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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. Voor meisjes zelfs nog 
minder dan voor jongens. Zeker in Nederlandse 
aandachtswijken.

De Krajicek Foundation begeleidt en motiveert deze 
jongens en meisjes 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 uit deze 
wijken die in positieve zin opvallen een studiebeurs 
(Krajicek Scholarship).

De Krajicek Foundation. Geen kind buitenspel. 
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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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Krajicek Meiden Voetbal Tour groot succes
Onder de meiden van de Playgrounds is voetbal één van de populairste 

sporten en daarom organiseerden we in 2018 voor het eerst een  

voetbaltoernooi speciaal voor meiden. Met 25 teams van 18 Krajicek 

Playgrounds en meer dan 175 meiden kijken wij terug op een geslaagde 

eerste editie. Een gezellig sportief toernooi waar ook langs de lijn de sfeer 

er goed in zat. De teams werden al zingend en dansend aangemoedigd.
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SOCIAL
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Wij vinden  
buiten spelen  
belangrijk

Geen kind  
buitenspel

In 1997 zag Richard Krajicek dat 

veel kinderen in Nederland het 

moeten doen zonder veilige plek 

-dicht bij huis- waar ze kunnen 

spelen, sporten en vriendjes 

kunnen maken. Hij wilde wat doen 

voor deze kinderen en hen een 

betere toekomst bieden. Daarom 

startte hij, als één van de eerste 

topsporters, in 1997 zijn eigen 

stichting: de Krajicek Foundation.

Wat de Krajicek Foundation uniek 

maakt, is dat we naast multifunc-

tionele sportvelden (Krajicek 

Playgrounds) ook jongeren intensief 

begeleiden en motiveren. Jongeren 

uit aandachtswijken die in positieve 

zin opvallen, komen in aanmerking 

voor een studiebeurs (Krajicek 

Scholarship). In ruil daarvoor 

organiseren zij op en rondom hun 

eigen Krajicek Playground sport- en 

spelactiviteiten voor kinderen uit 

de buurt. Hiermee worden kinderen 

gestimuleerd om lekker te bewegen, 

geven de jongeren iets terug aan 

hun eigen wijk en krijgen ze de kans 

om zichzelf op een positieve manier 

te ontwikkelen.

In ruim 20 jaar is de Krajicek 

Foundation uitgegroeid van kleine 

Haagse stichting naar een landelijke 

sport foundation. Inmiddels hebben 

we 125 Krajicek Playgrounds, 

verspreid over Nederland, waar 

dagelijks 5.000 kinderen spelen en 

sporten. We zijn trots dat we sinds 

de start van het Krajicek Scholar-

shipprogramma in 2006 al meer 

dan 1.750 studiebeurzen hebben 

kunnen uitreiken. In het studiejaar 

2017/18 waren er 185 Krajicek 

Scholarshippers actief die echt 

het verschil maken in hun buurt. 

Zij organiseren wekelijks activi-

teiten op hun eigen Playground 

KRAJICEK FOUNDATION

MISSIE

De Krajicek Foundation wil dat ieder kind sociaal 

veilig en sportief opgroeit. Daarom motiveren 

wij kinderen in Nederlandse aandachtswijken om 

dicht bij huis met elkaar te spelen en te sporten 

en geven we jongeren de kans om zichzelf op 

een positieve manier te ontwikkelen. Zo kunnen 

deze kinderen zich in een veilige omgeving op 

een gezonde en sportieve manier ontwikkelen en 

krijgen jongeren de kans om een inspiratiebron te 

zijn voor de jeugd in hun buurt.

De Krajicek Foundation en haar partners dragen 

bij aan een betere toekomst van de Nederlandse 

jeugd en daarmee ook aan een sportieve en 

sociale omgeving.

Krajicek Foundation. Geen kind buitenspel.

Het lijkt zo gewoon, maar buiten 

spelen en sporten is niet voor ieder  

kind vanzelfsprekend.

en begeleiden de kinderen tijdens 

onze evenementen, zoals de Krajicek 

Tournament Day. Krajicek Scholar-

shippers zijn een vast gezicht op de 

Playgrounds en echte rolmodellen.

Dat we al meer dan 20 jaar het 

verschil kunnen maken, hebben we te 

danken aan onze partners, de inten-

sieve samenwerking met gemeenten, 

de inzet van Krajicek Scholarshippers, 

buurtsportcoaches en vrijwilligers. 

Zonder hen zouden we onze droom 

niet waar kunnen maken. Bedankt 

dat we op jullie steun mogen rekenen 

zodat we er samen voor zorgen dat 

geen kind buitenspel staat.
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Cherise Schelts

Gregory Sedoc

Serdar Gözübüyük

VOETBALSTER / ACTRICE

ATLEET / PRESENTATOR

SCHEIDSRECHTER / ONDERNEMER

AMBASSADEUR BIJ DE KRAJICEK FOUNDATION V.A. 2019

Krajicek Ambassadeurs zijn positieve rolmodellen voor 

kinderen en jongeren uit aandachtswijken. Door hun 

achtergrond, persoonlijke verhaal en maatschappelijke 

bijdrage zijn zij een inspiratie en voorbeeld voor onze 

doelgroep. Ambassadeurs ondersteunen en delen het 

verhaal van de Krajicek Foundation en dragen zo bij aan de 

naams bekendheid van de stichting. Al onze ambassadeurs 

zetten zich geheel vrijwillig in voor de Krajicek Foundation, 

omdat ook zij buiten spelen en sporten belangrijk vinden 

en in hun rol als ambassadeur verder kunnen bijdragen aan 

een sportieve en sociale samenleving.

ONZE AMBASSADEURS

   De Krajicek Foundation biedt een breed 

ontwikkelingstraject aan Krajicek Scholar-

shippers. Hierdoor kunnen zij goede 

begeleiding geven aan de kinderen op de 

Krajicek Playgrounds, goede rolmodellen voor 

hen zijn en zichzelf op een positieve manier 

ontwikkelen.

  De Krajicek Foundation heeft plezierige en 

constructieve relaties met de buurtsport-

coaches op de Krajicek Playgrounds. Wij willen 

hen inspireren om het beste uit zichzelf, de 

Krajicek Scholarshippers en de kinderen op de 

Playgrounds te halen.

  De Krajicek Foundation wil dat het voor 

meer kinderen mogelijk is om dicht bij huis 

in een sociaal veilige omgeving te spelen 

en te sporten. Daarom blijven wij nieuwe 

Krajicek Playgrounds openen in Nederlandse 

aandachtswijken waarbij de focus ligt op 

kwaliteit en niet kwantiteit.

  De Krajicek Foundation wil de sociale 

cohesie bevorderen. Wij willen dat Krajicek 

Playgrounds ontmoetingsplekken in de buurt 

zijn. Een plek waar iedereen welkom is en waar 

buurtbewoners samenkomen.

  De Krajicek Foundation wil kennispartner zijn 

op het gebied van sociaal veilig sporten voor 

kinderen en jongeren in de openbare ruimte.

VISIE

Onze visie in  
5 kernpunten

Positieve 
rolmodellen 
voor de jeugd
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Krajicek Kick Off 2018/19
Ieder studiejaar trappen wij af met de Krajicek Kick Off. Tijdens deze dag krijgen nieuwe 

Krajicek Scholarshippers een introductietraining en gaan bestaande Scholarshippers met 

verschillende thema’s aan de slag. Ook wordt op deze dag de bekende rode Nike kleding 

uitgedeeld. Deze editie deelde Jesper Jobse (3x3 Basketball International) zijn verhaal:  

hoe hij van verlegen jongetje uitgegroeid is naar captain van het Nederlandse 3x3 Basketball 

Team en hoe hij het zelfvertrouwen kreeg om op een groot podium zijn verhaal te delen. 

Tijdens de afsluitende borrel konden Krajicek Scholarshippers bovendien meedoen aan 

verschillende sportieve activiteiten zoals de pannakooi en Headis.

SPORT
ACTIVE

SOCIAL
CULTURE
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RESULTAAT

Kinderen ontwikkelen sociale, fysieke  
en sportieve vaardigheden op Krajicek 
Playgrounds

Kinderen bewegen meer en diverser  
op Krajicek Playgrounds

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

Jongeren krijgen de kans om zich  
positief te ontwikkelen

Krajicek Playgrounds zijn een  
ontmoetingsplek in de buurt

Coaching en  
positieve begeleiding

Kennispartner op  
het gebied van sociaal 

veilig sporten

Krajicek Playgrounds zijn 
een sociaal veilige plek om 

te spelen en te sporten

URGENTIE

HOE?

van de kinderen in  
aandachtswijken  

beweegt onvoldoende

leeft in een gezin 
waar niet genoeg 
geld is voor sport

kinderen in  
Nederland groeit  

op in armoede

De Krajicek Foundation wil dat alle kinderen 
sportief, sociaal veilig en maatschappelijk 
succesvol opgroeien.

1  8
12

op 
de

97

DE DROOM
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Opening Krajicek Playground Corbulopark
Op 16 mei 2018 opende wij de 120ste Krajicek Playground. Naast goede 

begeleiding is ook een aantrekkelijke en uitdagende omgeving een belangrijke 

factor voor kinderen om regelmatig buiten te spelen en te sporten. Naast 

een kunstgrasveld en basketbalveld zijn er ook een interactieve voetbalmuur, 

interactieve geluidsboog, een free run parcours en voldoende plekjes om 

even lekker tot rust te komen. Krajicek Playground Corbulopark is duurzaam, 

innovatief, interactief en een echte ontmoetingsplek in de buurt. 
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Charmayne Paas is sportleider bij Streetsport Den Haag en 
verzorgt activiteiten op de Krajicek Playground Moerwijk. Zij 
zet zich in om meiden meer te laten bewegen: ‘Ik laat ze zien 
dat het mogelijk is, dat je als vrouw iets met sport kunt doen 
en een goede baan kunt vinden in het welzijnswerk.’

CHARMAYNE PAAS (29) 

SPORTLEIDER STREETSPORT

DEN HAAG

INTERVIEW
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‘Het hoort niet dat meiden tussen de jongens 

voetballen’ hoor je vaak in deze wijken. Dat kunnen 

jongens zijn, maar ook de meiden zelf. Of een vader die 

voorbij rijdt op zijn fiets en zijn dochter terugroept. Als 

sportleider kan je niet tegen een ouder in gaan, maar ik 

probeer wel altijd het gesprek aan te gaan. Ik probeer 

uit te leggen wie ik ben en waarom het zo belangrijk 

is dat zijn dochter ook meedoet. Ook moeders spelen 

een belangrijke rol. Gelukkig krijgen we die ook steeds 

meer mee, zoals bij de opening van de eerste overkapte 

Krajicek Playground in Nederland die ik mee mocht 

organiseren: daar maakten moeders voor 600 man 

lekkere hapjes klaar.

Veilig binnen
Als we een event alleen voor meiden in een zaal 

organiseren, is het altijd een stuk drukker. Buiten op de 

Playground heb je dan vijf meiden aan het sporten met 

vijftien dames eromheen die toekijken, maar binnen 

in de zaal heb je zo 20 meiden die ook daadwerkelijk 

meedoen aan het spel. Binnen voelen meiden zich veilig. 

Daar kunnen ze doen wat ze willen. 

Als ik ze dan eenmaal binnen heb, probeer ik ze ook 

mee te geven hoe ze ook buiten op de Playground mee 

kunnen doen zonder dat ze zich onveilig of bekeken 

voelen. Trek niet te strakke kleding aan waar je alles 

in ziet, maar iets dat lekker zit. Naar de jongens doe ik 

hetzelfde. Ik spreek ze aan op hun opmerkingen over 

meiden en neem mezelf als voorbeeld: ‘Ik heb vroeger 

ook altijd met jongens gespeeld en ik ben er toch ook 

niet slechter op geworden?’

Rijk opgevoed
Een tijd geleden ging ik met zo’n twintig meiden naar 

een meidenevent. Dat was zo’n leuke, relaxte dag: met 

zijn allen in de bus, de moeders mee, muziek aan, lekker 

meezingen en dan de hele dag allerlei sporten doen. Bij 

de opening van de overkapte Playground zou Soufiane 

Touzani komen. Ik heb toen geregeld dat hij in een 

team agenten tegen achtereenvolgens twee teams met 

jongens en een team met meiden speelde. Geweldig 

was het. Het publiek moedigde de jongeren aan, riep 

hun namen, en ook van de meiden natuurlijk. Die zag je 

helemaal glunderen, heel gaaf. 

Ik ben ontzettend rijk opgevoed. Niet dat we veel 

geld hadden, maar ik heb alles kunnen doen wat ik 

wilde. Ik deed aan voetbal, basketbal en streetdance; 

mijn ouders reden me overal naar toe. Bij de ouders 

waarmee ik te maken krijg, mis ik die betrokkenheid 

wel eens. Je ziet ze weinig. En dat is een groot gemis. 

Het is zo belangrijk dat je als kind gezien wordt, dat je 

vader of moeder tegen je zegt: ‘Hee, ik zag je voetballen 

vandaag, wat was je goed!’

 

 

‘ Het is zo belangrijk dat je 
als kind gezien wordt’

‘ Ik moet meer dan 
mannen laten zien 
wat ik kan’

Daar kunnen wij als buurtsportcoach niet altijd voor 

zorgen, maar we kunnen het wel aanmoedigen. Dat 

doen we door ouders te blijven uitnodigen om te komen 

kijken, door elke keer weer in gesprek te gaan. Bij de 

opening van de Krajicek Playground Moerwijk werd 

een meisje naar voren geroepen dat op het podium 

mocht vertellen over haar vrijwilligerswerk. Haar vader 

en moeder waren er ook en waren zo trots. Dat vind ik 

zo gaaf om te zien. Dat meisje liet haar ouders zien: ‘Dit 

doe ik nou, dit is wat ik kan.’ 

Tegenslagen
Mannen en vrouwen zijn gelijk, maar niet hetzelfde. 

Het is soms harder werken als vrouw. Ik moet meer 

dan mannen laten zien wat ik kan. Dat is ook een advies 

dat ik de meiden meegeef: durf jezelf te laten zien. Dat 

doen ze nu nog te weinig. Een van de Scholarshippers 

die ik nu rond heb lopen, doet dat wel. Bijna zeventien 

is ze en niet bang. Meer van dit soort voorbeelden zijn 

nodig om echt verandering te brengen. 

Ik zie mezelf als een rolmodel, iets dat ik ook moet zijn 

in mijn werk vind ik. Ik laat ze zien dat het mogelijk is, 

dat je als vrouw iets met sport kunt doen en een goede 

baan kunt vinden in het welzijnswerk. Ik weet van vier 

meiden dat ze die richting ook op zijn gegaan. Misschien 

komt dat een beetje door mij, dat zou mooi zijn. 

Waarom het zo belangrijk is dat meiden ook meedoen 

buiten? Ikzelf heb geleerd met tegenslagen om te 

gaan. Soms heb je pijn en dan moet je toch doorzetten. 

Dan moet je toch een oplossing bedenken, want de 

wedstrijd gaat gewoon door.
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Krajicek Meiden Event 2018
Eén van de speerpunten in ons beleid is om meer meiden naar de Krajicek 

Playgrounds te trekken. Dit doen we onder andere door het organiseren van 

diverse events speciaal voor meiden. Meer dan 150 meiden in de leeftijd van 

10 t/m 16 jaar kwamen naar sportcentrum Helsdingen in Vianen om nieuwe 

urban sporten zoals yuki gassen en jump roping te proberen. Ook was er 

ruimte voor de nodige beauty en konden de meiden onder begeleiding van 

professionele visagisten zichzelf opmaken en de nagels lakken. Het Krajicek 

Meiden Event is in samenwerking met IT4Kids.

SPORT
ACTIVE

SOCIAL
CULTURE
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2018 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.

actieve Krajicek  
Playgrounds
+6 nieuwe in 2018

Krajicek  
Scholarshippers

deelnemers

7

gemeenten

sportleiders 
& vrijwilligers

Krajicek 
Sportevents

studiejaar 2017/18

elke dag

actieve kinderen

Krajicek Scholarships
sinds de start van het programma in 2006

HEERENVEEN

GRONINGEN

HOOGEVEEN

COEVORDEN

EMMEN

HARDERWIJK

ZAANSTAD

KROMMENIE

ALKMAAR

AMSTERDAM

HAARLEM

LEIDEN

ZOETERMEER

DEN HAAG

APELDOORN

ARNHEM

WAGENINGEN

DEVENTER

ALMELO

ENSCHEDE
AMERSFOORT

UTRECHT

DEN BOSCH

VEGHEL

EINDHOVEN

TILBURGROOSENDAAL

BERGEN OP ZOOM

BREDA

VLISSINGEN

ROTTERDAM

DORDRECHT

SCHIEDAM

DELFT

RIDDERKERK

ALMERE

DRACHTEN

LEEUWARDEN

VELP

LEIDSCHENDAM -VOORBURG

SITTARD
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Succesvolle (sport)events dankzij Krajicek Teamplayers
De Krajicek Teamplayers zijn onmisbaar bij het organiseren van de verschillende 

(sport)events. Ieder jaar kunnen studenten van verschillende sportopleidingen 

stage lopen bij de Krajicek Foundation. De Krajicek Teamplayers ondersteunen onze 

eventmanager bij het organiseren van de Krajicek Events, de Krajicek Life Skills Dag, 

de Krajicek Kick Off, het Krajicek Foundation Gala en de Koningsspelen.
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ACTIVE
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Resultaten 
in 2018

DOEL

We openen 
minimaal 5 
nieuwe Krajicek 
Playgrounds.
 
Resultaat

In 2018 hebben we 6 nieuwe 

Krajicek Playgrounds geopend in 

Alkmaar, Delft (3x), Schiedam en 

Voorburg.

Verbeterpunten
Wij willen nog meer kinderen de 

mogelijkheid geven om dicht bij 

huis met elkaar te kunnen spelen 

en sporten. Daarom willen wij 

Krajicek Playgrounds openen in 

gemeenten waar we nog niet actief 

zijn.

DOEL

Jaarlijks ontvangen 
190 jongeren 
een studiebeurs 
van de Krajicek 
Foundation.
 

Resultaat
In het studiejaar 2017/18 

ontvingen 185 jongeren een 

studiebeurs. Het studiejaar 

2018/19 zijn wij gestart met 210 

Krajicek Scholarshippers.

Verbeterpunten
Op dit moment hebben we nog niet 

op elke Krajicek Playground een 

Scholarshipper. Ons doel is om op 

elke Playground één of meerdere 

actieve Krajicek Scholarshippers te 

hebben.

DOEL

Dagelijks spelen 
en sporten 
4.750 kinderen 
op Krajicek 
Playgrounds.
 

Resultaat
Intern onderzoek toont aan dat 

er op 125 Krajicek Playgrounds 

5.000 kinderen dagelijks spelen 

en sporten. Per Playground zijn er 

gemiddeld 40 kinderen actief.

Verbeterpunten
Uit onderzoek blijkt dat kinderen 

niet altijd optimaal bewegen op de 

Krajicek Playground. Bovendien 

is naast goede begeleiding ook 

een uitdagende en aantrekkelijke 

speelomgeving belangrijk. Daarom 

gaan Krajicek Scholarshippers en 

buurtsportcoaches aan de slag met 

nieuwe beweegvormen zodat er 

voor alle doelgroepen passende 

sporten en spellen zijn én willen 

we met gemeenten aan de slag om 

Playgrounds te moderniseren.

DOEL

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

Resultaat
Ieder jaar meten we de betrok-

kenheid van de buurtsportcoaches. 

Daaruit blijkt dat 76% zich 

verbonden voelt met de Krajicek 

Foundation.

Verbeterpunten
Wij willen buurtsportcoaches nog 

meer verbinden met de Krajicek 

Foundation zodat zij het beste 

uit zichzelf, de Krajicek Scholar-

shippers en kinderen kunnen halen. 

Naast persoonlijk contact zorgen 

we voor ondersteuning, bijeen-

komsten en netwerkevents.

In 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 2018 hebben behaald.
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Doel

75% van de Krajicek 
Scholarshippers is 
betrokken bij de 
Krajicek Foundation.

Resultaat
Uit intern onderzoek blijkt dat 75% 

van de Krajicek Scholarshippers 

zich betrokken voelt bij de Krajicek 

Foundation. In 2019 zal er een nieuw 

tevredenheidsonderzoek worden 

uitgevoerd om de betrokkenheid te 

meten.

Verbeterpunten
Wij willen Krajicek Scholarshippers 

nog meer in hun kracht zetten door 

hen tools te geven om zichzelf op 

de juiste manier te presenteren; op 

de Playground, in de buurt, maar 

ook online. In 2019 gaan we daarom 

bijeenkomsten organiseren op het 

gebied van personal branding. 

Doel

Kinderen en 
jongeren op de 
Krajicek Playgrounds 
enthousiasmeren.

Resultaat
Het aantal kinderen op de 

Playgrounds blijft groeien. Evenals de 

deelname aan onze Krajicek Events. 

In 2018 organiseerden wij voor de 

eerste keer de Krajicek Tournament 

Day. Een dag vol urban sport & 

freestyle activiteiten waaraan ruim 

300 kinderen van 30 verschillende 

Krajicek Playgrounds deel hebben 

genomen.

Verbeterpunten
Het aantal meiden op de Krajicek 

Playgrounds en Events blijft achter 

op de jongens. Daarom is dit een 

speerpunt in ons beleid. We organi-

seren speciale events zoals het 

Krajicek Meiden Event en de Krajicek 

Meiden Voetbal Tour. Daarnaast 

proberen wij meer vrouwelijke 

Krajicek Scholarshippers en buurt-

sportcoaches aan ons te verbinden.

Doel

Goede samenwerking 
met gemeentes 
onderhouden.

Resultaat
Door de komst van de vierde regio-

manager is de samenwerking met 

gemeenten verder verbeterd. Naast 

het contact met gemeenten waar al 

Krajicek Playgrounds zijn, hebben 

we ook contacten met nieuwe 

gemeenten kunnen leggen.

Verbeterpunten
Wij willen de betrokkenheid van 

beleidsmedewerkers versterken 

zodat de kwaliteit van de 

Playgrounds en onze aanpak gewaar-

borgd blijft. Naast persoonlijk 

contact organiseren wij daarom ook 

klankbordgroepen en brengen we 

beleidsmedewerkers van verschil-

lende gemeenten met elkaar in 

contact.

Doel

Verhogen van de 
sociale veiligheid 
op de Krajicek 
Playgrounds.

Resultaat
Uit onderzoek blijkt dat 97,4% van de 

kinderen een positief gevoel heeft op 

de Krajicek Playground.

Verbeterpunten
Om de sociale veiligheid verder te 

verbeteren, willen wij het buurt-

gevoel versterken. Door onze 

Krajicek Scholarshippers tools te 

geven om zichzelf op een juiste 

manier te presenteren in de buurt en 

door budget beschikbaar te stellen 

voor lokale events op de Playgrounds 

willen wij de buurtbetrokkenheid 

versterken.

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. 

Gemiddeld komen kinderen drie keer 

per week naar de Playground.

Verbeterpunten
Wij willen dat Krajicek Playgrounds 

een centrale rol in de buurt vervullen. 

Een plek waar iedereen welkom is en 

waar buurtbewoners samenkomen. 

Uit onderzoek blijkt dat ook het 

uiterlijk en de functionaliteit van de 

Krajicek Playgrounds hierin een rol 

spelen. Daarom willen wij samen 

met gemeenten onderzoeken hoe 

de kwaliteit en het onderhoud van 

de hardware kan bijdragen aan de 

buurtbetrokkenheid.

Doel

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

Resultaat
Uit de praktijk is gebleken dat het 

lastig is om Krajicek Scholarshippers 

betrokken te houden nadat de studie 

is afgerond.

Verbeterpunten
Om Krajicek Scholarshippers na 

hun studie betrokken te houden 

bij de Krajicek Foundation gaan we 

allereerst onderzoeken wat hun 

behoeften zijn en hoe zij in contact 

met ons zouden willen blijven.
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Krajicek Tournament Day
Ruim 300 kinderen van 30 verschillende Krajicek Playgrounds konden kennis  

maken en meedoen aan verschillende activiteiten op ons urban sports &  

freestyle event. Van basketbal, streethockey, de baseball experience tot de 

klimwand. Het was er allemaal. Ook op het Heartbeat podium was er voldoende 

entertainment en ontstonden er spontane dance battles tussen de kinderen en 

Krajicek Scholarshippers. Een zeer geslaagde sportieve en sociale dag die werd 

mogelijk gemaakt door de steun van ABN AMRO en stichting Zabawas.

SPORT
ACTIVE

SOCIAL
CULTURE
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185 Studiebeurzen 
voor jongeren 

In 2006 startten wij met het 

Krajicek Scholarshipprogramma. 

Jongeren uit aandachtswijken die 

in positieve zin opvallen, komen in 

aanmerking voor een studiebeurs. 

In ruil daarvoor organiseren zij 

ten minste 100 uur per studiejaar 

aan activiteiten op en rondom hun 

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 1.780 

studiebeurzen kunnen uitreiken. 

In het studiejaar 2017/18 waren 

er 185 actieve Krajicek Scholar-

shippers. Het merendeel van deze 

jongeren volgt een studie op het 

gebied van sport (30%) of welzijn 

(18%). Van de actieve Krajicek 

Scholarshippers is 30% vrouw en 

70% man. Ons streven is dat deze 

verdeling 50/50 wordt.

Bijzonder 
in 2018

Met ruim 300 kinderen van 30 verschillende  

Krajicek Playgrounds was de NDSM-loods in 

Amsterdam op zondag 30 september 2018  

het domein van de Krajicek Tournament Day. 

Tijdens dit urban sport & freestyle event -mogelijk 

gemaakt door ABN AMRO en Zabawas- konden 

kinderen meedoen aan de Krajicek Basketball Tour 

en Krajicek Streethockey Tour. Daarnaast waren er 

activiteiten zoals een klimmuur, de honkbal experience, 

Headis en bucket drumming. Ook op het Heartbeat 

podium was er volop entertainment van freestyle 

basketbal, hockey en voetbal tot een spontane dance 

battle tussen de kinderen en Krajicek Scholarshippers. 

Het was zo’n succes dat we al snel besloten om er een 

jaarlijks terugkerend event van te maken. De tweede 

editie is voor een groot deel gesponsord door gasten 

van het Krajicek Foundation Gala die tijdens de veiling 

op verschillende onderdelen van dit event konden 

bieden.

Op 6 april 2018 organiseerden wij in samenwerking met de ABN AMRO 

Foundation voor de vierde keer de Krajicek Life Skills Dag. Een dag speciaal 

voor onze Krajicek Scholarshippers, buurtsportcoaches en vrijwilligers 

waarin ieder jaar een ander thema centraal staat. In 2018 was het thema 

leiderschap en Serdar Gözübüyük kreeg de hele zaal stil met zijn inspire-

rende verhaal.

Als 12-jarig jongetje heeft Gözübüyük een droom: hij hoopt in de grootste 

stadions van de wereld te spelen. Hij begint als jeugdspeler, maar richt zich 

later op het fluiten. Terwijl zijn vrienden tot diep in de nacht stappen, springt 

hij ’s ochtends vroeg uit bed en werkt hij hard. Hij vertelt zijn vrienden dat 

hij later wil schitteren in stadions zoals de Kuip, de Arena en andere interna-

tionale stadions. Ze lachen hem uit en nemen hem niet serieus. Nu bellen ze 

hem op voor kaartjes.

Gözübüyük debuteert in 2010 als scheidsrechter in de Eredivisie en in 2012 

mag hij als jongste arbiter internationale wedstrijden fluiten. Hij vertelt over 

de ups en de downs en hoe belangrijk doorzettingsvermogen is: “Je matties 

betalen je hypotheek niet. Mijn droom is uitgekomen. Die jongens hebben 

nu spijt. Dus pak je kans en ga ervoor.”

Wij zijn trots dat Serdar Gözübüyük vanaf 2019 één van onze Krajicek 

Ambassadeurs is. Met zijn levensverhaal, doorzettingsvermogen en enthou-

siasme kan hij anderen inspireren om het beste uit zichzelf te halen.

Iedere dag zetten wij ons in om er 
voor te zorgen dat ieder kind sociaal 
veilig en sportief kan opgroeien. Zo 
openden we maar liefst 6 nieuwe 
Krajicek Playgrounds, reikten we 185 
studiebeurzen uit en organiseerden 
wij 7 Krajicek Events. We kijken 
terug op een succesvol jaar en op 
de volgende pagina’s delen we 
enkele van deze mooie en bijzondere 
momenten.

Krajicek Tournament Day

Krajicek Life Skills Dag
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Dankzij de steun van de Nationale Postcode Loterij hebben wij 

in Den Haag en Rotterdam twee Krajicek Playgrounds kunnen 

voorzien van een sportoverkapping. Zo kunnen kinderen 365 

dagen per jaar beschut buiten spelen en sporten. Met de 

plaatsing van de overkappingen willen wij kinderen stimuleren 

om vaker en meer divers te gaan bewegen. 

In juli werd op Krajicek Playground Bouwlust in Den Haag de 

allereerste sportoverkapping feestelijk geopend door Quinty 

Trustfull (ambassadeur Nationale Postcode Loterij), Soufiane 

Touzani (freestyle voetballer) en Richard de Mos (wethouder 

Sport gemeente Den Haag).  In december volgde de tweede 

overkapping op Krajicek Playground Pascal in Rotterdam. Daar 

was de opening in handen van Richard Krajicek (oprichter) 

en Hermineke van Bockxmeer (directeur Sport & Cultuur 

Rotterdam).

Beide openingen waren een feest voor én door de buurt. De 

sportoverkappingen dragen ook bij aan de buurtbetrokkenheid 

doordat er onder de overkappingen ook plaats is voor andere 

activiteiten zoals seniorengym of een buurtbraderie.

Volgend jaar zal er nog één Krajicek Playground voorzien 

worden van een sportoverkapping. Op alle deze locaties zal de 

impact gemeten worden en deze bevindingen zullen als basis 

dienen om andere gemeenten te enthousiasmeren nog meer 

Playgrounds in Nederland te overkappen.

In 2018 werd voor de zesde keer de Konings-

spelen georganiseerd. 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 op 30 april 2013. 

Sindsdien zijn de Koningsspelen een jaarlijks 

terugkerend event.

Op vrijdag 20 april 2018 opende Koning Willem 

Alexander de Koningsspelen op Brede School 

De Fliert in Twello. Na het ontbijt gaf de Koning 

het startsein voor de sportdag en volgde een 

optreden van Kinderen voor Kinderen. Het 

thema was “Binnenstebuiten” waarbij kinderen 

werden uitgedaagd om lekker veel buiten te 

spelen. 

Aan de zesde editie deden meer dan 1,2 miljoen 

kinderen afkomstig van ruim 6.000 scholen 

mee. Dit zijn scholen in het primaire onderwijs in 

Nederland, het Caribisch gebied en Nederlandse 

scholen in het buitenland. De organisatie van 

de Koningsspelen is in handen van de Krajicek 

Foundation.

Coachingsprogramma  
voor Scholarshippers

Samen met ABN AMRO zetten wij ons in om de talenten van 

onze Krajicek Scholarshippers verder te ontwikkelen. Naast 

het organiseren van de Krajicek Life Skills Dag bieden wij 

Scholarshippers ook de mogelijkheid om deel te nemen aan een 

coachingsprogramma. 

“Ik vind het leuk om met jonge mensen te werken die een 

bepaalde drive hebben.”; zegt Paul van Sprundel. In zijn 

dagelijkse werk bij ABN AMRO is hij verantwoordelijk voor de 

automatisering en zorgt hij ervoor dat alle systemen optimaal 

functioneren. Sinds vijf jaar is hij ook vrijwilliger bij de ABN 

AMRO Foundation en vanaf het eerste uur betrokken bij het 

coachingsprogramma. “De gedrevenheid van de Krajicek Scholar-

shippers en de mooie gesprekken die wij hebben, geven mij ook 

drive en energie.”

Krajicek Scholarshippers worden in het coachingsprogramma 

gekoppeld aan medewerkers van de bank en gaan samen aan de 

slag met diverse hulpvragen. “Afgelopen jaar heb ik Zoë gecoacht. 

Zij is ondernemend en volgt een HBO-studie, maar heeft ook 

veel verschillende activiteiten op haar bordje liggen. Ze worstelde 

met haar tijdsindeling en hoe zij hier het beste keuzes in kan 

maken. Daar hebben we een aantal gesprekken over gehad die 

haar al snel hielpen om haar eigen plan te trekken.”

Het coachingsprogramma is voor zowel de Krajicek  

Scholarshippers als de coaches van de bank een mooie ervaring. 

“Soms is het goed op een afstand naar jouw eigen situatie te 

kijken en dingen op een rijtje te zetten. Dan helpt het als iemand 

de juiste vragen stelt. Het helpt je om jouw eigen vragen te 

beantwoorden en tot oplossingen te komen. Dat geldt net zo 

goed voor mijzelf.” En op de vraag of Paul ook in 2019 weer 

coach wil zijn, antwoord hij resoluut: “Absoluut! Ook deze vierde 

ronde start ik met heel veel energie en plezier!”

1,2 miljoen kinderen nemen 
deel aan Koningsspelen

Sportoverkappingen in  
Den Haag en Rotterdam

Wij zijn er trots op dat steeds 

meer gemeenten geloven in 

onze aanpak. In 2018 zijn er 6 

nieuwe Playgrounds geopend 

in Alkmaar, Delft (3x), Schiedam 

en Voorburg. Qua uiterlijk is 

geen enkele Krajicek Playground 

hetzelfde. In overleg met én naar 

behoefte van de buurtbewoners 

worden de Krajicek Playgrounds 

ontwikkeld. Wat wel gelijk is, is 

de begeleiding van onze Krajicek 

Scholarshippers en buurtsport-

coaches. Zij zorgen er voor 

dat alle kinderen uit de buurt 

onbezorgd kunnen spelen en 

sporten op Krajicek Playgrounds.

6 Krajicek 
Playgrounds 
geopend
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Krajicek Foundation Gala 2018

Op 16 november 2018 organiseerden wij voor de zestiende 

keer het Krajicek Foundation Gala in Grand Hotel Huis ter 

Duin in Noordwijk. 

Na een persoonlijk ontvangst op de rode loper door Richard 

Krajicek werden de gasten vermaakt door onze gastheer 

Beau van Erven Dorens. De juiste man voor deze avond: 

sociaal betrokken, geïnteresseerd en met humor. Door zijn 

oprechte interesse werden interviews zoals met Krajicek 

Scholarshipper Donald met grote aandacht gevolgd. 

Tijdens het gala kon ook worden geboden op bijzondere 

en unieke veilingitems, zoals bijvoorbeeld naar de F1 in 

Monaco, dineren bij de reuzenpanda’s in Ouwehands 

Dierenpark of de halve finale van Wimbledon.  De avond 

werd muzikaal afgesloten door souldiva’s Big, Black & 

Beautiful en één van de meest spraakmakende feestbands 

van Nederland, the Originals.

Met het Krajicek Foundation Gala hebben wij het prachtige 

bedrag van €277.250,- opgehaald.

Meer dan 150 meiden waren op zondag 1 juli 2018 

aanwezig op het Krajicek Meiden Event in sport-

centrum Helsdingen in Vianen. Dit “girls only event” is 

speciaal voor meiden in de leeftijd van 10 t/m 16 jaar 

en heeft als doel om hen te stimuleren om (vaker) naar 

de Krajicek Playgrounds te komen om lekker buiten te 

spelen en te sporten.

Samen met IT4Kids hebben we er een sportieve 

en gezellige dag van gemaakt. De meiden konden 

kickboksen, voetballen, maar ook nieuwe urban 

sporten zoals yuki gassing en jump roping proberen. 

Daarnaast was er ook ruimte voor beauty. Dankzij 

Herôme konden de meiden de handen helemaal 

zomerproof maken en kregen ze make-up tips & tricks 

van professionele visagisten. 

Ook in 2019 organiseren wij samen met IT4Kids het 

Krajicek Meiden Event waar ook de Krajicek Meiden 

Voetbal Tour zal plaatsvinden. We maken een speciale 

“girls only area” zodat er voor alle meiden gelegenheid 

is om te genieten van een dag vol sport, beauty en 

entertainment.

Eén van de speerpunten in ons beleid is om meer 

meiden naar de Krajicek Playgrounds te trekken. 

Dit doen we door het aantrekken van vrouwelijke 

Krajicek Scholarshippers en buurtsportcoaches, 

maar ook door het organiseren van events 

speciaal voor meiden.

In 2018 organiseerden wij voor de eerste keer de 

Krajicek Meiden Voetbal Tour. Met 25 teams van 

18 Krajicek Playgrounds waren er meer dan 175 

meiden naar Scheveningen gekomen. Het was een 

gezellig en sportief toernooi waar ook langs de lijn 

veel werd gedanst en gezongen. Uit onze enquête 

bleek dat de helft van de meiden voor het eerst 

op een Krajicek Event was en dat betekent dat we 

met dit event onze doelstelling hebben weten te 

bereiken. In 2019 organiseren we het toernooi op 

dezelfde dag als het Krajicek Meiden Event.

Krajicek Meiden Event 

Krajicek Meiden  
Voetbal Tour 
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ANGELIQUE ROZEBOOM (31)

KRAJICEK REGIOMANAGER 

ZUIDOOST NEDERLAND

Angelique Rozeboom is regiomanager bij de Krajicek 
Foundation. Met een afgeronde sportopleiding en eerdere 
ervaring als buurtsportcoach, daagt ze meiden uit om meer 
te sporten: ‘Het heeft mij zoveel gebracht.’

INTERVIEW
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Er ligt sinds 2012 een Krajicek Playground op het 

trapveldje tegenover mijn ouderlijk huis in Deppen-

broek, één van de aandachtswijken in Enschede. Daar 

heb ik als jong meisje nog tot mijn enkels in de blubber 

gestaan. Iedere dag was ik er aan het voetballen. Dat 

deed ik altijd met alle jongens uit de buurt, meiden 

zag je bijna nooit. Die werden echt buitengesloten: die 

konden niet voetballen. 

Huishouden
In veel aandachtswijken waar ik voorheen tien jaar lang 

als buurtsportcoach heb gewerkt, zag ik ook vooral 

jongens. Dat kwam niet alleen omdat die beter zouden 

kunnen voetballen, maar dat had vaak ook met cultuur 

of geloof te maken. Jongens hoeven thuis niet mee te 

helpen in het huishouden, de meiden wel. Dat soort 

dingen gaan wij als organisatie niet doorbreken. Wel 

kunnen we nadenken over wat voor voorwaarden we 

kunnen scheppen om deze meiden toch aan ons te 

verbinden en ze zo in contact te brengen met buiten 

sporten en alles wat daarbij hoort. Een goed voorbeeld 

is het Krajicek Meiden Event dat we ieder jaar weer 

organiseren. Daar komen heel veel meiden op af. Op 

zo’n dag voelt iedereen zich op zijn gemak.

In Utrecht heb ik een jaar lang meegewerkt aan een 

sportpilot die tot stand kwam met een Nike Grant. Ik 

gaf meiden les in een beschermde omgeving waar ze 

rustig konden ontdekken waar ze goed in waren. Dát 

is waar meiden in onze wijken naar op zoek zijn, naar 

een veilige plek waar jongens niet kunnen zien hoe ze 

bewegen. Ik ontdekte daar ook hoe belangrijk onze 

vrouwelijke Krajicek Scholarshippers zijn: zij hebben 

een duidelijke visie op de manier waarop ze meiden 

aan ons kunnen verbinden. Meiden hechten bovendien 

veel waarde aan een rolmodel; een jonge vrouw in wie 

zij zichzelf herkennen en die haar leven op orde heeft.

Moeilijke weg
Ik weet niet of meiden mij ook als voorbeeld zien. Ik 

hoop dat ik ze kan laten zien dat je op mooie plekken 

terecht kunt komen als je jezelf dat als doel stelt, ook 

al is de weg ernaar toe soms moeilijk. Ikzelf heb veel 

geleerd in mijn laatste jaar als student fysiotherapie. 

Mijn opleiding liet me net voor mijn afstuderen weten 

mijn studie stop te zetten: ik liep achter en ze wilden 

het risico niet lopen dat ik mijn opleiding niet op tijd af 

zou maken. Ze wilden me daarbij ook niet gaan helpen. 

Ik was toch meer een mbo’er, een doener, werd me 

verteld, ik moest maar wat anders gaan doen. 

Dat vond ik het ergst van alles: dat ze dachten dat ik 

het niet zou kunnen. Ik heb me toen voorgenomen dat 

dit me dus nooit meer zou gaan gebeuren. Achteraf 

denk ik nu dat alles gebeurt met een reden. Hadden 

ze me daar niet uitgeschreven, dan had ik nooit een 

‘ Meiden hechten veel 
waarde aan een rolmodel’

‘ Laat je nooit door 
iemand vertellen 
dat je iets niet kunt’

sportopleiding gedaan en was ik nooit in contact 

gekomen met de Krajicek Foundation. Dan had ik nooit 

kunnen ervaren hoe een Playground écht een verschil 

kan maken voor een individu. Dat vind ik het aller-

mooist van deze organisatie. Door mensen een klein 

steuntje in de rug te geven, kunnen we echt de koers 

veranderen in iemands leven.

Van mijn moeder leerde ik altijd’ the sky is the limit’, 

ook al moest bij ons soms ook een stukje vlees 

doormidden. Dat advies geef ik meiden nu graag mee: 

laat je nooit door iemand vertellen dat je iets niet kunt, 

je kunt alles. Je kunt zelf wel bepalen hoe hoog je de 

lat legt, dat hoeft niemand anders voor je te doen. 

One of the guys
Ik ben opgegroeid met de wetten van de straat en 

leerde al snel wat wel en niet handig was. Ruzie zoeken 

met oudere jongens bijvoorbeeld en dan klappen 

krijgen, dat deed ik maar één keer. Ik ben door schade 

en schande wijs geworden. Het is de beste leerschool 

geweest die ik me kon wensen. Het heeft me wel heel erg 

geholpen dat ik met de jongens mee kon doen: ik was one 

of the guys. Dat geluk hadden veel meiden uit mijn wijk 

niet. 

Het is zo belangrijk dat meiden meer worden uitgedaagd 

om mee te doen. Het heeft mij zoveel gebracht. Dat ik 

zelf problemen kan oplossen bijvoorbeeld. Binnen de 

vier muren van je eigen huis zijn het vaak je ouders die 

het voor je oplossen, maar buiten ben je echt op jezelf 

aangewezen. Als je je dat eigen maakt, ben je een stuk 

weerbaarder als je in de grotemensenwereld komt. 

Daarmee kom je zo veel verder in dit leven.
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Krajicek Life Skills Dag
In samenwerking met ABN AMRO organiseren wij ieder jaar de Krajicek Life 

Skills Dag. Op deze dag geven wij Krajicek Scholarshippers, buurtsportcoaches 

en vrijwilligers handvatten om zichzelf verder te ontwikkelen aan de hand van 

inspirerende peptalks, workshops en sportieve clinics. In 2018 was het thema 

persoonlijk leiderschap.

SPORT
ACTIVE

SOCIAL
CULTURE
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Oprichting 
Krajicek Foundation

1e landelijke 
bijeenkomst
sportleiders

Start Scholarship-
programma

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 organi-

seren zij activiteiten voor kinderen en 

jongeren en inspireren zij hen om zich óók 

op een positieve manier te ontwikkelen. 

Daarmee zijn zij - de Krajicek Scholar-

shippers - een inpiratiebron voor andere 

kinderen in de buurt.

Winst  
Wimbledon

Krajicek Foundation  
Leerstoel

50e Krajicek 
Playground Uitreiking  

500ste
studiebeursOnder 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.

1e Krajicek Playground 
van de Toekomst

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, klim- 

mogelijkheden en is er heel veel groen. Twee overkapte  
Krajicek Playgrounds

Dankzij de Nationale Postcode Loterij hebben 

we 2 Krajicek Playgrounds in Den Haag en 

Rotterdam kunnen voorzien van een sport-

overkapping. Hierdoor kunnen kinderen 365 

dagen per jaar beschut buitenspelen en sporten.

KRAJICEK FOUNDATION

Door de  
jaren heen



Krajicek Volleybal Tour
Op een zomerse dag in Scheveningen organiseerden wij in samenwerking 

met de Nevobo de Krajicek Volleybal Tour. Bij aankomst renden een aantal 

teams direct naar de zee, want ze waren nog nooit op het strand geweest. 

Alleen daarom was deze dag al zo geslaagd! Toen het toernooi voorbij was, 

hadden de kinderen nog lang niet genoeg. De kinderen, de ouders, de 

Scholarshippers, het Krajicek Team: iedereen verzamelden zich op de veldjes 

om samen nog sportief verder te genieten van deze bijzondere dag.

SPORT
SOCIAL
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ONZE PARTNERS

Onze 
partners 
 

Om onze droom te kunnen realiseren, 
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 de kinderen en jongeren in aandachtswijken. 

De Krajicek Foundation kan haar werk enkel doen 

door de structurele financiële steun van haar partners 

en donateurs. Wij zijn er trots op dat veel van onze 

partners ons trouw blijven en dat wij in 2018 ook 

nieuwe partners aan ons hebben kunnen binden.

NATIONALE  
POSTCODE LOTERIJ

Samen werken aan  
een betere wereld 

De Nationale Postcode Loterij is in 1989 

opgericht om goede doelen te steunen. 

Inmiddels spelen meer dan 3 miljoen Neder-

landers mee. De helft van ieder verkocht lot is 

bestemd voor de goede doelen. De Nationale 

Postcode Loterij steunt 117 goededoelenorga-

nisaties die werken aan een betere wereld.

Sinds 2015 is de Krajicek Foundation vaste 

beneficiënt van de Nationale Postcode Loterij. 

Dankzij de deelnemers aan de loterij ontvingen 

wij tijdens het jaarlijkse Goed Geld Gala het 

royale bedrag van €500.000,-.

GEASSOCIEERD  
LID NOC*NSF

ABN AMRO

Duurzame ontwikkeling van 
jongeren in aandachtswijken

ABN AMRO is maatschappelijk partner en hoofd-

sponsor van de Krajicek Foundation. Sinds 2003 

zetten wij ons gezamenlijk in om kansengelijkheid te 

vergroten. 

Samen met ABN AMRO zetten wij vooral in op 

talentontwikkeling van de Krajicek Scholarshippers. 

In 2018 organiseerden wij voor de vierde keer de 

Krajicek Life Skills dag waarin het thema leider-

schap centraal stond. Daarnaast organiseerden wij 

het coachingsprogramma waarbij medewerkers 

van de bank Krajicek Scholarshippers begeleiden 

op verschillende onderwerpen zoals studie, balans 

werk/privé of persoonlijke effectiviteit.

Ernst Boekhorst (manager Brand, Sponsoring & 

Foundation ABN AMRO): “Samen zetten we in op 

duurzame ontwikkeling van jongeren in aandachts-

wijken. Dat sluit goed aan bij onze ambitie om 

het toekomstperspectief van deze jongeren te 

vergroten.”
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PEUGEOT

Peugeot drives the  
Krajicek Foundation

Sinds 2016 is Peugeot Nederland partner van de 

Krajicek Foundation. De financiële steun 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, waar 

Peugeot Nederland ook sponsor is. Daarnaast 

steunt Peugeot Nederland een aantal Krajicek 

Scholarshippers en stellen zij een Peugeot 

bestelbus beschikbaar die wij kunnen inzetten 

voor onze Krajicek Events. Deze prachtige bus 

is voorzien van het Krajicek logo en de tekst 

“Peugeot drives the Krajicek Foundation”.

DANONE 

Kinderen laten 
schitteren op een 
internationaal podium

Danone, één van ’s werelds meest bekende 

voedingsmiddelenbedrijven gespeciali-

seerd in zuivelproducten, is sinds 2008 

partner van de Krajicek Foundation. Beiden 

stimuleren wij een gezonde levensstijl voor 

kinderen. Naast een financiële bijdrage 

geeft Danone Nederland kinderen ook de 

kans om te schitteren op een internationaal 

podium door middel van de Danone Nations 

Cup. Wereldwijd doen er zo’n 2,5 miljoen 

kinderen tussen de 10 en 12 jaar mee aan 

dit event. In 2018 deden er 40 Krajicek 

Playgrounds mee en werd de landelijke finale 

in het ADO stadion in Den Haag gespeeld. 

Het winnende team mag in 2019 naar de 

internationale finale in Barcelona.

NIKE 

Professioneel en 
herkenbaar op de 
Playgrounds
 

Nike is al jaren partner van de Krajicek 

Foundation. Naast een financiële bijdrage stelt 

het grootste sportmerk ter wereld sportkleding 

ter beschikking aan het team van de Krajicek 

Foundation en de Krajicek Scholarshippers. Op 

onze jaarlijkse Krajicek Kick Off hebben we de 

kleding mogen uitreiken. De kleding zorgt ervoor 

dat onze Krajicek Scholarshippers er professioneel 

uitzien en herkenbaar zijn op de Playgrounds.

VRIENDENLOTERIJ

Meespelen voor de  
Krajicek Foundation

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 VriendenLoterij. Deelnemers hebben de 

mogelijkheid om specifiek voor de Krajicek 

Foundation mee te spelen. Dankzij hen 

mochten wij het mooie bedrag van €116.512,- 

in ontvangst nemen.
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PULASTIC 

Veilig bewegen  
en sporten 
Net zoals de Krajicek Foundation heeft Pulastic 

als doel alle kinderen in Nederland veilig te 

kunnen laten bewegen en sporten. Pulastic 

-markleider 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 Pualastic betrokken bij de bouw 

van de sportoverkappingen in het kader van 

het project “Kinderen bewegen naar een betere 

toekomst”.

HAAFKES 

Maatschappelijk 
verantwoord bouwen  
aan de toekomst
In 2018 is Haafkes officieel partner van de 

Krajicek Foundation geworden. Het aannemers-

bedrijf is een familiebedrijf met 90 jaar ervaring. 

Als familiebedrijf hebben zij continuïteit en 

lange termijnvisie hoog in het vaandel staan. 

Haafkes werkt daarnaast veel samen met lokale 

partners, leveranciers en onderaannemers. 

In 2016 werd Haafkes verkozen tot meest 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemer.

Naast een financiële bijdrage is Haafkes de 

uitvoerder van de bouw van de sportoverkap-

pingen in het kader van het project “Kinderen 

bewegen naar een betere toekomst”.

 

NIJHA 

Alle kinderen de  
mogelijkheid om dicht  
bij huis te sporten en  
te spelen

Sinds 2004 is Nijha een belangrijke partner van de 

Krajicek Foundation. Naast een financiële bijdrage 

levert Nijha ook sport- en spelmateriaalpakketten. 

Nijha is ontwerper en inrichter van beweegruimtes. 

Van advies en ontwerp tot de complete inrichting 

van sportaccommodaties en speelplekken. Kees van 

Marion: “De Krajicek Foundation zet zich in om alle 

kinderen de mogelijkheid te bieden dicht bij huis te 

sporten en te spelen. Een visie die naadloos aansluit bij 

die van Nijha.”

VAESSEN 

Samen bouwen aan sport, 
bewegen en ontmoeten
In 2019 is Vaessen 10 jaar partner van de Krajicek 

Foundation. In februari werd het partnership tot 

2021 verlengd.

Vaessen richt zich op de ontwikkeling, bouw 

en onderhoud van maatschappelijk vastgoed 

waaronder sport- en onderwijsvoorzieningen 

voor verschillende Nederlandse gemeenten. 

De doelstelling, missie en visie van de Krajicek 

Foundation sluiten goed aan bij de invulling die 

Vaessen wenst te geven aan haar maatschap-

pelijke verantwoordelijkheid. Tom Haagmans: 

“Samen bouwen we al 10 jaar aan sport, bewegen 

en ontmoeten.”

 KRAJICEK FOUNDATION 

JAARVERSLAG 2018   54    KRAJICEK FOUNDATION 

JAARVERSLAG 2018   55



Hoog en droog op Krajicek Playground Het Schieveldje
De buurt rondom de Stationsstraat in Schiedam had veelvuldig te kampen met  

wateroverlast. Elke keer als het eventjes iets te hard regende, stond de straat blank.  

Bij de aanleg van de nieuwe Krajicek Playground is er daarom ook een waterberging 

aangelegd. Zo is Krajicek Playground Het Schieveldje een echte aanwinst voor de hele 

buurt: kinderen kunnen dicht bij huis op een veilige plek buiten sporten en spelen en 

buurtbewoners hoeven niet meer bang te zijn voor natte voeten. En de naam? Die werd 

bedacht door de kinderen van groep 7 van de naastgelegen basisschool De Peperklip.

SPORT
ACTIVE

SOCIAL
CULTURE
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EMMIE VAN DER ZALM (65) 

CORPORATE PARTNER – HOOFDSPONSOR

Emmie van der Zalm van de ABN AMRO Foundation is 
de motor achter het mobiliseren van vrijwilligers voor de 
Krajicek Foundation. Dat de Krajicek Foundation zich nog 
meer wil inzetten om meiden meer te laten bewegen, vindt 
ze een goede zaak: ‘Meiden leren door buiten sporten en 
spelen hoe ze voor zichzelf moeten opkomen; het creëert 
een stukje onafhankelijkheid.’

INTERVIEW
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In mijn tijd hadden we nog geen tv en speelde ik 

veel buiten, op straat, met kinderen uit de straat en 

mijn broers. We waren fanatieke kastiespelers -een 

soort honkbal-, deden aan stoepranden en reden 

rond op onze rolschaatsen. Ook heb ik gevolleybald, 

gezwommen en getennist. Heerlijk vond ik dat; vooral 

als we wonnen. 

Ik kom uit een Haags gezin van vijf kinderen en voelde 

me op straat vaak beschermd door mijn vier broers. 

Pas toen ik na mijn echtscheiding voor een baan 

naar Hongkong vertrok, leerde ik echt voor mezelf 

opkomen. De eerste drie jaar werkte ik voor een 

belastingadvieskantoor en daarna zat ik vier jaar in de 

handel. 

Zu haben
Het waren geweldige jaren waarin ik echt mijn 

mannetje heb leren te staan. Ik weet nog dat ik in die 

eerste week werd geïntroduceerd tijdens een chique 

zakenlunch op de 23e verdieping van een duur hotel. Te 

midden van tientallen mannen in pak werd er gegrapt 

dat ik als gescheiden vrouw nog wel ‘zu haben’ zou 

zijn. Je begint als vrouw vaak al met een achterstand, 

zeker in die wereld. Je moet net een tandje harder dan 

je mannelijke collega’s. Maar ik heb geleerd dat als je je 

op een positieve manier opstelt en duidelijk je grenzen 

aangeeft, je heel ver kunt komen. Bij mijn sollicitatiege-

sprek bij iemand die bekend stond als een bullebak, heb 

ik meteen gezegd: ‘Als je één keer tegen me schreeuwt, 

ben ik weg.’ Hij hield zich aan zijn woord en we waren 

jarenlang een goed team. 

Ik had dat meisje van vroeger graag willen vertellen dat 

ze wat meer op haar zelf had moeten vertrouwen. Pas 

in Hong Kong leerde ik echt voor mezelf te vechten en 

op te komen. Er zat meer in mij dan ik dacht. Dat zou 

ik de meiden van nu ook graag willen meegeven: wees 

duidelijk in wat je wel en niet wilt. Dat betekent dus 

ook daadwerkelijk uitspreken waar je ambities liggen, 

en er niet vanuit gaan dat de ander wel snapt wat je 

bedoelt, want dat is vaak niet zo. Je krijgt er bovendien 

vaak ook nog respect mee.

Oude patronen
Om te slagen in dit leven is je eigen instelling heel 

belangrijk, maar je omgeving moet ook meewerken. Ik 

ben daarom heel trots op het feit dat de ABN AMRO 

veel doet om gelijke kansen voor vrouwen te creëren. 

Dat doen we, omdat we zien dat het doorbreken van 

oude patronen niet vanzelf gaat en omdat we ervan 

overtuigd zijn dat dit ons als bedrijf sterker maakt. Dat 

de Krajicek Foundation zich ook nog meer wil inzetten 

om meiden meer te laten bewegen, vind ik een heel 

goede zaak. Meiden leren door buiten sporten en 

spelen wat teambuilding is, hoe ze vrienden maken en 

hoe ze voor zichzelf moeten opkomen; het creëert een 

stukje onafhankelijkheid. 

‘ Je begint als vrouw vaak al 
met een achterstand’

‘Pas in Hong Kong 
leerde ik echt voor 
mezelf te vechten 
en op te komen’

Volgend jaar ben ik met pensioen en zal ik mijn leven 

heel anders moeten gaan inrichten. Dat zal wel 

even wennen zijn: ik werk al vanaf mijn achttiende. 

Dikke kans dat ik vrijwilliger word voor de Krajicek 

Foundation. Ik ben niet alleen onder de indruk van de 

kansen die ze kinderen en jongeren geven, maar ook 

van het enthousiasme van de medewerkers. Iedereen 

gaat er even hard voor en dat werkt aanstekelijk: 

daardoor wil ik mij ook voor de volle 200 procent 

inzetten. Dat geldt trouwens ook voor mijn collega’s. 

Het is niet moeilijk om bij de bank genoeg mensen 

enthousiast te krijgen om zich vrijwillig in te zetten als 

coach van Krajicek Scholarshippers of op events zoals 

de Krajicek Life Skills Dag: de Krajicek Foundation is 

een schitterende organisatie. Met hun Playgrounds en 

beurzen voor Scholarshippers bieden ze de jeugd echt 

perspectief. Wij helpen daar graag aan mee.
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Fondsen
ASML Foundation
De ASML Foundation is het 

bedrijfsfonds van het gelijknamige 

hightechbedrijf. De stichting richt 

zich op het verbeteren van de 

zelfredzaamheid van kinderen in 

de leeftijd van 8 tot en met 14 jaar. 

Tot en met 2020 steunen zij het 

Krajicek Scholarshipprogramma in de 

provincie Brabant met een jaarlijkse 

bijdrage. 

Stichting Boschuysen
De stichting (opgericht in 1564) 

biedt steun aan jonge mensen die 

maatschappelijk gezien hulp nodig 

hebben. Het Haagse echtpaar 

Crispijn en Agnyese van Boschuysen 

laat hun vermogen na dat ten 

goede moet komen aan de “rechten 

Aermen” van Den Haag. Waar deze 

vroeger werd aangewend voor 

weeshuizen wordt het vermogen 

nu besteed aan jongerenprojecten 

binnen Nederland. In het studiejaar 

2018/19 steunt de stichting drie 

Haagse Krajicek Scholarshippers.  

Stichting Elise 
Mathilde Fonds
De stichting werd in 1935 opgericht 

en steunt sindsdien uiteenlopende 

initiatieven die investeren in een 

betere maatschappij. In 2018 ontving 

de Krajicek Foundation een donatie 

om twee Krajicek Scholarshippers in 

Utrecht en Rotterdam te voorzien 

van een studiebeurs.

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 2018 

ontving de Krajicek Foundation een 

bijdrage om drie Krajicek Scholar-

shippers 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.

Stichting Huyskes 
Van Doorne
De familiestichting steunt tot en met 

2020 drie tennistalenten van 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 Nederlandse 

tennis(sub)top. 

Stichting Levi Lassen

De stichting richt zich in het  

bijzonder op het stimuleren van 

sociale verandering door het ver-

groten van sociale en economische 

rechtvaardigheid in Israël en 

Nederland (Den Haag). In het 

studiejaar 2018/19 steunt de  

stichting vijf Krajicek Scholarshippers 

in Den Haag.  

 

Stichting Job Dura 
Vermeer Fonds
Elk jaar verstrekt de stichting subsidies 

en donaties ten behoeve van initia-

tieven die de bebouwde omgeving in 

groot Rotterdam helpen opbloeien. 

Op deze wijze draagt het fonds bij 

aan de stedelijke transformatie naar 

de wensen van nu en straks. In 2018 

ontving de Krajicek Foundation 

een bijdrage voor de renovatie van 

Krajicek Playground. Het Schieveldje in 

Schiedam en de aanleg van een water-

berging. Dit laatste zorgt ervoor dat 

regenwater direct wordt opgevangen 

en de buurt geen last meer heeft van 

rioolverstoppingen of wateroverlast bij 

heftige regenval.

Stichting Liduina 
Fonds
Dit Haagse vermogensfonds -met 

een rijke geschiedenis die teruggaat 

tot 1852- is opgericht met als doel 

het leveren van een bijdrage aan een 

betere samenleving. In het studiejaar 

2018/19 steunen zij drie Haagse 

Krajicek Scholarshippers.

Fonds Schiefbaan 
Hovius
Vermogensfonds Schiefbaan Hovius 

helpt kinderen in de Haagse regio van 

wie de ouders niet de mogelijkheid 

hebben om te bieden wat nodig is 

voor een onbezorgde jeugd en een 

kansrijke toekomst. In de periode 

2018 tot en met 2020 ontvangen 

wij een bijdrage voor Krajicek 

Playground Vermeerpark in Den 

Haag.

Stichting IT4Kids 
Stichting IT4Kids biedt bedrijven en 

organisaties de mogelijkheid om de 

opkoopwaarde van hun vervangen 

IT-hardware te doneren aan goede 

doelen die bijdragen aan de ontwik-

keling van kinderen. Daarbij zet zij 

zich primair in voor kinderen die niet 

kunnen sporten als zovelen van hun 

leeftijdsgenoten. Sinds 2017 werken 

IT4Kids en de Krajicek Foundation 

samen.

Eén van de speerpunten in ons beleid 

om meer meiden te laten sporten en 

spelen op onze Krajicek Playgrounds. 

Door de steun van IT4Kids hebben 

we dit een sterke impuls kunnen 

geven. Zo steunen zij maar liefst 10 

vrouwelijke Krajicek Scholarshippers 

en organiseren wij jaarlijks samen het 

Krajicek Meiden Event.

Vogelenzang 
Foundation
In 2018 heeft de Vogelenzang 

Foundation zes Krajicek 

Scholarshippers in de gemeente 

Leiden gesteund. Hierdoor hebben 

zes jongeren de kans gekregen om 

een studie naar keuze te volgen 

en hebben zij gezamenlijk 600 uur 

aan sport- en spelactiviteiten op 

twee Leidse Playgrounds kunnen 

verzorgen. 

Fundatie Van den 
Santheuvel, Sobbe
Sinds 1905 verstrekt de fundatie 

giften aan maatschappelijke 

projecten in Nederland. Projecten die 

gesteund worden, betreffen veelal 

maatschappelijk werk, gehandi-

capten- en ziekenzorg, informeel 

onderwijs en toeleiding naar werk 

voor mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt. In 2018 heeft de 

fundatie een bijdrage aan de Krajicek 

Foundation gedaan voor 5 Krajicek 

Scholarshippers in Amsterdam.

Stichting Zabawas
De familiestichting steunt personen 

en instellingen op diverse gebieden 

zoals sport en educatie in Nederland. 

In 2018 ontvingen wij een bijdrage 

voor het organiseren van de eerste 

Krajicek Tournament Day. Dankzij 

de steun van stichting Zabawas 

konden ruim 300 kinderen van 30 

verschillende Krajicek Playgrounds 

genieten van dit urban sports & 

freestyle event in de NDSM-loods in 

Amsterdam. 

Fonds 1818
Fonds 1818 zet zich in voor een 

betere maatschappij. Door het geven 

van geld, advies, begeleiding en door 

zelf projecten uit te voeren. Het 

fonds richt zich op de regio Den Haag, 

Delft, Westland, Zoetermeer, Leiden, 

de Bollenstreek en tussenliggende 

gemeenten. In 2018 hebben wij van 

Fonds 1818 een bijdrage ontvangen 

om drie Krajicek Scholarshippers 

in Delft, Leiden en Zoetermeer 

te ondersteunen. In ruil voor een 

studiebeurs hebben deze Scholar-

shippers op iedere Playground 100 

uur aan sport- en spelactiviteiten 

voor kinderen uit de buurt kunnen 

organiseren.
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YouBeDo
In 2007 werd de online boekenwinkel 

YouBeDo opgericht waarbij tot 12% van het 

aankoopbedrag naar een goed doel gaat. 

Zowel consumenten als bedrijven kunnen bij 

YouBeDo boeken bestellen. Ook ABN AMRO 

maakt gebruik van deze boekenwebshop met 

een hart. Werknemers van de bank kozen 

veelvuldig voor de Krajicek Foundation en wij 

ontvingen daarom een gulle donatie. Tijdens 

het ABN AMRO World Tennis Tournament 

mocht Richard Krajicek uit handen van Nathalie 

Kramer (Operational Stealth Ninja) een cheque 

ter waarde van €32.981,- in ontvangst nemen.

SAP –  
Run Like  
Never Before
SAP is marktleider op het gebied van 

bedrijfsapplicatiesoftware met meer dan 

425.000 klanten in ruim 180 landen en 

96.000 werknemers. Ieder jaar organiseert 

SAP Nederland in Den Bosch de estafet-

teloop Run Like Never Before. In 2018 

hebben medewerkers en business partners 

van SAP hiermee 12 studiebeurzen kunnen 

doneren. Daarnaast stelt SAP stageplaatsen 

beschikbaar voor Krajicek Scholarshippers 

die een IT-opleiding volgen. Ook in 2019 zal 

SAP de opbrengsten van de estafetteloop ter 

beschikking stellen aan de Krajicek Foundation. 

Nike Grant
In 2018 hebben wij een extra financiële 

bijdrage van Nike ontvangen. Met de Nike 

Grant kunnen wij onze ambitie om meer 

meiden naar de Playgrounds te trekken verder 

realiseren. Met de extra bijdrage hebben 

wij zes vrouwelijke Krajicek Scholarshippers 

kunnen werven in Amsterdam, Utrecht en 

Amersfoort die allen de cursus Leiderschap, 

Sport & Recreatie (LSR) hebben gevolgd. Naast 

het organiseren van de reguliere activiteiten op 

hun Krajicek Playgrounds organiseren zij ook 

speciaal activiteiten voor meiden.

Subsidie en 
bijzondere donaties
In 2018 ontving de Krajicek Foundation een bijdrage van 
€77.926 uit een subsidie en uit fondsenwervende activiteiten 
van bedrijven en particulieren. Hieronder delen we vier van die 
bijzondere bijdragen die we hebben mogen ontvangen.

Subsidie ministerie  
Sociale Zaken en  
Werkgelegenheid
Van het ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid hebben wij een subsidie 

ontvangen in het kader van armoedebe-

strijding bij kinderen. Van deze subsidie 

hebben wij sport- en spelmaterialen aange-

schaft die bestemd zijn voor de 5.000 

kinderen in aandachtswijken die dagelijks 

komen spelen en sporten op Krajicek 

Playgrounds.
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Eerste Krajicek Playground in Alkmaar geopend
Op 5 juni 2018 werd door wethouder Pieter Dijkman Krajicek Playground Het 

Blauwe Veldje officieel geopend. Het is de eerste Playground in Alkmaar. Eén van 

de doelen van de Krajicek Foundation is om Playgrounds te openen in gemeenten 

waar wij nog niet actief zijn. Zo kunnen wij nog meer kinderen een veilige plek dicht 

bij huis bieden waar zij kunnen spelen en sporten. Deze Playground is tot stand 

gekomen in samenwerking met jongerenwerk en Alkmaar Sport. Wij zijn er trots op 

dat er nu ook in Alkmaar lekker buiten gespeeld en gesport kan worden.

SPORT
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Thema’s  
in 2019

De afgelopen jaren is de Krajicek 
Foundation hard gegroeid. 
We openden nieuwe Krajicek 
Playgrounds en we zagen het aantal 
Krajicek Scholarshippers toenemen. 
Ook is onze organisatie gegroeid. 
Om er voor te zorgen dat we ook 
de komende jaren kunnen blijven 
groeien, is het belangrijk om nieuwe 
partners aan ons te binden. Hierin 
is ons uitgangspunt om structurele 
en duurzame relaties op te bouwen 
waarin krachten worden gebundeld, 
financiële middelen ter beschikking 
worden gesteld of waarin kennis en 
kunde worden gedeeld. Eén van de 
nieuwe partners in 2019 is 100%NL, 
een exclusief partnernetwerk van 
250 bedrijven uit verschillende 
branches waarin de verbinding 
tussen de partners centraal staat.

In 2019 willen we dat 40% 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 buurt-
sportcoaches aan ons te verbinden, 
anderzijds ook door het organiseren 
van events speciaal voor meiden. Zo 
organiseren wij samen met IT4Kids 
voor de vierde keer het Krajicek 
Meiden Event en voor de tweede 
keer de Krajicek Meiden Voetbal 
Tour.

De Krajicek Foundation is gestart 
vanuit de gedachte dat ieder 
kind dicht bij huis in een veilige 
omgeving zou moeten kunnen 
spelen en sporten. 

In 2018 waren de speerpunten van 

ons werk gericht op meer meiden 

te laten sporten en spelen op 

onze Krajicek Playgrounds, vrijwil-

ligers meer te betrekken bij onze 

activiteiten en al onze activiteiten 

te toetsen op de 4 facetten van 

PLAY. Zo organiseerden wij samen 

met IT4Kids het Krajicek Meiden 

Event, maar ook voor de eerste 

keer de Krajicek Meiden Voetbal 

Tour; hebben vrijwilligers tijdens de 

Krajicek Life Skills Dag de cursus 

Eerste Hulp bij Sportongelukken 

kunnen volgen en maakten we een 

mooi portret van twee van onze 

vrijwilligers (Chucks & Natasha); en 

is PLAY een vast onderdeel van onze 

activiteiten, iets dat je goed terug 

kon zien bij de feestelijke openingen 

van onze sportoverkappingen en 

tijdens de Krajicek Tournament Day.

We zijn trots op deze resultaten, 

maar beseffen ons ook dat ons werk 

nog niet gedaan is. Nederlandse 

kinderen zijn kampioen stilzitten. 

Ruim 80% van de kinderen haalt 

de beweegnorm niet. In aandachts-

wijken beweegt zelfs 97% van de 

kinderen onvoldoende. In plaats van 

lekker buiten te spelen en te sporten, 

kiezen kinderen ervoor om op de 

tablet of smartphone te spelen, 

social media te checken of filmpjes 

te kijken. Daarbij zien we ook een 

toename van hardnekkige armoede 

en het onder druk staan van de 

openbare ruimte.

Ook in 2019 zien we daarom nog 

de nodige uitdagingen: op zowel 

korte als lange termijn zijn er nog 

voldoende Nederlandse aandachts-

wijken die gebaat zouden zijn bij 

een veilige, bereikbare, uitdagende 

en interactieve speelomgeving. 

Kinderen moeten in toenemende 

mate worden uitgedaagd om buiten 

te (blijven) spelen en te sporten. 

Daarvoor is een sociaal-veilige 

omgeving (hardware) en goede 

begeleiding (software) van belang.

In 2019 zetten we daarom in op 

kwaliteit in al onze activiteiten. Van 

het verstevigen van de talentontwik-

keling van jongeren via het Krajicek 

Scholarshipprogramma, het inten-

siveren van de samenwerking met 

gemeenten, buurtsportcoaches en 

andere maatschappelijke partners 

tot het behouden en werven van 

nieuwe partners.

Concreet betekent dit dat onze 

doelen in 2019 zijn dat dagelijks 

5.250 kinderen onder begeleiding 

van Krajicek Scholarshippers en 

buurtsportcoaches kunnen sporten 

en spelen, dat er 130 actieve 

Krajicek Playgrounds verspreid 

over Nederland zijn en dat we 230 

jongeren een studiebeurs kunnen 

verstrekken via het Krajicek Scholar-

shipprogramma.

Jongeren uit aandachtswijken die 
in positieve zin opvallen, kunnen 
in aanmerking komen het Krajicek 
Scholarshipprogramma. In ruil voor 
een studiebeurs organiseren zij ten 
minste 100 uur per studiejaar aan 
activiteiten op en rondom de eigen 
Playground. Daarnaast bieden wij 
hen handvatten om het beste uit 
zichzelf en anderen te halen. Zo 
organiseren wij samen met ABN 
AMRO de Krajicek Life Skills Dag 
en het coachingsprogramma. Via 
Manpower kunnen deze jongeren 
een gratis sollicitatietraining volgen. 
In 2019 zetten we verder in op de 
ontwikkeling van onze Krajicek 
Scholarshippers door een cursus 
personal branding aan te bieden. 
Hierin leren zij hoe zij zich op de 
Playground, in de buurt en online 
kunnen presenteren.

Meer meiden 
op de Krajicek 
Playgrounds

We verbinden 
nieuwe partners 
aan de Krajicek 
Foundation

Talenten 
van Krajicek 
Scholarshippers 
verder ontwikkelen
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Ons bestuur

Naam Functie Benoemd / Termijn Datum van aftreden

P. Winsemius Voorzitter  Juni 2014/ T1 Juli 2019

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 2018 is het bestuur 

vier keer bijeengeweest voor een reguliere vergadering: in 

april, juni, september en december. Naast het goedkeuren 

van de jaarstukken -het jaarverslag en de jaarrekening- zijn 

onder meer de volgende onderwerpen besproken: 

•  Inhoudelijke voortgangsrapportages ten aanzien van 

uitvoering beleid en realisatie doelstellingen

• Werving en aanstelling van algemeen directeur

• Uitvoering jaarplan

• Begroting en financiële voortgangsrapportages

• Uitvoering Koningsspelen

•  Ontwikkeling fondsenwerving, partnerships en Krajicek 

Foundation Gala

Het bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van 

én toezicht houden op het functioneren van de Krajicek 

Foundation, het team en in het bijzonder de algemeen 

directeur. Dit toezicht heeft plaatsgevonden door middel van 

bestuursvergaderingen en individuele gesprekken tussen de 

voorzitter, penningmeester, secretaris en overige leden van 

het bestuur met de algemeen 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 er op toe dat belangenverstrengeling, en zelfs de schijn 

daarvan, vermeden wordt.

Jet 
Hendriks 

Ass. Regiomanager

*   In de statuten is vastgelegd dat Richard Krajicek onbeperkt herbenoembaar is.

Freia  
Goederaad  
Marketing- &  
communicatie 

manager

Wim de Jong 
Regiomanager

Esther van 
der Vooren 

 Financieel 
medewerker

Joost Kuyper 
Eventmanager

Bestuur

Jamila 
Laoukili 

Regiomanager

Mariëlle  
Arendse  

Relatiebeheer

Angelique 
Rozeboom 

Regiomanager

Chris Kaper 
Regiomanager

Simone 
Richardson 

Algemeen  
Directeur

Ons team
Wat wij voor kinderen en jongeren in aandachtswijken 

doen, lees je terug in dit jaarverslag. De urgentie van ons 

werk is hoog: 97% van de kinderen in aandachtswijken 

beweegt onvoldoende en we zien zorgwekkende trends 

zoals toenemende obesitas onder de jeugd, hardnekkige 

armoede en het onder druk staan van de openbare ruimte. 

Daarom zetten wij ons ieder dag -met hart en ziel- in om 

kinderen en jongeren in aandachtswijken sociaal veilig en 

sportief op te laten groeien. Om onze doelen te bereiken, 

is een sterke en slagvaardige organisatie nodig. Ons team 

bestaat uit 10 personen die verantwoordelijk zijn voor het 

uitvoeren van de dagelijkse activiteiten.

Organogram Team Krajicek 
(31 december 2018)  

*  In juni 2018 is de vierde regiomanager 
gestart, in juli heeft er een directiewissel 
plaatsgevonden en in november is de 
nieuwe financieel medewerker gestart.

Samenstelling Bestuur Krajicek Foundation (31 december 2018)
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Krajicek Foundation Gala
In november organiseerden wij alweer voor de 16e keer het 

jaarlijkse Krajicek Foundation Gala in Grand Hotel Huis ter Duin. 

Een avond waarop we bestaande en nieuwe relaties bedanken voor 

hun steun en een avond waarop we extra inkomsten ophalen voor 

de Krajicek Foundation. In 2018 hebben wij het prachtige bedrag 

van €277.250,- opgehaald waarmee we ook het komende jaar weer 

heel veel kinderen en jongeren in aandachtswijken kunnen helpen.

SPORT
CULTURE
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IKRAM BOUAISSA (27) 

KRAJICEK SCHOLARSHIPPER

ARNHEM

Ikram Bouaissa is Krajicek Scholarshipper op de Krajicek 
Playground Kronenburg in Arnhem. Zij is sinds 2014 aan de 
Krajicek Foundation verbonden en volgt een studie HBO-
rechten. Op eigen initiatief verzamelde zij een groep meiden 
waarmee ze nu regelmatig buiten sport: ‘Op de Playground 
leren ze dingen die ze nergens anders leren.’

INTERVIEW

 KRAJICEK FOUNDATION 

JAARVERSLAG 2018   74    KRAJICEK FOUNDATION 

JAARVERSLAG 2018   75



Ik ben geboren en getogen in Malburgen, een 

aandachtswijk in Arnhem. Ik was er altijd wel buiten 

te vinden. Samen met andere kinderen uit de buurt 

speelden we buskruit en zevensprong, we voetbalden 

en stoeprandden. Hoe ouder ik werd, hoe minder 

jongens en meiden samen speelden. Jongens vonden 

al snel dat wij maar piepten bij een tackle, meisjes 

stonden in de weg. Wij vonden dat ze te ruw speelden.

Op de Krajicek Playground die in onze wijk lag, kwamen 

we als meisje bijna nooit meer. De jongens wel: zij 

speelden er regelmatig voetbal. Wij gingen als meisje 

liever naar het buurthuis waar we meidendingen 

konden doen zoals elkaar opmaken. Dat kwam ook 

doordat we het idee hadden dat er buiten meer voor 

jongens werd georganiseerd; meisjes werden vaak een 

beetje vergeten.

Meidendingen
Samen met een vriendin besloten we om dat te gaan 

veranderen door actief meiden te gaan werven voor 

een meidenclub. Het zou een combinatie van sport 

en typische meidendingen worden zoals knutselen en 

koken. En we wilden de meiden zélf laten bepalen wat 

er gebeurde: alleen door ze erbij te betrekken en te 

vragen naar wat zíj nou wilden, zou het werken. 

Het eerste jaar verliep moeizaam. Er woonden niet 

veel kinderen in de buurt van de Playground en 

meisjes durfden niet goed. Toch zetten we door, we 

wisten gewoon zeker dat het kans van slagen had. Na 

het eerste jaar begon het te lopen: de meiden die er 

al waren, namen vriendinnen mee en die vertelden 

het ook weer rond. Nu hebben we iedere zondag zo’n 

twintig meiden rondlopen. 

We begonnen met binnen sporten, dat voelde veiliger 

voor veel meiden. Buiten voelden ze zich bekeken door 

de jongens. Maar toen we met de start van het lente-

seizoen naar buiten gingen en dat als een feit brachten, 

vonden ze dat allemaal prima. Ik denk dat dat kwam, 

omdat ze elkaar inmiddels goed kenden en ze zich 

binnen de groep en onze wijk veilig voelen. Inmiddels 

spelen we ook regelmatig partijtjes tegen de jongens, 

waarbij ze leren dat jongens echt niet altijd beter zijn 

dan meiden. 

Vertrouwen
Het is zo belangrijk dat meiden ook meedoen. Dat ze 

buiten hun eigen wereldje komen en daar mensen leren 

kennen, en niet alleen hun eigen familie of kinderen uit 

het buurthuis. Op de Playground kun je dingen leren 

die je nergens anders kunt leren. Tennis en basketbal 

‘ Door middel van sport 
kan ik er echt zijn voor de 
meiden’

‘ Buitenspelen leerde 
mij om voor mezelf 
op te komen’

bijvoorbeeld: sporten waarmee ze anders nooit in 

aanraking komen. Ik merk bovendien dat ik er door 

middel van sport echt kan zijn voor die meiden. Op een 

gegeven moment gaan ze je vertrouwen en vertellen ze 

je over hun leven thuis en op school en delen ze dingen 

waar ze mee zitten. 

De Playground, maar ook de evenementen van de 

Krajicek Foundation helpen mij om de meiden in 

beweging te krijgen. Voor zo’n toernooi -zo’n zes per 

jaar- trainen we dan zes weken. De dag zelf voelt als 

een schoolreisje, fantastisch vinden ze dat allemaal. 

‘Wanneer is het volgende toernooi?’, vragen ze me dan 

op de terugweg.

Onafhankelijk
Buitenspelen leerde mij op voor mezelf op te komen. 

Omdat je op straat speelt, kunnen er ook kinderen 

aansluiten die je niet kent en dat kan ook wel eens 

uitdraaien op ruzie. Ik ben er hard door geworden, in 

positieve zin. Ik leerde van mezelf af te bijten. Ik denk 

dat die periode een grote rol heeft gespeeld in de 

persoon die ik nu ben: ik ben heel onafhankelijk, regel 

mijn eigen zaken en werk hard voor wat ik wil. Ik zit nu 

in mijn laatste jaar HBO-rechten en heb inmiddels een 

baan gevonden bij het Openbaar Ministerie. Dat heb 

ik deels te danken aan de studiebeurs van de Krajicek 

Foundation, maar ook omdat ik er keihard voor heb 

gewerkt.
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Krajicek Tennis Tour Finale
Het tennisevent voor kinderen van de Krajicek Playgrounds van 

10 tot en met 16 jaar. In 2018 deden 33 Playgrounds en bijna 

200 kinderen mee aan dit toernooi. De finale werd afgelopen 

februari gespeeld tijdens het ABN AMRO World Tennis 

Tournament in Rotterdam.

SPORT
ACTIVE
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Financieel 
overzicht
De balans is per 31 december 2018 
en de staat van de baten en de lasten 
over 2018 zijn ontleend aan de 
jaarrekening 2018 waarin de volledige 
financiële gegevens over 2018, 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 de eigen fondsenwerving 

bedraagt over 2018 59% van de totale baten (2017: 66%), 

exclusief de bijdragen voor bijzondere projecten en de 

Koningsspelen. De direct aan eigen fondsenwerving gekop-

pelde kosten bedroegen in 2018 22% van de eigen baten 

(2017: 19%). 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. 5,7 FTE van de 7,8 FTE (incl. Konings-

spelen) 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 bedraag in 2018 88% (2017: 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 2018 bedroeg dit 

percentage 2,6% (2017: 2,6%).

BALANS  
na saldobestemming

   31 december  31 december
   2018  2017 

(in euro’s) 

 

ACTIVA 

Materiële vaste activa   500  843 

Vlottende activa 

Debiteuren  119.921  132.493 

Te vorderen posten en overlopende activa  577.531  607.989 

Liquide middelen  1.529.297  2.402.648 

   2.226.749  3.143.130

Totaal activa   2.227.249  3.143.973

PASSIVA 

Reserves 

Continuïteitsreserve  1.050.425  1.024.580 

Bestemmingsreserve 20-jarig bestaan  -  - 

Overige reserve  150.805  150.805 

Fondsen 

Bestemmingsfonds Koningsspelen  20.736  56.450 

Bestemmingsfonds “Kinderen bewegen 

naar een betere toekomst”  629.678  1.353.581 

   1.851.644  2.585.416

Kortlopende schulden 

Crediteuren  77.599  255.868 

Belastingen en sociale verzekeringen  20.638  18.496 

Overlopende passiva  277.368  284.193 

   375.605  558.557

Totaal passiva   2.227.249  3.143.973
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De totale baten in 2018 bedragen €1.888.622. Dit is 

€18.289 meer dan in 2017. De totale lasten in 2018 

bedragen €2.572.964. Dit bedrag is €486.503 hoger  

dan de totale lasten in 2017. De extra uitgaven zijn 

bestemd voor het project “Kinderen bewegen naar  

een betere toekomst”. In 2018 zijn twee van de drie 

geplande sportoverkappingen gerealiseerd.

Na dotaties en onttrekkingen aan de bestemmings-

reserves en bestemmingsfondsen resteert in 2018 

uiteindelijk een positief saldo van €25.854. Dit bedrag  

is geheel aan de continuïteitsreserve toegevoegd.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 
  2018 BEGROTING 2018 2017 

(in euro’s) 

 

BATEN 

Baten van particulieren en bedrijven  296.104 345.000 332.540 

Baten van loterijorganisaties  634.953 625.000 642.796

Baten van andere organisaties zonder winststreven  175.750 200.000 256.699

Som van de geworven baten  1.106.807 1.170.000 1.232.035 

 

Baten als tegenprestaties voor de levering van

producten en/of diensten  259.067 325.000 294.485 

Subsidies van overheden  522.748 523.384 343.813

Som van de baten  1.888.622 2.018.384 1.870.333

 

LASTEN 

Wervingskosten  248.459 247.208 232.149 

Kosten beheer en administratie  65.915 57.767 53.580

Som van de lasten   314.374   304.975  285.729

 

Beschikbaar voor doelstellingen   1.574.248   1.713.409  1.584.604

Besteed aan doelstellingen  2.258.590 2.571.416  1.800.732

Saldo voor financiële baten en lasten   - 684.342   - 858.007 - 216.128

 

Saldo van financiële baten en lasten  1.381 2.500 4.970

Saldo van baten en lasten   - 682.961   - 855.507  - 211.158

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 
  2018 BEGROTING 2018 2017 

(in euro’s) 

 

Dit saldo is als volgt verdeeld: 

Onttrekking aan: 

Bestemmingsreserve 20 jarig bestaan  - - - 15.000

Bestemmingsfonds Koningsspelen  - - - 100.000

Bestemmingsfonds Nationale Postcode Loterij  - - - 200.000

Bestemmingsfonds “Kinderen bewegen naar  

een betere toekomst”  - 723.903 - 900.000 - 1.419

Toegevoegd aan: 

Bestemmingsfonds Nationale Postcode Loterij  - - - 

Bestemmingsfonds Koningsspelen  15.097 - - 

Bestemmingsreserve 20 jarig bestaan  - - - 

Bestemmingsfonds “Kinderen bewegen naar  

een betere toekomst”  - - -

 

Overige reserve  

Saldo van baten en lasten na bestemming resultaat; 

is dotatie aan Continuïteitsreserve  25.845 44.493 105.261

Saldo  - - - 

Toelichting op inkomsten en uitgaven
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Danone Nations Cup
De Danone Nations Cup geeft kinderen van de Krajicek Playgrounds 

de kans om te schitteren op een internationaal voetbalpodium. Via 

verschillende regiofinales plaatsten teams zich voor de landelijke finale 

in het ADO stadion in Den Haag. Het winnende team is door naar de 

internationale finale en zal in 2019 één van de teams zijn die Nederland 

mag gaan vertegenwoordigen in Barcelona.

SPORT
SOCIAL
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Namens alle  
kinderen op de  

Krajicek Playgrounds:  
heel erg bedankt!


