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Iedereen is jong geweest. Heeft buiten
gespeeld en weet hoe leuk dat is: vriendjes
maken, lekker bewegen en ontdekken.
Het lijkt zo gewoon, maar buiten sporten en
spelen is niet voor ieder kind vanzelfsprekend.
Juist voor die kinderen maakt de Krajicek
Foundation buiten sporten en spelen bijzonder.
Wij bieden kinderen in aandachtswijken
samen met gemeenten een sociaal veilige plek
(Krajicek Playground), intensieve begeleiding
(Krajicek Scholarshippers) en de kans op een
studiebeurs.
De Krajicek Foundation. Geen kind buitenspel.
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Buitenspelen en sporten is voor mij

Op dit moment leeft 12% van alle

altijd een vanzelfsprekendheid geweest.

kinderen in een gezin waar onvoldoende

De straat waar ik woonde in De Lier was

geld is voor sport. 3% van de kinderen

doodlopend en dus kon ik er altijd veilig

in aandachtswijken beweegt voldoende.

buitenspelen en sporten. Ik herinner

Daar doet de Krajicek Foundation wat

me nog goed dat ik als vijfjarig jongetje

aan.

bovenaan de trap stond te luisteren of
ik aan het einde van de werkdag de auto
van mijn vader hoorde. Zodra hij thuis
was, konden we samen gaan tennissen
en daagde ik hem uit om een partijtje
te spelen.

In dit jaarverslag vol persoonlijke
verhalen, foto’s en infographics geven
we je een overzicht van wat we in 2016
gerealiseerd hebben. We laten zien
wat de impact is van wat we doen op
kinderen in aandachtswijken, we geven

Hoewel wij vroeger thuis niet veel geld

een inkijkje in onze projecten en we

hadden, deden mijn ouders er alles

blikken vooruit op ons 20-jarig bestaan.

aan om mijn zus en mij te kunnen laten

Natuurlijk laten we ook zien waar het

sporten. Dat is wat ik ieder kind gun.

geld vandaan kwam en waaraan het

Want elk kind moet op een sociaal veilige

is uitgegeven.

plek onder begeleiding kunnen sporten
en spelen. Om dat mede te realiseren,
ben ik in 1997 de Krajicek Foundation
gestart.

RICHARD KRAJICEK
OPRICHTER KRAJICEK FOUNDATION
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Het begon in 1997. Richard Krajicek gaf – na zijn winst op

daar juist ook intensief begeleiden.

wekelijks activiteiten organiseren,

Wimbledon – een tennisclinic in een Haagse aandachtswijk.

Zij die positief opvallen, ontvangen van

begeleiden zij de kinderen ook tijdens

ons een studiebeurs. In ruil daarvoor

onze sportevenementen. Zij maken niet

150 enthousiaste kinderen die voor het eerst een tennisracket

organiseren zij activiteiten voor kinderen

alleen het verschil voor de kinderen,

vasthielden. Richard was geraakt door het plezier van de kinde-

en jongeren. En begeleiden zij hen om

maar ook voor de wijk.

zich óók op een positieve manier te ont-

ren, maar vooral ook geschokt door wat hij in hun wijk aantrof.

wikkelen. Daarmee zijn zij – onze Krajicek Scholarshippers - een inspiratiebron
voor andere kinderen in de buurt.

Voor het eerst zag hij met eigen ogen

Liesbeth Pruijs, directeur van de Krajicek

We zijn er trots op dat er 2016 114

dat heel veel kinderen in Nederland het

Foundation, legt uit wat de Krajicek

Krajicek Playgrounds verspreid over

moeten doen zonder een veilige plek,

Foundation doet voor kinderen in aan-

heel Nederland zijn waar dagelijks 4.250

dicht bij huis, om te spelen, te sporten

dachtswijken. “Met de Krajicek Founda-

kinderen sporten en spelen. Wij geloven

en om vriendjes te maken. Hij wilde

tion kiezen we voor een unieke aanpak:

namelijk heel sterk in de kracht van de

wat voor deze kinderen doen en ze een

niet alleen Krajicek Playgrounds aan-

184 Krajicek Scholarshippers die actief

betere toekomst bieden.

leggen i.s.m. gemeentes, maar jongeren

zijn op Playgrounds. Naast het feit dat zij
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We doen er dan ook alles aan om hen
op een positieve manier te helpen in hun
ontwikkeling. Van workshops, peptalks
van sporthelden, rollenspellen tot
1-op-1 gesprekken met onze regio
managers. En dat doen we niet alleen.
Dat doen we samen met onze partners
en alle mensen die de kinderen in aandachtswijken een warm hart toedragen,”
aldus Liesbeth Pruijs.
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MISSIE

VISIE

De Krajicek Foundation is de sport

De Krajicek Foundation en haar partners

De visie van de Krajicek Foundation op

foundation die kinderen en jongeren in

dragen daarmee bij aan een betere

de doelstelling kent vier kernpunten:

aandachtswijken intensief begeleidt en

toekomst van de Nederlandse jeugd, en

motiveert om dicht bij huis – met elkaar

daarmee ook aan een sportieve, sociale

– te spelen en te sporten. Zo kunnen zij

samenleving.

zich in een veilige omgeving op een gezonde en positieve manier ontwikkelen
en een inspiratiebron zijn voor de jeugd
in hun buurt.

1. De Krajicek Foundation beoogt
een breed ontwikkelingstraject te
bieden aan sportleiders en Krajicek

Krajicek Foundation.

Scholarshippers. Daardoor kunnen

Geen kind buitenspel.

zij goede begeleiding geven aan
kinderen en jongeren op de Krajicek
Playgrounds en daarnaast goede

3. Door samen met buurtbewoners de
sociale cohesie te bevorderen moeten
Krajicek Playgrounds uitgroeien tot
trekpleisters van de buurt, dé plek
waar buurtbewoners samenkomen.
4. De Krajicek Foundation beoogt
autoriteit te zijn op het gebied van
sociaal veilig sporten voor jongeren in
de openbare ruimte.

rolmodellen voor hen zijn.
2. De Krajicek Foundation wil, op
initiatief van buurt of Gemeente
als ook op eigen initiatief, Krajicek
Playgrounds blijven openen in
aandachtswijken om steeds meer
kinderen de kans te geven, dicht
bij huis en in een sociaal veilige
omgeving, te spelen en te sporten.
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‘Een klimrek, een wipwap en een evenwichtsbalk. Meer stond er niet op het
grasveldje bij onze flat. En veel meer
hadden we ook niet nodig. Elke dag
sleepten we een stapel grote geruite
kleden mee naar buiten. Eén kleed
over de evenwichtsbalk en je had een
huisje. Eentje over het grote ronde
klimrek, en er ontstond een compleet
appartementencomplex. En dan gingen we trouwen. Of naar ons werk.
Hele middagen. Tot mijn vader vanaf
het balkon riep: ‘Nadiiiiine! Eten!’ >
NADINE STEMERDINK, WETHOUDER VAN DE
GEMEENTE LEIDSCHENDAM-VOORBURG
OVER DE CREATIVITEIT VAN KINDEREN

Zelf hadden ze het vroeger thuis ook niet

een computerprogramma zelf hun speel-

heel breed. Maar buitenspelen kon altijd,

plein ontwerpen en intekenen. Rechts

vertelt Nadine Stemerdink (39), wethou-

onderin stond een zak geld in beeld, en

der van sport, openbare ruimte en werk

bij elk speeltoestel dat ze aanschaften

en inkomen in Leidschendam-Voorburg.

slonk die zak. Zo leren kinderen meteen

‘Kinderen zijn zo creatief. Als je ze zelf

dat het serieus geld kost als ze iets groots

laat nadenken en uitproberen, kunnen

kopen. De pilot werd een succes. Op het

ze de leukste dingen doen.’

speelterrein in Stompwijk, waar eerst

Meer en betere speelgelegenheden voor
kinderen in de buurt: daar is de wethouder altijd naar op zoek. Maar dan wel
samen met de kinderen uit de wijk. ‘Dat
sprak me meteen aan aan de Playgrounds
van de Krajicek Foundation: dat er
Scholarshippers staan die samen met de
kinderen activiteiten ondernemen. Want
een plein neerleggen, dat kan iedereen.

nauwelijks iemand kwam, is het nu gezellig druk. En er is niet eens iets heel wilds
aangeschaft: gewoon een ouderwetse
hinkelbaan, een draaimolen en een hut.
Maar álle kinderen hebben erover meegedacht. Ook de andere speelterreinen
worden nu op deze manier ingericht. En

stotter – als geen ander hoe fijn het is als

heb altijd mensen om me heen die zorgen

er komt een tweede Krajicek Playground

je kunt zijn wie je bent. Als je gewoon mee

dat ik met beide benen op de grond blijf.’

in Voorburg.’

kunt doen, ook al ben je wat rustiger, of

Maar een plein tot leven brengen, dat

Zijn wie je bent

gebeurt als je er kinderen bij betrekt.’

‘Terugkijkend was ik in mijn jeugd al de-

‘Wij hebben als volwassenen veel te lang
voor kinderen bepaald wat ze leuk vinden.
Inmiddels gaat het hier in de gemeente
Leidschendam-Voorburg helemaal anders. In een pilot lieten we kinderen via

‘1 OP DE 8 KINDEREN
GROEIT OP IN ARMOEDE –
WIJ HELPEN ZE OM TÓCH
TE KUNNEN SPORTEN’

gene die het voortouw nam, en iedereen
erbij betrok. Als er nog niemand buiten
was, liep ik de deuren langs om overal

onzekerder, of kun je niet zo goed sporten. Ook op de Krajicek Playground zien
we nu kinderen bewegen die we eerst
nooit zagen. Langzaamaan ontdekken ze
hoe leuk het is. En hoe gezellig.’

Littekens geen bezwaar
‘Het speelveldje uit mijn jeugd is nooit
helemaal uit beeld verdwenen. Toen we
ouder werden en uit gingen, zochten we
elkaar er na het stappen ook weer op.
De cirkel was rond. Iedereen wist dat wij

aan te bellen. Oók bij de kinderen die wat

‘En het is niet alleen leuk, samen sporten

het waren, en als we te hard kletsten,

minder makkelijk uit hun schulp kwamen.

vormt je ook. De tranen die gevloeid heb-

dan werd er gewoon wat van gezegd.

Ik weet zelf met mijn spraakgebrek – ik

ben in de sporthal, mijn thuishonk later

En deden we rustiger. Mensen zijn zo

in mijn jeugd, had ik niet willen missen.

voorzichtig geworden. Láát kinderen een

Ik heb er leren omgaan met verlies en

beetje aanklooien. Láát ze een keer uit de

tegenslagen. Leren incasseren. Ik was een

bocht vliegen of uit een boom vallen.

jaar of 14, we volleybalden inmiddels op

Daar worden ze creatief van. Ik kan

nationaal niveau, toen de trainer tegen

aan mijn knieën nog steeds zien welke

me zei: “Je bent de beste van het team,

bomen ik beklom. Niks mis met een

maar je houding staat me niet aan.

paar littekens.’

Dus de komende drie wedstrijden zit
jij op de bank.” Later zag ik het wel.
Dat ik naast mijn schoenen ging lopen.
Dus hij had gewoon gelijk. Die les heb ik
ook in mijn huidige werk meegenomen: ik
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Ieder kind heeft het recht om
in Nederland onder begeleiding buiten te sporten en
te spelen. De Krajicek
Foundation vindt dat
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‘Mijn vader was een Fries. Dus als er
vorst in de lucht zat, zette hij meteen
het platje achter het huis onder water.
Hoe oud was ik, twee, drie?
Hup, achter die stoel aan.
Later schaatste ik toertochten, maar
het werd nooit echt wat, met die rotte
enkels en slechte techniek van mij.
Maar lag er sneeuw, dan stond ik als
eerste met mijn slee op de hoogste
heuvel van de Scheveningse Bosjes.
Staand naar beneden!’ >
PIETER WINSEMIUS, BESTUURSVOORZITTER
KRAJICEK FOUNDATION
OVER DE INTENSITEIT VAN DE KINDERTIJD

Hij groeide op in een ‘gouden’ buurt. Dat

Er was een buurman die altijd wat te zeu-

het voor kinderen in kwetsbare buurten

ren had. We maakten zelfs een gedicht

heel wat moeilijker is om doeltjes op

op hem: ‘Meneer van Diggelen/Zit te

straat te zetten of van hellingen af te

biggelen/Op zijn stoeltje voor het raam.’

racen, daar kon Pieter Winsemius (75)

Er is nooit een bal door de ruit gegaan

zich als minister van VROM en lid van

maar toch had ik tegen mijn zestiende

de Wetenschappelijke Raad voor het

twee keer voor de kantonrechter gestaan.

Regeringsbeleid al flink druk om maken.

Vanwege het hockeyen op straat!’

Nu is hij voorzitter van het bestuur van
de Krajicek Foundation. ‘Ik zag dat je er
wél iets aan kunt doen. Daar wil ik graag
mijn bijdrage aan leveren.’

‘In je tienerjaren beleef je alles zo intens.
Ik kan je nog steeds blind vertellen waar
de putten in de straat liggen. We gebruik-

‘LEER JE OP HET
SPORTVELD: IK GA DOOR,
DAN ZET JE JE HELE
LEVEN DOOR’

ten ze als doelen. Maar de hockeybal

Ik ben opgegroeid in de wijk Belgisch Park

paste er doorheen, dus dat betekende

in Scheveningen. Brede straten, mooie

veel putdeksels lichten. Het parcours

pleintjes: die waren van ons, daar speel-

door de Scheveningse Bosjes vlakbij

den we. De hele dag. Voetbal, hockey, in

huis: elk heuveltje wisten we te liggen,

de zomer cricket. We waren vliegensvlug

elke uitstekende tak te ontwijken. We

met het verplaatsen van de wickets, de

organiseerden er fietsraces. De kleintjes

doelen. Dat was nodig ook, want het

kregen een enórme voorsprong. En dan

mócht niet, midden op straat.

crossen maar.’

‘Later gingen we aan echte dikke banden

‘De grootste levensles leerde ik tijdens

races meedoen. Een van mijn vrienden

het hardlopen. Na de middelbare school

was zo snel, die won zelfs van de jongens

ging ik met een uitwisseling naar Amerika,

uit de Maasstraat. Dat was de rooie buurt,

in een pleeggezin. Daar liep ik hard, en

en daar gingen ze hard hoor. Om van die

mijn specialiteit was de mijl:

jongens te winnen moest je ze alle boch-

vier rondes op de atletiekbaan.

ten snijden. Ik was beter in hardlopen.’

Elke afstand heeft zijn eigen moeilijke

Vormende jaren
‘De intensiteit van die jaren, dat gevoel
raak je nooit meer kwijt. Dat vind ik
zo mooi aan de Krajicek Foundation:
kinderen worden meegenomen op een
leeftijd waarop ze nog heel beïnvloedbaar
zijn. Ze leren dingen die ze nooit meer
vergeten. Dat waren de jaren waarin ik
leerde dat het samen veel leuker is dan
alleen. Waarin we leerden op elkaar te
bouwen. Ik kan nog steeds slecht tegen
mijn verlies. Ik hou nog steeds van hardlopen. De kiem voor al die vaardigheden
en eigenschappen is in de straten van mijn
jeugd gelegd.’

moment, en bij de mijl is dat de derde
ronde. Bij de derde ronde ga je dood.
Dan moet je kiezen: ga je door, of stop
je? Zet je door met wat pijn, of sukkel
je ‘m uit? Bij mijn afscheid schreef mijn
Amerikaanse pleegvader: denk altijd aan
de derde ronde. Als je kapot bent,
kun je nog verder. Die derde ronde komt
heel vaak voorbij in het leven.
Tijdens je studie, op het werk, tijdens de
marathon. Hap je door en krijg je ‘t voor
elkaar? Of leer je jezelf aan om te stoppen
– en stop je vervolgens ook heel makkelijk? Als je leert: ik ga door, dan zet je je
hele leven door op momenten waarop je
de muur raakt.’
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In 2014 bereidden we een nieuw meerjarenbeleidsplan voor,
dat loopt van 2015 – 2018. Hieronder geven we een beknopt
overzicht van de resultaten die we in 2016 hebben behaald
ten opzichte van de doelen die wij ons hebben gesteld in
het meerjarenbeleidsplan.

DOEL #1

DOEL #2

Minimaal 5 nieuwe Krajicek

Jaarlijks ontvangen 180 jongeren

Playgrounds openen.
Resultaat

een studiebeurs van de Krajicek
Foundation.

In 2016 hebben we 8 nieuwe

Resultaat

Krajicek Playgrounds geopend.

In 2016 ontvingen 184 Krajicek

Verbeterpunten

Scholarshippers een studiebeurs.

Meer focus op gemeenten waar

Verbeterpunten

op dit moment nog geen Krajicek

I.s.m. gemeenten nog kritischer

Playground is.

kijken naar het aannamebeleid en
meer focus op vrouwelijke Krajicek
Scholarshippers.
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DOEL #3

DOEL #4

DOEL #7

DOEL #8

Dagelijks sporten en spelen

75% van Sportleiders voelt zich

Goede samenwerking met

Verhogen van de sociale veiligheid

4.250 kinderen op de Krajicek

positief verbonden met Krajicek

gemeentes onderhouden.

op de Krajicek Playgrounds.

Playgrounds.

Foundation.

Resultaat

Resultaat

Resultaat

Resultaat

Invoering regiomanagement en

Uit tevredenheidsonderzoek is

Intern onderzoek toont aan dat

Respondenten geven in intern on-

nauwer contact komen ten goede

gebleken dat 97,4% van de kinderen

deze aantallen gehaald worden.

derzoek aan dat 75% zich verbonden

aan relatie met beleidsmedewerkers

een positief gevoel heeft op de

Dit is te danken aan de toename

voelt met de Foundation.

bij gemeenten.

Krajicek Playground. Meisjes zijn

Verbeterpunten

Verbeterpunten

Intensiever contact onderhouden en

Meer formele en informele

Verbeterpunten

meer communicatie.

contactmomenten inbouwen.

Het percentage meisjes dat komt

van het aantal Krajicek Playgrounds
en Krajicek Scholarshippers.
Verbeterpunten

minder positief.

Het percentage meisjes dat komt

sporten en spelen op de Krajicek

sporten en spelen op de Krajicek

Playground blijft achter. Meer acti-

Playground blijft achter. Vanaf 2017

viteiten voor meisjes en meer vrou-

is dit een speerpunt in het beleid.

DOEL #6

DOEL #9

Enthousiasmeren kinderen en

Sociale cohesie op en rondom

jongeren op Krajicek Playgrounds.

Krajicek Playgrounds verhogen.

Resultaat

Resultaat

Het aantal kinderen op de Krajicek

Uit onderzoek blijkt dat 80% van de

betrokken bij Krajicek Foundation.

Playgrounds blijft groeien evenals

kinderen op 5 minuten of minder

de deelname aan onze SportEvents

afstand van de Krajicek Playground

Resultaat

(8.000 kinderen namen deel).

woont. De meeste kinderen komen

DOEL #5
75% van Krajicek Scholarshippers is

Intern onderzoek toont aan dat 69% van
de respondenten zich positief verbon-

Verbeterpunten

3x in de week.

Het percentage meisjes dat deel-

Verbeterpunten

neemt aan onze events blijft iets

Meer focus op de inzet van vrijwil-

Verbeterpunten

achter. Vanaf 2017 is dit een speer-

ligers op de Krajicek Playground.

Meer informele contactmomenten

punt in het beleid.

Hiermee wordt in 2017 gestart.

den voelt met de Krajicek Foundation.

welijke Krajicek Scholarshippers.
Vanaf 2017 is dit een speerpunt in
het beleid.

DOEL #10
25% Krajicek Scholarshippers blijft
betrokken bij de Krajicek Foundation
als scholarship gestopt is.
Resultaat
Dit percentage is niet gehaald.
Verbeterpunten

creëren met Krajicek Scholarshippers en

Meer focus en inspelen op de be-

nauwer betrekken bij programmering.

hoeften van de alumni groep.
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BIJZONDER
IN 2016
8 KRAJICEK
PLAYGROUNDS
GEOPEND

184 STUDIEBEURZEN VOOR
JONGEREN

Wij zijn trots dat steeds meer

In oktober kwamen vele Krajicek

gemeenten geloven in onze aanpak.

Scholarshippers, Sportleiders en

In 2016 zijn er maar liefst 8 Krajicek

vrijwilligers bijeen op Sportcentrum

Playgrounds geopend in Arnhem, Breda,

Papendal voor de Krajicek Kick Off 2016

Drachten, Leidschendam-Voorburg,

- 2017. Naast een inspirerend verhaal

Utrecht, Rheden, Wageningen en

van Richard Krajicek en Edith Bosch

Zaandam. Geen enkele Krajicek

deden de deelnemers veel inspiratie

Playground is gelijk. In overleg met en

en kennis op tijdens de verschillende

naar behoefte van buurtbewoners wordt

workshops. De Krajicek Scholarshippers

de Krajicek Playground ontwikkeld.

ontvangen een studiebeurs in ruil voor

Zij bepalen bijvoorbeeld of er baskets

het organiseren van tenminste 100 uur

komen, welke ondergrond er moet

aan sport- en spelactiviteiten op de

komen te liggen en of de kinderen er

Krajicek Playground in hun wijk.

moeten kunnen tennissen of niet.
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BIJZONDER
IN 2016
1E GLOW IN THE
DARK KRAJICEK
PLAYGROUND

4-JARIG
PARTNERSHIP
MET NIKE

MEER DAN
1,2 MILJOEN
KINDEREN

LIFE SKILLS
I.S.M.
ABN AMRO

In Rotterdam is op vrijdag 16 september

Het grootste sportmerk van de wereld

Koning Willem-Alexander en

In mei organiseerden wij in

de eerste ‘glow in the dark’ Krajicek

en de Krajicek Foundation zijn in 2016

Koningin Máxima openden op 21

samenwerking met ABN AMRO en

Playground geopend. Het eerste

een samenwerking gestart om zoveel

april de Koningsspelen op basisschool

AJAX de tweede Krajicek Life Skills

Glow in the Dark – basketbalveld in

mogelijk kinderen in aandachtswijken

Drostenburg - een school voor leerlingen

dag op Sportcomplex De Toekomst in

de openlucht bevindt zich op Krajicek

onder begeleiding van Krajicek

met een chronische ziekte en/of

Amsterdam. Meer dan 100 Krajicek

Playground Schuttersveld in de wijk

Scholarshippers te laten sporten.

handicap – in Amsterdam. In 2016

Scholarshippers, Sportleiders en

deden 1.255.619 miljoen kinderen

vrijwilligers volgden de workshop

afkomstig van 5.986 scholen mee. Dit

‘Non-verbale communicatie’, kregen een

zijn scholen in het primaire onderwijs

peptalk van oud-international Ronald

in Nederland, het Caribisch gebied en

de Boer en ontvingen tips & tricks van

Nederlandse scholen in het buitenland.

AJAX-trainers over hoe ze het beste een

De 4e editie was een prachtig voorbeeld

training kunnen opbouwen.

Crooswijk. Een geweldige plek die
er – naast een speelcontainer en
freerunparcours – op verzoek van de
jongeren uit Crooswijk is gekomen.
BuurtLAB heeft het initiatief hiervoor
genomen. Het Job Dura Fonds en de
Gemeente Rotterdam vonden dit zo

Nike, dat haar Europese hoofdkantoor
heeft in Hilversum, stelt sportkleding
ter beschikking aan de Krajicek
Scholarshippers en medewerkers van de
Krajicek Foundation en levert daarnaast
een financiële bijdrage.

van hoe iedere school op een eigen,

speciaal dat we gezamenlijk de aanleg

passende manier invulling geeft aan

mogelijk hebben gemaakt.

de Koningsspelen. De organisatie van
de Koningsspelen is in handen van de
Krajicek Foundation en de Johan Cruyff
Foundation.

30 KRAJICEK FOUNDATION JAARVERSLAG 2016

KRAJICEK FOUNDATION JAARVERSLAG 2016 31

BIJZONDER
IN 2016
8.000 KINDEREN
OP KRAJICEK
SPORTEVENTS

TALENTEN
ONTVANGEN
STEUN

MOOIE
OPBRENGST
GALA

100 MEIDEN
OP HET EERSTE
MEIDEN EVENT

Naast activiteiten op de Krajicek

Talentvolle kinderen van Krajicek

De 14e editie van het Krajicek

Op zondag 18 september is het

Playgrounds proberen we via onze

Playground Reigersbos in Amsterdam

Foundation Gala dat in november

Friendship Sports Centre in Amsterdam

SportEvents de kinderen ook de

en Krajicek Playground Breekpunt

plaatsvond in Grand Hotel Huis ter Duin

voor het eerste Krajicek MeidenEvent

mentale, sociale en fysieke voordelen

in Den Haag – die behoren tot de

heeft maar liefst €359.450,- opgeleverd.

omgetoverd tot een geweldige plek waar

van het in teamverband sporten mee te

Nederlandse tennistop, maar waarvan

Naast optredens van onder andere Alain

meiden van de Krajicek Playgrounds een

geven. Tijdens en rondom de Krajicek

de ouders onvoldoende middelen

Clark, Krajicek Scholarshipper Julie en

mooie dag konden beleven. Het was een

Tennis Tour, de Krajicek Basketball

hebben om de trainingen te betalen

DJ Floris van Oranje en Dennis van der

geweldige dag!

Tour, de Krajicek Streethockey Tour, de

– komen sinds 2016 in aanmerking

Geest werden er unieke kavels geveild

Danone Nations Cup (voetbal) en het

voor financiële steun van de Krajicek

onder leiding van veilingmeester Ruben

Een dag vol sportclinics waaronder een

Meidenevent leren we kinderen o.a.

Foundation. In 2016 zijn er 3 meisjes

Nicolai.

hockeyclinic en een smashball clinic van

doelen te stellen, samen te werken,

van Krajicek Playground Reigersbos

de Nevobo, een beauty workshop en

doorzettingsvermogen te ontwikkelen

aanvullend financieel ondersteund door

een lekkere lunch. Meer dan 100 meiden

en om te gaan met winnen en verliezen.

de familiestichting Huyskes-van Doorne.

in de leeftijd van 10 t/m 16 jaar en rond

In 2016 namen er meer dan 8.000

de 40 begeleiders waren aanwezig in

kinderen deel aan onze sportevents en

Amsterdam.

jaarlijks blijft dit aantal groeien.
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BIJZONDER
IN 2016
KRAJICEK FOUNDATION
IN KOPGROEP NIEUWE
REGELING CBF

GREGORY SEDOC

In september ontving Liesbeth Pruijs,

In zijn rol als ambassadeur gaat Gregory

onze directeur, uit handen van Roline de

Sedoc kinderen en jongeren uit

Wilde van het CBF (de toezichthouder

aandachtswijken inspireren en

van de goededoelensector) de

motiveren om te sporten. Sedoc was

erkenning ‘goed doel’. De erkenning

jarenlang één van de gezichten van

vervangt de vroegere keurmerken

de Nederlandse atletiek. Veelvuldig te

van het CBF en andere organisaties.

bewonderen op internationationale

“Iedereen kan nu meteen zien dat een

kampioenschappen met als

goededoelenorganisatie de boel op orde

hoogtepunten maar liefst drie keer

heeft en helder communiceert over wat

deelname aan de Olympische Spelen en

ze bereikt,” aldus directeur Roline de

de Europese titel op de 60 meter horden

Wilde van het CBF.

in 2007.
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‘Weekend! Dat betekende: lekker de

bossen in. In Rusland, waar ik opgroeide, is de natuur nog ruig. Riviertjes,
heuvels, dikke oude bomen, we wandelden en klauterden, sprongen en
klommen. Mijn vader had een drukke
baan en ik vond het heerlijk om hem
die weekenden voor mezelf te hebben.
Met winters weer – wat het een groot
deel van het jaar was – gingen we
cross country skiën langs de oevers.
Tintelend, opgeladen en met rode
wangen kwamen we thuis.’ >
ELENA KORF, DIRECTOR NIKE
GLOBAL COMMUNITY IMPACT EUROPE
OVER DE ENERGIE DIE BEWEGEN GEEFT

Elena Korf heeft zelf van jongs af aan er-

ze al aan sport deden moest ’t het liefst

varen hoe je batterij oplaadt van samen

vrouwelijk zijn, zoals turnen of kunst-

actief zijn in de buitenlucht. Haar baan

schaatsen.’

als Director Global Community Impact
Europe bij Nike geeft haar de kans die

‘Richard Krajicek wil álle kinderen de

vonk ook bij anderen te laten oversprin-

kans geven om te sporten en dat past

gen. ‘Actieve kinderen functioneren op

helemaal bij Nike. Ook wij geloven in de

alle fronten beter. Het is geweldig daar

kracht en passie die sporten en spelen

samen met de Krajicek Foundation meer

geeft. Niet alleen omdat je er fysiek

ruimte voor te scheppen.’

sterker van wordt en samen plezier hebt,
maar ook omdat je op het sportveld

‘DE MIDDELBARE SCHOLIEREN
DIE WÉL VOLDOENDE BEWEGEN –
SLECHTS 10% - KREGEN OP TIJD
DE KANS HET PLEZIER VAN SPORT
TE ONTDEKKEN.’

‘Direct voor de deur was het bij ons ook

allerlei andere levensvaardigheden traint.

gewoon een en al beton. Blokken met

Het potentieel van kinderen kan zich

flats, garages, een paar winkeltjes, en

ontplooien: ze leren voor zichzelf opko-

daartussen de grasveldjes met een klim-

men, samenwerken, elkaar aanmoedigen,

rek en een wipwap. Maar we bedachten

omgaan met verlies en dóórgaan. Ik heb

Maar quality time doorbrengen is nu

En dat werkt het beste met programma’s

altijd wel iets. Met verstoppertje of

zelf heel wat angsten overwonnen op de

vaak: lekker samen eten, gezellig shop-

waarin plezier voorop staat, zoals bij

tikkertje konden we ons uren verma-

smalle muurtjes en boomstammen over

pen of met het hele gezin voor de tv.

de Krajicek Foundation. Als ze eenmaal

ken. Sportverenigingen waren er niet in

woest stromende riviertjes.’

Daar moeten we echt iets anders op gaan

verliefd worden op een sport, willen ze

bedenken. Voor het eerst sinds lange tijd

niet meer zonder. Zelf ben ik dankzij

de streek in Rusland waar ik woonde.
Gestructureerd sporten kwam later pas,

Quality time

is de levensverwachting van onze kinde-

mijn werk gaan hardlopen. Ik had nooit

op school – daar speelde ik volleybal. En

‘Ik heb genoten van die bergtochten

ren lager dan die van ons. Vijf jaar lager

gedacht dat het zo verslavend zou zijn.

wat we nu in veel landen nog steeds zien,

vroeger. Samen naar buiten: het is een

maar liefst! En dat komt vooral doordat

Ik ben het echt voor mijn plezier gaan

speelde in onze omgeving destijds sterk:

even eenvoudige als leuke manier om

kinderen chronisch te weinig bewegen.

doen, maar het blijkt ook een fantasti-

meisjes waren minder sportief, en als

allemaal in beweging te komen.

sche manier om de stress te laten zakken
Met alle gevolgen van dien: diabetes,

en zelfvertrouwen te kweken. Ik heb

overgewicht, hart- en vaatziekten.

inmiddels 4 halve marathon-medailles

Slechts een derde van de kinderen krijgt

aan mijn muur hangen! Vaak zien mensen

genoeg beweging, en van de meiden de

het als een eenzame sport – ik merk juist

helft: maar 15 procent. En tegen de tijd

hoe gezellig samen hardlopen is. Ik ren

dat ze naar de middelbare school gaan, is

met een clubje hier op mijn werk. Elke

zelfs nog maar 10% actief.’

woensdag trekken we rond lunchtijd
allemaal onze hardloopschoenen aan.

Instant ontspanning

Het is een mooie manier om samen lol te

‘Samen met onze partners proberen we

hebben. En daarna gaat het werk twee

kinderen weer in actie te krijgen.

keer zo hard.’

KRAJICEK FOUNDATION JAARVERSLAG 2016 39

S
R
E
N
T
R
A
P
ONZE
Structurele samenwerkingen met het bedrijfsleven, de overheid en
sportbonden zijn voor de Krajicek Foundation van essentieel belang.
Door de krachten te bundelen, financiële

nieuwe partners aan ons hebben

middelen ter beschikking te stellen en

kunnen binden.

kennis en kunde te delen, kunnen wij de
kinderen en jongeren in aandachtswijken
samen helpen aan een betere toekomst.

De Krajicek Foundation zou haar werk
niet kunnen doen zonder de financiële
steun van de partners en haar donateurs.

We zijn trots dat veel van onze partners
ons trouw blijven en dat we ook in 2016

ONZE PARTNERS

NATIONALE
POSTCODE
LOTERIJ

ABN AMRO

De Krajicek Foundation is sinds 2015

Als Partner van de Toekomst in de

vaste beneficiënt van de Nationale

domeinen Sport, Educatie, Kunst

Postcode Loterij. In 2016 hebben

& Cultuur en Ondernemerschap

we naast onze reguliere bijdrage

wil ABN AMRO talent ontdekken,

van €500.000 ook een bedrag van

ontwikkelen en bekronen. Daar sluit

€1.355.000 ontvangen uit de extra

het Scholarshipprogramma van de

trekking. Dit fantastische bedrag hebben

Krajicek Foundation naadloos bij aan.

wij ontvangen voor het project ‘Kinderen

ABN AMRO is sinds 2003 een zeer

bewegen naar een betere toekomst’.

belangrijke, strategische partner en

In dit project gaan we drie Krajicek

hoofdsponsor.

Playgrounds overkappen waardoor
GEASSOCIEERD
LID NOC*NSF
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kinderen 365 dagen per jaar beschut
buiten kunnen sporten en spelen.
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VRIENDENLOTERIJ

DANONE

NIKE

TOMTOM

De VriendenLoterij – partner sinds 2004

Danone is sinds 2008 partner van de

Nike is tot en met 2019 partner van

Sinds 2015 is TomTom partner van de

- steunt maatschappelijke initiatieven

Krajicek Foundation. Het partnership is

de Krajicek Foundation. Het grootste

Krajicek Foundation. Samen slaan we

die mensen met onvoldoende middelen

tweeledig. Naast een financiële bijdrage

sportmerk van de wereld en de Krajicek

de handen ineen om nog meer kinderen

of mogelijkheden een steuntje in de rug

werken beide partijen ook samen om

Foundation zijn de samenwerking

in beweging te krijgen en jongeren te

geven. Zodat zij voluit mee kunnen doen

de Danone Nations Cup te organiseren

gestart om zoveel mogelijk kinderen

helpen zich positief te ontwikkelen.

in de samenleving en een volwaardig

in Nederland. Dit is het officieuze

in aandachtswijken onder begeleiding

leven kunnen leiden. Ook steunt zij

wereldkampioenschap voor voetballers

van Krajicek Scholarshippers te laten

Mike Weerts, Ramon Beuk, Joelle

mensen en organisaties in hun ambitie

in de leeftijd van 10 – 12 jaar.

sporten. Nike, dat haar Europese

Witschge en Robert Leroy hebben

om een bijdrage aan de maatschappij

hoofdkantoor heeft in Hilversum,

in november 2016 voor de Krajicek

te leveren. Loterijdeelnemers hebben

stelt sportkleding ter beschikking

Foundation de marathon van New

de mogelijkheid om voor de Krajicek

aan de Krajicek Scholarshippers

York gelopen. TomTom heeft de lopers

Foundation mee te spelen. Dankzij die

en medewerkers van de Krajicek

gesteund en producten ter beschikking

deelnemers ontvingen wij uit handen

Foundation en levert daarnaast een

gesteld. Alle vier hebben zij de klassieke

van de VriendenLoterij tijdens het Goed

financiële bijdrage.

afstand 42 kilometer en 195 meter op

Geld Gala een geweldig bedrag van

zondag 6 november door de straten van

€73.194.

New York tot een goed einde gebracht.
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PEUGEOT

VAESSEN

NIJHA

PULASTIC

In 2016 zijn PEUGEOT en de Krajicek

Vaessen en de Krajicek Foundation

Nijha en de Krajicek Foundation

Evenals de Krajicek Foundation

Foundation een partnership aangegaan.

werken sinds 2009 samen en hebben

hebben in 2016 hun partnership

heeft Pulastic als doel alle kinderen

De financiële steun van PEUGEOT aan

in 2016 de samenwerking tot en met

verlengd tot en met 2017. Sinds 2004

in Nederland veilig te kunnen laten

de Krajicek Foundation zal o.a. ten

2018 verlengd. “Investeren in kansen

werken de ontwerper en inrichter van

bewegen en sporten. Pulastic –

goede komen aan de Krajicek Tennis

voor kinderen met sport als vliegwiel;

beweegruimtes en de foundation nauw

marktleider in sportvloeren - is dan ook

Tour: een tennis evenement voor

dat is wat de Krajicek Foundation en

samen. Naast een financiële bijdrage

al jaren een toegewijde partner van de

kinderen die regelmatig komen sporten

sportbouwer Vaessen eensgezind

zijn beide partijen een innovatieve pilot

foundation.

en spelen op de Krajicek Playgrounds.

verbindt,” aldus Tom Haagmans,

gestart rondom het beweegconcept

Directeur Vaessen. Bouwbedrijf

MobieZ dat ontwikkeld is door

Vaessen richt zich specifiek op de

Nijha. Het idee achter MobieZ is dat

ontwikkeling, bouw en het onderhoud

eigentijdse materiaalsets rouleren tussen

van maatschappelijk vastgoed. Op

locaties – in dit geval drie Krajicek

het gebied van de realisatie van

Playgrounds in Rotterdam – en daar een

sportaccommodaties zijn zij marktleider.

periode beschikbaar zijn. Een verrijking
van de sportactiviteiten op de Krajicek
Playgrounds.
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De Krajicek Foundation gelooft in structurele, lange termijn

Fonds 1818

samenwerkingen. Op die manier kun je samen echt het verschil

Ook in 2016 heeft de Krajicek

maken voor kinderen in aandachtswijken. Zo is Grand Hotel

financiële steun ontvangen. Zo heeft

Foundation van verschillende fondsen

Huis ter Duin al jarenlang trouwe partner en sinds 2014 is

Fonds 1818 – een fonds dat projecten

Yearth, een toonaangevend bedrijf op het gebied van trainingen

cultuur, natuur, milieu en educatie in

op het gebied van zorg, welzijn, kunst,

en seminars, verbonden aan de Krajicek Foundation.

de regio Den Haag steunt - € 9.000

In 2016 is de onderlinge samenwerking met Heuvelman Sound

van Krajicek Playgrounds in Delft,

beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling

& Vision B.V. met drie jaar verlengd. Heuvelman zal de komen-

Zoetermeer en Leiden. Met dit bedrag

de jaren het beeld, licht, geluid, camera-registratie en content

en acht sportpakketten gefinancierd.

Tevens heeft Fonds1818 € 17.000,-bijgedragen aan de herinrichting van
de basketbal- en voetbalvelden in de
wijk Prinsenhof in Leidschendam welke
zijn getransformeerd tot een Krajicek
Playground waar wijkbewoners onder
begeleiding van Krajicek Scholarshippers
naar hartenlust met elkaar kunnen
sporten en spelen. De feestelijke
opening vond plaats op 1 september.

hebben zij vier Krajicek Scholarshippers

creatie voor het Krajicek Foundation Gala verzorgen.
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Schiefbaan Hovius
Vermogensfonds Schiefbaan Hovius heeft
in 2016 €25.000 beschikbaar gesteld voor
sportbegeleiding op Krajicek Playground
Ketelveld in Den Haag waarmee het
project van 4 jaar in 2016 is voltooid.

€10.000 3 tennistalenten van Krajicek

De Stichting heeft €3.500 gedoneerd

2016 €5.250 uitgekeerd aan de Krajicek

Playground Reigersbos in Amsterdam.

voor het project ‘ Haagse Krajicek

Foundation voor 3 studiebeurzen van

Deze kinderen – waarvan de ouders

Scholarshippers’.

Krajicek Scholarshippers in deze regio.

ASML Foundation
De ASML Foundation - een bedrijfsfonds
van het gelijknamige high-tech bedrijf
- richt zich op het verbeteren van de
zelfredzaamheid van jongeren in de
leeftijd van 8-14 jaar. Zij steunen het
Krajicek Scholarship programma in
Brabant gedurende 5 jaar (2016 – 2020)
voor €10.500 per jaar.

Stichting Boschuysen
Deze stichting - voortgekomen uit een
nalatenschap in 1564 van het Haagse
echtpaar Crispijn en Agnyese van
Boschuysen – heeft €4.000 toegekend
aan het project ‘Haagse Krajicek
Scholarshippers’.

Stichting Levi Lassen
De Stichting Levi Lassen heeft een bedrag
van €7.500 geschonken waarmee we 4
studiebeurzen kunnen financieren voor
Haagse Krajicek Scholarshippers. De
Stichting richt zich in het bijzonder op het
stimuleren van sociale verandering door
het vergroten van sociale en economische
rechtvaardigheid in Israël en Nederland
(Den Haag).

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.

Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen
Deze stichting verstrekt in de regio
Schiedam en Vlaardingen donaties aan
organisaties die zich inzetten voor de
maatschappij. De stichting heeft in

Donaties
In 2016 ontving de Krajicek Foundation
€69.798 uit fondsenwervende activiteiten
van bedrijven en particulieren. SAP –
marktleider in bedrijfssoftware – heeft
een groot deel van dit bedrag opgehaald
door middel van de jaarlijkse sponsorrun
‘Run like never before’. De opbrengst van
die sponsorrun was €23.315. Via Kiwanis
Den Haag – een wereldwijde organisatie
van vrijwilligers die zich inzet voor het
verbeteren van de wereld – ontvingen wij
€10.000.

Stichting Huyskes - Van Doorne
Deze familiestichting steunt gedurende
5 jaar (2016-2020) voor een bedrag van
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niet voldoende middelen hebben om de
trainingen te betalen - behoren tot de
Nederlandse tennistop.
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THEMA’S
IN 2017

Nog betere en meer begeleiding op nog meer Krajicek Playgrounds
realiseren met nog meer partners. Met een focus op meiden.
In het kort komt het daar op neer in ons jubileumjaar 2017.
Concreet betekent dit dat we in 2017 dagelijks 4.500 kinderen
onder begeleiding van Krajicek Scholarshippers kunnen laten
sporten en spelen, jaarlijks 190 jongeren een studiebeurs kunnen
verstrekken en 120 Krajicek Playgrounds verspreid hebben over
heel Nederland.
Software

Meidensport

Wij willen Krajicek Scholarshippers en

Meidensport is in 2017 een speerpunt

de kinderen op de Krajicek Playgrounds

binnen ons beleid. 20% van de kinderen

helpen in hun ontwikkeling en nog meer
aan ons binden. Daarnaast willen we op
bestaande Krajicek Playgrounds de kwaliteit van de begeleiding en activiteiten

in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar die op
de Krajicek Playgrounds komen sporten
en spelen is meisje.

verhogen en Sportleiders en Krajicek

Dit percentage willen we verhogen door:

Scholarshippers motiveren en faciliteren

• Proactief vrouwelijke Krajicek

door middel van trainingen.

Scholarshippers (rolmodellen)
te scouten en in te zetten op

Hardware
We willen het aantal Krajicek
Playgrounds in aandachtswijken
verder uitbouwen.

Krajicek Playgrounds
• Girls only activiteiten te organiseren
op Krajicek Playgrounds
• Workshops te organiseren voor
vrouwelijke Krajicek Scholarshippers

Buurt
Wij willen bijdragen aan de sociale
cohesie op en rond de Krajicek
Playgrounds en dus in de buurt.
De vrijwilligers spelen hierbij een
belangrijke rol. In 2017 gaan we gericht
aan de slag met deze doelgroep.
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‘Een vrije trap. Ik was een jaar of tien.
De jongens op het voetbalveld waren
al zeventien, achttien. “Neem jij ’m
maar!” Het was stil. Ik legde de bal op
z’n plek en keek. Hij had geen handschoenen aan. Ik nam een aanloop en
schopte. Hard. Zo hard, hij hield ’m
maar net. Met grote ogen kwam hij
naar me toe. “Wauw! Dat was echt
een mooie trap. Mijn handen gloeien!
Doe je morgen weer mee?”’ >
KRAJICEK SCHOLARSHIPPER
SOUHAILLA AGARMAOINE
OVER STOERE MEIDEN

Voor een stage organiseerde ze een

flinke boost. We gingen door tot onze

meidenactiviteit op de Krajicek

moeders vijf keer geroepen hadden. Dat

Playground in Harderwijk. Souhailla

het nu echt bedtijd was. “Morgen weer?”

Agarmaoine (20) was vijftien jaar

En dan doodmoe je bed in. Heerlijk.’

en de vonk sloeg meteen over. ‘Ze
kenden mij al, dus ik kreeg al die

‘Het ging er behoorlijk ruig aan toe,

meiden mee. Ik werd gevraagd om

maar daar leerde je wél van voetballen.

Krajicek Scholarshipper te worden. Nu

Doordat het zo hard ging durfde niet

voetballen die meiden elke week en we

iedereen mee te doen. Ik zag ze kijken,

zijn allemaal gegroeid!’

bij de picknicktafels aan de rand.

‘KINDEREN DIE SPORTEN, SCOREN
OOK OP ANDERE GEBIEDEN
BETER. ‘HET IS ÉÉN GROTE
ZELFVERTROUWEN-BOOST.’

Die meiden, die eigenlijk wel wilden.
‘Thuiskomen na school. Snel een broodje

Als we het dan gewoon vroegen,

eten. Door het keukenraam in de gaten

of het ook samen kon, ging het prima.

houden of er al iemand was. En hup, daar

We maakten afspraken: niet hoger dan

gingen we. Voetballen, de hele middag,

dit, de jongens niet in het 16 meter-

Meidenvoetbal

Ik merk het ook in mijn studie Bestuurs-

op het veld tussen onze huizen en de

gebied, niet te hard. Iedereen kwam er

‘Ik kende de Krajicek Playgrounds

en Organisatiewetenschappen.

flats aan de overkant. Ik was tien, de

vanzelf in. En over de balkonrand van

helemaal niet. Maar toen Jamila Laoukili

Presentaties geven vind ik tegenwoordig

jongens waren zeventien, achttien. Toch

de flats hield altijd wel een volwassene

van de Krajicek Foundation me vroeg,

geen probleem meer. En waar ik vroeger

kozen ze me vaak als eerste voor hun

in de gaten of het gezellig bleef.

paste het natuurlijk heel goed. Als

moest zoeken naar woorden, kan ik me

team. Dat gaf mijn zelfvertrouwen een

Het was een fijne, gemixte wijk.’

Krajicek Scholarshipper wekelijks meiden

nu veel makkelijker uiten.’

motiveren om te komen voetballen: ik
had er al flink mee kunnen oefenen.

Erkenning
‘De kunst is om iedereen gelijke kansen

Inmiddels is het bekend in Harderwijk.

te geven. Ook de kans om beter te

Als de jongens komen en ze zien

worden. Op de Playground zie ik wel

mij staan met mijn Krajicek-sweater

jongens die door blijven spelen als

aan weten ze: okee, vandaag is het

anderen mee willen doen. Ze zijn het

meidenvoetbal. Elke zondag trainen we

gewoon nog niet gewend. Als er weinig

van vier tot zes. Warming up, positiespel

meiden zijn, nodigen we ze uit en vragen

en daarna een potje. De meiden worden

we ze wat minder ruw te spelen. Eenmaal

er steeds beter in. Ze krijgen de kans

bezig moeten ze het wel erkennen:

om te scoren, te winnen, en ik zie hun

die meiden kunnen het ook prima. En

zelfvertrouwen groeien.’

spelen ze niet meer om de meiden heen:
iedereen krijgt een pass, iedereen kan

‘Al dat sporten heeft me geleerd om

echt meedoen.’

samen te werken. De leiding te nemen.
Vroeger was ik best verlegen, maar als
jongens nu lastig doen, durf ik ze ook
prima weg te sturen.
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In dit jaarverslag heeft u kunnen lezen wat we voor kinderen

Liesbeth Pruijs
Directeur

Bestuur

in aandachtswijken doen. Maar ook dat op dit moment de
urgentie nog steeds erg groot is. Wij zetten ons daarom met
hart en ziel in om de kinderen en jongeren in aandachtswijken

Rui Lopes

Mariëlle Arendse

Joost Kuyper

Annemarie Smith

Financieel
medewerker

Relatiemanager
& fondswerving

middels sport de kans te geven op een positieve toekomst.
Team Krajicek Foundation

benoemde regiomanagers zijn primair

Om onze doelen te bereiken, is een

verantwoordelijk voor alle contacten op

sterke en vooral slagvaardige organisatie

en buiten de Krajicek Playgrounds: met

nodig. Met een team van 9 personen

sportleiders, Krajicek Scholarshippers,

(5,90FTE) voeren we de dagelijkse

vrijwilligers, buurtverenigingen, maar

werkzaamheden uit. Hieronder een

ook gemeente-ambtenaren, wethouders

overzicht van de personen inclusief

en medewerkers van de uitvoerende

bijbehorende functies. De drie in 2014

sportorganisaties.
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Eventmanager

Chris Kaper

Regiomanager
Noord en Noordoost

Marketing- &
communicatiemanager

Jamila Laoukili
Regiomanager
Zuidwest

Wim de Jong

Regiomanager
Midden en Zuidoost

Dennis de Groot
Assistent
Regiomanagers
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Bestuur Krajicek Foundation

Het bestuur is verantwoordelijk voor

gevonden door middel van besprekingen

Het Bestuur van de Krajicek Foundation komt minimaal twee keer per jaar bij elkaar en

de vaststelling en goedkeuring van de

op bestuursvergaderingen en individuele

bestaat uit de volgende personen:

jaarstukken. In 2016 is het bestuur vier

gesprekken tussen voorzitter, penning-

keer bijeengeweest voor een reguliere

meester, secretaris en overige leden van

vergadering: in februari, mei, september

het bestuur met de directeur.

en december. Naast het goedkeuren van

Bij de Kamer van Koophandel is vast-

de jaarstukken - het jaarverslag en de

gelegd waartoe en tot welk bedrag

jaarrekening 2015 - zijn onder meer de

bestuurders en directie ‘bevoegd’ zijn.

volgende onderwerpen in het bestuur

De directeur beschikt over een beperkte

besproken:

volmacht tot €25.000. De bestuursleden

Naam

Functie

Benoemd/
herbenoemd

Datum van
aftreden

P. Winsemius

Voorzitter

Juni 2014

Juni 2018

M. van Kempen

Secretaris

Maart 2012

Februari 2016

M. Martin

Secretaris

Maart 2016

Maart 2020

E. Kousen

Penningmeester

Juni 2012

December 2016

R.P.S. Krajicek *

Lid

Juni 2016

Juni 2020

F.F.M. van Oranje

Lid

Maart 2016

Maart 2020

J.W. Jansen

Lid

December 2016

December 2020

zijn allen gezamenlijk bevoegd conform
• Inhoudelijke voortgangsrapportages:
uitvoering beleid en realiseren

• Begroting en financiële
voortgangsrapportages
• Toekomst en uitvoering
Koningsspelen

• Richard Krajicek: Toernooidirecteur

bestuursleden in 2016 waren:

ABN AMRO World Tennis

• Pieter Winsemius: Voorzitter

Tournament, ambassadeur

Raad van Toezicht PLATFORM31;
lid Adviesraad van de
Kansspelautoriteit(KSA); lid Algemeen
Bestuur van Tresoar(archief/
bibliotheek Friesland) en Commissaris
van Natlab Eindhoven.
• Michiel Martin : Advocaat,
Bestuursvoorzitter BarentsKrans
• Ellen Kousen: DGA Timeling
Management BV.
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VriendenLoterij.
• Floris van Oranje: Head GIMV the
Netherlands, bestuurslid het zeilschip
Eendracht, toezichthouder Fonds
Slachtofferhulp, lid van de Raad van
Beheer van het Kroondomein.
• Jolanda Jansen: Directeur Ahoy
Rotterdam, directeur Greenhouse
Talent Netherlands B.V. en bestuurslid
St. Nemesis t.b.v. Festival Metropolis.

Krajicek Foundation.

doelstellingen
• Visie/strategie meerjarenbeleidsplan

De relevante (neven)functies van de

het bepaalde in de statuten van de

• Fondsenwerving: partnerships,
Krajicek Foundation Gala
• Werving penningmeester bestuur
• Belangrijkste risico’s en
onzekerheden, waaronder: strategie,
operationele activiteiten, financiële
risico’s, financiële verslaggeving en
wet- en regelgeving.
Het bestuur is verantwoordelijk voor
het toezicht op het functioneren van de
Foundation, het team en in het bijzonder
de directie. Dit toezicht heeft plaats-

De bestuursleden worden benoemd op
persoonlijke en bestuurlijke kwaliteiten,
op basis van een profielschets. Er is
een benoemingsprocedure vastgesteld
waarmee de kwaliteit en continuïteit
van het bestuur worden geborgd. Het
bestuur bepaalt het profiel met de gewenste kwalificaties van een nieuw
te benoemen bestuurslid.
Het bestuur van de Foundation vervult
zijn taken op vrijwillige basis. 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 worden.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2016
Na resultaatbestemming

Activa

over 2016 zijn ontleend aan de jaarrekening 2016 waarin de

Inrichten en Inventaris
Hard- en Software

Debiteuren

Liquide middelen

Totaal activa
Passiva

zijn opgenomen. Bij deze jaarrekening is door de accountant

Reserves en fondsen

1.008
2.845

2.214

3.853

210.755

168.689

1.945.720

400.260

2.156.475

568.949

1.071.750

1.221.338

3.230.439

1.794.140

919.319

913.719

Reserves
Continuiteitsreserve
Bestemmingsreserve 20-jarig bestaan
Overige reserve

Algemene toelichting

Doel van de Krajicek Foundation is

De Krajicek Foundation ontvangt haar

uiteraard om verreweg het grootste

inkomsten van haar partners uit het

gedeelte van de gelden te besteden aan

bedrijfsleven, vermogensfondsen,

de kinderen op de Krajicek Playgrounds.

de Nationale Postcode Loterij, de

5,5 fte (van de 7,1 fte inclusief

VriendenLoterij, eigen fondsenwervende

Koningsspelen) zijn medewerkers die

events en particuliere acties. Het percen-

direct betrokken zijn bij het werk op de

tage baten afkomstig uit eigen fondsen-

Krajicek Playgrounds. Het percentage

werving bedraagt over 2016 54% (2015

van het geld dat besteed is aan de doel-

50%) van de totale baten (exclusief de

stelling ten opzichte van de totale lasten

bijdragen voor bijzondere projecten en

bedraagt in 2016 86% (2015 82%).

Schulden op korte termijn

de Koningsspelen). De direct aan de eigen

Uitgangspunt is het zo laag mogelijk

Crediteuren

fondsenwerving gekoppelde kosten

houden van de indirecte kosten. In 2016

Belastingen en premies sociale verzekeringen

bedroegen in 2016 23% (2015 22%) van

bedroeg het percentage van de kosten

Overige schulden

de eigen baten. Dit is binnen de norm van

voor beheer en administratie ten opzichte

25% die het CBF stelt.

van de totale kosten 4% (2015 7%).

15.000

-

150.805

150.805

1.085.124

1.064.524

Fondsen
Bestemmingsfonds Architectuurprijsvraag

-

204.818

Bestemmingsfonds Koningsspelen

156.450

97.910

Bestemmingsfonds Nationale Postcode Loterij

200.000

-

Bestemmingsfonds “Kinderen bewegen naar een
betere toekomst”

Totaal reserves en fondsen

Totaal passiva
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765
1.449

Vorderingen

volledige financiële gegevens over 2016 inclusief toelichtingen
een goedkeurende controleverklaring verstrekt.

2015
€

Materiële vaste activa

Te vorderen posten en overlopende activa

De balans per 31 december 2016 en de staat van baten en lasten

2016
€

1.355.000

-

1.711.450

302.728

2.796.574

1.367.252

205.463

113.776

18.241

17.169

210.161

295.943

433.865

426.888

3.230.439

1.794.140

KRAJICEK FOUNDATION JAARVERSLAG 2016 63

L
E
E
I
C
N
A
N
I
F
T
H
C
I
Z
R
E
V
O
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016
Uitkomst 2016
€

Begroting 2016
€

Baten acties derden

Subsidies van overheden
Rentebaten en baten uit beleggingen

Som der baten

700.188

880.000

692.628

2.376.872

838.000

635.455

300.000

300.000

40.579

5.580

9.000

10.451

3.382.640

2.027.000

1.379.113

1.670.646

1.973.058

1.239.326

Werving baten
Kosten eigen fondswerving
Kosten acties derden

Beheer en administratie

Som der lasten
Saldo van baten en lasten
Voor bestemming resultaat

Uitkomst 2016
€

Begroting 2016
€

Uitkomst 2015
€

1.429.322

-208.058

-135.453

- 204.818

-204.818

-3.075

- 41.460

-33.240

-218.789

- 246.278

-238.058

-221.864

Bestemmingsfonds Nationale
Postcode Loterij

200.000

-

-

Bestemmingsfonds Koningsspelen

100.000

-

15.000

15.000

1.355.000

-

-

1.670.000

15.000

-

Saldo onttrekkingen en dotaties

1.423.722

-223.058

-221.864

Saldo van baten en lasten na
bestemmingresultaat; is dotatie
aan continuïteitsreserve

5.600

15.000

86.411

Saldo van baten en lasten
Voor bestemming saldo
Onttrekking aan
Bestemmingsfonds Architectuurprijsvraag
Bestemmingsfonds Koningsspelen

Dotatie aan

Lasten
Besteed aan doelstelling

Resultaatbestemming

Uitkomst 2015
€

Baten

Baten eigen fondswerving

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

Bestemmingsreserve 20 jarig bestaan
161.336

152.000

153.704

43.219

10.000

14.761

204.555

162.000

168.456

78.117

100.000

106.775

1.953.318

2.235.058

1.514.566

1.429.322

-208.058

-135.453

Bestemmingsfonds “Kinderen
bewegen naar een betere toekomst”

Toelichting op de inkomsten en uitgaven

meer aan bijdragen verkregen in verband

De totale lasten 2016 bedragen

Na dotaties en onttrekkingen aan de

De totale baten 2016 bedragen

met het organiseren van de Koningsspelen.

€ 1.953.318. Dit bedrag is € 440.000

bestemmingsreserves en bestemmings-

€ 3.382.640, dit is ruim € 2 miljoen meer

Hiervan betreft € 300.000 subsidie van het

hoger dan de totale lasten in 2015.

fondsen resteert in 2016 uiteindelijk een

dan in 2015. Dit komt met name doordat

ministerie van OCW/VWS en € 200.000

Deze “extra” uitgaven zijn geheel besteed

positief saldo van € 5.600; dit bedrag is

de Krajicek Foundation over 2016

een bijdrage van de VriendenLoterij voor de

aan de doelstelling. In 2016 is € 240.000

aan de continuiteitsreserve toegevoegd.

€ 1.555.000 meer aan bijdragen van de

organisatie van de Koningsspelen 2016

meer uitgegeven aan de organisatie van

Nationale Postcode Loterij toegekend

en 2017. Van de totale extra baten van

de Koningsspelen en is € 200.000 besteed

heeft gekregen. De grootste bijdrage

€ 2 miljoen wordt een bedrag van

aan het realiseren van de tweede Krajicek

hiervan, € 1.355.000 is bestemd voor het

€ 1.655.000 via de vorming van bestem-

Playground van de Toekomst.

project “Kinderen bewegen naar een betere

mingsfondsen gereserveerd om in de jaren

toekomst”. Daarnaast is in 2016 € 500.000

2017 tot en met 2019 uit te geven.
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‘De dag dat ik eindelijk lid mocht
worden van de voetbalclub – ik kan
het nog voelen. Een paar vriendjes
zaten er al en ik ging geregeld kijken.
Wat had ik toegeleefd naar dit
moment, waarop ik in de kleren van
de club naar binnen zou stappen.
De kantine, de drukte, de geur van
zweet vermengd met friet. Mijn vader
ging mee. Hij was trots. Nu hoorde
ik er ook bij. Ik kon me geen beter
cadeau voor mijn achtste wensen.’ >
BUURTSPORTCOACH PAUL VAN VEENENDAAL
OVER ONDERDEEL ZIJN VAN EEN CLUB

Hij voetbalde als kind al in de wijk waar

teams tegen elkaar. Zeiknat en onder de

hij nu als Sportleider werkt en Krajicek

blubber kwamen we thuis voor een bord

Scholarshippers begeleidt. Gewoon op

stamppot. Om na het eten meteen weer

straat. Paul van Veenendaal (50) ziet

verder te gaan.’

om zich heen dat op diezelfde straat nu
vaak het recht van de sterkste geldt.

Even nergens aan denken

‘Wat is het dan fijn dat kinderen op

‘Het is veel meer dan samen een balletje

een Krajicek Playground veilig kunnen

trappen. Zo’n team wordt een vrienden-

sporten.’

groep waar je echt steun aan hebt. Als
het even tegenzat op school, of ik baalde

‘Iedereen uit de buurt wist waar je

van een ruzie, dan was er altijd wel

moest zijn. Voor mij slechts een straatje

iemand bij wie ik dat kwijt kon. Ook toen

van mijn huis verwijderd: de inrit van

mijn moeder vrij vroeg overleed. Gewoon

het oude slachthuis. Overdag reden de

even met de jongens een paar uurtjes

wagens vol paarden en varkens af en

nergens aan denken. Zodra de bal rolde,

aan tussen de hekken. Als wij uit school

hadden we weer plezier.’

‘IN 12 % VAN DE GEZINNEN IS
TE WEINIG GELD VOOR SPORT.
TOCH IS ELK KOOITJE, ELK VELDJE
WAAR IK LANGSRIJD BEZET.
DAT STEMT POSITIEF!’

kwamen, was de rust er weergekeerd. De
inrit was van ons.’

‘Ik voetbalde tot het donker werd buiten

Van lastpak naar voorbeeld

plein te plassen en sloeg een klein kind

op straat. In Utrecht zie ik dat een veilige

‘Op de Krajicek Playground is het veilig.

in het gezicht. Toen ik hem vertelde dat

‘Weer of geen weer, we stonden er. De

plek om te spelen niet overal meer te vin-

Wat ik zelf vroeger bij mijn voetbalclub

we zo niet met elkaar omgaan en hem

jassen gooiden we op de grond als doel-

den is. In Overvecht tref ik vaak genoeg

ervaarde, zie ik nu bij die gasten. Die kij-

naar huis stuurde om af te koelen, kwam

palen. Of we gebruikten de grote witte

hangjongeren van een jaar of 16 aan die

ken er de hele week naar uit om hier op

zijn vader verhaal halen. Hij ging hele-

palen aan het hek. Ging de bal er over-

waterpijp zitten te roken. Natuurlijk spre-

woensdagmiddag aan de activiteiten mee

maal door het lint. En dan zie je dat de

heen, dan klommen we om de beurt het

ken we ze aan. “Als jij niks met je leven

te kunnen doen. Ze groeien enorm. Een

kinderen al stappen gemaakt hebben: de

slachthuisterrein op om ‘m te halen. We

wilt doen: prima. Maar niet voor de neus

van de jongens die hier al als klein hum-

oudere broers van het jongetje kwamen

begonnen met een man of zes, en tegen

van deze kinderen.” Vaak helpt het. Maar

meltje kwam, is nu Krajicek Scholarship-

erbij, probeerden hun vader te kalmeren,

het avondeten speelde twee complete

soms blijven ze stoïcijns zitten.’

per. Vroeger kon hij wel eens lastig zijn;

duidelijk te maken dat we hier niet mee

nu is hij een voorbeeld voor anderen.’

verder kwamen. Later kwam een van die
jongens, een twintiger die zelf vanaf zijn

‘Ze helpen elkaar vooruit. In mijn wij-

vierde op de Krajicek Playground speel-

ken wonen best wat gezinnen die het

de, terug voor een gesprek. Als een blad

moeilijker hebben. Met sommige ouders

aan de boom waren zijn jongere broertjes

gaat het fantastisch – die trappen af en

daarna omgedraaid. Waar ze voorheen

toe een balletje mee of worden zelfs

dominant waren en de regels bepaalden,

buurttrainer. Maar er zijn ook ouders

vroegen ze nu: kan ik helpen? Uit zichzelf

met wie het niet loopt. We hadden eens

ruimden ze op. Zo leren ze van elkaar en

een incident met een jochie. Hij stond,

dat geeft hoop!’

na herhaaldelijk waarschuwen, op het
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