stalenten. Het aantal RTC’s staat op 4: in Rotterdam, Venray, Amster-
dam en Hilversum. Ook tafeltennis als breedtesport is een gezamen-
lijk speerpunt. In 2020 is de NTTB gestart met een innovatiefonds 
gericht op schuiftafeltennis. Bij schuiftafeltennis is er geen net, maar 
een boarding aan de zijkanten en is het juist de bedoeling dat de bal 
contact blijft houden met de tafel. 

Z WE M M E N 
Met de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) ondersteunen 
we verschillende programma’s zoals het werven van sporters, het 
opleiden van jonge talenten. De KNZB organiseert open trainingen 
voor kinderen en jongeren met een beperking. 
Er staat een zeer talentvol team klaar voor de Spelen van Tokio: een 
mix van sporters die via de Johan Cruyff Foundation-selectie en 
junioren/jeugdselectie zijn doorgestroomd naar de topsport, zoals 
zwemster Liesette Bruinsma. Het is een geweldige spin-off van een 
jarenlange samenwerking om paralympisch talent op te leiden. In 
de JCF-selectie zitten op dit moment 12 jongens en meiden (14+). 

We ondersteunen 
talentprogramma’s en 
breedtesportprogramma’s met: 
✓  Atletiekunie 
✓  NBB (Nederlandse 

Basketbalbond)
✓  KNWU (Koninklijke 

Wielrenunie) 
✓  KNVB  (voetbal)
✓  KNZB (zwemmen)
✓ Nevobo (volleybal)
✓ NSkiV (skiën)
✓ NTTB (tafeltennis)
✓ Boccia (via    
 Gehandicaptensport   
 Nederland)
✓ Goalball (via Gehandicapten  
 Sport Nederland) 
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SPORT IS BELANGRIJK
Maar uiteindelijk draait het bij sport altijd om 
samen plezier maken en vertrouwen hebben dat 
het lukt. Ontdekken dat sporten leuk is en dat er 
nog veel mogelijkheden zijn om te bewegen. 
We werken nauw samen met (inter)nationale 
initiatieven en stichtingen die zich net als wij 
inzetten voor kinderen en jongeren met een 
beperking. We zoomen in op Surf’s Up en Fitkids:

SURF'S UP 
Deze tweedaagse introductie-surfcursus is 
voor mensen met een lichamelijke beperking. 
De eerste editie op het Scheveningse strand 
was een groot succes! 18 deelnemers in 
verschillende categorieën (prothese, CP, 
visueel en rolstoelgebonden), genieten samen 
met instructeurs en vrijwilligers van een 
perfecte surfdag. Dat smaakt dus absoluut 
naar meer, en krijgt in de zomer van 2021 dan 
ook een vervolg. Surf’s Up is een initiatief van 
Unlimited Possibilities Adaptive Sports en wordt 
behalve door de Johan Cruyff Foundation ook 
ondersteund door surfschool The Shore. 

FITKIDS 
Dit is een fitness- en oefenprogramma voor 
kinderen van zes tot achttien jaar met een 
chronische ziekte, beperking of langdurige 
aandoening. Aan Fitkids doen bijvoorbeeld 
kinderen met astma, taaislijmziekte, 
downsyndroom, diabetes, jeugdreuma, autisme, 
DCD of een aangeboren hartafwijking mee. Fitkids 
trainen en bewegen een half jaar tot een jaar 
onder begeleiding van een (kinder)fysiotherapeut. 
Het uiteindelijke doel is om naar een sportclub 
door te stromen. Het afgelopen jaar deden 4.500 
kinderen mee aan het Fitkidsprogramma. Fitkids 
wordt op meer dan 165 locaties in Nederland 
gegeven. 

verstandelijke beperking

lichamelijke beperking

chronische beperking

visuele beperking

meervoudige beperking

auditieve beperking

Celebrale Parese 
(aangeboren hersenafwijkingen) doelgroepen

autisme

(gedragsproblematiek)
ADHD, PDD-NOS

zorginstellingen

speciaal onderwijs  

sportcentra

maneges 

revalidatiecentra

sportverenigingen

rolstoeltennis 

fitness

zwemmen 

rolstoelvaardigheidstraining

rolstoelbasketbal 

boccia 

zeilenzitskiën

goalball
paardrijden

voetbal

zitvolleybal

framevoetbal

atletiek

judo

snowboarden

rolstoelschermen

paratafeltennis

roeien

obstacle run

korfbal

schaatsen

fietsen

locaties

Ondersteunende 
sporten 

zwembaden

COOLE VIDEO! 
BEKIJK SURF'S UP 
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https://youtu.be/xRqlMcscQs0


"WEER OF 
GEEN WEER, 
WE ZIJN HIER 
ELKE MIDDAG"                             
Radostina, Ahlam en Lina met 
buurtsportcoach Nabil, Utrecht
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1
In de afgelopen 20 jaar groeien de Cruyff 
Courts van lokale voetbalveldjes naar veilige 
ontmoetingsplekken waar jongens en 
meiden samen optrekken, sporten en waar 
ruimte is om jezelf te ontwikkelen.

CRUYFF COURTS
ALTIJD IN BEWEGING

Cruyff Court IFK Göteborg 
Bergsjön 
Het 3e Cruyff Court in Zweden in 
samenwerking met IFK Göteborg.

Cruyff Court Frank Rijkaard 
en Ruud Gullit, Amsterdam 
Balboaplein 
Ter ere van voetballegendes 
Frank Rijkaard & Ruud Gullit.

Cruyff Court Rotterdam 
Rozenburg 

Nummer 14! Het 14e Cruyff 
Court in Rotterdam.

Cruyff Court Mentuan in 
Kelantan, Maleisië

6e Cruyff Court in Maleisië.

Wereldwijd 4 nieuwe 
Cruyff Courts, in Ne-

derland krijgen 8 Cruyff 
Courts een opknapbeurt

Succesvol Cruyff Courts 
webinar met prof. dr. Erik 

Scherder

Heroes of the Cruyff 
Courts + Cruyff 

Foundation Coaches = 
gouden combi 

Aftrap van de Streetwise Cup, 
afscheid van Cruyff Courts 6 vs 6

Start van Football for Unity 
(rondom UEFA EURO 2020)

5X MOVING FORWARD
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CRUYFF COURTS WEBINAR 
Een online webinar voor 
iedereen betrokken bij de Cruyff 
Courts in ons land. Prof. Dr. Erik 
Scherder gaat in op het belang 
van bewegen bij jongeren, 
docent-onderzoekster Joos 
Meesters geeft handvatten hoe 
je deze jongeren kunt bereiken 
en Niels Meijer vertelt over het 
werk van de Cruyff Foundation. 
Ruim 130 deelnemers zijn er 
online bij. 

Heb je het webinar gemist? Kijk 
het hier terug

2
CRUYFF COURTS 
OPGEKNAPT 
Het afgelopen jaar krijgen 8 
Cruyff Courts in Nederland een 
opknapbeurt:

✓  Cruyff Court Willem II Veld 
Reeshof, Tilburg 

✓  Cruyff Court Willem II Veld 
Centrum, Tilburg 

✓  Cruyff Court Woudhuis, 
Apeldoorn 

✓  Cruyff Court Prinsenland, 
Rotterdam 

✓  Cruyff Court Ajax 
Polderweg, Amsterdam 

✓  Cruyff Court Tiel, Tiel 
✓  Cruyff Court Tegelen, Venlo 
✓  Cruyff Court Haagse 

Beemden, Breda 

De velden zijn inmiddels weer 
volop in gebruik.
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CREATING 
SPACE

COACHES 
WERELDWIJD:

Spanje, Argentinië, 
Nicaragua, Brazilië, 
Nederland, België, 

Luxemburg, Verenigd 
Koninkrijk, Antillen, 
Zuid-Afrika, Zweden 

en Maleisië. 

HEROES OF THE CRUYFF COURTS

Het Heroes of the Cruyff 
Courts project wordt gedraaid 
door jongeren uit de wijk, 
samen met Cruyff Foundation 
coaches (buurtsportcoaches/
jongerenwerkers). Heroes zijn 
jongens en meiden die van A tot 
Z een (sport)evenement op ‘hun’ 
Cruyff Court organiseren, met 
op z’n tijd wat begeleiding van 
Foundation coaches. 
In 2020 zijn 27 projecten 
opgestart, 8 afgerond. 15 werden 
afgelast (corona!), 1 project 
schuift door naar 2021. 1 project 
in Spanje is afgerond.

Het Heroes of the Cruyff Courts 
project wordt ook gedraaid 
op de Speciale Cruyff Courts, 
door jongeren uit het speciaal 
onderwijs. Ze doen dit samen 
met een Cruyff Foundation 
Coach: vaak een vakleerkracht 
of bewegingsagoog. Veel meer 
over de Speciale Cruyff Courts 
lees je hier

242COACH

COACHES WERELDWIJD 7COACH

NIEUWE COACHES
OPGELEID IN NEDERLAND

HEROES IN NEDERLAND

H 258
FOOTBALL FOR UNITY - EURO 2020 
EURO 2020 is verplaatst naar de zomer van 2021. 
In speelstad Amsterdam zien we Oranje 3 keer aan 
het werk. Football for Unity laat Europa zien hoe 
voetbal bijdraagt aan het verbinden van nieuwe en 
bestaande inwoners. In 7 van de 12 speelsteden 
van het Europees kampioenschap gebruiken lokale 
organisaties daarvoor de kracht van voetbal. De 
Cruyff Foundation is verantwoordelijk in speelstad 
Amsterdam. We helpen vluchtelingen en status-
houders zodat zij in de hoofdstad (sport)activitei-
ten kunnen organiseren en begeleiden. 

We doen dit samen met ASV LEBO, Stichting Life 
Goals, Stichting Ykeallo, de Ajax Challenge, AVV 
Zeeburg, Stichting Dynamo en de gemeente Am-
sterdam. Daarnaast organiseren we Football for 
Unity Festival, tenminste als het weer kan. Fingers 
crossed! Football for Unity wordt gefinancierd door 
de Europese Commissie en de UEFA Foundation 
for Children en wordt uitgevoerd door Streetfoot-
ballworld en haar leden.  

CRU YFF COU RTS 6 VS 6
Na 15 succesvolle jaren komt er een einde aan 
Cruyff Courts 6 vs 6, ons nationale voetbalkampi-
oenschap voor kinderen van 10 tot 12 jaar. Bijna 

5.000 jongens en meiden doen mee aan het laat-
ste seizoen. We tellen 62 speeldagen in 28 ge-
meenten. De voorrondes zijn veelbelovend, maar 
vanwege de coronamaatregelen sneuvelen de 
kwartfinales, halve finales en finale. Helaas. 
Wel geeft het ons de tijd om te werken aan een 
prachtige opvolger: de Streetwise Cup! 

STRE ET WI S E CU P 
De Streetwise Cup is het grootste straatvoetbal-
toernooi van Nederland, en organiseren we samen 
met de Krajicek Foundation. Waarom? We zien dat 
sporten in de leeftijdsgroep 13+ minder wordt, en 
dat het aantal meiden dat buiten sport en speelt, 
achterblijft op het aantal jongens. Met de Streetwi-
se Cup brengen wij die groep in beweging. En 
omdat winnen meer is dan een doelsaldo, staat 
naast plezier in het spel gelijkheid (equality) cen-
traal. Sportief gedrag wordt met punten beloond 
en brengt een team een stap dichterbij de volgen-
de ronde. 

Lokale voorrondes spelen we op Cruyff Courts en 
Krajicek Playgrounds in 85 gemeenten in Neder-
land. In seizoen 2021/22 rolt de bal lekker door: we 
kijken dus uit naar veel meer Streetwise Cup!
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N I E U WE SCHOOLPLE I N E N 14
Julianaschool (Bussum)
Onder luid gejoel nemen de leerlingen van de 
Julianaschool in Bussum eind september hun 
nieuwe Schoolplein14 in gebruik. Het plein heeft 
lijnen en kleurvakken voor basketbal, een vrolijk 
vloerspel en een stippenspel. Stiptastisch! 

Lidwinaschool (Amsterdam)
Ook het spiksplinternieuwe Schoolplein14 van 
de Amsterdamse Lidwinaschool wordt feestelijk 
geopend, door profbasketballer Dimeo van 
der Horst. De Amsterdammer is bevriend met 
de moeder van (gym)juf Aafke. Hij schenkt de 
school (locatie Hof) graag een actief en sportief 
schoolplein. De kids hebben nu een voetbalveld, 
een soort atletiekbaan en een stippenspel.

IKC Meander (Varsseveld)
Wat een stralende dag! Niet alleen omdat de 
zon schijnt, maar ook omdat topvolleybalster 
Lonneke Sloetjes op haar oude basisschool een 
Schoolplein14 opent. Dit Schoolplein14 is mogelijk 
gemaakt samen met volleybalbond Nevobo. Veel 
speelplezier!

Schoolplein14 voor Lara van Ruijven
Ieder jaar mag de Held van het jaar (een initiatief 
van Helden Magazine) een locatie aanwijzen waar 
een Schoolplein14 komt te liggen. Dit jaar komt 
er een bijzonder Schoolplein14, ter nagedachtenis 
aan shorttrackster Lara van Ruijven. Lara 
overleed in 2020 aan de gevolgen van een auto 
immuumziekte.

D EV YN E RE N SCH 
Devyne ontvangt de Abdelhak Nouri Trofee en 
krijgt een Schoolplein14 aangeboden op een 
school naar keuze.

2020 is voor de basisscholen in alle opzichten 
een raar jaar. Half maart sluiten de basisscholen 
de deuren, en dat blijft zo tot na de meivakantie. 
In al die weken geen spelende kinderen op 
de schoolpleinen. En ook als de scholen weer 
opengaan, is het buitenspelen nog verre 
van normaal. Gelukkig verzinnen scholen 
daar creatieve oplossingen voor. En: ook 
in dit coronajaar komen er gewoon nieuwe 
Schoolpleinen14 bij - ook binnen het speciaal 
onderwijs.

1
2

3
4

SCHOOLPLEIN14BEWEGEN OP HET PLEIN

88% VAN DE SCHOLEN MET SCHOOLPLEIN14
BEOORDEELT HUN SCHOOLPLEIN MET EEN 7 

OF HOGER

88%

BIJ 86% VAN DE SCHOLEN ZORGT HET 
SCHOOLPLEIN14 VOOR MEER DUIDELIJKHEID 

OP HET SCHOOLPLEIN OVER WIE WAAR 
SPEELT.

86% 

OP 69% VAN DE SCHOOLPLEIN14 LEIDT DIT 
TOT MINDER CONFLICTEN.

69%

OP 86% VAN DE SCHOOLPLEIN14
 SPELEN KINDEREN MINIMAAL ÉÉN KEER PER 

WEEK ZELFSTANDIG. 

86%
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SCHOOLPLEIN14: VAN 1 NAAR 500+
Het eerste Schoolplein14 wordt in 2012 geopend, ter ere van de 65-
ste verjaardag van Johan Cruijff. Inmiddels staat de teller wereldwijd 
op ruim 500. Kinderen beslissen zelf mee hoe het Schoolplein14 op 
hun school eruit komt te zien. Zo is het van en voor de kinderen. 
Ook ontdekken ze zo welke sporten ze leuk vinden.

14 REGELS VAN JOHAN CRUYFF
Op alle Schoolpleinen14 en Cruyff Courts vind je het bord met de 
14 regels van Johan Cruijff. Daarmee krijgen, naast het in beweging 
brengen van kinderen, ook andere zaken aandacht; kinderen 
leren elkaar te respecteren, het concentratievermogen stijgt en ze 
ontwikkelen zichzelf. De 14-regelborden zijn er ook in braille en in 
pictogrammen, voor Schoolpleinen14 en Cruyff Courts binnen het 
speciaal onderwijs.

SCHOOLPLEIN14 BINNEN HET SPECIAAL ONDERWIJS
Een kwart van alle Schoolpleinen14 vind je bij het speciaal 
onderwijs. Dit Schoolplein14 heeft een extra coating, voor boccia 
– een populaire balsport voor kinderen met een beperking. Er 
zijn instellingen met een Schoolplein14 bij speciaal onderwijs, 
revalidatiecentra en zorginstellingen. In 2020 is bij 11 instellingen 
een Schoolplein14 gerealiseerd, 5 zijn er geopend. 

BEKIJK DE VIDEO VAN SCHOOLPLEIN14 

SPECIAAL ONDERWIJS

INITIATIEF   
Durf iets nieuws te doen.
 

COACHEN   

In een team moet je elkaar  
altijd helpen.

PERSOONLIJKHEID   

Wees wie je bent.
 

SOCIALE 
BETROKKENHEID   

Belangrijk in de sport, maar  
helemaal daarbuiten.

 SAMENSPELEN    

Wezenlijk onderdeel van  
het spel.
 

CREATIVITEIT    

De schoonheid van de sport.

5

13

6

14

7 8

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

DE 14 REGELS VAN 
JOHAN CRUIJFF

TEAMSPELER  
Alleen kun je niets, je moet 
het samen doen.
 

VERANTWOORDELIJKHEID  

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

RESPECT   

Heb respect voor de ander.

 

INTEGRATIE   

Betrek ook anderen bij jouw  
activiteiten.

21 3 4

9 10 11 12TECHNIEK    

De basis.

TACTIEK    

Weten wat je doet.
 

ONTWIKKELING   

Door sport ontwikkelt 
lichaam en geest.

 LEREN    

Probeer iedere dag weer  
wat nieuws te leren.
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EVENTS EN ACTIES
"ALS JE IETS KAN DOEN VOOR  
EEN ANDER MOET JE DAT DOEN"

Dit jaar helaas geen Cruyff Legacy 14K, geen 
Koningsspelen, geen Cruyff Foundation Cup en geen 
Johan Cruyff Schaal. Daar hebben we best even wakker 
van gelegen. Maar, we gaan vol gas vooruit. In 2021 pakken 
we onze events gewoon weer op: coronaproof en binnen 
de mogelijkheden. Ook de uitreiking van de Johan Cruijff 
Schaal (augustus 2021) zien we optimistisch tegemoet.

De vorm van onze events is sinds corona dan misschien een tikkie 
anders, het doel hetzelfde: geld ophalen om kwetsbare kinderen de 
ruimte te geven om te sporten en te bewegen.

B E KE N DH E I D E N WA ARD E RI N G 
Jaarlijks onderzoekt Motivaction de bekendheid en waardering van 
de Johan Cruyff Foundation. 

2020 2019 2018

Bekendheid Creating Space 9% 9% 5%

Geholpen naamsbekendheid 61% 60% 62%

Donatiebereidheid 9% 11% 10%

Positieve waardering 59% 54% 59%

OPE N I N G CRU YFF COU RT 
RIJ K A ARD - G U LLIT
Bereik: 9.002.505 personen
PR-waarde: € 110.203 

OPE N DAG ON TOU R
Bereik: 5.493.362 personen
PR-waarde: € 108.913

# CRU YFF TU RN
Bereik: 4 miljoen personen
PR-waarde: € 48.412 

#CRUYFFTURN
Johan’s geboortedag – 25 
april – grijpen we aan om te 
starten met de #CruyffTurn 
campagne, waarbij we zijn 
fans oproepen om met creaties 
rond #CruyffTurn te komen 
en deze ter inspiratie te delen 
met de rest van de wereld. 
Inzendingen van Ronald de 

Boer, John Heitinga en Jackie 
Groenen, aandacht vanuit FC 
Barcelona, Ajax en OnsOranje, 
ingestuurde kleurplaten, zelfs 
hardlooproutes en kap- en 
draaibewegingen vanuit de hele 
wereld door jong en oud.

KOKEN MET EEN DOEL 
�HOME
Zonder onze partners geen 
projecten. Normaal gesproken 
sluiten wij het jaar af met 
Koken met een Doel, ons 
fondsenwervende diner op 
locatie. Afgelopen jaar was dat 
een no-go. We bekeken het op 
zijn Cruijffiaans. Wat kan wél? 
Koken met een Doel @ Home!

Onze partners ontvangen 
thuis een geweldige dinerbox 
met top-ingrediënten, en 
vanuit hun eigen Librije-studio 
geven Jonnie & Thérèse Boer 
instructies om dit om te toveren 
tot een voortreffelijk drie-
gangen diner. Het is uiteraard 
overheerlijk. Maar bovenal: we 
zijn samen. Ondanks de afstand 
voelt het intiem. Door de rake 
woorden van gastheer Peter 
Heerschop is Johan, net als 
ieder jaar, onder ons. Letterlijke 
digitale verbinding, dat is wat 
we ervaren! Heel mooi. 

TIM HAALT RUIM 5.000 
EURO OP
Ambassadeur Tim de Vries, 
ook bekend als Handbiker Tim, 
had eigenlijk moeten uitrusten 
na een druk seizoen, met de 
Paralympics in Tokio als sportief 
hoogtepunt. Maar corona 
gooit roet in het eten en maakt 
zijn kalender leeg. Tim komt 
toch in actie. En hoe. Met zijn 
handbike legt hij de ruim 500 
kilometer van het Pieterpad 
af, en zamelt in 2 dagen ruim 
5.000 euro in voor kinderen die 
net als hij een aangepaste fiets 
nodig hebben. De meervoudig 
wereldkampioen bereidt zich 
zo voor op de Paralympische 
Spelen 2021, en werkt 
tegelijkertijd aan een (heel) 
goed doel. Fietstastisch! 

CRUYFF LEGACY 14K RUN 
Zondag 6 april 2020 staat bij 
zo’n 3.000 deelnemers al groot 
in de agenda. Helaas gaat 
door dit evenement een dikke 

streep. Deelnemers kunnen een 
voucher aanvragen voor de 
2021-editie of het inschrijfgeld 
doneren aan onze projecten.

KONINGSSPELEN 
Op vrijdag 17 april staat de 
8e editie gepland van de 
Koningsspelen, het gezonde 
en sportieve feest voor meer 
dan 1,2 miljoen kinderen 
in het basisonderwijs. De 
Cruyff Foundation is samen 
met de Krajicek Foundation 
initiatiefnemer van de 
Koningsspelen. Er zijn meer 
dan 750 samenwerkingen 
gepland tussen sportaanbieders 
en scholen. Maar helaas. 
Geen Koningsspelen dit jaar. 
Alles treurig? Gelukkig niet. 
Veel leerkrachten verzorgen 
online sport- of gymles. Want 
bewegen is gezond! 
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9.221 (+40,6%)
Linkedinvolgers

15.087(+6,3%)
Twittervolgers

32.960 (+6,1%)
Facebook likes

30.700 (+6,2%)
Instagramvolgers

1020 (+32,5%)
203.155 (+636,1%)

YouTube abonnees
Views

13.229

2018

15.480

2019

17.433

2020

31.073

10.999

409 

7.733

2018 12.072

2019 12.878

2020 14.200

9.104

5682018
630

770
2019
2020

221

2019 248.100
2020

2018 217.865

2.142
2018 2.738
2019 4.155
2020

1.428

19.900
2018 22.700
2019 26.080
2020 28.700

5.298

Gemeten op 31 december 2020.

STATISTIEKEN SOCIAL MEDIA

"ALS ALLES WEGVALT,
ZIE JE HOE CRUCIAAL
VERBINDING IS. 
NET ALS DE PLEK IN 
DE WIJK WAAR JE 
ELKAAR ONTMOET"                             

Wat een enorme groei in YouTube-views: 

Dat zit zo: een oude video met Johan kwam opeens in een algoritme op, en bam! Door het dak

Tugce Sungur, Jongerenwerker Utrecht



SPONSORHUIS
SAMEN IN ACTIE VOOR SUCCES
Ons werk is alleen mogelijk 
dankzij de steun van onze 
achterban. We bedanken 
partners, sponsors, suppliers, 
family members, friends en 
donateurs dan ook uit de 
grond van ons hart voor hun 
trouwe support. Zij dragen op 
allerlei manieren bij aan onze 
pijlers Schoolplein14, Cruyff 
Courts en de sportprojecten 
voor kinderen met een 
beperking. Dankzij jullie steun 
en acties krijgen nog meer 
kinderen de ruimte om te 
spelen en te bewegen. Samen 
voor succes!  

We zijn bijzonder dankbaar voor 
de steun van onze partners: 
• Nationale Postcode Loterij
• Cargill  
• FC Barcelona Foundation 
• “La Caixa” Foundation  
• Seacon Logistics
• TenCate Grass  
• People’s Postcode Lottery

We verwelkomen in 2020 Basic-
Fit, als nieuwe partner van 
de Johan Cruyff Foundation. 
Met gezamenlijke sportsessies 
en workshops laten we de 
jonge generatie zien hoe leuk 
samen sporten is.  Daarnaast 
verwelkomen we 4 nieuwe 
supporters: Lucky Crumbs, 
Gamebasics, KYP en Aktiesport. 

We zijn trots op de 
geprolongeerde samenwerking 
met trouwe sponsors
Motivaction, Houthoff, Maessen 

Tenten, Griekspoor, Topcourts, Mind Work Productions, Signgrass en 
Hill & Knowlton. De samenwerking met VoetbalAssist is verlengd en 
uitgebreid van Business Friend naar Supplier.  

Daarnaast ontvingen we ook bijzondere projectgerichte 
ondersteuning van Stichting Zabawas en de Signify Foundation. 
Stichting Zabawas ondersteunde de financiering van sportrolstoelen 
voor kinderen met een beperking én de sportpakketten voor de 
Open Dag On Tour. 

Het partnership met Osonyq verliep teleurstellend en is beëindigd. 
De samenwerking met Stedon, House of Marley en Rabobank 
Foundation is beëindigd. Dank voor jullie mooie support in de 
afgelopen jaren.

NATIONALE POSTCODE LOTERIJ EN VRIENDENLOTERIJ 
De steun van de spelers van de Nationale Postcode Loterij en de 
VriendenLoterij is voor ons heel belangrijk. Naast de jaarlijkse 
bijdrage is daar tijdens het Goed Geld Gala van de Nationale 
Postcode Loterij de extra trekking. Met deze extra schenking ter 
waarde van € 1.000.000 kunnen we samen met Movement On 
The Ground de 3 Cruyff Courts op Lesbos en Samos realiseren. 
Grandioos! 

PEOPLE'S POSTCODE LOTTERY
In het Verenigd Koninkrijk worden we jaarlijks gesteund door de 
spelers van People’s Postcode Lottery, met een bedrag van 450.000 
Britse pond (ongeveer € 500.000). Dankzij deze steun hebben 
we samen met partners inmiddels 7 nieuwe Cruyff Courts en 3 
Schoolyard14’s gerealiseerd. Het komend jaar (after corona) spannen 
we ons in nog meer Britse gemeenschappen te bereiken: met 
activiteiten, lokale coaches en nieuwe (speciale) Cruyff Courts en 
Schoolyard14’s.

ZIJ KOMEN IN ACTIE 
Fantastisch dat er ondanks de strenge coronamaatregelen toch 
veel particuliere acties op touw zijn gezet. Een paar hoogtepunten 
noemen we graag. 
Studenten van de hbo-opleiding Sport, Management en 
Ondernemen organiseren Golf4All (golfevent).
Camping De Nollen regelt samen met de campinggasten een 
actieve sponsordag. 
Frank Lageschaar uit Enschede ‘viert’ zijn 35-jarig jubileum in 

de elektrische rolstoel. Hij rijdt in 
zijn rolstoel maar liefst 70 kilometer 
(Enschede-Groenlo) en zamelt daarmee 
geld in voor een Cruyff Court in zijn 
geboorteplaats Groenlo. Geweldig. En 
dat is nog maar het begin, want Frank 
gaat door met zijn acties. 
Andere prachtige donaties ontvangen 
we na een succesvolle online 
voetbaltraining (live op Facebook) en een 
geslaagd spinning event. Ook noemen 
we de mooie verjaardagsbijdrage van 
Luuk van den Oosterkamp. 
Bedankt allemaal! 

Behalve deze geweldige eenmalige 
donaties, mogen we rekenen op de 
steun van onze donateurs. Eind 2020 
tellen we 550 structurele donateurs en 
128 leden van Cruyffie’s Kidsclub.  

Wil je ook een actie starten voor de 
Johan Cruyff Foundation, kijk dan hier

NALATENSCHAPPEN
Ook met een gift in het testament kan 
de Johan Cruyff Foundation worden 
gesteund. We zijn daarvoor aangesloten 
bij toegift.nl. 
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ON LI N E AC TI E PL ATFORM :  

€ 21.326
met acties van teams, studenten en collega’s

KOKE N M ET E E N DOE L �HOM E :

€ 56.160 

https://acties.cruyff-foundation.org


VOORUITBLIK
LET'S CREATE THE RIGHT SPACE 

Creating Space. Om dat blijvend te realiseren 
voor kinderen en jongeren die dat nodig 
hebben, is de juiste focus van belang. Dat 
betekent scherp zijn op kwaliteit en op inhoud, 
om zo meer ruimte en mogelijkheden voor 
onze doelgroep te realiseren. Ieder kind kan 
meedoen, met en zonder beperking. Sport zorgt 
voor verandering. Met de juiste focus vergroten 
we impact op de thema’s gezondheid, 
leefbaarheid, sociale cohesie en persoonlijke 
ontwikkeling. Waar het kan, zoeken we 
daarvoor versterking door samen te werken 
met andere organisaties.

In 2022 bestaat de Cruyff Foundation 25 jaar en 
staan we stil bij 75 jaar Johan Cruijff. We hebben 
voor ogen dat 2022 een jaar wordt waarin we 
nog zichtbaarder zijn en we onze missie nog 
meer bekendheid geven. Dat alles realiseren we 
met ons eigen team, maar ook via waardevolle 
samenwerkingen met andere organisaties als 
onze partners.

Met stip op 1: met onze projecten het verschil 
maken. In de toekomst gaat het automatisch 
niet altijd meer om meer; meer (Speciale) Cruyff 
Courts, meer Schoolpleinen14. Klinkt dat gek? 
Wij vinden van niet. Voor ons draait het om 
impact. Gerealiseerde impact staven we met de 
Theory of Change impact tool die we samen met 
USBO hebben ontwikkeld. Deze tool zorgt voor 
gestructureerde metingen waardoor we beter 
kunnen benchmarken en bijsturen waar nodig.

IN BEWEGING BLIJVEN
Het blijven turbulente tijden. Ondanks dat de 
ergste crisis achter de rug lijkt (juni 2021), is de 

potentie. De kosten voor dit 
evenement zijn relatief hoog ten 
opzichte van de opbrengsten. 
We moeten kritisch blijven kijken 
naar de inkomsten en uitgaven 
van dit evenement. In 2021 zal er 
een digitale editie plaatsvinden. 
Daarna gaan we inventariseren 
wat de toekomst van de Cruyff 
Lagecy 14K zal zijn en of deze 
voldoende rendabel is.

Belangrijke aandachtspunt is 
verder de financiering van ons 
programma Heroes of the Cruyff 
Courts. Het programma wordt 
nu nog geheel gefinancierd 
vanuit een extra bijdrage van 
de Nationale Postcode Loterij. 
We hebben het plan om het 
programma inhoudelijk aan te 
passen. Een eerste stap is het 
einde van Cruyff Courts 6 vs 6, 
en de komst van de Streetwise 

Cup – wat we samen met de Krajicek Foundation initiëren. In 2021 
gaat de Streetwise Cup vol gas.

In 2020 zijn we een samenwerking aangegaan met de Royal Belgian 
Football Federation, waarin wij optreden als consultant bij de 
realisatie van 40 velden in België. Deze velden zijn gebaseerd op het 
concept van de Cruyff Courts. Dit is weer een nieuwe manier van 
samenwerken voor ons – maar het doel is vertrouwd: impact maken.
 
JOHAN CRUYFF FOUNDATION INTERNATIONAAL
Onze internationale strategie zorgt ervoor dat we onze positie in 
Nederland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Maleisië 
duurzaam versterken. We zien dit heel concreet in Maleisië, waar 
we op een verantwoorde manier groeien zonder in te boeten op 
kwaliteit. Ook het uitrollen van onze projecten in het Verenigd 
Koninkrijk gaat steeds beter. Ondanks de pandemie zijn er flinke 
stappen gezet en maken we veel goed in de achterstanden van de 
nog te realiseren projecten. Het geeft ons ook de mogelijkheden 
verder te kijken. In 2021 gaan we onderzoeken of we ook 
fondsenwervende activiteiten kunnen ontplooien in het Verenigd 
Koninkrijk.

wereld onvoorstelbaar veranderd. Bij het opstellen 
van de begroting 2021 hebben we daar rekening 
mee gehouden. Tegelijkertijd onderstreept het 
de urgentie van ons werk. Kinderen en jongeren 
moeten in beweging blijven.

DE JUISTE ACTIES
Inzicht vormt de basis voor de juiste actie. Op 
grond van onderzoeksresultaten naar het effectief 
inzetten van sport bij jeugd, kunnen we beter 
aansluiten bij wat de doelgroep wil – en bij wat 
werkt. In de keuze voor projecten blijven we ons 
vooral richten op kinderen, onder wie de meest 
kwetsbare, en de duurzaamheid van een project. 

Cruyff Court Plus gaat nóg meer in op de wensen 
en behoeften van de bewoners in een wijk en 
de organisaties die daar actief zijn. We bieden 
hiermee een alternatief naast onze bestaande 
projecten zoals Schoolplein14 en (Speciale) Cruyff 
Courts. We verwachten dat in 2021 het eerste 
project concreet wordt gestart. 

Het sponsorhuis is onze voornaamste bron van 
vrij besteedbare inkomsten, na de Goede Doelen 
Loterijen. We moeten ervoor zorgen dat er 
nieuwe partners verbonden worden en bestaande 
partners continueren. Juist nu bedrijven ook de 
invloed van corona ervaren, wordt dit lastiger. 
Business Friends is erop gericht om vooral 
MBK-organisaties aan ons te binden. In 2021 
zetten we hier stevig op in, met als doel nieuwe 
inkomstenbronnen genereren, waar mogelijk door 
meer data-gestuurde campagnes.

Ons fondsenwervende evenement, de Cruyff 
Legacy 14K, is een prachtig evenement met veel 
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CREATING SPACEHIER GAAN WE VOOR IN 
NEDERLAND EN  VERENIGD KONIKRIJK

14

29

12 NIEUWE CRUYFF COURTS  

GERENOVEERDE CRUYFF COURTS

 SPECIALE CRUYFF COURTS
BIJ SPECIAAL ONDERWIJS EN 

ZORGINSTELLINGEN

ACTIEVE 
CRUYFF FOUNDATION COACHES

75%

3
CRUYFF COURTS PLUS,

 WAARONDER DE GEMEEN-
TE APELDOORN

€200.000
I N KOM STE N G ROE I

Jaarlijkse groei inkomsten van 200.000 euro. We willen ons 
actieplatform en onze campagnes nog effectiever inzetten
 om onze inkomsten te verhogen. De kunst is om geschikte 

campagnes en evenementen te starten waarbij we het 
actieplatform kunnen inzetten. 

62%
MERKBEKENDHEID

De merkbekendheid van de 
Johan Cruyff Foundation groeit 

naar 62 procent. Daarmee 
zet de positieve trend van de 

afgelopen jaren door.

GROEI OP DE SOCIALS

Facebook 37,5K volgers

Twitter 24,2K volgers 

Instagram 35K volgers.

CREATING THE 
RIGHT SPACE

ARE YOU READY TO
JOIN THE GAME? 
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2
NIEUWE SPONSOREN IN 

HET VERENIGD KONINKRIJK
We hebben minstens 2 nieuwe 

sponsoren aan boord in het 
Verenigd Koninkrijk. 

UK, are you ready to rumble?

30
NIEUWE BUSINESS FRIENDS

Zij geven nog meer kinderen de ruimte geven om te
 bewegen en te sporten.

Doelen gerealiseerd op 1-1-2023



BEGROTING 2020REALISATIE 2020 REALISATIE 2019

117.025
1.554.792

 2.117.370 
169.149

1.265.832

 5.224.167

 80

 5.224.247

1.423.957
2.002.295 

236.283
 22.741

519.237
 

4.204.513

542.563
 86.098

4.833.174
 

391.073
2.224

393.297

 137.580 
2.295.187 
3.032.977 

454.375 
363.500

 6.283.619 

1.595

 6.285.214

 
1.785.847
3.062.645

 565.226 
 90.000

588.220

6.091.937

745.983
85.248

6.923.168

 (638.055)
3.000

 (635.055)

237.299 
1.573.101 
2.548.156 

20.125 
738.998

 5.117.679

 513 

 5.118.192

1.729.805
1.608.870

 312.063 
 -

571.569 

4.222.307

811.815
86.717 

5.120.839
 

(2.646) 
8.000

 
5.353

€
€
€

€

€

€

€

€
€
€
€
€

€

€
€

€

€
€

€

€
€
€
€
€

€

€

€

€
€
€
€
€

€

€
€

€

€
€

€

€
€
€

€

€

€

€

€
€
€
€
€

€

€
€

€

€
€

€

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

Som van geworven baten

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en diensten

Som der baten

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

Wervingskosten
Kosten beheer en administratie

Som der lasten

SALDO VOOR FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
Saldo financiële baten en lasten

Saldo van baten en lasten

RESULTAATBESTEMMING 2020

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

 (38.475)
303.567
128.204

-0,00
393.297

€
€
€
€
€

PASSIVA

RESERVES EN FONDSEN

RESERVES:
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves
Overige reserves

FONDSEN
Bestemmingsfondsen

Langlopende schulden
Kortlopende schulden

1.827.075 
1.430.976 

0
3.258.051

870.379
4.128.431

169.412
4.277.457

8.575.301

€
€
€
€

€
€

€
€
€

JAARREKENING
ACTIVA

Immateriële vasta activa
Materiële vaste activa

Voorraden
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

9.975 
67.198

77.173

27.459
2.886.108
5.584.562 

8.498.129

8.575.302

€
€
€

€
€
€
€

€
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15.952
113.574

129.526

87.273
2.628.105
6.066.155

8.781.533
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 1.865.550 
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742.175
3.735.135
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5.127.924
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COLOFON

Een dikke dankjewel aan iedereen die een bijdrage 
leverde aan dit jaarverslag. We zetten een punt achter 
2020. Tot volgend jaar! 

Tekst
Cruyff Foundation
Elles Rozing Tekst & Redactie 

Vormgeving
Triple Double Sportmarketing

© Copyright Johan Cruyff Foundation

Zo kan 
ieder kind 
opbloeien.

Dankzij u.

Kijk Thijmen genieten van een potje frame-
voetbal! Tijdens de Open Dag van de Johan 
Cruyff Foundation kon hij zich helemaal 
uitleven en zei hij: “Ik hoop dat er nog meer 
frame-voetballers komen zodat we een echte 
competitie kunnen spelen.” Dat gaat vast en 
zeker gebeuren, nu framevoetbal een erkende 
sport is. Naast 266 Cruyff Courts zijn er inmiddels 
53 Speciale Cruyff Courts waar kinderen met een 
beperking samen kunnen sporten en spelen. Je 
kunt dus lekker blijven ballen, Thijmen!

De Johan Cruyff Foundation is één van de meer 
dan honderd organisaties die wij dankzij onze 
deelnemers kunnen ondersteunen. De afgelopen 
vijf jaar ontving Johan Cruyff Foundation een 
bijdrage van € 7,8 miljoen. Sinds de oprichting 
van de Postcode Loterij in 1989 hebben we al 
ruim € 6,5 miljard aan goede doelen kunnen 
schenken. Samen voor een betere wereld: 
postcodeloterij.nl
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