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CRUYFF COURT MOLENBEEK - MAART 
De opening van het Belgische Cruyff Court Molenbeek is 
bijzonder feestelijk en is er gekomen dankzij Play and Peace, 
verschillende Rotary Clubs, de gemeente Molenbeek en 
Molenbeek Sport. Toch is het niet allemaal feest. Anderhalve 
dag na de opening houden vandalen huis op het veldje. Veel 
inwoners van de wijk helpen met opruimen van puin en glas. 

CRUYFF COURT 
JUAN CARLOS - APRIL 

Een nieuw Cruyff Court in het Spaanse 
Léon. De aftrap wordt verricht door  

Juan Carlos. Gerealiseerd samen met 
partner Fundación La Caixa.

CRUYFF COURT ALEX NEIL - MEI
In Schotland is het tweede Cruyff Court een feit: Cruyff 
Court Alex Neil bij Hamilton Academical FC. Primeurtje 
ook, dit eerste Cruyff Court ter wereld dat binnen 
een voetbalstadion is geplaatst. Gerealiseerd samen 
met Hamilton Accies FC, de Hamilton Academical 
Community Trust (het goede doel van de club), de 
spelers van de People’s Postcode Lottery en TigerTurf, 
partner van de Cruyff Foundation.

CRUYFF FOUNDATION ON TOUR - JULI
Ons mobiele Cruyff Court strijkt neer bij 
verschillende asielzoekerscentra in het land. 
Een potje voetbal geeft vluchtelingenkinderen 
plezier en daarmee de gelegenheid tot 
verwerking van de stress die ze hebben ervaren. 
Dit project wordt mogelijk gemaakt door de 
spelers van de Nationale Postcode Loterij, de 
UEFA Foundation for Children en Right to Play.

EERSTE CRUYFF COURT ZWEDEN - 
AUGUSTUS 
Hurra! De Zweedse minister van Sport 
opent het eerste Cruyff Court in 
Zweden.  Samen met IFK Göteborg en de 
Poskod Stiftelsen (de Zweedse Postcode 
Foundation) staan er drie Cruyff Courts 
op de planning.

CRUYFF COURT  
ST MATTHEWS - AUGUSTUS

Een nieuw Cruyff Court in 
Leicester, Verenigd Koninkrijk, 
opent en is mogelijk gemaakt 

door spelers van de People’s 
Postcode Lottery, St. Matthews 

Big Local, Leicester City Football 
Club Community Trust en vele 

andere partners. 

HEEL HOLLAND SMASHT - JULI 
Speciaal voor de promotie van 

het WK Zitvolleybal zetten we ons 
mobiele zitvolleybalveld in, om 

ook voorbijgangers kennis te laten 
maken met de sport. De Cruyff 
Foundation is maatschappelijk 

partner van het WK Zitvolleybal.
SUPPORTBEURS - JUNI

De clinics op ons mobiele Cruyff 
Court worden drukbezocht tijdens 

de Supportbeurs, het event voor 
iedereen met een bewegingsbeperking, 
familieleden, begeleiders en betrokken 

(zorg)professionals. We doen dit samen 
met de Esther Vergeer Foundation en 

veel sportbonden. 

MEER PLEZIER OP HET SCHOOLPLEIN - JANUARI 
Wat een goed begin van het jaar! Bij speciaal onderwijs 
scholen kunnen 6 nieuwe Speciale Cruyff Courts 
worden aangelegd en er starten 30 Schoolplein14-
projecten. We kunnen dit realiseren dankzij de steun 
van de Rabobank Foundation. 

MOOIE 
MOMENTEN 

2018 IN VOGELVLUCHT

32



MOOIE 
MOMENTEN 

2018 IN VOGELVLUCHT

SPORTHELDEN BACK TO SCHOOL MET 
SCHOOLPLEIN14 - SEPTEMBER 
Tienkamper Eelco Sintnicolaas en oud-
volleyballer Bas van de Goor boeken resultaat 
met crowdfunding voor een Schoolplein14 
op hun oude basisscholen in Vaassen en Oss. 
Duimpje omhoog voor dit topteam. 

OPENING CRUYFF COURT LES 
ROQUETES - SEPTEMBER 

Heel veel kinderen zijn bij de opening 
van het Cruyff Court Les Roquetes in 

Spanje. De superfeestelijke opening wordt 
gedaan door Ronaldinho en Carles Puyol. 
Onze partners zijn Fundación La Caixa en 

Fundació FC Barcelona.

CRUYFF COURT FELDA BILUT MALEISIË - NOVEMBER 
In Maleisië opent het Cruyff Court Felda Bilut. We doen 
dit samen met onze lokale partner Yayasan Hasanah, 
het Maleisische ministerie van Jongeren & Sport en het 
Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. 

CRUYFF COURT ANDREU FONTÀS - DECEMBER  
In het Spaanse Banyoles opent profvoetballer Andreu 
Fontàs zijn Cruyff Court. Partners zijn Fundación La 
Caixa en Fundació FC Barcelona.

COACH CURSUS GOES INTERNATIONAL - NOVEMBER 
De kick off van de eerste Cruyff Foundation Coach Cursus 

in Zuid-Afrika. Ook in Maleisië, Verenigd Koninkrijk, Zweden 
en in Spanje worden nieuwe Coaches opgeleid. Deze mooie 

projecten komen tot stand dankzij de hulp van het ministerie 
van Buitenlandse Zaken, de Postcode Loterij en de spelers 

van de People’s Postcode Lottery. En niet te vergeten het fijne 
teamwork met Ajax Cape Town, KNVB WorldCoaches en de 

Madulammoho Housing Association.

HET BRIEFJE VAN RONALD 
KOEMAN - DECEMBER 
Dankzij onze ambassadeur Ronald 
Koeman veilen wij het inmiddels 
beroemde ‘briefje van Koeman’. 
Dit doen we tijdens Koken met een 
Doel. Het tactische briefje levert 
maar liefst 35.000 euro op.

IMPACTVIDEO - OKTOBER 
Wekelijks geven we meer dan 

200.000 kinderen de ruimte 
om te sporten en te bewegen. 

We laten het zien in onze korte 
impactvideo, check ‘m op 

onze website. 

INTRODUCTIE CREATING 
SPACE - SEPTEMBER 

Tijdens de aftrap van onze 
Open Dag, onder toeziend oog 
van 1.500 sportende kinderen, 

presenteren we onze nieuwe 
internationale boodschap: 

Creating Space én een nieuwe 
video met Pep Guardiola en 

Marlou van Rhijn.
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CREATING SPACE
CRE ATI N G S PACE : daar draait 
het om bij de Johan Cruyff Foundation. Het 
afgelopen jaar stond in het teken van onze 
nieuwe internationale positionering. Met onze 
projecten creëren we niet alleen ruimtes om 
te sporten en bewegen. Het zijn ook ruimtes 
waar kinderen zich kunnen ontwikkelen, 
zelfvertrouwen krijgen en leren samenwerken. 
Juíst dat vinden we belangrijk en daar ligt  
onze focus, met speciale aandacht voor 
kwetsbare kinderen. 

Nog niet ieder kind krijgt de kans of ruimte 
voor sport en beweging. Er zijn plekken op de 
wereld waar oorlog, armoede, drugsmisbruik 
en genderdiscriminatie is. Kinderen zijn op 
de vlucht en zoeken een veilige plek. En in 
eigen land zitten kinderen steeds langer achter 
een beeldscherm, bewegen ze te weinig 
en spelen minder buiten. Daarmee is onze 
maatschappelijke relevantie groter dan ooit: wij 
geven kinderen ruimte om te bewegen en te 
sporten. Sport is een universele taal waarmee 
je contact maakt en verbinding legt. Sport zorgt 
voor positieve verandering.

De Cruyff Foundation is van oorsprong een 
Nederlandse en Spaanse stichting. Samen met 
onze Spaanse collega’s van Cruyff Foundation 

gebruiken we Creating Space om wereldwijd 
op een krachtige wijze te communiceren. Dit 
gezamenlijke project heeft beide kantoren door 
de nauwe samenwerking nog meer verbonden. 

Nog steeds zijn het aantal projecten in 
Nederland en Spanje het grootst, maar we 
gaan daarnaast ook buiten deze landen steeds 
meer een rol van betekenis spelen. De Cruyff 
Foundation is in twintig jaar uitgegroeid tot een 
internationale organisatie die in ruim twintig 
landen actief is. 

Afgelopen jaar deden we in Nederland 
onderzoek naar de impact van onze projecten. 
De specifieke impact van Schoolplein14, Cruyff 
Courts en de sportprojecten voor kinderen met 
een beperking laten we in dit jaarverslag zien. 
Het meten van onze impact zal ook komend 
jaar plaatsvinden. 

Impact realiseren we met ons eigen team, en 
op basis van waardevolle samenwerkingen. We 
moeten scherp zijn in de keuze voor projecten 
en alleen starten bij genoeg capaciteit. Alleen 
dan kunnen we de gewenste kwaliteit leveren. 
De Cruijffiaanse waarden zijn daarbij ons 
kompas. Zo blijven we recht doen aan Johan 
Cruijff’s status en nalatenschap.

Als ik terugkijk naar het afgelopen jaar, dan is 
er hard gewerkt en ben ik trots op ons team en 
wat er is bereikt. We zijn oprecht betrokken bij 
onze missie en versterken elkaar voor een nog 
beter resultaat. Versterken geldt ook voor de 
eigen organisatie. Ik noem de implementatie 
van Sharepoint en digitaal werken en ons 
nieuwe CRM-systeem. Daarnaast geldt 
Creating Space ook letterlijk voor ons team 
in Amsterdam. We groeien uit ons jasje en 
verhuizen daarom naar een nieuwe plek met 
meer ruimte. Uiteraard binnen het Olympisch 
Stadion, want dat is onze thuisbasis. 

Ook voor de collega’s in Spanje was 2018 
een gedenkwaardig jaar. In 2018 is in Spanje 
het nieuwe bestuur van La Fundación Cruyff 
gepresenteerd. We zijn trots op de toetreding 
van Pep Guardiola en Carles Puyol, beiden 
voormalig profvoetballers van onder andere 
FC Barcelona. Samen met deze bestuursleden 
zetten we de legacy voort. 

Met onze evenementen willen we mensen en 
partijen bereiken die ons werk een warm hart 
toedragen en ons willen ondersteunen.  
Dat kan bijvoorbeeld via onze online 
actiepagina’s waar iedereen een eigen actie 
kan beginnen. In 2018 hebben we de eerste 

resultaten hiervan gezien. De opbrengst van het 
actieplatform verdriedubbelde. 

Het blijft een uitdaging om fondsen voor ons 
werk te werven. Onze ambities zijn groot en we 
leggen de lat voor onszelf erg hoog. We hebben 
het afgelopen jaar onze doelstelling van een 
begroting van 8 miljoen niet gehaald. We hebben 
de doelstelling iets naar beneden aangepast en 
tegelijk onze structuur intern aangepast om in 
2019 hopelijk weer groei te realiseren.

Vooruitkijkend blijft onze focus in 2019 op 
Nederland, Spanje en Verenigd Koninkrijk. 
Daarnaast gaan we onze projecten in Zuid-
Afrika en Maleisië uitbreiden. Voor alle andere 
landen waar we projecten hebben lopen, is een 
internationale strategie geschreven.

Aankomend jaar blijft Creating Space de rode 
draad in ons verhaal. We creëren ruimtes om 
te sporten en bewegen, waar kinderen zich 
kunnen ontwikkelen, zelfvertrouwen krijgen en 
leren samenwerken. Dat is de impact van de 
Cruyff Foundation. 

Niels Meijer
Directeur Johan Cruyff Foundation

VOORWOORD
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#CRUYFFLEGACY

"WINNAARS GEVEN 
NOOIT OP EN 
OPGEVERS 
WINNEN NOOIT." 
Marco Dekker, Boccia Cruyff Talentteam

HIER STAAN 
WE VOORCRUIJFF'S LEGACY

10 11



HIER STAAN WE VOORCRUIJFF'S LEGACY

CRUIJFFIAANSE WAARDEN
We werken altijd vanuit de waarden van Johan: 
professioneel, eigenwijs, betrokken, positief, 
verbindend, toegankelijk en gepassioneerd.
Alles wat we doen, alle aanvragen die 
binnenkomen en alle organisaties die met 
ons willen samen werken, toetsen we aan de 
Cruijffiaanse waarden. 

Dat geldt bijvoorbeeld voor maatschappelijke 
of strategische samenwerkingen. Is een nieuwe 
partner positief, verbindend en toegankelijk?  
Zit er een zekere eigenwijsheid in? Dan kunnen 
we samen optrekken. Met Cruijff aan de basis 
zijn de waarden ons kompas, en doen we recht 
aan zijn status en nalatenschap.

NUMMER 14 
 

Nummer 14 was belangrijk voor Johan Cruijff, en is het ook voor ons. Hoe zit het ook alweer 
met nummer 14 en Johan Cruijff? Op 30 oktober 1970 speelde Johan Cruijff met Ajax, na een 

blessure, eindelijk weer een hele wedstrijd. Hij droeg toevallig niet zijn eigen shirt met nummer 
9 maar het (reserve)shirt dat over was: nummer 14. Ajax won de wedstrijd tegen PSV.  

Sindsdien droeg Johan nummer 14.  

Nummer 14 is hiermee bijna net zo legendarisch geworden als Johan Cruijff zelf. Voor 
voetballiefhebbers, maar ook binnen de Cruyff Foundation. Zo vind je bij alle 

Cruyff Courts en Schoolpleinen14 een bord met de 14 regels die Johan 
heel belangrijk vond. Elk jaar wordt de Cruyff Legacy 14K Run 

gehouden: een loop over 14 kilometer die voert langs 
memorabele plekken uit Johans leven. Zo is 

nummer 14 terug te vinden in alles 
wat we doen.
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Binnen de Cruyff Foundation staan centraal:
•  Sportprojecten voor kinderen met een 

beperking 
• Schoolplein14
• Cruyff Courts

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

MISSIE
De Cruyff Foundation creëert ruimte voor 
kinderen door op inhoud het verschil te maken, 
op basis van onze Cruijffiaanse waarden. 

DE LEGACY VAN JOHAN CRUIJFF 
Sport en spel zijn belangrijk voor een goede en 
gezonde ontwikkeling van kinderen. Op basis 
van deze visie richtte Johan ruim twintig jaar 
geleden de Cruyff Foundation op. Sport maakt 
kinderen fitter, leert ze met elkaar omgaan 
en helpt bij hun persoonlijke ontwikkeling. 
Helaas krijgt niet ieder kind de kans om genoeg 
te bewegen, bijvoorbeeld door een gebrek 
aan ruimte. Of lukt het niet goed vanwege 
lichamelijke beperkingen. 

VERBINDING EN MAATSCHAPPELIJKE 
RELEVANTIE
Onze maatschappelijke relevantie is groter 
dan ooit. Kinderen zitten steeds vaker en 
langer achter een scherm, bewegen vaak te 
weinig en spelen minder buiten. Hun wereld 
wordt individualistischer en overgewicht 
neemt toe. Daarnaast zijn er plekken op de 
wereld waar veel armoede, drugsmisbruik en 
genderdiscriminatie is. Niet ieder kind krijgt de 
kans om het maximale uit zichzelf te halen. 

KINDEREN DIE 
VOLDOENDE 

BEWEGEN:

DE CONNECTIE 
TUSSEN ACTIEVE OUDERS 

EN ACTIEVE KINDEREN

KINDEREN MET 
ACTIEVE OUDERS HEBBEN 

2X ZOVEEL KANS OM 
ACTIEF TE ZIJN

10% minder
kans op
obesitas

Tot 40% 
betere school-

prestaties

Minder roken, 
drugsgebruik, 

zwangerschappen 
en onveilige sex

15% meer kans 
om te gaan 

studeren

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

beperking aanzienlijk.

7-8% 
hoger

jaarinkomen

Lagere
zorgkosten

Hogere
productiviteit

op werk

Verminderd risico op 
hartproblemen, 
beroertes, kanker 
en diabetes€

GENERATIECYSLUS

KIND JONGERE VOLWASSEN
Bron: Aspen Institute

Sport is een universele taal waarmee je contact 
maakt en verbinding legt. Sport zorgt voor 
verandering. Wetenschappelijk onderzoek 
laat zien dat kinderen die actief zijn, het beter 
doen in het leven (Aspen Institute). Het zorgt 
voor persoonlijke ontwikkeling, zelfvertrouwen 
en verbinding. Iets waar ieder kind, waar ook 
ter wereld, recht op heeft. Daarom geven we 
kinderen de ruimte. Om ze in beweging te 
brengen én te houden.
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TEAMWORKMAKES THE DREAM WORK

#CRUYFFLEGACY

" IK BEN 
RAZENDSNEL 
OP DE 
RACERUNNER." 
Racerunner Pepijn 
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RUIMTE CREËREN DOEN WE SAMEN 
We zijn trots op de oprechte betrokkenheid 
en inzet van ons team, van de nauwe 
betrokkenheid van de familie Cruijff, ons 
bestuur, de vele vrijwilligers en van onze 
ambassadeurs. We kunnen niet zonder onze 
maatschappelijke samenwerkingen in binnen- 
en buitenland. We kunnen ook niet zonder 
al die (inter)nationale organisaties, bedrijven 
en instellingen die ons steunen en op allerlei 
manieren bijdragen aan het realiseren van onze 
missie amen vergroten we onze impact op de 
volgende vier thema’s:
• Gezondheid 
• Leefbaarheid 
• Persoonlijke ontwikkeling 
• Meedoen

TEAM CRUYFF FOUNDATION
We hebben een enorme drive om kinderen 
in beweging te brengen, en dat we zelf ook 
gek zijn op sport en bewegen, is logisch. Ons 
team in Amsterdam bestaat uit 16 professionals 
die super bevlogen zijn. Team Spanje is met 

Johan Cruijff zei het al: 'Alleen kun je niets, je moet het samen doen.' Dat doen 
we dan ook, iedere dag weer. Samen met anderen laten we wereldwijd zien dat 
ruimte om te sporten en bewegen niet alleen leuk is, maar vooral nodig. 

5 mensen al net zo gedreven en idolaat van 
sport. En natuurlijk delen we de Cruijffiaanse 
waarden met elkaar. De waarden staan voor 
denken en doen en richting geven aan onze 
besluiten. Onze doelstellingen zijn identiek en 
samen hebben we een internationale focus.

VRIJWILLIGERS
Onze ambities zijn groot en dat betekent 
dat we heel veel projecten oppakken. 
We krijgen daarbij gelukkig 
hulp van een grote groep 
enthousiaste en trouwe 
vrijwilligers. Zij 
helpen ons bij 

evenementen of als we handen tekort komen 
bij een project.

AMBASSADEURS
We kunnen ook rekenen op een grote groep 
trouwe ambassadeurs die zich graag inzet 
voor de Foundation. Onder hen internationaal 
bekende sportnamen als Ronald Koeman, 
Carles Puyol, Soufiane Touzani, Wesley Sneijder, 
Pep Guardiola en Esther Vergeer. We zijn enorm 

trots op dit groeiende team bekende namen 
dat zich aan de Foundation verbindt. 

Benieuwd naar alle ambassadeurs? 
Op onze website vind je een 

korte video waarin zij zich 
voorstellen. 

FAMILIE CRUIJFF 
De familie Cruijff is vanaf de start nauw 
betrokken bij wat we doen. Johan’s vrouw is 
geregeld aanwezig bij belangrijke momenten, 
zoals de Open Dagen in Amsterdam en in 
Barcelona, Koken met een Doel en ze gaat ook 
zo nu en dan mee op projectbezoek. Dochter 
Susila Cruijff is voorzitter van de Spaanse 
Cruyff Foundation en bestuurslid van de 
Nederlandse Foundation. Zo blijft de overall 
visie en gemeenschappelijke doelstelling 
bewaakt en kunnen we dankzij de onderlinge 
samenwerking de krachten beter bundelen.

BESTUUR LA FUNDACIÓN CRUYFF
Het Spaanse bestuur bestaat uit Susila Cruijff 
(voorzitter) en de leden Pep Guardiola, Xavi 
Hernández, Carles Puyol, Fernando Belasteguín, 
Jaume Roures, Joan Laporta, Ramón Agenjo en 
Joan Francesc Pont. 

SAMENWERKEN MET ANDEREN
We werken samen met (inter)nationale 
organisaties die een vergelijkbare missie 
hebben als de Cruyff Foundation of zich hierbij 
nauw betrokken voelen. 

Belangrijke Nederlandse maatschappelijke 
partners zijn bijvoorbeeld sportbonden, zoals 
de KNVB en de NBB. We trekken samen op 
met stichtingen van sporters. Daaronder 
bijvoorbeeld de Esther Vergeer Foundation, 
de Mentelity Foundation en de Krajicek 
Foundation. En uiteraard zijn de voetbalclubs 
belangrijk, zeker in het buitenland. In Zweden 
werken we bijvoorbeeld nauw samen met 
voetbalclub IFK Göteborg, voor de realisatie van 
Cruyff Courts in Göteborg. 

Om zoveel mogelijk kinderen te bereiken 
werken we ook nauw samen met de overheid.

TEAMWORKMAKES THE DREAM WORK

HOE WORDT DE CRUYFF FOUNDATION 
BESTUURD? 
De Cruyff Foundation heeft een kantoor in 
Amsterdam en een kantoor in Barcelona. Beide 
kantoren delen dezelfde naam en doelstellingen 
en werken autonoom binnen een internationaal 
kader met ieder een eigen en onafhankelijk 
bestuur. 

BESTUUR CRUYFF FOUNDATION 
Het bestuur bestaat uit Pim Berendsen 
(voorzitter), Michael van Praag, Jeroen van 
Seeters, Susila Cruijff, Carole Thate, David 
Knibbe, Wim Ludeke, Carolien Gehrels.
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TEAMWORKMAKES THE DREAM WORK IMPACT IN 
KAARTRUIMTE OP HET VELD 

EN IN JE HOOFDACTIEPLAN INTEGRITEIT
Het voorkomen van grensoverschrijdend 
gedrag en machtsmisbruik is relevant voor 
ieder goed doel, dus ook voor de Cruyff 
Foundation. We werken aan een definitieve 
gedragscode en aan een integriteitsbeleid 
(deze moeten in het tweede kwartaal 
van 2019 klaar zijn). We volgen hierbij 
het ‘Gezamenlijk Actieplan Integriteit’, 
opgesteld door onder ander Goede 
Doelen Nederland en toezichthouder CBF. 
Daarnaast volgen we de strenge normen en 
kwaliteitscriteria van het CBF. We hebben 
geen meldingen gehad als het gaat om 
schending van de voorlopige gedragscode/
het integriteitsbeleid, ook niet in het 
verleden. We zijn bezig met het aanvragen 
van VOG’s voor alle nieuwe en bestaande 
vrijwilligers en werknemers. Wij zijn 
vanaf dag 1 een transparante organisatie 
geweest, zowel intern als extern. Vanwege 
onze doelgroep (kwetsbare kinderen en 
jongeren) en onze waardevolle vrijwilligers, 
werknemers en partners zullen wij er altijd 

alles aan doen om onze waarden en 
normen te delen, te bewaken, te 

borgen en maatregelen te 
treffen wanneer deze 

worden geschonden. 

We hebben in Nederland regelmatig contact 
met de ministeries van Buitenlandse Zaken, 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en 
Volksgezondheid en Sport. 

We kunnen niet zonder gemeenten, lokale 
sportbedrijven en andere betrokkenen 
rondom onze projecten. Binnen het regulier 
en speciaal onderwijs is er goed contact met 
schoolbesturen. Voor onze projecten voor 
kinderen met een beperking komen we vaak bij 
zorginstellingen en revalidatiecentra. 

Voor de renovatie van Cruyff Courts op de 
Antillen trekken we samen op met de UEFA 
Foundation for Children en met het ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
Verder zijn daar Plan International en 
WomenWin voor LaLeague, voor (meer) 
voetballende meiden in ontwikkelingslanden, 
met als doel meisjes empowerment. 
Samen met de Internationale Tennis 
Federatie (ITF) spannen we ons in om in 
ontwikkelingslanden kinderen met een 
handicap te laten tennissen. Dat doen we 
door hun programma te ondersteunen, lokale 
coaches op te leiden en het beschikbaar stellen 
van materiaal. 

Ook noemen we Yayasan Hasanah, onze 
strategische partner in Maleisië. Zonder hun 
lokale kennis en contacten krijgen we daar de 
activiteiten niet van de grond.

WORLD OF JOHAN CRUYFF
Na zijn carrière als voetballer en coach 
initieerde Johan behalve de Cruyff Foundation, 
ook Cruyff Institute, Cruyff Classics, Cruyff 
Football en Cruyff Library. Deze uitingen 
zijn gebundeld in World of Johan Cruyff. Op 
worldofjohancruyff.com vind je alle informatie, 
met directe links naar de organisaties zelf.
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DE CIJFERS LATEN HET SUCCES ZIEN: 
•  Wekelijks brengen we wereldwijd 200.000 

kinderen in beweging met en zonder 
beperking.

•  Wereldwijd zijn er 255 Cruyff Courts, 
waaronder 48 Speciale Cruyff Courts.

•  Wereldwijd zijn er 359 Schoolpleinen14, 
waaronder 93 Schoolpleinen14 binnen het 
speciaal onderwijs.

•  65.000 kinderen zijn wereldwijd wekelijks te 
vinden op een Cruyff Court.

•  50.000 kinderen met een beperking kunnen 
wereldwijd wekelijks sporten.

Dat is de impact van de Cruyff Foundation.  
Het meten van onze impact blijft ook de 
komend jaar op de agenda, en we blijven 
hier ook over communiceren. Want het zijn 
mooie cijfers, maar we zijn vooral trots op het 
verhaal erachter. Een verhaal over ontwikkeling, 
verbinding en zelfvertrouwen. Het lijken 
simpele veldjes en pleinen. Ons doel is ook 

Wat is de impact die we maken met onze projecten? We hebben USBO 
(Universiteit Utrecht) en Substance, onze onderzoekspartner in het Verenigd 
Koninkrijk, gevraagd om dat in kaart te brengen. Dat deden ze voor het eerst in 
2018 en de bevindingen zijn vastgelegd in ons impactrapport. 

simpel: ruimte creëren, ook buiten de velden en 
het plein en zowel op het veld als in het hoofd.

In de volgende hoofdstukken laten we 
zien wat er afgelopen boekjaar is gebeurd 
bij Schoolplein14, Cruyff Courts en de 
sportprojecten voor kinderen met een 
beperking. Here we go! 

OUTPUT

• Cruyff Courts in de wijk
• Speciale Cruyff Courts
• Schoolplein14
•  Activiteiten voor 

sportstimulering en 
talentontwikkeling 
voor jeugd met 
een beperking

RESULTAAT

•  Ontmoetingen 
met sport

• Contact tussen jeugd
•  Betekenisvolle 

ervaringen

POTENTIËLE 
IMPACT

•  Meer sportdeelname 
onder jeugd

•  Persoonlijke 
ontwikkeling jeugd

•  Sociale cohesie

Impact Cruyff Foundation. Bron: Impactrapport 2018
Wil je meer weten over het impactrapport? Check dan onze website voor de korte impactvideo. 
En voor wie alle ins en outs wil weten: het volledige onderzoek van USBO en Substance kun je bij ons opvragen.

IMPACT IN KAARTRUIMTE OP HET VELD EN IN JE HOOFD

Waar de Cruyff Foundation voor zorgt:
• Kennismaking met sport
• Contact tussen kinderen en jongeren
• Betekenisvolle ervaringen 

Als kinderen dit leuk vinden, kan dit leiden tot 
persoonlijke ontwikkeling en meer 
sociale cohesie. 

Doel 17
Partnerschap om de 
doelen te bereiken

Doel 11
Duurzame steden en 
gemeenschappen

Doel 3
Goede gezondheid en 

welzijn

DE CRUYFF FOUNDATION DRAAGT BIJ AAN DE VOLGENDE 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS:
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DE CIJFERS

DE OMZET VAN HET 
ACTIEPLATFORM IS 

VERDRIEDUBBELD

KINDEREN OP DE OPEN DAGEN 
IN NEDERLAND EN SPANJE

EURO VOOR DE 
(INTER)NATIONALE GEHANDICAPTENSPORT

EURO IS BETAALD VOOR HET BRIEFJE 
VAN RONALD KOEMAN, DAT TIJDENS 

KOKEN MET EEN DOEL IS GEVEILD

CRUYFF COURTS  
OPGEKNAPT EN VERVANGEN

7

NIEUWE SPECIALE CRUYFF 
COURTS VOOR KINDEREN MET 

EEN BEPERKING

7

NIEUWE CRUYFF COURTS 
GEOPEND

14

35.000

KINDEREN DEDEN MEE AAN 
CRUYFF COURTS 6 VS 6

16.000

2.000

NIEUWE CRUYFF FOUNDATION 
COACHES WERELDWIJD

(Inter)nationale cijfers over 2018.

102

NIEUWE SCHOOLPLEINEN14 
GEOPEND

58

MENSEN ZIJN BEREIKT MET 
ONZE CAMPAGNE CREATING SPACE

16.257.074
NIEUWE RACERUNNERS VOOR HET SPECIAAL 

ONDERWIJS, GEFINANCIERD UIT DE  
OPBRENGST VAN KOKEN MET EEN DOEL 2017

36

1.405.675

3

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

NIVEAU OF HANDICAP

PROJECTEN ZIJN GOEDGEKEURD 
VOOR KINDEREN MET EEN 

HANDICAP

15.000
NIEUWE SCHOOLPLEINEN14  

GEOPEND BIJ HET 
SPECIAAL ONDERWIJS

1149

EURO OPGEHAALD MET 
FONDSENWERVENDE EVENEMENTEN

679.500

LATEN HET SUCCES ZIEN
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HIER ZIJN 
WE ACTIEFFOCUSLANDEN

#CRUYFFLEGACY

"BUITENSPELEN 
IS JUIST VOOR 
DEZE KINDEREN 
ZO BELANGRIJK." 
Bernadette Groothuis, Bartiméus Bosschool
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HIER ZIJN WE ACTIEFFOCUSLANDEN

ZUID-AFRIKA EN MALEISIË 
In Zuid-Afrika en Maleisië werken we 

intensief samen met lokale partners om 
Schoolpleinen14 en (Speciale) Cruyff 

Courts te realiseren. 

De komende periode willen we onze 
internationale projecten nog meer met 

elkaar verbinden, verschillende olievlekken 
creëren en daarmee het belang van 

bewegen voor jeugd wereldwijd op de 
kaart te zetten. Voor alle landen waar 

projecten zijn, is een internationale 
strategie geschreven.

VERENIGD KONINKRIJK 
Sinds 2008 zijn we actief in het Verenigd 
Koninkrijk. Er is daar grote behoefte aan 

onze projecten, gezien de problematieken 
in het land, zoals inactiviteit, obesitas en 

jeugdcriminaliteit. Er is letterlijk behoefte aan 
ruimte om kinderen en jongeren actief te 

krijgen. Afgelopen jaren is gebleken dat onze 
projecten ook écht werken in die markt. 

De People’s Postcode Lottery steunt ons 
jaarlijks met een bijdrage rond de GBP 

250.000. Dankzij de spelers van de People’s 
Postcode Lottery kunnen we onze projecten 

goed uitrollen en er op de juiste manier 
aandacht aan geven.  

In onze thuislanden Nederland en Spanje zijn we het meest actief. Daarnaast 
spelen we ook internationaal steeds meer een rol van betekenis. 

GEHANDICAP TEN-
SPORTSPORT, MATERIAAL 

EN TALENT
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Juist voor kinderen en jongeren met een 
handicap is sport en bewegen belangrijk. 
Door sport krijgen ze zelfvertrouwen, 
worden ze fitter, leren ze samen te werken 
en ontwikkelen ze vriendschappen. Helaas 
is het voor deze groep niet altijd gemakkelijk 
om een sport te beoefenen. Er is nog weinig 
aanbod en de sport- en spelmaterialen zijn 
vaak duur. Met verschillende organisaties 
spannen we ons in dat te veranderen. 
De focus ligt op de volgende thema’s:

•  Sportstimuleringsprojecten: 
ondersteunen projecten van verenigingen, 
stichtingen, speciaal onderwijs scholen, 
zorginstellingen en sportbonden met 
bijvoorbeeld extra materialen om kinderen 
de mogelijkheid te geven deel te nemen 
aan verschillende sporten. 

•  Talentprogramma’s: sportbonden geven 
getalenteerde kinderen de kans om zich 
verder te ontwikkelen. 

•  Speciale Cruyff Courts: bij 
zorginstellingen, speciaal onderwijs 
scholen en/of revalidatiecentra. 

In 2018 ontvingen we 212 projectaanvragen. 
Er zijn 49 projecten goedgekeurd.

48 93
50.000

GEHANDICAPTENSPORTSPORT, MATERIAAL EN TALENT

Waar een Speciaal Cruyff Court 
voor zorgt: 

	 ✓  Bewoners en professionals bij speciaal 
onderwijs, zorginstellingen en 
jeugdhulpinstellingen waarderen de 
buitenruimte meer dan voorheen.

	 ✓  Meer aanbod van leuke en uitdagende 
sportmogelijkheden voor kinderen en 
jongeren met een beperking.

	 ✓  Professionals krijgen beter zicht op de 
ontwikkeling van kinderen en jongeren. 

Bron: De impact van 
de Cruyff Foundation

•  Ruim 50.000 kinderen en jongeren met een 
beperking krijgen wekelijks de kans om te 
bewegen, ongeacht niveau of handicap.

•  We ondersteunen sportbonden en 
gehandicapten-sportprojecten voor kinderen 
en jongeren met materiaal, middelen en 
kennis.

•  Wereldwijd zijn er 48 Speciale Cruyff Courts 
voor kinderen met een beperking.

•  Wereldwijd zijn er 93 Schoolpleinen14 
binnen het speciaal onderwijs. 

Bootcamp 

Rolstoeltennis 

Wielrennen

Fitness

Zwemmen 

Schaatsen

Rolstoelvaardigheidstraining

Rolstoelbasketbal 

Survivallen 

Boccia 

verstandelijke beperking

lichamelijke beperking

chronische beperking

visuele beperking

meervoudige beperking

auditieve beperking

Celebrale Parese 
(aangeboren hersenafwijkingen) 

zorginstellingen

speciaal onderwijs  

commerciële
sportcentra 

maneges 

revalidatiecentra

Doelgroep

Locatie

Zeilen

Zitskiën

Goalbal
Paardrijden

Voetbal

(gedragsproblematiek)

Tafeltennis

Zitvolleybal

Framevoetbal

Atletiek

autisme

ADHD, PDD-NOS

projecten
ondersteund

49
sporten

22

Judo

Obstacle run

Snowboarden

sportverenigingen

Waar sportprojecten voor kinderen 
met een beperking voor zorgen: 

	 ✓  Zichtbaarheid van sportende kinderen 
en jongeren met een beperking, en dat 
kan leiden tot meer respect.

	 ✓  Meer kennis over sport voor kinderen 
met een beperking.

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

Bron: De impact van de Cruyff Foundation
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SPECIALE CRUYFF COURTS 
Naast de bekende Cruyff Courts in wijken 
in binnen- en buitenland, zijn er wereldwijd 
inmiddels 48 Speciale Cruyff Courts voor 
jeugd met een beperking. Ze zijn behalve in 
Nederland, te vinden in Zuid-Afrika, Brazilië en 
Spanje – bij revalidatiecentra en scholen binnen 
het speciaal onderwijs en zijn aangepast aan 
wat zij nodig hebben. Bijvoorbeeld door de 
ondergrond geschikt te maken voor rolstoelen.

In 2018 openden we onder andere het Speciale 
Cruyff Court Recon in Rotterdam. Ook is er 
bij de Recon een Schoolplein14 aangelegd. De 
langdurig zieke kinderen die naar deze school 
gaan hebben daar nu alle ruimte om te spelen 
en hun talenten te ontdekken, op het veld en op 
het plein. 

De belangstelling voor de Speciale Cruyff 
Courts groeit. We ontvingen in 2018 10 
aanvragen uit binnen- en buitenland. Ook 
vanuit Japan is er belangstelling voor een 
Speciale Cruyff Court, waar in 2020 de 
Paralympische Spelen plaatsvinden. 

SCHOOLPLE I N 14 B I N N E N H ET S PECIA AL 
ON D E RWIJ S
Schoolplein14 tovert saaie schoolpleinen om 
in kleurige pleinen met speelvakken en strakke 

belijning. In 2018 kregen 11 instellingen voor 
speciaal onderwijs een Schoolplein14. Te gek! 
Voor deze leerlingen voegen we bijvoorbeeld 
een extra coating toe waarmee een Boccia-
speelveld ontstaat, een populaire sport onder 
kinderen met een beperking. Er zijn nu 93 
Speciale Schoolpleinen14.

FINANCIËLE ONDERSTEUNING
De (inter)nationale gehandicaptensport is 
in 2018 ondersteund met een bedrag van 
€ 1.405.675. Dit bedrag is verdeeld over 
Speciale Cruyff Courts, samenwerkingen met 
sportbonden en internationale projecten. 

Speciale Cruyff Courts € 580.000
Projecten Nederland:
Sportbonden € 250.047
Sportstimulering € 199.959
Sportmaterialen € 125.668
Projecten internationaal € 250.000

Totaal € 1.405.675

IEDEREEN KAN SPORTEN 
Het afgelopen jaar ondersteunden we 
uiteenlopende gehandicaptensporten. Graag 
lichten we er drie uit: boccia, racerunning en 
rolstoeltennis. 

door mensen met een zware motorische 
beperking. Boccia is een superpopulaire sport 
en wordt in Nederland georganiseerd door 
Gehandicaptensport Nederland. 

GEHANDICAPTENSPORTSPORT, MATERIAAL EN TALENT

Racerunning: dat gaat hard 
RaceRunning is de snelst groeiende sport in 
Nederland voor sporters met een beperking. 
Een RaceRunner is een soort driewiel-loopfiets 
zonder pedalen en met een borststeun. Met de 
opbrengst van Koken met een Doel 2017 zijn 
onder andere 36 RaceRunners aangeschaft, die 
zijn verdeeld onder 12 Mytyl- en Tyltylscholen, 
voor kinderen met een handicap. 

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

Boccia is booming 
Boccia is een Paralympische miksport verwant 
aan pétanque en bowls. Het wordt gespeeld 
met zachte ballen en met name beoefend 
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SCHOOLPLEIN14BEWEGEN OP HET PLEIN

#CRUYFFLEGACY

" SCHOOLPLEIN14 IS 
SAMEN SPORTEN 
EN SPELEN. OOK NA 
SCHOOLTIJD."
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•  Schoolplein14 tovert saaie schoolpleinen 
om in kleurige pleinen met speelvakken en 
strakke belijning. 

•  Met het les- en sportpakket gaan scholen 
zelf aan de slag.

•  359 Schoolpleinen14 in Nederland, Spanje, 
Verenigd Koninkrijk en België.

•  93 schoolpleinen14 binnen het speciaal 
onderwijs, in Nederland, Spanje, Zuid-Afrika 
en Brazilie.

•  100.000 kinderen spelen dagelijks op een 
Schoolplein14.

13.473 

58 11
NIEUWE KINDEREN BEREIKT IN 2018 

NIEUWE 
SCHOOLPLEINEN14

NIEUWE SCHOOPLEINEN14 
BINNEN HET 

SPECIAAL ONDERWIJS

Spelen op het schoolplein is extra leuk met 
speelvakken en belijningen op het plein. 
Vrolijke kleurencoating op het plein zorgt met 
strepen, lijnen en cirkels voor een atletiekbaan, 
voetbalveld of een doeltje op de schoolmuur. 
Er komen steeds meer Schoolpleinen14 
op locaties voor kwetsbare doelgroepen, 
zoals bij asielzoekerscentra en binnen het 
speciaal onderwijs. We vinden het belangrijk 
dat iedereen de mogelijkheid heeft om te 
bewegen. Meer over Schoolplein14 binnen het 
speciaal onderwijs lees je in het hoofdstuk 
Gehandicaptensport | Sport, materiaal en talent.

LES- EN SPORTPAKKET
Belijning op het plein is 1. Daarnaast zorgen 
we ervoor dat scholen alles uit Schoolplein14 
halen wat er in zit. Daarvoor ontvangen 
ze onder andere een spellenbox en een 
sportpakket met sport- en spelmaterialen 
aangepast aan de gekozen coatings: zoals 
ballen, krijt, pionnen en springtouwen. Ook 
coachhesjes zijn een belangrijk onderdeel 
van het pakket. Met deze hesjes kan de school 
coaches aanwijzen: leerlingen die op bepaalde 
momenten extra verantwoordelijkheid hebben 
op het schoolplein.

ATLETIEKBAAN OF VOETBALVELD
Zo is Schoolplein14 een even simpel als 
succesvol concept: saaie schoolpleinen worden 
omgetoverd tot multifunctionele speelplaatsen 
en de leerlingen hebben een grote stem in wat 
er komt en hoe Schoolplein14 krijgt. 

SCHOOLPLEIN14 IN ANDERE LANDEN 
Ook in Spanje is Schoolplein14 een succes, of 
beter gezegd: Patio14 es un exito. Er zijn nu 
25 schoolpleinen in Spanje waar 7.000 niños 
regelmatig spelen en rennen. Het Verenigd 
Koninkrijk telt 3 Schoolyards14 en in België zijn 
er 3 Schoolpleinen14. Er is 1 Schoolplein14 bij 
het speciaal onderwijs in Maleisië. 

SCHOOLPLEIN14BEWEGEN OP HET PLEIN

INITIATIEF

Durf iets nieuws te doen.
 

COACHEN

In een team moet je elkaar
altijd helpen.

PERSOONLIJKHEID

Wees wie je bent.

SOCIALE BETROKKENHEID

Belangrijk in de sport, maar
helemaal daarbuiten.

SAMENSPELEN

Wezenlijk onderdeel van
het spel. 

CREATIVITEIT

De schoonheid van de sport.
FACEBOOK.COM/CRUYFFFOUNDATION

WWW.CRUYFF-FOUNDATION.ORG

VAN
JOHAN CRUYFF DE 14 REGELS

TEAMSPELER

Alleen kun je niets, je moet
het samen doen.
 

VERANTWOORDELIJKHEID

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

RESPECT

Heb respect voor de ander.

 

INTEGRATIE

Betrek ook anderen bij jouw
activiteiten.

5

13

6

14

7 8

21 3 4

9 10 11 12TECHNIEK

De basis.

TACTIEK

Weten wat je doet.
 

ONTWIKKELING

Door sport ontwikkelt
lichaam en geest.

LEREN

Probeer iedere dag weer wat
nieuws te leren.

FOCUS OP 2019
We zijn trots op wat er met Schoolplein14 
al is bereikt, maar zien zeker ook kansen 
en verbeteringen. We kunnen binnen 
Schoolplein14 het contact met scholen verder 
verbeteren. Binnen team Schoolplein14 
waren er in 2018 veel personele wisselingen. 
Scholen hadden daardoor soms te maken met 
verschillende contactpersonen. Niet altijd even 
handig. In 2019 gaan we dat anders doen. 

DE 14 REGELS VAN JOHAN CRUIJFF
Net als een Cruyff Court is een Schoolplein14 
een ontmoetingsplek waar thema’s als 
respect voor elkaar, gezondheid, integratie, 
ontwikkeling en samen spelen centraal staan. 
Die thema’s zie je terug in de 14 regels van 
Johan Cruijff. Leerlingen maken tijdens het 
volgen van het startpakket kennis met de regels 
en bij de opening wordt het 14-regelbord 
opgehangen. En omdat we het belangrijk 

vinden dat iedereen kennis maakt met de 14 
regels van Johan Cruijff, bevat het 14-regelbord 
binnen het speciaal onderwijs pictogrammen 
of is het vertaald in braille. 

Waar een Schoolplein14 voor 
zorgt:  

	 ✓  Leerlingen en leerkrachten zijn 
positiever over de inrichting van 
het schoolplein, onder andere 
omdat ze spellen zelf hebben 
opgezet.

	 ✓  De lijnen zorgen voor kaders: er is 
minder ruzie over wie waar speelt 
op het schoolplein.

	 ✓  De juiste combi van spel en 
lespakket zorgt voor meer 
beweging en meer (na)schoolse 
sportactiviteiten.

 

Bron: De impact van de Cruyff Foundation
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CRUYFF COURTSKOMT DAT SCHOTMET STIP OP 1!

1. GRONDBELIJNING STIPPEN
2. ATLETIEKBAAN
3. DOELSPELENVELD
4. NETSPELENVELD
5. SPEELCIRKEL COMPACT DISC
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•  Cruyff Courts zijn openbare voetbalveldjes 
met kunstgras. Het is een veilige plek waar 
kinderen elkaar ontmoeten en samen spelen. 

•  Wereldwijd zijn er inmiddels meer dan 250 
Cruyff Courts in 20 verschillende landen.

•  Wereldwijd zijn er 102 opgeleide Cruyff 
Foundation Coaches.

•  Ruim 65.000 kinderen wereldwijd zijn 
wekelijks actief op een Cruyff Court.

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

jongeren die elkaar niet kennen.
	 ✓  Persoonlijke ontwikkeling: een oefenplek 

om te sporten.
	 ✓  Hangplek verandert in plek waar leuke 

dingen te beleven zijn.
	 ✓  Realiseren van de doelen van de 

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

Bron: De impact van de Cruyff Foundation []

Zomaar een balletje trappen op straat. Het kan 
bijna niet meer; buurten zijn dicht gebouwd, 
straten staan vol met auto’s en het verkeer 
is druk. Daarom zijn er de Cruyff Courts: de 
openbare voetbalveldjes. Het is een veilige 
ontmoetingsplek en biedt ruimte om te 
spelen. Cruyff Courts 6 vs 6 is ons nationaal 
voetbalkampioenschap voor kinderen van 10 
tot 12 jaar en wordt georganiseerd door onze 
Heroes of the Cruyff Courts. De Heroes worden 
opgeleid door Cruyff Foundation Coaches.  

248, 249 AND COUTING
Cruyff Courts zijn in de loop der jaren 
uitgegroeid tot een vertrouwd straatbeeld in 
Nederland én daarbuiten. Cruyff Courts zijn 
er onder andere in Spanje, Polen, Verenigd 
Koninkrijk, Marokko, Zuid-Afrika, de Verenigde 
Staten en Japan. Daar zijn we ongelofelijk trots 
op. In 2018 zijn er 6 nieuwe Cruyff Courts 
geopend: in de Benelux, Schotland, Engeland, 
Zweden, België en Maleisië. 

En de teller tikt door. In de buurt van Barcelona 
is begin 2019 het 250e Cruyff Court geopend 
door bondscoach Ronald Koeman. Fantástico.

SPECIALE CRUYFF COURTS 
Omdat niet alle kinderen gebruik kunnen 
maken van een regulier Cruyff Court, zijn  
er ook speciale Cruyff Courts. Je vindt ze bij 
instellingen voor jeugd met een beperking, 
aangepast aan hun behoeften.  
Er zijn wereldwijd 48 speciale Cruyff Courts. 
Meer daarover kun je lezen in het hoofdstuk 
Gehandicaptensport | Sport, materiaal en talent. 

WATERTAPPUNT OP HET VELD 
Op steeds meer Nederlandse Cruyff Courts is een watertappunt te vinden. Zo kunnen alle  
kinderen tijdens het sporten genieten van een duurzame en gezonde dorstlesser. De water-
tappunten zijn gerealiseerd met dank aan de spelers van de Nationale Postcode Loterij.

.CRUYFF COURTS HIER VIND JE NIEUWE 
CRUYFF COURTSKOMT DAT SCHOT

2018

Wat: Cruyff Court Les Roquetes
Waar: Barcelona, Spanje

Wie: Geopend door Ronaldhino 
en Carlos Puyol

Wat: Cruyff Court Alex Neil
Waar: Hamilton, Schotland

Wie: Alex Neil is oud-speler 
Hamilton-Academicals

Wat: Cruyff Court IFK Goteborg-Biskopsgarden
Waar: Gotenburg, Zweden
Bijzonder: Eerste Cruyff Court in Zweden

Wat: Cruyff Court Felda 
Lurah Bilut

Waar: Felda Bilut, Maleisië
Bijzonder: Tijdens de week 

van de opening vond ook 
de Cruyff Foundation Coach 

Cursus plaats in Maleisië.

Wat: Cruyff Court St. Matthews
Waar: Leicester, Engeland
Wie: Geopend door 
voetballegende Steve Walsh

Wat: Cruyff Court Molenbeek
Waar: Brussel, België 
Bijzonder: Tweede Cruyff Court 
in België

Wat: Cruyff Court  
Vincent Janssen

Waar: Oss, Nederland
Wie: Vincent is Talent van het 

Jaar Eredivisie 2015-2016
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CRU YFF COU RTS OPG E KNAP T
De kunstgrasmat van een Cruyff Court gaat 
gemiddeld tien jaar mee. Het afgelopen jaar 
kregen 15 Cruyff Courts een opknapbeurt en 
een nieuwe kunstgrasmat, 14 in eigen land en 
1 in de UK. Natuurlijk laten we een heropening 
niet ongemerkt voorbijgaan. Het vernieuwde 
Cruyff Court Dennis Bergkamp in Islington 
(Londen) is bijvoorbeeld gevierd met maar liefst 
zes Arsenal grootheden en een Arsenal in the 
Community kicks-sessie met de lokale jeugd. 
Dankzij Islington Council en de spelers van de 
People’s Postcode Lottery kunnen kinderen uit 
de buurt hier weer lekker sporten.

CRU YFF FOU N DATION ON TOU R
In de zomermaanden bezochten we, met 
dank aan de spelers van de Nationale 
Postcode Loterij,  zeven asielzoekerscentra 
met het mobiele Cruyff Court, die een week 
blijft liggen en waar verschillende sport- 
en spelactiviteiten worden georganiseerd. 
Het geeft vluchtelingenkinderen plezier en 
daarmee de gelegenheid tot verwerking van 
de stress die ze hebben ervaren. Medewerkers 
van het asielzoekerscentrum coördineren de 
activiteiten, zij worden van tevoren opgeleid 
tot Cruyff Foundation Coach. Zij draaien met 
jongeren binnen het centrum het programma 
Heroes of the Cruyff Courts. Het zijn dan ook 

deze jongeren die uiteindelijk de sport-  
en spelweek organiseren: een leerzaam  
project, dat enorm bijdraagt aan hun 
persoonlijke ontwikkeling. 

Voor het opleiden van de Coaches wordt 
de Cruyff Foundation bijgestaan door de 
UEFA Foundation for Children. Right to Play 
ondersteunt ons daarnaast bij training van 
medewerkers van het asielzoekerscentra.

H E ROES OF TH E CRU YFF COU RTS 
E N 6 VS 6
Heroes of the Cruyff Courts is het programma 
waar jongeren leren sportevenementen te 
organiseren. Heroes zijn een rolmodel voor 
de wijk. Daarnaast zorgt hun inzet ervoor 
dat ze langer betrokken zijn bij het Cruyff 
Court. De Heroes worden opgeleid door 
Cruyff Foundation Coaches. Meestal is een 
Cruyff Foundation Coach iemand van een 
wijkorganisatie of een sportvereniging. Eén van 
de evenementen die Heroes organiseren is het 
Cruyff Court 6 vs 6 kampioenschap.

CRU YFF COU RTS 6 VS 6
Cruyff Courts 6 vs 6 is ons nationaal 
voetbalkampioenschap voor kinderen van 10 
tot 12 jaar. Het kampioenschap heeft regionale 
voorrondes en kwartfinales, landelijke halve 
finales en een spetterende finale. 

CRUYFF COURTSKOMT DAT SCHOT

Cruyff Courts 6 vs 6 wordt inmiddels ook 
buiten Nederland en België gespeeld: Spanje, 
Verenigd Koninkrijk en Brazilië hebben elk een 
eigen editie.

Kortom: dit voetbalkampioenschap staat als een 
huis en het is dan ook niet gek dat uitbreiding 
op de rol staat. De komende jaren gaan ook 
Zweden en Maleisië Cruyff Courts 6 vs 6 spelen. 

Goaoal! 

REC YCLI N G KU N STG R ASVE LD E N 
I N Z E M B L A 
We zijn erg geschrokken van de uitzending 
van Zembla in september. Uit onderzoek 
blijkt dat KSP in Lelystad, dat Cruyff Courts 
voor ons verwijdert en aanlegt, een deel 
van de velden niet zoals beloofd recycled, 
maar heeft verkocht aan particulieren om 
zo afvalkosten te besparen. Daar zijn we 
natuurlijk helemaal niet blij mee. We zijn 
direct na de uitzending in overleg gegaan 
met KSP. Wereldwijd is er helaas nog geen 
goede oplossing voor het hergebruik 
van kunstgrasvelden. Wij blijven echter 
in gesprek met leveranciers en volgen 
alle ontwikkelingen, maar voor een juiste 
oplossing is de gehele industrie nodig.

FOCUS OP 2019
Het team Cruyff Courts functioneerde in 2018 
helaas op halve kracht. Dat we toch zoveel 
enthousiaste kinderen op Cruyff Courts hebben 
gezien, worden we heel blij van. Helaas zijn een 
aantal doelstellingen uit 2018 niet gehaald, en 
die pakken we in 2019 op. We werken intensief 
samen met de buurt, overheid, corporaties, 
scholen, sport- en voetbalverenigingen en het 
lokale bedrijfsleven en in die relaties willen 
we meer investeren. Persoonlijk en regelmatig 
contact is belangrijk, want zo kunnen we 
professionals goed bij staan en ervoor zorgen 
dat ieder Cruyff Court optimaal gebruikt wordt. 13

COACHES IN SPANJE

COACH

11
COACHES IN 
VERENIGD KONINKRIJK

COACH

13
COACHES IN ZUID-AFRIKA

COACH

29COACH

COACHES IN NEDERLAND

12
COACHES IN ZWEDEN

COACH

14
COACHES IN MALEISIË

COACH

COACH 9
COACHES IN 
ASIELZOEKERSCENTRA

607

54

16.067

HEROES IN NEDERLAND EN SPANJE

HEROES PROJECTEN WERELDWIJD

DEELNEMERS CRUYFF COURTS 
6 VS 6 WERELDWIJD

H

HEROES OF THE CRUYFF COURTS 2018

H

6 VS 6

(Inter)nationale cijfers over 2018.
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#CRUYFFLEGACY

"IK WIL GRAAG IETS 
TERUGDOEN VOOR DE 
KINDEREN UIT DE WIJK." 
Hero Sokayna

AANDACHT VOOR 
ONS WERK"JE GAAT HET PAS ZIEN 

ALS JE HET DOORHEBT."
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AANDACHT 
VOOR ONS WERK"JE GAAT HET PAS ZIEN ALS JE HET DOORHEBT."

Uitdaging is om iedere keer weer de impact 
te laten zien die we maken: op kwaliteit en 
inhoud. Onze campagne Creating Space is wat 
dat betreft een mooie aftrap. Komend jaar gaan 
we er mee door en we zullen daar dan ook flink 
op in zetten. Naast onze eigen communicatie, 
acties en (fondsenwervende) evenementen, 
spannen we ons in voor veel media-aandacht 
op tv, in print en online. Daarbij kunnen we 
niet zonder onze ambassadeurs, de groep 
van internationaal bekende sporters die zich 
inzetten voor de Foudation. 

Er zijn wereldwijd maar weinig mensen bij wie de naam Johan Cruijff geen 
belletje doet rinkelen. Ook zijn steeds meer mensen bekend met de Cruyff 
Foundation en met de Cruyff Courts. De bekendheid van Schoolplein14 en van 
de activiteiten rondom gehandicaptensport kan beter. 

MEDIABEREIK
We spannen ons in voor veel media-aandacht 
op tv, in print en online, onder andere door 
media uit te nodigen voor evenementen en 
activiteiten. Onze ambassadeurs zijn graag 
geziene gasten in medialand. We werken 
samen met derden die zich inspannen om 
(online) aandacht te genereren. Het werpt 
vruchten af, zo laten de cijfers over 2018 zien. 
Een paar duizelingwekkende getallen: 

De campagne Creating Space, afgetrapt tijdens 
tijdens onze Cruyff Foundation Open Dag, 
had een bereik van 16.257.074 mensen. Er 
verschenen 170 artikelen over Creating Space, 
met een mediawaarde van € 511.857. 

Met de uitingen rondom de Open Dag zijn om 
precies te zijn 13.684.682 personen bereikt. We 
telden 130 publicaties met een mediawaarde 
van € 45.196. Omdat we Creating Space 
tijdens tijdens de Open Dag introduceerden, 
zit er enige overlap in de cijfers mediawaarde 
Creating Space/Open Dag.

Het ambassadeurschap van Wesley Sneijder 
zorgde ook voor een mooie mediaboost. 
Wesley’s grote wens is om samen met de 
Foundation een Cruyff Court in of nabij een 
vluchtelingenkamp op Lesbos aan te leggen, 
en dat maakte hij bekend in RTL Late Night. 
Er verschenen daarna 129 publicaties. De 
mediawaarde laat zich vertalen in € 291.144, 
met een totaal bereik van 15.693.738 mensen. 
Niet te missen. We werken momenteel hard aan 
de realisatie van het Cruyff Court op Lesbos. 

2018 2017
(Geholpen) naamsbekendheid 60% 62%

Donatiebereidheid 10% 9%

Positieve waardering 59% 58%

Bron: Motivaction

PLAATS IN TOP 50 2018 2017
Naamsbekendheid 34 31

Waardering 24 28

Donatievoorkeur 39 37

Bron: Charibarometer/Mediad

HOE IS HET MET ONZE BEKENDHEID IN 
NEDERLAND? 
Jaarlijks onderzoeken Motivaction en 
Charibarometer onze bekendheid en ons imago 
en vergelijken deze met andere goede doelen 
in Nederland.

De Cruyff Legacy 14K Run zorgt van meet af 
aan voor media-aandacht. Met een totaal bereik 
van 10.600.288 mensen en een mediawaarde 
van € 208.287 was er ook in 2018 volop 
aandacht voor onze bijzondere run. Met ons 
fondsenwervende diner Koken met een Doel 
tot slot bereikten we in 2018 ruim 5,5 miljoen 
personen. Mediawaarde: € 67.026, en er 
verschenen 53 publicaties.

ONLINE COMMUNICATIE
Onze website is het kloppend hart van alle 
communicatie en is er in een Nederlandse, 
Spaanse en Engelse variant. De site trok 
afgelopen boekjaar 69.662 unieke bezoekers. 
Ruim 70% hiervan is Nederlands, bijna 14% 
Engels, 10% Spaans en 2% Catalaans. Samen 
bekeken ze gemiddeld 3 pagina’s en bleven ze 
bijna 3 minuten hangen. 

Naast onze website proberen we via de 
socials zo actueel mogelijk te zijn. Dat is 
soms een uitdaging met een klein team, 
maar met hulp van ons digitale bureau TDE 
en social media expert, lukt het steeds beter.  
Zo experimenteerden we in 2018 met 
storytelling op Facebook, een Facebook Canvas 
pagina en Instagram stories.
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UNIEKE BEZOEKERS

BEZOCHTE PAGINA’S 

AANTAL BEZOEKERS 2018

69.662 
336.718 

70.533
PAGINA’S PER BEZOEKER MINUTEN GEMIDDELDE DUUR BEZOEK

3,24 02:36
2016: 6,05
2015: 3,69

AVG : D E N I E U WE 
PRIVAC Y VE RKL ARI N G 
In 2018 is de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming van kracht 
gegaan. We hebben een AVG-beleid 
dat voor de hele organisatie richtlijnen 
geeft. Verantwoordelijken en rollen zijn 
vastgelegd. De AVG bevat afspraken over 
dataverwerking. Voor deze data gebruiken 
wij een verwerkersovereenkomst, die we 
naar samenwerkende partijen sturen en 
hebben gestuurd waarvoor dit relevant 
is. We bereiken via onze website veel 
mensen en we sturen nieuwsbrieven naar 
onze relaties. In onze privacyverklaring 
leggen wij zo duidelijk mogelijk uit hoe 
wij met de persoonsgegevens omgaan 
die aan ons worden toevertrouwd. 
Volgens de nieuwe wet is het niet alleen 
verplicht om datalekken te registreren die 
gemeld moeten worden, maar ook om 
wat te doen en om alle datalekken vast 
te leggen. We hebben een beleid rondom 
foto- en videografie en we vragen extra 
toestemming aan geportretteerden. Alle 
medewerkers zijn op de hoogte van het 
AVG-beleid.

STATI STI E KE N WE BS ITESTATI STI E KE N SOCIAL M E DIA

4.155 (51,8%)
Linkedinvolgers

12.878 (6,7%)
Twittervolgers

17.433 (12,6%)
Facebook Likes

26.080 (15%)
Instagramvolgers

630 (10,9%) 248.100 (13,9%)
Youtube abonnees Views

2016 13.229
2017 15.480

2016 10.999

409 

2015 7.733

2015

2017 12.072

9.104

2015
2016

5682017

221

2017 217.865

2016 2.142
2017 2.738

2015 1.428

2016 19.900
2017 22.700

2015 5.298

AANDACHT 
VOOR ONS WERK"JE GAAT HET PAS ZIEN ALS JE HET DOORHEBT."
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EVE N E M E NTE N 
De Cruyff Foundation is betrokken bij een groot 
aantal evenementen waarbij het stimuleren 
van sport voor jeugd met of zonder beperking 
centraal staat. Evenementen van organisaties 
met wie we samenwerken, maar ook onze 
eigen (fondsenwervende) evenementen.

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

Open Dag 
De 18e editie van onze Open Dag in het 
Olympisch Stadion was een geweldig succes. 
Meer dan 1.200 kinderen, met en zonder 
beperking, kregen hier de kans om veel 
verschillende sporten uit te proberen. De dag 
werd bijgewoond door Danny en Susila Cruijff 
en vele ambassadeurs. De kinderen konden 
meedoen aan onder andere rolstoelbasketbal 
en handboogschieten en dit jaar voor het eerst 
ook aan de spectaculaire sport zitskiën. 

De Spaanse collega’s organiseerden in 
Barcelona de 14e editie van de Spaanse Open 
Dag, el Open Day. De dag trok meer dan 950 
bezoekers, waaronder heel veel kinderen, 
leden van de familie Cruijff, verschillende 
sportstichtingen en internationale partners 
en sponsoren.

NK Cruyff Courts 6 vs 6
Tweehonderd voetballers en voetbalsters uit 
heel Nederland deden in Den Helder mee 
aan het NK Cruyff Courts. Ze streden in 
teams van zes tegen zes om de titel. Er waren 
in Den Helder drie mobiele Cruyff Courts 
neergezet voor de finale. Oud-voetballer en 
commentator Wim Kieft reikte de prijzen uit. 

Na een spannende strijd ging de beker naar bij 
de jongens naar De Bilt. Bij de meisjes won de 
PWA School Den Haag. Ook Spanje, Verenigd 
Koninkrijk en Brazilië organiseerden een  
6 vs 6 toernooi. Het Spaanse el torneo Cruyff 
Courts 6 vs 6 trok 2.200 enthousiaste Spaanse 
voetballers, jongens en meisjes. Voetballand 
Brazilië speelt 6 vs 6 op Cruyff Court Ermelino 
Materazzo in Sao Paulo. De speeldag met  
8 jongensteams was met 100 deelnemers  
een succes. 

FONDSENWERVENDE EVENEMENTEN

Cruyff Legacy 14K Run
De hoofdafstand is een route van 14 kilometer 
langs memorabele plekken uit het leven van 
Johan Cruijff. Daarnaast is er een 5K Run en 
een Kids Run. De start van de 14K Run is bij het 
Olympisch Stadion, alle afstanden finishen in 
de Johan Cruijff ArenA. Wel of geen beperking, 
jong of oud, zakelijk of particulier: iedereen 

Koken met een Doel: de jubileumeditie
Koken met een Doel is een terugkerend 
fundraising diner waarmee we jaarlijks 
fantastische bedragen ophalen. De tiende 
editie stond in het teken van Zuid-Afrika: 
waar we, vanwege de impact die we daar 
kunnen maken, een Child Care Centre en 
Cruyff Courts willen gaan realiseren. In het 
Scheepvaartmuseum ontvingen we 300 gasten 
en onze ambassadeurs. Ook Danny, Jordi en 
Susila Cruijff waren aanwezig. Tijdens het diner, 
dat net als voorgaande jaren verzorgd werd 
door Jonnie en Thérèse Boer van De Librije, 
vond een loting en een veiling plaats. Hier werd 
onder andere het gewilde ‘briefje van Ronald 
Koeman’ geveild. Het briefje, dat Nederlandse 
voetbalgeschiedenis schreef, bracht € 35.000 
op. We kijken terug op een prachtige avond 
met een prachtige opbrengst: € 330.750. 
Daarmee kunnen we onze activiteiten in Zuid-
Afrika verder uitbreiden. 

AANDACHT 
VOOR ONS WERK"JE GAAT HET PAS ZIEN ALS JE HET DOORHEBT."

kan meedoen. Verspreid over drie afstanden 
deden in 2018 ruim 4.000 lopers mee en 25 
bedrijventeams. Met de 5K Run en 14K Run is in 
totaal € 234.500 opgehaald. De opbrengst van 
de Kids Run 2018 ging naar de Ajax Foundation. 
Deze editie was met de onthulling van het logo 
van de Johan Cruijff ArenA extra feestelijk. 
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AANDACHT 
VOOR ONS WERK"JE GAAT HET PAS ZIEN ALS JE HET DOORHEBT."

Cruyff Foundation Cup
De Cruyff Foundation Cup is een besloten 
bedrijventoernooi om geld op te halen 
voor onze projecten op het gebied van 
gehandicaptensport. Bedrijven doen mee 
in teams van 6 waarbij ze de strijd aangaan 
met het Cruyff Foundation Team. Daarin 
spelen bijvoorbeeld ambassadeurs als 
Frank Rijkaard, Dennis Bergkamp, Anouk 
Hoogendijk en Soufiane Touzani. En omdat de 
Cruyff Foundation groot voorstander is van 
vrouwenvoetbal, is het de bedoeling dat er 
minimaal één dame op het veld haar voetbal 
skills laat zien. Aan de 14e editie deden 30 
bedrijventeams mee, en was er naast voetbal 
speciale aandacht voor volleybal. De opbrengst 
was ruim € 53.000.

SAM E N M ET AN D E RE N 

Koningsspelen
De Cruyff Foundation is samen met de 
Krajicek Foundation initiatiefnemer van de 
Koningsspelen. In Twello, Gelderland, werd 
het startschot gegeven voor de Koningsspelen 
2018. Meer dan 1,2 miljoen kinderen afkomstig 
van ruim 6.000 scholen deden mee!

Vaste onderdelen zijn het Koningsontbijt en de 
Koningssportdag, want samen goed ontbijten 
en actief bewegen is heel belangrijk voor de 
gezondheid, maar bovenal heel leuk. 

Johan Cruijff Schaal 
De Johan Cruijff Schaal is de prijs die de 
winnaar van de jaarlijkse voetbalwedstrijd 
tussen de Nederlandse bekerwinnaar en 
de Nederlandse landskampioen krijgt. De 
KNVB is de organiserende partij, wij zijn 
maatschappelijk partner. De editie 2018 ging 
tussen PSV en Feyenoord, waarbij Feyenoord er 
na strafschoppen met de Johan Cruijff Schaal 
vandoor ging. 

Net zoals alle voorgaande edities was de Cruyff 
Foundation als goed doel aan de wedstrijd 
verbonden en ging er een afdracht van de 
toegangskaarten naar de Cruyff Foundation. 
Dat betekende dat een uitverkocht stadion 
met 25.200 verkochte tickets een mooi bedrag 
opleverde – goed voor 2 Schoolpleinen14.
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#CRUYFFLEGACY

"MET EEN KLEIN 
BEETJE HULP KAN IK 
LEKKER SPELEN OP 
HET PLEIN."

MEER RUIMTE DANKZIJ ONZE SUPPORTERS
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MEER 
RUIMTE 

DANKZIJ ONZE SUPPORTERS 

Alle steun draagt bij aan Schoolplein14, Cruyff 
Courts en onze sportprojecten voor kinderen 
met een beperking. De Cruyff Foundation 
ontvangt vrij besteedbare en geoormerkte 
inkomsten. Die laatste worden gedaan met een 
specifiek doel voor ogen: een bepaald initiatief 
of bijvoorbeeld een Cruyff Court op een 
specifieke locatie. Vrij besteedbare inkomsten 
zijn belangrijk voor de continuïteit van ons 
werk én voor de projecten voor kinderen 
met een handicap. Die worden zelden vanuit 
geoormerkte fondsen ondersteund.

CRU YFF FOU N DATION N ET WE RK 
We kunnen onze doelstellingen alleen realiseren 
door sterke samenwerkingen met bedrijven en 
organisaties die ons werk en ons ondersteunen. 
Centraal staat een duurzame relatie en het 
gezamenlijk uitdragen van onze missie. 

Steeds meer mensen helpen ons kinderen de ruimte te geven om te bewegen 
en te sporten. Steunen kan op allerlei manieren: met een particuliere donatie of 
een actie, door vrijwilliger te worden, een evenement te bezoeken of de Cruyff 
Foundation mee te nemen in een nalatenschap. De Cruyff Foundation is volledig 
afhankelijk van giften en bijdragen van derden.

NATIONALE POSTCODE LOTERIJ & 
VRIENDENLOTERIJ 
De trouwe steun van de Nationale Postcode 
Loterij en de Vriendenloterij is voor ons werk 
heel belangrijk. In 2018 ontvingen wij een 
cheque ter waarde van €1.350.000, dat mede 
mogelijk wordt gemaakt door de spelers 
van de Nationale Postcode Loterij. Dankzij 
de spelers van de Vriendenloterij ontvingen 
we een ruim € 140.000. Met deze bedragen 
kunnen onze projecten ook in 2019 weer mooie 
ontwikkelingen doormaken. 

Naast de Nationale Postcode Loterij en 
de VriendenLoterij worden we gesteund 
door People’s Postcode Lottery in Verenigd 
Koninkrijk . Hiermee kunnen we de projecten 
in Verenigd Koninkrijk verder uitbreiden. Van de 
Zweedse People’s Postcode Lottery ontvingen 
we geld voor Cruyff Courts in Zweden.

STEUN VAN ANDEREN

Particuliere donaties 
Eind 2018 hadden we 688 particuliere 
donateurs, een groei van 47 in vergelijking 
met 2017. Nieuw is Cruyffie’s Kidsclub, voor 
kinderen en hun ouders. Leden krijgen 
uitnodigingen voor evenementen, sportieve 
goodies en het Cruyffie magazine boordevol 
interviews met voetballers, puzzels en de beste 
trucs. De Kidsclub leverde in 2018 125 leden op. 

#CRUYFFLEGACY

" HET CRUYFF COURT IS 
VOOR MIJ DE PLEK DIE 
MENSEN IN DE BUURT 
VERBINDT." 
Cruyff Foundation Coach Jordy
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MEER 
RUIMTE 

DANKZIJ ONZE SUPPORTERS 

Acties 
In 2018 is er € 13.216 opgehaald op ons 
actieplatform algemeen. Daarmee is onder 
andere een Schoolplein14 gerealiseerd op 
de basisschool van oud-volleyballer Bas van 
de Goor. Door 45 deelnemers aan de Cruyff 
Legacy 14K Run is € 7.550 opgehaald op het 
actieplatform voor de Run.

Nalatenschappen
Samen met toegift.nl deden we mee aan een 
campagne over nalatenschappen bij de Cruyff 
Foundation. Op deze manier hopen we meer 
mensen te informeren over de mogelijkheden 
om onze projecten te steunen door een 
nalatenschap.

Sponsorhuis 
Partners en sponsoren van de Cruyff 
Foundation zijn vaandeldragers van Johan’s 
nalatenschap. Nieuwe sponsors in 2018 zijn 
Otto Workforce en Pulitzer Amsterdam. Pulitzer 
Amsterdam is een oude bekende, en zette 
het supporterschap om in sponsorship. Onze 
suppliers leveren gesponsorde diensten en 
producten, bijvoorbeeld tijdens evenementen 
en voor onze dagelijkse werkzaamheden. In dat 
kader zijn we met MINI Nederland een driejarig 
partnerschap aangegaan. 

Soms nemen we na samenwerking of 
sponsorship toch afscheid van elkaar.  
De overeenkomsten met partner Coop, 
suppliers Audi en Kenneth Smit en  
supporter Join the Pipe zijn beëindigd. 

Alle steun draagt bij aan Schoolplein14, Cruyff 
Courts en onze sportprojecten voor kinderen 
met een beperking. De Cruyff Foundation 
ontvangt vrij besteedbare en geoormerkte 
inkomsten. Die laatste worden gedaan met een 
specifiek doel voor ogen: een bepaald initiatief 
of bijvoorbeeld een Cruyff Court op een 
specifieke locatie. Vrij besteedbare inkomsten 
zijn belangrijk voor de continuïteit van ons 
werk én voor de projecten voor kinderen 
met een handicap. Die worden zelden vanuit 
geoormerkte fondsen ondersteund.

VOORUITBLIK GEEN KIND BUITENSPEL
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Vorig jaar hebben we onze doelen tot en 
met 2020 vastgesteld, je ziet ze hiernaast. 
Het aantal te bereiken kinderen hebben we al 
gehaald. Dat is heel goed nieuws, maar zijn we 
er dan? Zeker niet. We gaan voor impact op de 
lange termijn, en maken verschil op basis van 
onze Cruijffiaanse waarden.

Het gaat dus niet per se om groter of meer, 
maar om met elk initiatief onze doelstelling te 
onderstrepen: kinderen helpen een stap in hun 
ontwikkeling te maken. Daarbij mag geen kind 
buitenspel staan. 

We willen onze impact internationaal 
vergroten. Dit willen we bereiken door de 
inhoud van onze projecten te bewaken, en in 
te spelen op nieuwe inzichten die naar voren 
komen uit onderzoek naar het effectief inzetten 
van sport bij jeugd. Waar het kan, versterken 
we door samen te werken met andere 
organisaties. In de keuze van de projecten 
richten we ons vooral op kwetsbare kinderen 
en de duurzaamheid van een project. Wij gaan 
ervoor. Doe je mee? 

Wereldwijd zijn er inmiddels 207 Cruyff Courts, 48 Speciale Cruyff Courts en 
452 scholen met een Schoolplein14. We ondersteunen vele sportprojecten voor 
jeugd met een beperking. Wekelijks zijn meer dan 200.000 kinderen wereldwijd 
actief op een van de veldjes.

We willen groeien in impact en echt wat betekenen voor al die 
kinderen in al die wijken, op schoolplein en andere ruimtes waar ze 
graag komen. Deze doelen stelden we daarvoor op in 2017, die we in 
2020 gerealiseerd willen hebben:

VOORUITBLIK GEEN KIND BUITENSPEL

SCHOOLPLEINEN14 CRUYFF COURTS WAARVAN 
50 SPECIALE CRUYFF COURTS

STIJGING VAN DE BEGROTING NAAR 7 MILJOEN

KINDEREN PER WEEK BEREIKEN

300

200.000

750#CRUYFFLEGACY

"GEEF MIJ EEN 
TENNISRACKET 
EN IK GA LOS!" 
Tennistalent Lizzy  

7 MILJOEN
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JAARREKENING
BEGROTING 2018REALISATIE 2018 REALISATIE 2017

 236.434 
 1.853.434 
 2.394.360 

 51.868 
 1.197.943 

 5.734.039 

 1.381 

 5.735.420 

 1.551.417 
 1.811.892 

 610.680 
 586.345 

4.560.334 

 874.734 
 98.384 

 5.533.452 

 
201.967 
 10.916 

 212.883 

 200.000 
 2.628.557 
 3.200.070 

 50.000 
 1.324.600 

 7.403.227 

49.050 

 7.452.277 

 1.694.706 
 3.529.839 

 451.034 
 816.570 

6.492.149 

 914.644 
 96.714 

 7.503.507 

 (51.230)
 30.000 

 (21.230)

 179.126 
 2.099.505 
 2.569.050 

 - 
 963.418 

 5.811.099 
 

20.431 

 5.831.530 

 1.685.122 
 2.036.720 

 696.067 
 594.623 

5.012.532 

 762.830 
 91.126 

 5.866.488 

 (34.957)
 26.650 

 (8.307)
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RESULTAATBESTEMMING 2018

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

 135.217 
(90.000)
417.641

(249.975)
212.883

€
€
€
€
€

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

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

Som van geworven baten

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en diensten

Som der baten

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

Wervingskosten
Kosten beheer en administratie

Som der lasten

SALDO VOOR FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
Saldo financiële baten en lasten

Saldo van baten en lasten

RESERVES EN FONDSEN

RESERVES:
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves
Overige reserves

FONDSEN
Bestemmingsfondsen

 1.884.482 
 794.443 
 117.746 

2.796.671

933.110
3.729.781

€
€
€
€

€
€
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SPONSORHUIS
PARTNERS

SPONSOREN

SUPPLIERS

SUPPORTERS

SPECIAL THANKS

COLOFON

Bedankt! 
Een dikke high five aan iedereen 
die een bijdrage leverde aan dit 
jaarverslag: met informatie, cijfers, 
kritische blikken, tips, kopjes koffie 
en… een lekker potje voetbal op z’n 
tijd. Speciale dank aan onze collega’s 
in Spanje: ¡muchas gracias, equipo!

Tekst
Cruyff Foundation
Elles Rozing Tekst & Redactie 

Vormgeving
Triple Double Sportmarketing

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

Dankzij u.

De Cruyff Foundation steunt en ontwikkelt wereldwijd 
sportactiviteiten voor (kwetsbare) kinderen, overal ter 
wereld. Met sportprojecten voor kinderen met een 
beperking, Cruyff Courts en Schoolpleinen14 geeft de 
Cruyff Foundation kinderen de ruimte om te sporten en 
spelen. Ruimte waar zij zich kunnen ontwikkelen, ruimte 

om vrienden te maken én ruimte waar zij hun fysieke en 
mentale gezondheid kunnen verbeteren. Ruimte om het 
beste uit zichzelf te halen.

De Cruyff Foundation ontving sinds 2010 een bijdrage van  
€ 16,3 miljoen. Deelnemers van de Postcode Loterij: bedankt! 

Dankzij u kunnen wij de Cruyff Foundation en meer dan  
100 andere organisaties financieel ondersteunen. En dankzij 
u heeft de Postcode Loterij sinds 1989 al ruim € 5,8 miljard 
aan goede doelen geschonken. Samen voor een betere 
wereld: postcodeloterij.nl

Achter 
elke  
postcode 
zit een  
verhaal.
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