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Gewoon Buiten. Buitengewoon.

Iedereen is jong geweest. Heeft buiten gespeeld 
en weet hoe leuk dat is: vriendjes maken, lekker 
bewegen en nieuwe dingen ontdekken. Het lijkt zo 
gewoon, maar buiten spelen en sporten is niet voor 
ieder kind vanzelfsprekend. Juist voor die kinderen 
maakt de Krajicek Foundation buiten spelen en 
sporten bijzonder.

Wij begeleiden en motiveren kinderen in 
aandachtswijken om dicht bij huis met elkaar 
te spelen en te sporten. Samen met gemeenten 
bieden wij sociaal veilige speelplekken (Krajicek 
Playgrounds) en bieden wij jongeren die in positieve 
zin opvallen een studiebeurs (Krajicek Scholarships).

De Krajicek Foundation. Geen kind buitenspel. 

Inhoud 

Voorwoord Richard Krajicek 7
Wij vinden buiten spelen belangrijk 10
Missie en visie 11
De droom 14
Interview Jolanda Jansen 16
2017 in cijfers 20
Resultaten in 2017 24
Bijzonder in 2017 30
Interview Betül Günay 36
20 jaar Krajicek Foundation 42
Onze partners 48
Fondsen 54
Bijzondere donatie & subsidie 57
Interview Jordy Kool 58
Thema’s in 2018 64
Team Krajicek Foundation 68
Bestuur Krajicek Foundation 69
Financieel overzicht 74
Colofon 83

Sport 
Activiteiten waarin 
sport en competitie 

centraal staan

Active
Activiteiten waarin 

spel en ontwikkeling 
centraal staan

Social
Activiteiten waarin 

sociale ontwikkeling of 
cohesie centraal staan

Culture
Activiteiten waarin 

culturele ontwikkeling 
en verbondenheid 

centraal staan
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Opening Krajicek Playground  
Breedveld in Amsterdam
Op 30 mei 2017 werd in Amsterdam Noord de tweede Krajicek 
Playground van de Toekomst officieel geopend door onder 
andere Krajicek ambassadeur Cherise Schelts. De Playground 
-mede mogelijk gemaakt door de VriendenLoterij- is 4500m2 
groot en een mix van natuur, sport en spel en zal van grote 
betekenis zijn voor het leefplezier in de wijk.
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Voorwoord

Twintig jaar Krajicek Foundation –  
wat een fantastisch lustrum! 
Laat ik beginnen met woorden van 
dank: voor alle medewerkers en 
vrijwilligers, voor alle sportleiders en 
sponsoren, voor alle gemeentes en 
iedereen die ons de afgelopen twintig 
jaar heeft geholpen en gesteund: 
heel veel dank voor jullie inzet en 
enthousiasme! Het heeft geleid tot 
de aanleg van inmiddels 119 Krajicek 
Playgrounds, waar kinderen veilig en 
onder begeleiding kunnen sporten en 
spelen. 

Hoe is het ooit begonnen?
Het verhaal is inmiddels bekend, maar 
toch vertel ik het nog een keer, omdat 
het voor mij illustreert hoe één dag 
met één droom kan uitgroeien tot een 
nationale Foundation die iedere dag 
aan duizenden kinderen speelruimte 
verschaft. Nadat ik in 1996 Wimbledon 
had gewonnen, wilde de gemeente Den 
Haag mij huldigen met een rijtoer door 
de stad. Ik voelde me vereerd, maar 
“zitten en zwaaien” is niks voor mij. Ik 
wilde liever iets dóen, en zo ontstond 

het idee om een tennisclinic te geven 
in de Haagse Schilderswijk. Ik werd 
geraakt door het feit dat veel van de 
kinderen uit die wijk nog nooit een 
racket hadden vastgehouden, en dat de 
meesten van hen überhaupt geen plek 
in de buurt hadden waar ze konden 
spelen en sporten. Daar wilde ik wat 
aan doen, want het zou toch vanzelf-
sprekend moeten zijn dat alle kinderen 
sociaal veilig en sportief kunnen 
opgroeien? 

Wat gebeurde er toen?
Een kleine twee jaar later, in 1998, 
openden we de allereerste Krajicek 
Playground in de Haagse Schilderswijk: 
een speelveld waar kinderen veilig 
en onder begeleiding naar hartenlust 
konden spelen en sporten. Inmiddels 
zijn er door heel Nederland 119 Krajicek 
Playgrounds waar dagelijks meer dan 
4.500 kinderen actief zijn. Ik vind 
het fantastisch dat we de afgelopen 
jaren zoveel mensen om ons hebben 
weten te verzamelen die ons hebben 
gesteund om dit alles mogelijk te maken. 
Teamwork makes the dream work!

En dan is er nog het Scholarship
programma
Hier ben ik heel erg trots op. Toen de 
Foundation bijna tien jaar bestond, 
kwamen we tot de conclusie dat we 
méér wilden doen. We wilden de 
jongeren die op onze Playgrounds 
sportten en speelden ook helpen om 
zich verder te ontwikkelen; om hun 
talenten te laten groeien en hen wat 
terug te laten doen voor hun buurt. 
Zo ontstond het Krajicek Scholarship-
programma. Jongeren die in positieve 
zin opvallen, komen in aanmerking 
voor een studiebeurs. In ruil daarvoor 
organiseren zij ten minste honderd uur 
aan sport- en spelactiviteiten op hun 
eigen Krajicek Playground. Sinds 2006 
hebben we al 1.595 studiebeurzen 
mogen uitreiken, en we hopen nog veel 
meer jongeren uit aandachtswijken 
op deze manier een zetje in de rug te 
geven. 

Wat is de Krajicek Leerstoel?
Door onze ervaringen op de Krajicek 
Playgrounds, onze contacten met 
verschillende partijen van sportleiders, 
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Krajicek Basketball Tour
Tijdens de Urban Sportsweek werd de finale van de Krajicek  

Basketball Tour op het Museumplein in Amsterdam gespeeld.  
Kinderen tot 18 jaar kunnen meedoen aan dit toernooi en leren in 

3x3 vorm de basisregels van basketbal, teamsport en fairplay.
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gemeenten tot het bedrijfsleven en 
onze drive om het elke dag beter te 
doen, merken we dat we ook een rol 
als kennispartner te vervullen hebben. 
In 2007 heeft de Universiteit van 
Utrecht (USBO) de Krajicek Leerstoel 
opgericht. Tot op de dag van vandaag 
werken wij nauw samen met universi-
teiten en hogescholen op het gebied 
van onderzoek naar sociaal veilig 
sporten voor kinderen en jongeren in 
de openbare ruimte. Met die kennis 
kunnen wij ons werk verder verbeteren 
en optimaliseren.

17 september 2017:  
het Jubileumfeest!
We hebben ons jubileumfeest gevierd 
op “De grootste Krajicek Playground 
van Nederland” in Sportplaza 
Zuiderpark, waar 800 kinderen en 
hun begeleiders konden genieten van 
meer dan 40 sportieve activiteiten. 
Toen ik dat veld overzag, was ik zo 
trots op wat de Krajicek Foundation in 
twintig jaar heeft bereikt! Trots op het 
team dat zich iedere dag met hart en 
ziel voor de stichting inzet. Dankbaar 

voor trouwe en betrokken partners 
die ons werk mogelijk maken. Ik dacht 
dat ons jubileumjaar niet mooier kon 
worden, maar als klap op de vuurpijl 
werd ik tijdens het jaarlijkse Krajicek 
Foundation Gala benoemd tot Officier 
in de Orde van Oranje-Nassau. Een 
grote eer én een complete verrassing. 
Mijn vrouw en zoon waren er die avond 
bij, en zelfs mijn dochter kon live vanuit 
Los Angeles via een Skype-verbinding 
meemaken hoe overdonderd ik was. 

Op volle kracht vooruit:  
blik naar de toekomst
Na twintig jaar Krajicek Foundation 
is mijn droom nog steeds hetzelfde: 
dat alle kinderen dicht bij huis en in 
een veilige omgeving kunnen buiten 
spelen en sporten. Mijn grootste wens 
is dan ook dat onze Foundation op 
een dag overbodig zal zijn omdat alle 
kinderen “onderdak” zijn. De werke-
lijkheid is echter dat op dit moment 
400.000 kinderen in gezinnen leven 
waar onvoldoende geld is voor sport, 
en dat slechts 3% van de kinderen in 
aandachtswijken voldoende beweegt. 

Dat betekent dat het werk voor de 
Krajicek Foundation nog lang niet klaar 
is, en dat we ons ook de komende jaren 
zullen blijven inzetten om bij te dragen 
aan een sportieve en sociale samen-
leving. 

In dit jaarverslag vol persoonlijke 
verhalen, foto’s en infographics geven 
we je een overzicht van wat de Krajicek 
Foundation in 2017 heeft gerealiseerd; 
waar het geld vandaan is gekomen 
en waaraan het is uitgegeven. We 
laten je zien wat de impact is van ons 
werk in de aandachtswijken, staan 
uitgebreid stil bij ons jubileumjaar en 
blikken vooruit op onze plannen voor 
de komende jaren. Bedankt voor alle 
steun, sponsoring, samenwerking, hulp, 
inzet, donaties en ideeën! 

Richard Krajicek
Oprichter Krajicek Foundation

SOCIAL
CULTURE
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‘Wij vinden  
buiten spelen 
belangrijk’

In 1997 zag Richard Krajicek dat veel 
kinderen in Nederland het moeten 
doen zonder een veilige plek -dicht 
bij huis- waar ze kunnen spelen, 
sporten en vriendjes kunnen maken. 
Hij wilde wat voor deze kinderen doen 
en hen een betere toekomst bieden. 
Daarom startte hij in 1997 de Krajicek 
Foundation en is in 1998 de eerste 
Krajicek Playground geopend.

Het lijkt zo gewoon, maar buiten  
spelen is niet voor ieder kind  
vanzelfsprekend.

Wat de Krajicek Foundation uniek 
maakt, is dat we naast speelvelden 
(Krajicek Playgrounds) ook jongeren 
intensief begeleiden. Jongeren die 
in positieve zin opvallen, komen in 

aanmerking voor een studiebeurs 
(Krajicek Scholarship). In ruil daarvoor 
organiseren zij op en rond hun eigen 
Krajicek Playground sport- en spelacti-
viteiten en begeleiden zij de kinderen 
uit hun wijk om zich op een positieve 
manier te ontwikkelen. 

In 2017 hebben wij ons 20-jarig 
bestaan gevierd. Inmiddels hebben we 
119 Krajicek Playgrounds, verspreid 
over heel Nederland, waar dagelijks 
4.500 kinderen spelen en sporten. 
We zijn trots dat we sinds de start van 
het Krajicek Scholarshipprogramma in 
2006 al 1.595 studiebeurzen hebben 
kunnen verstrekken. Momenteel zijn er 
184 Krajicek Scholarshippers actief die 
echt een verschil maken in hun buurt. 
Zo organiseren zij wekelijks activiteiten 

op hun eigen Krajicek Playground en 
daarnaast begeleiden zij de kinderen 
tijdens onze evenementen, zoals de 
Krajicek Basketball Tour. Zij zijn een 
vast gezicht op en rond hun Krajicek 
Playground en echte rolmodellen.

Maar we doen het samen. Dat we al 
20 jaar het verschil kunnen maken, 
hebben we te danken aan onze 
partners, de intensieve samenwerking 
met gemeenten, de inzet van de 
Krajicek Scholarshippers, Sportleiders 
en Vrijwilligers. Zonder hen zouden wij 
onze missie niet kunnen waar maken. 
Dank jullie wel dat we al 20 jaar mogen 
rekenen op jullie steun om geen kind 
buitenspel te laten staan.

Missie
De Krajicek Foundation is de sport foundation die kinderen en jongeren in 
aandachtswijken intensief begeleidt en motiveert om dicht bij huis en met 
elkaar te spelen en te sporten. Zo kunnen zij zich in een veilige omgeving 
op een gezonde en sportieve manier ontwikkelen en een inspiratiebron zijn 
voor de jeugd in hun buurt.

De Krajicek Foundation en haar partners dragen daarmee bij aan een 
betere toekomst van de Nederlandse jeugd en daarmee ook aan een 
sportieve, sociale omgeving.

Krajicek Foundation. Geen kind buitenspel.

Visie
Onze visie is dat ieder kind sociaal veilig en sportief opgroeit. Om dit te 
kunnen bereiken, hebben wij vijf kernpunten:

1   De Krajicek Foundation beoogt een breed ontwikkelingstraject 
te bieden aan Krajicek Scholarshippers, waardoor zij goede 
begeleiding kunnen geven aan kinderen en jongeren op de 
Krajicek Playgrounds en goede rolmodellen voor hen kunnen zijn.

2  De Krajicek Foundation wil graag nauwe, plezierige en construc-
tieve relaties onderhouden met de Sportleiders op de Krajicek 
Playgrounds; hen inspireren om het beste uit henzelf, de Krajicek 
Scholarshippers en de kinderen op de Krajicek Playgrounds te 
halen.

3  Daarnaast wil de Krajicek Foundation Playgrounds blijven openen 
in aandachtswijken, waardoor het voor steeds meer kinderen 
mogelijk is om in een sociaal veilige omgeving, dicht bij huis, te 
spelen en te sporten.

4  Door samen met buurtbewoners de sociale cohesie te bevorderen 
willen we Krajicek Playgrounds laten uitgroeien tot trekpleisters 
van de buurt, dé plek waar buurtbewoners samenkomen.

5  Tenslotte beoogt de Krajicek Foundation autoriteit te zijn op het 
gebied van sociaal veilig sporten voor jongeren in de openbare 
ruimte.

KRAJICEK FOUNDATION

10     KRAJICEK FOUNDATION 
JAARVERSLAG 2017   



12     KRAJICEK FOUNDATION 
JAARVERSLAG 2017   13 KRAJICEK FOUNDATION 

JAARVERSLAG 2017   

De Grootste Krajicek Playground Van Nederland
Op 17 september 2017 vierde de Krajicek Foundation haar 20-jarig bestaan 
met de Grootste Krajicek Playground van Nederland. Meer dan 800 kinderen 
van verschillende Krajicek Playgrounds konden maar liefst aan 40 verschil-
lende sport-, spel-, sociale en cultuuractiviteiten meedoen zoals skateboarden.

SPORT ACTIVE
SOCIAL

CULTURE
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Resultaat

Kinderen bewegen meer 
en diverser op Krajicek 

Playgrounds

Innovatie en optimalisatie 
van Krajicek Playgrounds i.s.m. 

kennispartners

 Kinderen ontwikkelen 
sociale, fysieke en sportieve 

vaardigheden op Krajicek 
Playgrounds

Krajicek Playgrounds zijn 
een ontmoetingsplek  

in de buurt

Jongeren krijgen de  
kans om zich positief  

te ontwikkelen
Urgentie

1  8 op 
de

van de kinderen in  
aandachtswijken  
beweegt onvoldoende

97%

leeft in een gezin 
waar niet genoeg 
geld is voor sport

12%

Hoe?

Coaching en  
positieve begeleiding

Krajicek Playgrounds zijn  
een sociaal veilige plek om 

te spelen en te sporten

Autoriteit op het  
gebied van sociaal  

veilig sporten

De droom

kinderen in Nederland  
groeit op  in armoede

De Krajicek Foundation wil dat alle kinderen en jongeren  
sociaal veilig en sportief kunnen opgroeien.
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‘Mensen denken bij de Krajicek Foundation vaak aan tennis of 
misschien aan voetbal of hockey, maar de Foundation richt zich 
ook op sociale, culturele ontwikkelingen en spel. Voor streetdance 
kan ook ruimte zijn op een Krajicek Playground. Op de Krajicek 
Playground naast Ahoy doen jongens graag aan Urban Running. Zoals 
die gasten daar aan een rekstok hangen, dat is super om te zien.’

INTERVIEW 

Iedereen dacht 
hetzelfde: Hier 
doen wij het 
voor! 

JOLANDA JANSEN
DIRECTEUR AHOY / BESTUURSLID 
KRAJICEK FOUNDATION
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In de twintig jaar dat de Krajicek Foundation bestaat, is één 
belangrijke factor volgens haar constant gebleven: “Het plezier 
achter de schermen. De organisatie is lean & mean, slank en 
doelgericht. Met relatief weinig middelen bereiken we een 
groot effect. Iedereen die betrokken is bij de organisatie werkt 
vanuit zijn hart. Dat zie je overal in terug.”

Al twintig jaar zet het team van de Krajicek Foundation zich 
in om kinderen de kans te geven zich te ontwikkelen. Voor 
jongeren is sporten een belangrijk middel om dat doel te 
bereiken. “In de breedste zin van het woord. Mensen denken 
bij de Krajicek Foundation vaak aan tennis of misschien aan 
voetbal of hockey, maar de Foundation richt zich ook op 
sociale, culturele ontwikkelingen en spel. Voor streetdance 
kan ook ruimte zijn op een Playground. Naast Ahoy doen 
jongens graag aan Urban Running. Zoals die gasten daar aan 
een rekstok hangen, dat is super om te zien.”

Tijdens haar allereerste bezoek als bestuurslid aan een 
Playground miste Jolanda Jansen een groep. “Ik weet nog 
hoe ik mij hardop afvroeg waar de meiden waren. Rond de 
Playground zagen wij ze niet. Directeur Liesbeth Pruijs heeft 
de meidensport de laatste jaren stevig op de kaart gezet, 
bijvoorbeeld door toernooien speciaal voor meiden te organi-
seren. Juist meiden in de pubertijd hebben baat bij sport en 
spel.”

Zelf groeide Jolanda Jansen op in een dorpje in het oosten van 
het land. Als kind hield ze van lezen en kreeg ze pianoles, maar 
ze was vooral graag buiten. Er waren pony’s en paarden en de 
kinderen in de buurt voetbalden samen. “Of we reden onze 
eigen editie van de Tour de France in de wijk, waarbij we met 
een klok timeden wie de snelste ronde reed op ons circuit.”
Allemaal mooie herinneringen, vertelt Jolanda. “Pas later 
realiseerde ik mij dat niet iedereen zich zo vrij kan ontwik-
kelen. Ook rond Ahoy zijn er wijken waar niet veel geld is, 
waar kinderen opgroeien tussen het beton. Daar moeten wij 
bij helpen.”

De rol van de Krajicek Scholarshippers is volgens haar de 
grootste vondst van de afgelopen jaren. Kinderen in de wijk 
krijgen op en rond de Krajicek Playground een rolmodel 
die trainingen organiseert, terwijl de Scholarshipper weer 
aan de eigen toekomst werkt met behulp van een studie-
beurs. “Daarmee maak je als organisatie het verschil tussen 
simpelweg veldjes aanleggen en het ook echt verder helpen 
van jongeren, met alle begeleiding daaromheen. Het mooie 
van deze vorm is dat je heel dicht op de jongeren in een wijk 
zit.”

Er zijn al plannen voor het volgende lustrum. “We hebben 
afgesproken dat we niet willen groeien om het groeien. 
Kwaliteit is belangrijker. Het gaat om goede begeleiding en 

goed materiaal. Ook zouden wij Krajicek Scholarshippers 
graag verder helpen in hun carrière. In 2018 volgt daarnaast 
een test met overdekte Playgrounds, zodat jongeren ook naar 
buiten kunnen als het regent. Ons hoogst haalbare doel is dat 
er in elke wijk ruimte komt om te spelen en te sporten. Voor 
de ontwikkeling van een kind is dat cruciaal.”

Er zijn prachtige voorbeelden van jongeren die baat hebben 
bij activiteiten op en rond een Krajicek Playground. Als 
voorbeeld noemt Jolanda Jansen de Delftse Scholarshipper 
Donald Basabose, die volgens haar overduidelijk te maken 
had met een opeenstapeling van pech in zijn leven. Donald 
heeft nu een huis, een doel, hij ziet weer toekomst, hij hoort 
weer ergens bij. “Ik zeg natuurlijk niet dat het aan de Krajicek 
Foundation te danken is, maar wij hebben hem wel een zetje 
kunnen geven.”

‘ Het plezier achter de schermen.  
De organisatie is lean & mean, slank en  
doelgericht. Met relatief weinig middelen  
bereiken we een groot effect’

‘Ik weet nog hoe ik mij 
hardop afvroeg waar 
de meiden waren’

Free runnen tijdens het  
jubileumfeest De Grootste Krajicek  

Playground van Nederland
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2017 in 
cijfers 
De Krajicek Foundation vindt dat geen enkel kind 
buitenspel mag staan. Wij vinden dat ieder kind 
dicht bij huis en met elkaar moet kunnen spelen en 
sporten. Met onze Krajicek Playgrounds bieden wij 
een sociaal veilige plek waar kinderen onbekommerd 
kunnen spelen, sporten en vriendjes kunnen maken.

119
actieve Krajicek  
Playgrounds

+7 nieuwe in 2017

184  
Krajicek  

Scholarshippers

4.500 
actieve kinderen

Krajicek 
Sportevents

elke 
dag

HEERENVEEN

GRONINGEN

HOOGEVEEN
COEVORDEN

EMMEN

HARDERWIJK

ZAANSTAD

KROMMENIE

AMSTERDAM
HAARLEM

LEIDEN

ZOETERMEER

DEN HAAG

APELDOORN

ARNHEM

WAGENINGEN

DEVENTER

ALMELO

ENSCHEDE
AMERSFOORT

UTRECHT

DEN BOSCH

VEGHEL

EINDHOVEN

TILBURG

ROOSENDAAL
BERGEN OP ZOOM

BREDA

VLISSINGEN

SITTARD

ROTTERDAM

DORDRECHT
SCHIEDAM

DELFT

RIDDERKERK

ALMERE

DRACHTEN

LEEUWARDEN

VELP

LEIDSCHENDAM VOORBURG

8.000 
deelnemers

1.595 
studiebeurzen

38 gemeenten

100 sportleiders & vrijwilligers voor Krajicek Scholarshippers
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Danone Nations Cup
In samenwerking met Danone organiseren wij jaarlijks 
de Danone Nations Cup. In Nederland doen ruim 80 
Krajicek Playgrounds mee aan de kwalificatiewed-
strijden. Het winnende team van de landelijke finale mag 
Nederland vertegenwoordigen tijdens de internationale 
Danone World Cup Final.

SPORT SOCIAL
CULTURE
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Resultaten 
in 2017

Doel

We openen minimaal 
5 nieuwe Krajicek 
Playgrounds.
 
Resultaat

In 2017 hebben we 7 nieuwe Krajicek 
Playgrounds geopend.

Verbeterpunten
Wij willen voortborduren op het 
succes van het openen van Krajicek 
Playgrounds in gemeenten waar we nog 
niet actief zijn.

Doel

Jaarlijks ontvangen 
180 jongeren een 
studiebeurs van de 
Krajicek Foundation.
 

Resultaat
In 2017 ontvingen 184 jongeren een 
Krajicek Scholarship.

Verbeterpunten
Op dit moment hebben we nog niet op 
elke Krajicek Playground een Krajicek 
Scholarshipper. Ons doel is om op elke 
Krajicek Playground een of meerdere 
actieve Krajicek Scholarshippers te 
hebben. 

Doel

Dagelijks spelen 
en sporten 4.500 
kinderen op Krajicek 
Playgrounds.
 

Resultaat
Intern onderzoek toont aan dat deze 
aantallen gehaald worden. Dit is onder 
andere te danken aan de toename van 
het aantal Krajicek Playgrounds en de 
Krajicek Scholarshippers.

Verbeterpunten
Het percentage meiden dat komt 
spelen en sporten op Playgrounds blijft 
achter. Sinds 2017 is dit een speerpunt 
in ons beleid. We organiseren speciale 
evenementen voor meiden zoals het 
Krajicek Meiden Event en we proberen 
meer vrouwelijke Krajicek Scholar-
shippers en Sportleiders aan te trekken.

Doel

75% van de 
Sportleiders voelt 
zich positief 
verbonden met de 
Krajicek Foundation.
 

Resultaat
Ieder jaar meten we de betrokkenheid 
van de Sportleiders. Daaruit blijkt dat 
ruim 75% zich inderdaad verbonden 
voelt met de Krajicek Foundation.

Verbeterpunten
We willen intensiever contact met de 
Sportleiders zodat de verbondenheid 
verder toeneemt. Dat is ook de reden 
waarom wij eind 2017 hebben  
besloten om ons team met een  
vierde regiomanager uit te breiden.

1 2 3 4In ons meerjarenbeleidsplan stellen wij 
onze doelen op. Deze geven richting aan 
onze activiteiten en zorgen ervoor dat we 
onze missie -geen kind buitenspel- kunnen 
vervullen. We geven je een beknopt 
overzicht van de resultaten die we in 
2017 hebben behaald ten opzichte van de 
doelen die wij hebben gesteld.
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Doel

80% van de Krajicek 
Scholarshippers is 
betrokken bij de 
Krajicek Foundation.

Resultaat
Iedere twee jaar voeren wij intern 
onderzoek uit onder Krajicek Scholar-
shippers. Het volgende onderzoek staat 
gepland in 2018. Dit punt hebben we 
dus nog niet kunnen meten.

Verbeterpunten
Om deze doelstelling te bereiken, 
willen wij het aantal informele en 
formele contactmomenten met Krajicek 
Scholarshippers verhogen. Mede 
gebaseerd op deze doelstelling hebben 
wij eind 2017 besloten dat we ons 
team met een vierde regiomanager uit 
gaan breiden. 

Doel

Kinderen en 
jongeren op de 
Krajicek Playgrounds 
enthousiasmeren.

Resultaat
Het aantal kinderen op de Krajicek 
Playgrounds blijft groeien. Evenals de 
deelname aan onze Krajicek Events. 
Tijdens ons lustrumfeest, de Grootste 
Krajicek Playground van Nederland, 
waren er maar liefst meer dan 800 
kinderen.

Verbeterpunten
Het aantal meiden op de Krajicek 
Playgrounds en op onze Krajicek Events 
blijft achter op de jongens. Vanaf 2017 
is dit een speerpunt in ons beleid. We 
organiseren daarom speciale events 
zoals het Krajicek Meiden Event en 
proberen meer vrouwelijke Krajicek 
Scholarshippers en Sportleiders aan te 
trekken.

Doel

Goede samenwerking 
met gemeentes 
onderhouden.

Resultaat
De relatie en samenwerking met 
gemeenten is door de invoering van 
onze regioverdeling verbeterd.

Verbeterpunten
We willen de kwaliteit van onze samen-
werking verder verbeteren. Daarom 
breiden we in 2018 het team met een 
vierde regiomanager uit. Dit stelt ons 
in staat om meer formele en informele 
contactmomenten te hebben.

Doel

Verhogen van de 
sociale veiligheid 
op de Krajicek 
Playgrounds.

Resultaat
Uit onderzoek is gebleken dat 97,4% 
van de kinderen een positief gevoel 
heeft op de Krajicek Playground.

Verbeterpunten
Om de sociale veiligheid verder te 
verbeteren, willen we het buurtgevoel 
verder versterken. Ons streven is dat 
Krajicek Playgrounds het centrale punt 
in de buurt zijn waar eenieder zich 
welkom voelt.

Doel

Sociale cohesie 
op en rondom de 
Krajicek Playgrounds 
verhogen. 

Resultaat
Uit onderzoek blijkt dat 80% van de 
kinderen op vijf minuten of minder 
van de Krajicek Playground woont. De 
meeste kinderen komen drie keer per 
week.

Verbeterpunten
Wij willen dat Krajicek Playgrounds een 
centrale rol in de buurt spelen. Een plek 
waar ieder zich welkom voelt. Naast 
de Krajicek Scholarshippers en Sport-
leiders spelen de Krajicek Vrijwilligers 
hierin een belangrijke rol. In 2018 
willen wij onze Vrijwilligers daarom 
nog meer betrekken bij wat wij doen. 
Daarnaast starten we met een proef 
om een aantal Krajicek Playgrounds te 
overkappen. Hierdoor kan er inten-
siever en meer divers gebruik worden 
gemaakt van de Playground.

Doel

25% van de Krajicek 
Scholarshippers 
betrokken houden 
bij de Krajicek 
Foundation nadat 
studiebeurs is gestopt. 

Resultaat
Uit de praktijk is het gebleken dat het 
in de huidige bezetting lastig is om een 
goed alumniprogramma op te zetten 
waarmee wij Krajicek Scholarshippers 
betrokken houden bij de Krajicek 
Foundation nadat de studiebeurs is 
gestopt.

Verbeterpunten
Aan het einde van het Krajicek Scholar-
shipprogramma jongeren bewust maken 
van de mogelijkheden en verbon-
denheid met de Krajicek Foundation. 
Zo kunnen zij zich aanmelden als 
Vrijwilliger op de Krajicek Playground, 
maar kunnen zij ook bepaalde events 
en trainingen bijwonen zoals de solli-
citatietraining in samenwerking met 
Manpower.
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Krajicek Life Skills Dag 2017
In samenwerking met de ABN AMRO organiseerden wij de 
Krajicek Life Skills Dag. Op deze dag geven wij Krajicek Scholar-
shippers handvatten om zichzelf verder te ontwikkelen aan de 
hand van inspirerende peptalks, workshops en sportieve clinics. 
In 2017 was het thema rolmodellen.

SPORT ACTIVE
SOCIAL

CULTURE
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7 Krajicek Playgrounds geopend
Wij zijn er trots op dat steeds meer gemeenten geloven in 
onze aanpak. In 2017 zijn er maar liefst 7 Krajicek Playgrounds 
geopend in Amsterdam, Emmen, Enschede, Tilburg (2x), Veghel 
en Zoetermeer. Qua uiterlijk is geen enkele Krajicek Playground 
hetzelfde. In overleg met en naar behoefte van de buurtbewoners 
worden de Krajicek Playgrounds ontwikkeld. Wat wel gelijk is, is de 
begeleiding van onze Krajicek Scholarshippers en Sportleiders. Zij 
zorgen ervoor dat kinderen uit de buurt onbezorgd kunnen spelen 
en sporten op hun Krajicek Playground.

184 
Studiebeurzen 
voor jongeren 
In 2006 startten wij het 
Krajicek Scholarshipprogramma 
waarmee wij jongeren die in 
positieve zin opvallen een 
studiebeurs bieden. In ruil 
daarvoor organiseren zij ten 
minste 100 uur aan spel- en 
sportactiviteiten op en rond 
hun eigen Krajicek Playground. 
Daarnaast motiveren wij hen om 
het beste uit zichzelf te halen 
en uit te groeien tot positieve 
lokale rolmodellen. Sinds de 
start hebben wij 1.595 studie-
beurzen kunnen uitreiken. In 
2017 waren er 184 actieve 
Krajicek Scholarshippers die op 
de Krajicek Kick Off 2017-2018 
bij elkaar kwamen op Sport-
centrum Papendal.

Bijzonder 
in 2017

De Grootste Krajicek Playground  
van Nederland 
Op 17 september 2017 vierden we het 20-jarig bestaan van 
de Krajicek Foundation op Krajicek Playground Sportplaza in 
Rotterdam met 800 kinderen. Het evenement onder de naam  
“De Grootste Krajicek Playground van Nederland” bezorgde 
kinderen uit aandachtswijken een onvergetelijke, sportieve dag. 

Na een persoonlijk woord van Richard Krajicek en videobood-
schappen van o.a. Mark Rutte en Edith Schippers (Minister VWS) 
ondertekenden aanwezigen een manifest waarmee het belang 
van buiten spelen en sporten werd benadrukt. Tijdens het event 
waren er maar liefst 40 verschillende activiteiten van traditionele 
sporten zoals voetbal en tennis tot relatief nieuwe sporten zoals 
BMX-en, free runnen en andere activiteiten zoals laser gamen en 
een obstacle run. Daarmee kwamen alle facetten die normaal op 
en rond een Krajicek Playground kunnen plaatsvinden, aan bod.

Het lustrumfeest werd mede mogelijk gemaakt door een royale 
subsidie van de gemeente Rotterdam. Dankzij hen en andere 
partners kijken we terug op een bijzonder, geslaagd en mooi 
lustrumfeest. Blik met ons terug via het fotoverslag dat u aantreft 
in het midden van dit jaarverslag.

Effecten van de Krajicek Playground
De Krajicek Foundation vindt het belangrijk om als kennispartner te kunnen 
fungeren en daarom gaan wij regelmatig samenwerkingen aan met universiteiten 
om onderzoek uit te laten voeren op het gebied van veilig sporten voor jongeren 
in de openbare ruimte. In 2017 hebben het VUmc en de USBO onderzoeken 
uitgevoerd in opdracht van de Krajicek Foundation en gefinancierd door  
vermogensfonds Schiefbaan Hovius.

Het VUmc heeft Krajicek Playgrounds vergeleken met andere speelveldjes 
(controleveldjes) in de buurt. Uit dit onderzoek blijkt dat er meer kinderen  
actief zijn op de Krajicek Playgrounds en dat zij ook meer bewegen dan op  
de controleveldjes. Daarnaast heeft het VUmc advies gegeven hoe Krajicek 
Scholarshippers en Sportleiders effectiever alle jeugd op de Krajicek Playgrounds 
zouden kunnen stimuleren, met in het bijzonder aandacht voor de doelstelling  
om meer meiden op de Krajicek Playgrounds te krijgen.

De USBO is een onderzoek gestart om de effecten van een Krajicek Playground  
in de wijk in kaart te brengen. Daarbij richten zij zich op Krajicek Playgrounds 
vanuit het perspectief van de Krajicek Scholarshippers, Sportleiders, Vrijwilligers 
en andere belanghebbenden. De resultaten van dit onderzoek worden in het 
tweede kwartaal van 2018 verwacht.

Dat 2017 een bijzonder jaar voor 
de Krajicek Foundation was, heb 
je in dit jaarverslag al veelvuldig 
zien terugkomen. Wij vierden ons 
20-jarig bestaan onder andere met 
de Grootste Krajicek Playground 
van Nederland. Een schitterend en 
bijzonder evenement waar alles waar 
wij voor staan zo mooi samenkwam. 
Maar we beleefden nog meer mooie 
en bijzondere momenten. Op de 
volgende pagina’s geven wij hiervan 
een overzicht.
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Krajicek Life Skills Dag  
In 2017 organiseerden wij voor de derde keer in samenwerking 
met de ABN AMRO Foundation de Krajicek Life Skills Dag op 
Hockeyclub Rotterdam. Deze dag vol inspiratie, workshops en 
clinics stond in het teken van rolmodellen. Zo werd -samen met 
de vrijwilligers van de ABN AMRO- actief meegedaan aan de 
workshop “Be a Rolemodel” en waren hockey international Jorrit 
Croon en Krajicek Ambassadeur Gregory Sédoc tijdens hun peptalk 
openhartig over de ups & downs in hun carrière.

Sollicitatietraining 
In samenwerking met Manpower organi-
seerden wij in 2017 een sollicitatietraining 
voor Krajicek Scholarshippers en alumni. In 
de workshop werd aandacht besteed aan 
het cv en de motivatiebrief en kregen de 
deelnemers tips & tricks voor het sollicita-
tiegesprek. Hiermee geven wij de Krajicek 
Scholarshippers en alumni handvatten 
om zich succesvol op de arbeidsmarkt te 
kunnen begeven.

Coaching traject 
Krajicek Scholarshippers
Een belangrijke doelstelling van het Krajicek 
Scholarshipprogramma is om de jongeren 
handvatten aan te bieden om zich verder 
te ontwikkelen en daarmee het beste 
uit zichzelf en anderen te halen. In 2017 
hebben we voor de 2e keer samen met de 
ABN AMRO Foundation het coachings-
traject voor Krajicek Scholarshippers 
georganiseerd. Tijdens het coachingstraject 
kunnen de jongeren zelf bepalen waar  
ze in/op gecoacht willen worden. Dat 
varieert van balans vinden tussen studie/
werk, sociale druk tot persoonlijke ontwik-
kelingsvragen. 25 medewerkers van de  
ABN AMRO uit de coaching pool hebben 
zich belangeloos voor onze Krajicek 
Scholarshippers ingezet. Voor beiden 
partijen was het een leerzaam, interessant 
en succesvol traject. Ook in 2018 zullen 
we het coachingstraject in samenwerking 
met de ABN AMRO Foundation aan onze 
Krajicek Scholarshippers aanbieden.

Project Kinderen Bewegen naar 
een Betere Toekomst
Om ervoor te zorgen dat kinderen in aandachtswijken 
intensiever en meer divers gebruik kunnen maken van 
de Krajicek Playgrounds worden in Den Haag, Rotterdam 
en Amsterdam overkappingen geplaatst. Zo kunnen 
kinderen het hele jaar door en in verschillende weers-
omstandigheden buiten (blijven) spelen en sporten. 
Deze overkappingen worden mogelijk gemaakt door de 
bijdrage van de Nationale Postcode Loterij in het kader 
van bijzondere projecten. In het totaal is er een bedrag 
van €1.355.000 beschikbaar gesteld. In juli 2018 wordt 
de eerste overkapping in de Haagse wijk Bouwlust 
officieel geopend. Eind 2018 volgt Rotterdam en begin 
2019 Amsterdam.

Krajicek Meiden Event 
Samen met IT4Kids organiseerden wij op 
2 juli 2017 het Krajicek Meiden Event in 
Topsportcentrum Almere. Dit girls-only 
event heeft als doel om meer meiden naar 
de Krajicek Playgrounds te trekken. Met 
ruim 150 meiden was het een groot feest. 
Zo werd er gevoetbald onder leiding van 
Daphne Koster en leerden de meiden de 
perfecte dribbel uit te voeren. Er werd 
getennist, gedanst en alle meiden kregen 
tips & tricks van professionele visagisten 
in de workshop Hair & Make Up.  Een 
geslaagd event waarbij meiden in de leeftijd 
van 10 tot en met 16 jaar uit aandachts-
wijken konden schitteren.
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Vijfde editie van Koningsspelen 
De Koningsspelen zijn een jaarlijks terugkerend 
Oranjefeest voor alle basisscholen in Nederland, het 
Caribisch deel van het Koninkrijk en Nederlandse 
scholen in het buitenland. Dit naar idee en initiatief van 
Richard Krajicek als lid van het toenmalige Nationaal 
Comité Inhuldiging ten behoeve van de feestelijkheden 
omtrent de inhuldiging van Koning Willem-Alexander, 
in samenwerking met founding fathers: de Johan Cruyff 
Foundation en de Krajicek Foundation.

Op vrijdag 21 april 2017 hebben Zijne Majesteit Koning 
Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Maxima 
de Koningsspelen op basisschool De Vijfmaster in 
Veghel geopend. Aan deze speciale editie deden ruim 
1,2 miljoen kinderen afkomstig van meer dan 6.000 
basisscholen mee. De organisatie van de Koningsspelen 
in handen van de Krajicek Foundation.

Krajicek Foundation  
Gala 2017
Op 17 november 2017 organiseerden wij voor de 
vijftiende keer het Krajicek Foundation Gala in Grand 
Hotel Huis ter Duin in Noordwijk. Een feestelijke 
bijeenkomst met een koninklijk tintje. Naast een 
optreden van de Edwin Evers Band werden er unieke 
kavels onder leiding van veilingmeester Paul de Leeuw 
geveild. Met het Krajicek Foundation Gala hebben wij 
het prachtige bedrag van €315.500,- opgehaald. 

Officier in de Orde van 
Oranje Nassau 
De vijftiende editie van het Krajicek 
Foundation Gala was een feestelijke bijeen-
komst met een koninklijk tintje. Richard 
Krajicek werd tijdens deze avond benoemd 
tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. 
Hij ontving de Koninklijke Onderscheiding 
uit handen van Burgemeester Han ter 
Heegde van de Gemeente Gooise Meren 
vanwege zijn jarenlange belangeloze en 
intensieve inzet voor kinderen en jongeren in 
aandachtswijken.
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“Sinds de komst van de Krajicek Foundation neemt 
iedereen ons serieus. We staan niet meer zomaar een 
beetje te ballen, we werken toe naar een toernooi. Het is 
ineens belangrijk dat je komt opdagen. Vroeger werden de 
jongsten nog van het plein weggejaagd door de oudsten. 
Nu vragen de oudsten netjes hoe lang onze training nog 
duurt: “Een kwartiertje? Ok, dan wachten wij even.”

INTERVIEW 

We staan niet meer 
zomaar een beetje 
te ballen, we 
werken toe naar 
een toernooi. 

BETÜL GÜNAY 
KRAJICEK SCHOLARSHIPPER 
EINDHOVEN
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Als klein meisje weet Betül Günay al precies waar ze moet zijn. 
“Buiten. Bewegen is altijd heel belangrijk geweest voor mij. 
Zodra ik een boom zag, klom ik erin.” Terwijl andere meisjes 
uit de wijk rond de glijbaan hangen, gaat Betül liever met haar 
broer mee om te voetballen. Als ze ouder wordt, blijkt het 
sporten met jongens niet vanzelfsprekend.

“Oudere jongens en meisjes hoorden te splitsen, samen 
sporten mocht niet. Voor mij persoonlijk was dat heel erg, 
want ik kon niet doen wat ik graag wilde. Ik moest altijd 
goed rondkijken: “Ziet iemand mij? Zeker weten? Zijn er geen 
ouders in de buurt? Ok, snel, dan kan ik even met de jongens 
mee voetballen.”

Omdat Betül niet altijd mee kan sporten, richt ze haar 
aandacht op de kleintjes in haar buurt. “Die moesten ook iets 
te doen hebben en ik hield ze graag bezig. Iedereen vroeg mij 
altijd: “Wat doe jij nou?”, maar ik vond het toen al leuk om 
andere kinderen te vermaken.”

Betül valt op bij jongerenwerker Selin Demirciyan van Dynamo 
Jeugdwerk. “Zij zag potentie in mij en zij heeft mij met de 
Krajicek Foundation in contact gebracht.”

Kippenvel
Als de Krajicek Foundation haar benadert voor een 
voorbeeldrol op en rond een nieuwe Playground in haar 
wijk, valt voor Betül alles op zijn plek. Als Krajicek Scholar-
shipper organiseert zij voortaan de trainingen aan het Van 
Gentplein in Eindhoven. In ruil ontvangt zij zelf een studie-
beurs. “Kippenvel. Ik sportte al jaren met de jongeren in de 
wijk, maar ineens had ik een doel. Niet alleen voor mijzelf, ook 
voor de rest.” Tijdens haar allereerste training op de nieuwe 
Playground komen er vijfentwintig kinderen opdagen. Voor 
bezorgde ouders maakte ze een appgroep. “Ik wist meteen 
dat het project met vertrouwen begint. Ik probeerde de meest 
populaire ouders enthousiast te krijgen. Als dat zou lukken, 
zou de rest volgen.”

Betül Günay woont sinds haar tweede met haar ouders in de 
Eindhovense wijk Oud-Woensel. Als iemand de buurt goed 
kent, onderstreept ze, dan is zij het wel. “Ik heb alle kleine 
kinderen van toen hier zien opgroeien. En alle ouders kennen 
mij weer als dat kleine meisje van toen.”

Saamhorigheid
Het verschil tussen wel of geen steun van een stichting is 
groot, vertelt ze. “Niemand hier zit op een vereniging. Ouders 
hebben het niet breed. Door de Krajicek Foundation neemt 

iedereen ons serieus. We staan niet zomaar een beetje te 
ballen, we werken samen toe naar een toernooi. Dat maakt 
het ook belangrijk dat je komt opdagen bij een training. De 
saamhorigheid op een Playground groeit snel. Vroeger werden 
de jongsten van het plein weggejaagd door de oudsten uit de 
wijk. Nu vragen de oudsten netjes hoe lang onze training nog 
duurt. “Een kwartiertje? Ok, dan wachten wij even.”
Zeker voor meisjes is de Krajicek Playground onmisbaar, vindt 
Betül. Ze omschrijft jongeren uit haar wijk als een stille groep. 
“Het zijn de jongeren die je niet snelt hoort. Als je ze wilt leren 
kennen, moet je er echt tijd en aandacht in steken. Ze hebben 
vaak grote behoefte aan sporten, aan samenkomen, aan een 
team. Maar ze krijgen niet zomaar de kans, laat staan de 
meisjes uit de wijk. Ik kon niet zomaar sporten. Zij inmiddels 
wel.” 

Betül hoopt dit schooljaar haar studie pedagogiek af te 
ronden. Haar droom is om kinderen verder te helpen in het 
leven, hier of in het buitenland. Zodra haar studie erop zit, 
eindigt ook haar taak op de Playground. Ze heeft al een paar 

jongeren gezien die haar rol dan zouden kunnen oppakken.
“Ik ken een meisje van de Playground dat nu nog net iets te 
jong is. Bij haar zie ik heel mijn jeugd weer terug. Het buiten 
willen zijn, het samen willen sporten. Het zou mooi zijn als zij 
mijn stokje uiteindelijk overneemt. Natuurlijk kom ik dan nog 
langs. Maar dan gewoon weer om een balletje te trappen.”

‘ Ziet iemand mij? Zeker weten?  
Zijn er geen ouders in de buurt?  
Ok, snel, dan kan ik even met de  
jongens mee voetballen.’

‘ Ik probeerde de meest 
populaire ouders  
enthousiast te krijgen. 
Als dat zou lukken, 
zou de rest volgen.’
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Koningsspelen 2017
Aan de vijfde editie van de Koningsspelen deden 
maar liefst 1,2 miljoen kinderen afkomstig van 
meer dan 6.000 basisscholen mee. De organisatie 
van de Koningsspelen is in handen van de Krajicek 
Foundation. 

SPORT ACTIVE
SOCIAL

CULTURE
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In 2017 bestond de Krajicek Foundation  
20 jaar. De hoogtepunten op een rij. 

1997
Oprichting 
Krajicek
Foundation

2004
1e landelijke
bijeenkomst
sportleiders

2006
start scholarship
programma

2007
Krajicek Foundation  
Leerstoel

2009
50e krajicek 
playground

2012
uitreiking 500ste
studiebeurs

2014
1e Krajicek Playground 
van de toekomst

1998
1e Krajicek
Playground

 Toen Richard Krajicek in 1996 
Wimbledon won, kon hij niet 
bedenken waar dit toe zou leiden. 
In plaats van een rijtoer door de 
stad, koos hij voor het geven van 
een tennisclinic in een Haagse 
aandachtswijk. Geraakt door het 
plezier van de kinderen, maar vooral 
ook geschokt door wat hij in hun 
wijk aantrof, kwam hij op het idee 
om meer voor deze kinderen te 
doen. In 1998 is de eerste Krajicek 
Playground een feit.

Jongeren die positief opvallen op de Krajicek Playgrounds, 
ontvangen van ons een studiebeurs. In ruil daarvoor organiseren 
zij activiteiten voor kinderen en jongeren en inspireren zij hen 
om zich óók op een positieve manier te ontwikkelen. Daarmee 
zijn zij - de Krajicek Scholarshippers - een inpiratiebron voor 
andere kinderen in de buurt.

In Den Haag is de 1e Krajicek Playground 
van de Toekomst ontwikkeld. Met deze 'Into 
the wild' playground brengen we een stukje 
natuur middenin de stad. In het ontwerp is 
veel aandacht besteed aan de verschillende 
leeftijdsgroepen die gebruik maken van de 
playground. Naast sportelementen zijn er 
zitelementen, klimmogelijkheden en is er heel  
veel groen.

Onder leiding van Professor Dr. Paul 
Verweel, bekleder van de Krajicek 
Foundation leerstoel, werd 5 jaar lang 
onderzocht hoe sport kan bijdragen 
aan de ontwikkeling van kinderen in 
aandachtswijken.

2018 
1e overkapte  
Krajicek Playground  
een feit

1996
Winst  
Wimbledon

20 jaar 
Krajicek 
Foun dation 

Door Krajicek Playgrounds te overkappen, 
kunnen kinderen 365 dagen per jaar 
beschut buitenspelen. 

 KRAJICEK FOUNDATION 
JAARVERSLAG 2017   42     KRAJICEK FOUNDATION 

JAARVERSLAG 2017   



45

Wie jarig is, trakteert.  
En dat hebben wij op een 
hele bijzondere manier 
gedaan. Op 17 september 
vierden wij met ruim 800 
kinderen ons 20-jarige 
bestaan met de Grootste 
Krajicek Playground van 
Nederland.
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Op de Krajicek Playground Sportplaza 
Zuiderpark in Rotterdam konden maar 
liefst 40 verschillende sport-, spel-, 
cultuur- en sociale activiteiten worden 
gedaan. Voor ieder wat wils! Zo konden 
wij kinderen uit aandachtswijken een 
onvergetelijke dag bezorgen en het belang 
van buiten spelen en sporten extra onder 
de aandacht brengen.

Krajicek Foundation.
Geen kind buitenspel.

Deelnemer Appie uit Breda: 

“Het was een supervet terrein 
om heel de dag te sporten en 
te spelen. Ik heb nog nooit 
zoveel verschillende sporten 
bij elkaar gezien. Dat zou ik 
elke week wel willen!”

In het feestelijke fotoboekje 

blikken we graag met je terug op 

deze bijzondere en mooie dag.
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Opening Krajicek Playground  
Reeshof in Tilburg
Op 9 juni 2017 werd deze Krajicek Playground feestelijk geopend. 
Wij willen dat onze Playgrounds ook een ontmoetingsplek in de 
buurt zijn. In Tilburg kwam dit tijdens de opening mooi samen toen 
jong en oud samen een Tai Chi workshop volgden.

SPORT ACTIVE
SOCIAL

CULTURE
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GEASSOCIEERD  
LID NOC*NSF

ONZE PARTNERS

Onze 
partners 
 

Om onze missie te kunnen vervullen, zijn structurele 
samenwerkingen met het bedrijfsleven, de overheid 
en sportbonden van essentieel belang.

Door de krachten te bundelen, financiële middelen ter beschikking te stellen 
en kennis en kunde te delen, kunnen wij bijdragen aan een betere toekomst 
voor kinderen en jongeren in aandachtswijken. De Krajicek Foundation zou 
haar werk de afgelopen 20 jaar niet hebben kunnen doen zonder de finan-
ciële steun van haar partners en donateurs. Wij zijn er trots op dat veel van 
onze partners ons trouw blijven en dat we ook in 2017 nieuwe partners aan 
ons hebben kunnen binden.

ABN AMRO
ABN AMRO is strategisch 
partner en hoofdsponsor van 
de Krajicek Foundation. Sinds 
2003 zetten wij ons gezamenlijk 
in om kansenongelijkheid te 
verkleinen. Naast financiële 
steun zet de bank zich middels 
de ABN AMRO Foundation in 
voor de Krajicek Foundation. 
Medewerkers van de bank 
zetten hun tijd, kennis en 
expertise in als vrijwilliger.  
Door middel van de Krajicek  
Life Skills Dag en het 
Coachingstraject voor Krajicek 
Scholarshippers geven 
ABN AMRO en de Krajicek 
Foundation jongeren handvatten 
om zichzelf verder te ontwik-
kelen en het beste uit zichzelf 
en anderen te halen.

Nationale 
Postcode Loterij 
De Nationale Postcode Loterij 
is in 1989 opgericht om goede 
doelen te steunen. Inmiddels 
spelen meer dan 2,9 miljoen 
Nederlanders mee. De helft 
van elk verkocht lot is bestemd 
voor de goede doelen. Inmiddels 
steunt de Nationale Postcode 
Loterij 112 goededoelenorga-
nisaties die werken aan een 
betere wereld. 

Sinds 2015 is de Krajicek 
Foundation vaste beneficiënt 
van de Nationale Postcode 
Loterij (daarvoor van de 
VriendenLoterij). Dankzij de 
loterijdeelnemers ontvingen wij 
tijdens het Goed Geld Gala het 
geweldige bedrag van €500.000. 

VriendenLoterij
De VriendenLoterij steunt 
maatschappelijke initiatieven 
die mensen met onvoldoende 
middelen of mogelijkheden een 
steuntje in de rug geven. Ook 
steunen zij mensen en organi-
saties in hun ambities om een 
bijdrage aan de maatschappij 
te leveren. Ook de Krajicek 
Foundation mag rekenen  
op de steun van de Vrienden-
Loterij. Loterijdeelnemers 
hebben de mogelijkheid om voor 
de Krajicek Foundation mee te 
spelen. Dankzij hen mochten 
wij een royale cheque van 
€122.066 in ontvangst nemen 
tijdens het Goed Geld Gala.

Nike
Nike is tot en met 2019 partner 
van de Krajicek Foundation. 
Naast een financiële bijdrage 
stelt het grootste sportmerk 
ter wereld sportkleding ter 
beschikking aan de Krajicek 
Scholarshippers en de 
medewerkers van de Krajicek 
Foundation. Daarnaast hebben 
wij in 2017 een extra finan-
ciële bijdrage ontvangen in de 
vorm van een Nike Grant om 
meer meiden naar de Krajicek 
Playgrounds te trekken. Wij 
hebben hierdoor 6 vrouwe-
lijke Krajicek Scholarshippers 
kunnen werven in Amsterdam, 
Utrecht en Amersfoort die allen 
succesvol de cursus Leiderschap, 
Sport & Recreatie (LSR) hebben 
afgerond en op hun Krajicek 
Playgrounds naast de reguliere 
activiteiten ook speciaal voor 
meiden activiteiten organiseren. 
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Vaessen 
Vaessen richt zich op de ontwik-
keling, bouw en onderhoud van 
maatschappelijk vastgoed zoals 
sportaccommodaties. Sinds 
2009 zijn zij trotste partner van 
de Krajicek Foundation. “Inves-
teren in kansen voor kinderen 
met sport als vliegwiel: dat is 
wat de Krajicek Foundation en 
Vaessen eensgezind verbindt”, 
aldus Tom Haagmans (Directeur 
Vaessen).

Peugeot
In 2016 zijn Peugeot en de 
Krajicek Foundation een 
partnership aangegaan. De 
financiële steun van Peugeot 
komt onder andere ten goede 
aan de Krajicek Tennis Tour; ons 
tennistoernooi waarbij kinderen 
van diverse Krajicek Playgrounds 
het tegen elkaar opnemen. De 
finale van de Krajicek Tennis 
Tour wordt gespeeld tijdens 
het ABN AMRO World Tennis 
Tournament in Ahoy Rotterdam. 
Peugeot steunt ook een aantal 
Krajicek Scholarshippers zodat 
zij hun passie kunnen volgen en 
dromen waar kunnen maken. 
Daarnaast heeft Peugeot aan 
de Krajicek Foundation een 
bestelbus beschikbaar gesteld 
die wij inzetten voor de verschil-
lende Krajicek Foundation 
Events. Deze bestelbus is 
voorzien van Krajicek logo’s en 
de tekst “Peugeot drives the 
Richard Krajicek Foundation.”

TomTom
TomTom en de Krajicek 
Foundation hebben in 2015 de 
handen ineengeslagen om nog 
meer kinderen in beweging te 
krijgen en jongeren te helpen 
zich positief te ontwikkelen.
Tijdens ons jubileumfeest “De 
Grootste Krajicek Playground 
van Nederland” heeft TomTom 
de obstacle run verzorgd 
waarbij kinderen over diverse 
uitdagende hindernissen een 
parcours moesten afleggen.  
Daarnaast hebben Joelle 
Witschge, Ramon Beuk en 
Robert Leroy voor de Krajicek 
Foundation de New York 
Marathon gelopen. TomTom 
heeft hen gesteund door 
producten ter beschikking 
te stellen waarmee zij hun 
loopprestaties konden analy-
seren en optimaliseren.

Nijha
Sinds 2004 is Nijha een belang-
rijke partner van de Krajicek 
Foundation. Naast een finan-
ciële bijdrage is innovatie een 
belangrijke pijler in de samen-
werking. Nijha ontwerpt en  
richt beweegruimtes in. 
Vanuit die gedachte is MobieZ 
ontwikkeld waarmee eigentijdse 
materiaalsets kunnen rouleren 
tussen verschillende locaties.  
In 2017 is er een pilot in 
Rotterdam geweest waardoor 
kinderen op 3 Krajicek 
Playgrounds kennis konden 
maken met verschillende sets 
sport – en speelmaterialen. 

Pulastic
Net zoals de Krajicek 
Foundation heeft Pulastic als 
doel alle kinderen in Nederland 
veilig te kunnen laten bewegen 
en sporten. Pulastic -marktleider 
in sportvloeren- is dan ook al 
jaren een toegewijde partner 
van de Krajicek Foundation. 
Zo hebben zij bijvoorbeeld de 
vloer op de Krajicek Playground 
Hondiusstraat in Den Haag 
voorzien van de Pulastic 
Comfort Court.

Daarnaast is Pulastic betrokken 
bij de bouw van de overkap-
pingen in het kader van het 
project Kinderen Bewegen naar 
een Betere Toekomst.

Danone
Sinds 2008 is Danone partner 
van de Krajicek Foundation. 
Beiden stimuleren een gezonde 
levensstijl voor kinderen. Naast 
een financiële bijdrage geeft 
Danone Nederland kinderen ook 
de kans om te schitteren op een 
internationaal voetbalpodium 
door middel van deelname 
aan de Danone Nations Cup. 
Wereldwijd doen er zo’n 2,5 
miljoen kinderen tussen de 10 
en 12 jaar mee aan dit event. 
Inmiddels worden er op meer 
dan 80 Krajicek Playgrounds 
kwalificatiewedstrijden gespeeld 
en nemen regiowinnaars het 
tegen elkaar op in de landelijke 
finale. De winnaar van deze 
landelijke finale mag Nederland 
vertegenwoordigen tijdens de 
Danone World Cup Final.
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Danone Nations Cup 2017
In 2017 hebben wij tijdens de Danone Nations Cup voor het 
eerst een apart voetbaltoernooi voor meisjes georganiseerd. 

SPORT SOCIAL
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Fondsen
Smurfit Kappa 
Foundation
In 2011 richtte Smurfit Kappa de 
stichting op om duurzame projecten 
voor kinderen financieel te onder-
steunen. Sinds 2014 steunen zij het 
Krajicek Scholarshipprogramma met 
een jaarlijkse bijdrage. Hiermee kan de 
Krajicek Foundation 32 jongeren in het 
studiejaar 2017/2018 een studiebeurs 
aanbieden. In ruil voor deze Krajicek 
Scholarship organiseren deze jongeren 
ten minste 100 uur aan sport- en 
spelactiviteiten op en rond hun eigen 
Krajicek Playground.

Schiefbaan Hovius
Vermogensfonds Schiefbaan Hovius 
helpt kinderen in de Haagse regio 
van wie ouders niet de mogelijkheid 
hebben om te bieden wat nodig is 
voor een onbezorgde jeugd en een 
kansrijke toekomst.In 2017 hebben zij 
de onderzoeken van het VUmc en de 
USBO op het gebied van veilig sporten 
voor jongeren in de openbare ruimte 
gefinancierd.

Stichting Virtutis Opus
In 2017 ontving de Krajicek Foundation 
een donatie van Stichting Virtutis 
Opus om zodoende 20 Krajicek 
Scholarshhippers een beurs voor 
studiejaar 2017/2018 aan te kunnen 
bieden. De stichting schenkt jaarlijks 
aan culturele, medische en maatschap-
pelijke doelen in binnen- en buitenland. 

ASML Foundation
De ASML Foundation is het 
bedrijfsfonds van het gelijknamige 
hightechbedrijf. De stichting richt 
zich op het verbeteren van de zelfred-
zaamheid van kinderen in de leeftijd van 
8 tot en met 14 jaar. Tot en met 2020 
steunen zij in het Krajicek Scholarship-
programma in de provincie Brabant met 
een jaarlijkse bijdrage.

Stichting Huyskes –  
Van Doorne
De familiestichting steunt tot en met 
2020 3 tennistalenten van de Krajicek 
Playground Reigersbos in Amsterdam 
met een jaarlijkse bijdrage. De ouders 
van deze kinderen beschikken niet over 
de financiële middelen om de trainingen 
voor deze talenten te bekostigen. Door 
de bijdrage van de stichting kunnen 
deze talenten zich verder ontwikkelen 
en behoren zij inmiddels tot de Neder-
landse tennis(sub)top.

Fonds 1818
Fonds 1818 richt zich op projecten 
op het gebied van zorg, welzijn, kunst, 
cultuur, natuur, milieu en educatie in 
de regio Den Haag. In 2017 ontving de 
Krajicek Foundation van hen een mooie 
bijdrage waarmee zij Krajicek Scholar-
shippers en Playgrounds in de Haagse 
regio hebben kunnen ondersteunen.

Stichting IT4Kids 

Stichting IT4Kids zet zich primair in voor kinderen 
en wil het verschil maken voor kinderen die niet 
kunnen sporten zoals zovelen van hun leeftijdsge-
noten. Sinds 2017 werken IT4Kids en de Krajicek 
Foundation nauw samen om het verschil te maken 
voor kinderen in aandachtswijken en in het bijzonder 
voor de meiden. Zo sponsort IT4Kids maar liefst 15 
Krajicek Scholarshippers en organiseren wij samen 
het Krajicek Meiden Event: een “girls only” event 
waar sport, lifestyle & fun samenkomen.

“Wat zij (red: Krajicek Foundation) doen rond sport-
velden, gekoppeld aan de verantwoordelijkheid die 
de jongeren zelf krijgen, vind ik heel slim. Je ziet 
hoe de ontwikkeling van jongens en meiden in een 
stroomversnelling raakt.” – Jordy Kool, oprichter 
IT4Kids en CEO Infotheek

Stichting De Groot Fonds
Sinds 1956 biedt deze stichting financiële 
ondersteuning aan zo’n 30 organisaties in 
Schiedam en daarbuiten. Daarbij richt zij zich 
voornamelijk op instellingen die jeugd en 
ouderen ten doel hebben. In 2017 ontving de 
Krajicek Foundation een bijdrage om  
drie Krajicek Scholarshippers in Schiedam  
een studiebeurs aan te kunnen bieden.  
Met het Krajicek Scholarship kunnen zij een 
opleiding naar keuze volgen en in ruil daarvoor 
organiseren zij ten minste 100 uur aan sport-  
en spelactiviteiten op en rond hun eigen  
Schiedamse Krajicek Playground.

Charity Stichting Van 
Beers
Eén van de doelstellingen van de Krajicek 
Foundation is om sociale cohesie te bevor-
deren. Dankzij een mooie donatie van de 
Charity Stichting Van Beers hebben wij het 
Vrijwilligersprogramma een boost kunnen 
geven. Zo hebben we de donatie kunnen 
gebruiken om EHBSO cursussen aan vrijwil-
ligers te  geven en hebben we kleding kunnen 
laten bedrukken waardoor vrijwilligers op de 
Krajicek Playgrounds herkenbaar zijn.
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Krajicek Foundation Gala 2017
Ieder jaar organiseren wij een gala avond voor de Krajicek 
Foundation. Dit doen wij in samenwerking met onze vaste 
partners zoals Grand Hotel Huis ter Duin en Heuvelman 
Sound & Vision. Particulieren en bedrijven kunnen deze 
avond bieden op originele en unieke veilingkavels. De 
opbrengst komt ten goede aan de Krajicek Playgrounds 
en het Krajicek Scholarshipprogramma.

Bijzondere donatie  
& subsidie
In 2017 ontving de Krajicek Foundation €54.584 uit fondsenwervende activiteiten 
van bedrijven en particulieren. Hieronder benoemen we een bijzondere donatie en 
subsidie die wij hebben mogen ontvangen.

Ministerie Sociale Zaken  
en Werkgelegenheid

Van het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid hebben wij een subsidie 
ontvangen in het kader van armoedebestrijding 
bij kinderen. Van deze subsidie hebben wij 
sport- en spelmaterialen aangeschaft, die 
bestemd zijn voor de 4.500 kinderen in 
aandachtswijken die dagelijks komen spelen en 
sporten op Krajicek Playgrounds.

SAP

In 2017 organiseerde SAP de estafetteloop Run 
Like Never Before. Medewerkers en business 
partners van SAP hebben hiermee 10 studie-
beurzen kunnen doneren. Daarnaast heeft SAP 
een stageplaats beschikbaar gesteld aan één 
van onze Krajicek Scholarshippers, Leewan 
Tiny. Door middel van deze stage heeft hij zijn 
studie succesvol kunnen afronden. 
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Er zijn duizenden voorbeelden van kleine, goedbedoelde 
initiatieven op kleine schaal. Die mensen hebben allemaal 
een beetje geld. Maar juist als je kinderen wilt helpen, is 
het volume ook relevant. Ik werk liever met tien stevige 
organisaties samen, om samen ook echt iets groots voor 
ze neer te kunnen zetten.

INTERVIEW 

Tijdens het  
sporten ontstaan 
vriendschappen 
voor het leven.  

JORDY KOOL
OPRICHTER IT4KIDS  
EN CEO INFOTHEEK 
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Jordy Kool denkt er al langer over om iets terug te doen  
voor de maatschappij. Op een goed moment heeft hij  
ook de financiële ruimte. De verzoeken voor sponsoring 
stromen binnen. En dan leest hij in de krant ineens dat  
ene krantenartikel over de honderdduizenden mensen die 
onder bijstandsniveau leven. “Dat was de trigger. Ik wilde  
de kinderen in die gezinnen helpen.” 

Bij zijn eigen dochter ziet Kool opnieuw wat sport voor de 
ontwikkeling van een kind betekent. “Je leert vallen, stoeien, 
je leert je lichaam kennen, je krijgt zelfvertrouwen. Het met 
elkaar omgaan, respect hebben is ontzettend leerzaam. 
Tijdens het sporten ontstaan vriendschappen voor het  
leven. Dat zou elk kind moeten kunnen ervaren.” 

Hij richt in 2013 de stichting IT4Kids op, waarmee hij  
IT-apparatuur inzamelt voor een tweede of derde leven. 
“Ieder bedrijf heeft ergens zo’n ‘rommelhok’ met ongebruikte 
apparatuur. De opbrengst gaat namens de donateurs naar 
organisaties die kinderen helpen sporten. Zo steunen 
bedrijven een goed doel, zonder euro’s te doneren.” En zo  
valt voor Kool alles samen. “De sport, de kinderen en het  
echt iets terug kunnen doen voor een ander.” 

Ontwikkeling
Binnen korte tijd is er wel geld om kinderen te helpen, vertelt 
Kool, maar de ervaring om ook echt iets voor kinderen te 
organiseren ontbreekt. De organisatie IT4Kids zoekt daarom 
de samenwerking op. De Krajicek Foundation is een logische 
partij. “Ze leggen niet even, hup, een veldje neer en gaan weer 
weg. Ze doen er ook daadwerkelijk iets mee. Wat zij doen 
rond de sportvelden, gekoppeld aan de verantwoordelijkheid 
die jongeren zelf krijgen, vind ik heel slim. Je ziet hoe de 
ontwikkeling van jongens en meisjes in een stroomversnelling 
raakt.” 

Daar komt bij dat de Krajicek Foundation in die jaren al veel 
ervaring heeft met het organiseren van evenementen. “Toen 
wij bij IT4Kids begonnen, was de Krajicek Foundation al jaren 
verder in de ontwikkeling. Dat hadden wij niet beter kunnen 
doen.”  

Kwetsbaar
De steun voor de Krajicek Foundation is voor een belangrijk 
deel bestemd voor meisjes, zodat ook zij kunnen meedoen aan 
trainingen en events. “Als we over kinderen in achterstands-
wijken praten, gaat het al om een kwetsbare groep. Binnen 
die groep is het misschien extra belangrijk dat ook meisjes de 

‘ Ze leggen niet even hup, 
een veldje neer en gaan 
dan weer weg.’

‘ Extra belangrijk  
dat ook meisjes de 
mogelijkheid krijgen 
om te sporten.’

mogelijkheid krijgen om te sporten, om zich te ontwikkelen.” 
De medewerkers van de Infotheek Group krijgen één vrije 
dag per jaar om te besteden aan een goed doel. Eigenlijk is 
het tegenwoordig niet meer dan normaal dat organisaties 
ook hun steentje bijdragen, vindt Kool. “Wie bij ons een goed 
idee heeft, krijgt ook echt ruimte om daar iets mee te doen. 
Wij hebben een jong bedrijf, met betrokken medewerkers. 
Wij laten de initiatieven bij mensen zelf, daarmee groeit de 
betrokkenheid.” 

Voetbalschoenen
Als kind loopt Jordy Kool altijd met een koordje om zijn nek, 
met een huissleutel eraan. Hij woont vlakbij twee basis-
scholen, met een enorm schoolplein daartussen: “Onze eigen 
Playground.”  Hij kan meedoen bij een voetbalvereniging, zijn 
ouders betalen de contributie en zijn voetbalschoenen. “Alleen 
als ik mooiere wilde, moest ik ze mooi zelf betalen. Logisch, 
ook wel.” 

Als volwassen man realiseert Kool zich dat het sporten 
niet voor iedereen toegankelijk is. “Er zaten jongens in mijn 
voetbalteam met kapotte sportschoenen. Een van die gasten 
kwam weken niet opdagen. Nu pas vermoed ik dat het door 

die schoenen kwam. Dat er geen geld was om nieuwe te 
kopen. Als kind denk je daar totaal niet over na.” 
Als het aan Kool ligt, krijgt IT4Kids in de toekomst meer 
eigen, structurele initiatieven waar ook andere IT-bedrijven 
aan meedoen. “Samenwerking is belangrijk. Er zijn duizenden 
voorbeelden van kleine, goedbedoelde initiatieven op kleine 
schaal. Die mensen hebben allemaal een beetje geld. Maar 
juist als je kinderen wilt helpen, is het volume ook relevant. 
Ik werk liever met tien stevige organisaties samen, om samen 
ook echt iets groots voor ze neer te kunnen zetten.” 
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Krajicek Tennis Tour
Het tennisevent voor kinderen van de Krajicek Playgrounds van 10 
tot en met 16 jaar. In 2017 deden 30 Playgrounds en 150 kinderen 
mee aan dit toernooi. De finale werd afgelopen februari gespeeld 
tijdens het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam.

SPORT SOCIAL
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Thema’s  
in 2018

Meer meiden op de Krajicek 
Playgrounds
In 2018 willen we dat 35% van alle kinderen op de Krajicek 
Playgrounds meiden zijn. Dit doen we door actief in te 
zetten op meidensport. Enerzijds door meer vrouwelijke 
Krajicek Scholarshippers en Sportleiders aan ons te binden, 
anderzijds ook door het organiseren van events speciaal 
voor meiden. Zo organiseren wij in samenwerking met 
IT4Kids het Krajicek Meiden Event en met Nike richten 
wij ons op het aantrekken en ontwikkelen van vrouwe-
lijke Krajicek Scholarshippers in Utrecht, Amersfoort en 
Amsterdam. 
 

Krajicek Vrijwilligers
De Krajicek Foundation wil graag bijdragen aan sociale 
cohesie op en rondom de Krajicek Playgrounds en dus in 
de buurt. Vrijwilligers spelen hierin een belangrijke rol. In 
2018 gaan we daarom gericht met deze doelgroep aan de 
slag. Door hen meer te betrekken bij de activiteiten van de 
Krajicek Foundation en hen uit te nodigen voor speciale 
events zoals de Krajicek Life Skills Dag, maar ook door hen 
meer zichtbaar te maken door middel van interviews en 
korte video’s. 
 

De vier facetten van PLAY
De Krajicek Foundation draagt duurzame en structurele 
oplossingen aan om ervoor te zorgen dat ieder kind sociaal 
veilig en sportief kan opgroeien. Dit vraagt om een gerichte 
aanpak waarbij wij onze activiteiten toetsen op de vier 
facetten van PLAY: sport, actief, sociaal en cultureel. In 
2018 zullen wij actief sturen om deze facetten terug te 
laten komen in de activiteiten op en rond de Krajicek 
Playgrounds en tijdens onze (sport)events.

Groeiende bewegingsarmoede, een 
groeiend aantal beeldschermuren ten 
koste van het actief buiten spelen 
en sporten, hardnekkige langdurige 
armoede, toename van obesitas onder 
de jeugd en het onder druk staan van 
de openbare ruimte zijn zorgwekkende 
trends die de urgentie van ons werk 
benadrukken. 

De uitdagingen die we voor onszelf 
zien zijn daarom dat kinderen in 
toenemende mate moeten worden 
uitgedaagd om buiten te sporten en te 
spelen; vooral meiden. We zien dat het 
creëren van sociaal veilige speelplekken 
actueler is dan ooit en dat vooral voor 
kinderen die opgroeien in armoede 
veilig buiten sporten en spelen nog 
belangrijker is. Om die reden gaan we 
de komende jaren nog meer inzetten 
op de kwaliteit van de begeleiding op 

en rondom de Krajicek Playgrounds. 
We willen graag een verdiepingsslag 
maken in het realiseren van sociaal 
veilige Krajicek Playgrounds door 
o.a. in te zetten op het betrekken van 
buurtbewoners en het werven van 
meer vrijwilligers. We zouden ook meer 
meiden op onze Krajicek Playgrounds 
willen zien. Ook dit vraagt om een 
gerichte aanpak. De 4 facetten van 
PLAY (sport, actief, sociaal en cultureel) 
willen we steeds weer terug laten 
komen in de activiteiten op en rondom 
de Krajicek Playgrounds en onze (Sport)
Events. 

Op korte en langere termijn zijn er nog 
heel veel aandachtswijken in Nederland 
die gebaat zouden zijn met een veilige, 
bereikbare, uitdagende en steeds 
meer interactieve speelomgeving. Met 
Sportleiders, Krajicek Scholarshippers, 

vrijwilligers en buurtbewoners die als 
rolmodellen kunnen fungeren voor de 
jeugd. Ook worden in 2018 de eerste 
twee overkapte Krajicek Playgrounds 
gerealiseerd. De verwachting is dat het 
gebruik van de Playground hierdoor 
intenser en gevarieerder zal zijn. 
Al met al gaan we dus ook in 2018 
weer actief aan de slag om ervoor te 
zorgen dat kinderen in aandachts-
wijken dicht bij huis en met elkaar 
onbezorgd kunnen buiten spelen en 
sporten. Concreet betekent dit dat 
onze doelen in 2018 zijn dat dagelijks 
4.750 kinderen onder begeleiding van 
Krajicek Scholarshippers en Sport-
leiders kunnen spelen en sporten, dat 
er 122 actieve Krajicek Playgrounds 
verspreid over heel Nederland zijn en 
dat we 190 jongeren een studiebeurs 
kunnen verstrekken via het Krajicek 
Scholarshipprogramma. 

SPORT

ACTIVE

SOCIAL

In 2017 bestond de Krajicek Foundation 20 jaar. Gestart vanuit de gedachte dat 
ieder kind dicht bij huis in een veilige omgeving zou moeten kunnen spelen en 
sporten. We zijn trots op de resultaten die we hebben bereikt, maar beseffen 
ons ook dat het werk van de Krajicek Foundation er nog lang niet op zit. 

CULTURE
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Krajicek Street Hockey Tour
In samenwerking met de Cruyff Foundation en de KNHB 
organiseren wij met heel veel plezier de Street Hockey Tour. 
In samenwerking met lokale hockeyclubs worden er wekelijks 
trainingen gegeven aan deelnemende teams. Doel van de Krajicek 
Street Hockey Tour is om kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 
12 jaar op een leuke en laagdrempelige manier kennis te laten 
maken met hockey. 

SPORT SOCIAL
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Ons bestuur

Naam Functie Benoemd/ Termijn Datum van aftreden
P. Winsemius Voorzitter  Juni 2014/ T1 Juni 2018

M. Martin Secretaris  Maart 2016/ T1 Maart 2020

T.C.L.A. Bouvy* Penningmeester  Maart 2017/ T1 Maart 2021

R.P.S. Krajicek** Lid  Juni 2016 Juni 2020

F.F.M. van Oranje-Nassau  
van Vollenhoven Lid  Maart 2016/ T2 Maart 2020

J.W. Jansen Lid December 2016/ T2 December 2020

Het bestuur is verantwoordelijk voor de vaststelling en 
goedkeuring van de jaarstukken. In 2017 is het bestuur  
vier keer bijeengeweest voor een reguliere vergadering:  
in maart, juni, september en december. In oktober is het 
bestuur bijeengekomen voor een meer strategische sessie. 
Naast het goedkeuren van de jaarstukken -het jaarverslag  
en de jaarrekening- zijn er onder meer de volgende onder-
werpen besproken: 

•  Inhoudelijke voortgangsrapportages: uitvoering beleid  
en realiseren doelstellingen

• Visie/strategie meerjarenbeleidsplan

• Begroting en financiële voortgangsrapportages

• Toekomst en uitvoering Koningsspelen

•  Fondsenwerving: partnerships en Krajicek Foundation Gala

Het bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van en toezicht 
houden op het functioneren van de Krajicek Foundation, het 
team en in het bijzonder de directie. Dit toezicht heeft plaatsge-
vonden door middel van bestuursvergaderingen en individuele 
gesprekken tussen voorzitter, penningmeester, secretaris en 
overige leden van het bestuur met de directeur.

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het 
bestuur zijn statutair vastgelegd. De leden hebben zitting op 
persoonlijke titel en ontvangen geen bezoldiging. Het bestuur 
ziet erop toe dat belangenverstrengeling, en zelfs de schijn 
daarvan, vermeden wordt.

Annemarie 
Smith  

Marketing- &  
communicatie 

manager

Wim de Jong 
Regiomanager

Rui Lopes 
 Financieel 

medewerker Jet 
Hendriks 

Ass. Regiomanager

Joost Kuyper 
Eventmanager

Bestuur

Jamila 
Laoukili 

Regiomanager

Mariëlle  
Arendse  

Relatiemanager &  
fondsenwerving

Chris Kaper 
Regiomanager

Liesbeth 
Pruijs 

Algemeen  
Directeur

Ons team
In dit jaarverslag kunt u lezen wat wij voor kinderen en 
jongeren in aandachtswijken doen. De urgentie van ons  
werk is hoog: 97% van de kinderen in aandachtswijken 
beweegt onvoldoende én we zien zorgwekkende trends  
zoals toenemende obesitas onder de jeugd. Daarom zetten  
wij ons iedere dag -met hart en ziel- in om kinderen en 

jongeren in aandachtswijken sociaal veilig en sportief te 
kunnen laten opgroeien. Om onze doelen te bereiken, is een 
sterke en slagvaardige organisatie nodig. In 2017, bestond 
het team uit 9 personen. Zij zijn verantwoordelijk voor het 
uitvoeren van de dagelijkse activiteiten. 

*  De functie van assistent regiomanager is  
in 2017 overgedragen van Dennis de Groot  
aan Jet Hendriks.

Dennis  
de Groot 

Ass. Regiomanager

Organogram  
Krajicek Foundation 2017 

*   Tot en met december 2016 is mevrouw E. Kousen penningmeester geweest   /  ** In de statuten is vastgelegd dat Richard Krajicek onbeperkt herbenoembaar is
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Sporten maakt weerbaar
Sporten is niet alleen goed voor de lichamelijke ontwikkeling van 
kinderen, maar juist ook voor de mentale ontwikkeling. Je leert 
omgaan met winst en verlies. En daar hoort soms ook een stevig 
potje balen bij, zoals hier bij de regiofinale DNC.

SPORT ACTIVE
SOCIAL

CULTURE
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Krajicek Kick Off 2017/2018
Ieder jaar organiseren wij voor onze Krajicek Scholarshippers  
de Krajicek Kick Off. Tijdens deze dag staat het Krajicek  
Scholarshipprogramma centraal en willen wij de Scholarshippers 
handvatten geven om zichzelf verder te ontwikkelen. In 2017 gaf 
Remy Bonjasky een peptalk over discipline, doorzettingsvermogen  
en kregen de Scholarshippers tips & tricks van de maestro zelf  
tijdens de boksclinic.

SPORT ACTIVE
SOCIAL

CULTURE
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Financieel 
overzicht
De balans per 31 december 2017 en de 
staat van de baten en lasten over 2017 
zijn ontleend aan de jaarrekening 2017 
waarin de volledige financiële gegevens 
over 2017, inclusief toelichtingen, zijn 
opgenomen. Bij deze jaarrekening is 
door de accountant een goedkeurende 
controleverklaring verstrekt.

Algemene toelichting
De Krajicek Foundation ontvangt haar inkomsten van  
haar partners uit diverse bronnen zoals het bedrijfsleven, 
vermogensfondsen, de Nationale Postcode Loterij, de  
VriendenLoterij, eigen fondsenwervende events en  
particuliere acties. Met partners worden bij voorkeur  
meerjarenpartnerships afgesloten om zo de continuïteit  
van de uitgaven richting programma’s te waarborgen.  
Het percentage baten afkomstig uit eigen fondsenwerving 
bedraagt over 2017 66%van de totale baten (2016: 54%), 
exclusief de bijdragen voor bijzondere projecten en de 
Koningsspelen. De direct aan eigen fondsenwerving  
gekoppelde kosten bedroegen in 2017 19% van de  
eigen baten (2016: 21%). Dit is binnen de norm van 25%  
die het CBF stelt.

Doel van de Krajicek Foundation is uiteraard om het  
grootste gedeelte van de gelden te besteden aan de kinderen 
op de Krajicek Playgrounds. 5,6 FTE van de 7,6 FTE (incl. 
Koningsspelen) is direct betrokken bij het werk op de  
Krajicek Playgrounds (de doelstelling). Het percentage van 
het geld dat besteed is aan de doelstelling ten opzichte van 
de totale lasten bedraagt in 2017 86% (2016: ook 86%). 
Uitgangspunt is het zo laag mogelijk houden van de indirecte 
kosten. Het bestuur heeft de norm voor de kosten voor 
beheer en administratie ten opzichte van de totale lasten 
vastgesteld op maximaal 15%. In 2017 bedroeg dit percentage 
2,6% (2016: 4%).

BALANS  
na saldobestemming

   31 december  31 december
   2017  2016 
(in euro’s) 
 
ACTIVA 
Materiële vaste activa   843  2.214 
Vlottende activa 
Debiteuren  132.493  210.755 
Te vorderen posten en overlopende activa  607.989  1.945.720 
Liquide middelen  2.402.648  1.071.750 

   3.143.130  3.228.225

Totaal activa   3.143.973  3.230.439

PASSIVA 
Reserves 
Continuïteitsreserve  1.024.580  919.319 
Bestemmingsreserve 20-jarig bestaan  -  15.000 
Overige reserve  150.805  150.805 

Fondsen 
Bestemmingsfonds Koningsspelen  56.450  156.450 
Bestemmingsfonds Nationale Postcode Loterij  -  200.000 
Bestemmingsfonds “Kinderen bewegen  
naar een betere toekomst”  1.353.581  1.355.000 

   2.585.416  2.796.574
Kortlopende schulden 
Crediteuren  255.868  205.463 
Belastingen en sociale verzekeringen  18.496  18.241 
Overlopende passiva  284.193  210.161 
   558.557  433.865

Totaal passiva   3.143.973  3.230.439
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De totale baten 2017 bedragen €1.870.333. Dit is €1,5 
miljoen minder dan in 2016. Dit komt doordat de Krajicek 
Foundation over 2016 €1.555.000 meer aan bijdragen van 
de Nationale Postcode Loterij toegekend heeft gekregen. De 
grootste bijdrage hiervan, €1.355.000, is bestemd voor het 
project “Kinderen bewegen naar een betere toekomst”.
De totale lasten 2017 bedragen €2.086.461. Dit bedrag is 
ruim €100.000 hoger dan de totale lasten in 2016. Deze extra 

uitgaven zijn geheel besteed aan de doelstelling en worden 
voornamelijk veroorzaakt door de organisatie van het 20-jarig 
jubileum van de Krajicek Foundation op de Grootste Krajicek 
Playground van Nederland.
Na dotaties en onttrekkingen aan de bestemmingsreserves en 
bestemmingsfondsen resteert in 2017 uiteindelijk een positief 
saldo van €105.261. Dit bedrag is geheel aan de continuïteits-
reserve toegevoegd.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 

  2017 BEGROTING 2017 2016 
(in euro’s) 
 
BATEN 
Baten van particulieren en bedrijven  332.540 350.000 311.397 
Baten van loterijorganisaties  642.796 608.000 2.351.872
Baten van andere organisaties zonder winststreven  256.699 226.000 116.750

Som van de geworven baten  1.232.035 1.184.000 2.780.019 
 
Baten als tegenprestaties voor de levering van
producten en/of diensten  294.485 400.000 297.041 
Subsidies van overheden  343.813 300.000 300.000

Som van de baten  1.870.333 1.884.000 3.377.060

 
LASTEN 

Wervingskosten  232.149 217.000 204.555 

Kosten beheer en administratie  53.580 100.000 78.117

Som van de lasten  285.729 317.000 282.672

 
Beschikbaar voor doelstellingen  1.584.604 1.567.000 3.094.388

 
Besteed aan doelstellingen  1.800.732 2.331.960 1.670.646

Saldo voor financiële baten en lasten  216.128- 764.960- 1.423.742

 
Saldo van financiële baten en lasten  4.970 6.000 5.580

Saldo van baten en lasten  211.158 758.960 1.429.322
 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 

  2017 BEGROTING 2017 2016 
(in euro’s) 
 
Dit saldo is als volgt verdeeld: 
Onttrekking aan: 
Bestemmingsreserve 20 jarig bestaan  15.000- 15.000- -
Bestemmingsfonds Architectuurprijsvraag  - - 204.818-
Bestemmingsfonds Koningsspelen  100.000- 153.117- 41.460-
Bestemmingsfonds Nationale Postcode Loterij  200.000- 200.000- -
Bestemmingsfonds “Kinderen bewegen naar  
een betere toekomst”  1.419- 450.000- 

Toegevoegd aan: 
Bestemmingsfonds Nationale Postcode Loterij  - - 200.000 
Bestemmingsfonds Koningsspelen  - - 100.000 
Bestemmingsreserve 20 jarig bestaan  - - 15.000 
Bestemmingsfonds “Kinderen bewegen naar een betere toekomst” - - 1.355.000
 
Overige reserve  -  - 
Saldo van baten en lasten na bestemming resultaat; 
is dotatie aan Continuïteitsreserve  105.261 59.157 5.600

Saldo     

Toelichting op inkomsten en uitgaven
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Sportcontrainer
Een sportcontrainer is een innovatieve materiaal- en beheerruimte. 
Bij de opening van de Krajicek Playground van de Toekomst in 
Amsterdam werd er een sportcontrainer geplaatst en konden 
kinderen onder begeleiding van kunstenaar Munir de Vries deze 
verder versieren. 

SOCIAL
CULTURE
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Opening Krajicek Playground  
Deppenbroek Plaza in Enschede
Na jaren actief te zijn geweest als Krajicek Scholarshipper in 
Enschede West heeft Behroez Mahbobi het initiatief genomen  
om in zijn eigen wijk een Playground te openen. Op 10 mei 2017 
werd zijn droom werkelijkheid en werd deze multifunctionele 
Krajicek Playground officieel geopend.

SPORT ACTIVE
SOCIAL

CULTURE
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