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Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag 2020/2021 van de Ajax Foundation.
Dit jaarverslag is bedoeld voor alle geïnteresseerden in de Ajax Foundation en geeft inzicht in de financiën, de
projecten, evenementen en fondsenwervende activaties die het afgelopen verslagjaar (juli 2020 t/m juni 2021)
hebben plaatsgevonden.
De jaarrekening bestaat uit de balans per 30 juni 2021 en een staat van baten en lasten over het boekjaar 2020/2021
en is voorzien van specificaties en toelichtingen.
Stichting Ajax Foundation
Johan Cruijff Boulevard 29
1101 AX Amsterdam
foundation@ajax.nl
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Voorwoord
Ajax wil een centrale positie innemen op maatschappelijk gebied. Onze club wil in Amsterdam én ver daarbuiten
zoveel mogelijk waarde creëren voor de lokale samenleving. Dat doet Ajax via de Ajax Foundation, opgericht op 18
maart 2010 als een onafhankelijke, maar aan AFC Ajax NV gelieerde stichting. Ajax wil talent laten bloeien, zowel
binnen als buiten het veld en de club. De magie van Ajax en de kracht van voetbal inzetten om de jeugd te stimuleren
het beste uit zichzelf te halen; jongeren kansen aan te reiken die ze anders wellicht niet zouden krijgen.
Naast John Heitinga, die al een aantal jaren als bevlogen ambassadeur bij de Ajax Foundation betrokken is, is
per juni 2021 Loïs Schenkel ambassadeur bij de Ajax Foundation geworden. Zij was onder haar meisjesnaam Loïs
Oudemast succesvol speelster in het vrouwenvoetbal en won met AZ en Ajax meerdere landstitels en KNVB Bekers.
Inmiddels is ze bij Ajax werkzaam als coördinator in de voetbaltak. We danken beiden voor hun inzet in het afgelopen
jaar. ABN AMRO verdient als onze Maatschappelijk Partner een speciaal woord van dank in dit verslag. Wij kijken er
naar uit dat de samenwerking, ínclusief de inzet van de vrijwilligers van de ABN AMRO Foundation, qua activiteiten
weer op het niveau komt van voor de corona-uitbraak.
De Ajax Foundation hanteert een bestuursmodel waarin een vrijwilligersbestuur de stichting vertegenwoordigt en
toezicht houdt op de uitvoering van het vastgestelde beleid. Wij delegeren als bestuur de dagelijkse leiding aan
Jeannette Jongejans, manager Foundation CSR van AFC Ajax NV die sinds november 2020 in Tim Coremans een
professionele en enthousiaste projectmedewerker aan haar zijde heeft.

“De magie van Ajax en de
kracht van voetbal inzetten
om de jeugd te stimuleren
het beste uit zichzelf te halen”
De Ajax Foundation scheidt met deze opzet de beleidsuitvoerders en toezichthouders van elkaar. Ons bestuur
bestond in verslagjaar 2020/2021 uit vijf onbezoldigde leden, te weten Edwin van der Sar (voorzitter), Roderick Turpijn
(secretaris), Sirik Goeman (penningmeester), Susan Lenderink en Miel Brinkhuis. Goeman en Turpijn begonnen in juli
2020 aan hun tweede, Van der Sar en Brinkhuis per december 2020 aan hun derde termijn als bestuurders.
Het bestuur kwam, in MS Teams, gedurende het afgelopen boekjaar vier keer bij elkaar om te vergaderen. In deze
sessies werd onder andere de strategie tot en met 2024 bepaald. Naast meer aandacht voor sociale veiligheid zal
ook een gezonde levensstijl door middel van voeding en bewegen nog belangrijker worden bij de projecten. De
Ajax Foundation was ondanks de beperkingen door de coronapandemie behoorlijk actief, zo zal op de komende
pagina’s naar voren komen. Waar in het seizoen 19/20 nog ruim 20.000 kinderen bereikt werden via de projecten,
was dat in het afgelopen seizoen 13.600. Het doel is om in het seizoen 21/22 minstens weer op het niveau van voor de
coronacrisis te komen.
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De voorbereidingen voor een nieuwe editie in seizoen 21/22 van het Ajax Gala zijn gestart. Ongeacht of het
gala komend jaar doorgang zou kunnen vinden is de verwachting dat het lastig wordt om inkomsten vanuit
fondsenwerving op korte termijn weer op het niveau van voor de crisis te krijgen. Ook vorig jaar was ons al opgevallen
dat het klimaat om fondsen te werven een andere fase was ingegaan.
Voor dit verslag 2020/2021 heeft net als vorig verslagjaar een accountantscontrole plaatsgevonden op de
jaarrekening van de Ajax Foundation. Het bestuur kijkt met gemengde gevoelens terug op het afgelopen verslagjaar
en is blij dat de vooruitzichten weer positief zijn. Het ging ons aan het hart dat veel kinderen en jongeren moesten
worden teleurgesteld die enthousiast hadden uitgekeken naar de komst van de Ajax Foundation.
Wij blijven ons als bestuur vol enthousiasme inzetten voor de centrale positie van de Ajax Foundation in de
maatschappij. De Ajax Foundation blijft de magie van Ajax en kracht van voetbal inzetten om in Amsterdam, én ver
daarbuiten, zoveel mogelijk waarde te creëren voor de lokale samenleving.

Edwin van der Sar
Roderick Turpijn
Sirik Goeman
Susan Lenderink
Miel Brinkhuis
Amsterdam, 1 december 2021
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Nevenfuncties
Edwin van der Sar
CEO AFC Ajax NV
Vice-president ECA
Executive board member ECA
Fifa Football stakeholders committee member
Susan Lenderink
CFO AFC Ajax NV
Toezichthouder Euro Shoe Group NV
Sirik Goeman, penningmeester
Registeraccountant/partner DKL Accountants BV
Docent BIV-IC (post-master Accountancy) aan Business Universiteit
Nyenrode
Lid Kerngroep BIV-IC Nyenrode
Miel Brinkhuis
Head of Communications & Media AFC Ajax NV
UEFA-club Media Forum member
Roderick Turpijn, secretaris
Head of People Wundermart
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Profiel
De Ajax Foundation, opgericht op 18 maart 2010 als een onafhankelijke, maar aan AFC Ajax gelieerde stichting, die
gelooft en investeert in een samenleving waarin kinderen gelijke kansen krijgen en uitzicht hebben op een toekomst
waarin zij hun talenten kunnen ontplooien en verder ontwikkelen. De missie is het verhogen van het zelfbewustzijn
van kwetsbare kinderen en jongeren onder 19 jaar in (groot) Amsterdam, met als doel hen perspectief te bieden om
hun ambities waar te maken.
De Ajax Foundation opereert hierbij als onafhankelijke organisatie en streeft haar eigen doelen na. Zij zet de kracht,
kernwaarden en het netwerk van AFC Ajax in om kinderen te inspireren en bewust te maken van een gezonde leefstijl
en sociaal wenselijk gedrag. De spelers worden ingezet als rolmodel en de normen en waarden van AFC Ajax dienen
als uitgangspunt en worden verwerkt in de verschillende educatie- en voetbalprogramma’s.

“Het is de missie van de
Ajax Foundation om het
zelfbewustzijn van kwetsbare
kinderen en jongeren onder
19 jaar in (groot) Amsterdam
te verhogen met als doel hen
perspectief te bieden om hun
ambities waar te maken.”
De Ajax Foundation probeert met projecten op scholen, in de wijk en bij sportverenigingen bij te dragen aan het
oplossen van grote maatschappelijke problemen; zoals een gebrek aan sociale veiligheid onder jongeren, een
ongezonde levensstijl en gebrek aan beweging onder kinderen en jongeren.
Door middel van de Ajax Foundation geeft AFC Ajax invulling aan de rol die het heeft in de samenleving en vergroot
het de maatschappelijke waarde van de club. Door de onafhankelijke Foundation te steunen met geld, tijd en mensen
maakt AFC Ajax het mogelijk dat de Ajax Foundation haar eigen ambities kan waarmaken en kan bijdragen aan een
deel van de filosofie van AFC Ajax, namelijk het geven van kansen aan en dichter bij hun dromen brengen van de
jeugd.
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Missie en maatschappelijke relevantie
Wat wil jij later worden? Veel kinderen beantwoorden die vraag met: “Profvoetballer bij Ajax.” Combineer dit met
het feit dat Ajax wereldwijd miljoenen mensen bereikt: dan mag je spreken van een behoorlijke maatschappelijke
verantwoordelijkheid. Natuurlijk worden maar weinig kinderen uiteindelijk echt profvoetballer bij Ajax. Dat betekent
niet dat al die anderen hun dromen niet moeten najagen en dat ze geen kansen moeten grijpen om het allerbeste
uit zichzelf en het leven te halen. Veel kinderen krijgen dit van huis uit mee, maar jammer genoeg zijn er ook veel
kinderen die vanwege hun maatschappelijke of sociale positie minder kansen krijgen of zien. Minder kans hebben
om zichzelf te ontwikkelen en bijzondere ervaringen op te doen om zo dichter bij hun droom te komen. Helaas is deze
ongelijkheid door Covid-19 alleen maar toegenomen.
Onze omgeving
Amsterdam heeft een grote diversiteit aan inwoners. De gemeente kent talloze nationaliteiten met een grote
verscheidenheid in sociaal-culturele- en economische achtergrond; veel verschillende religies en gezindten en
niet te vergeten een grote groep Amsterdammers die behoort tot de LHBTI-gemeenschap. Daarnaast zijn er veel
Amsterdammers die in fysiek en/of psychosociaal opzicht kwetsbaar zijn en mede om die reden aan de zijlijn staan.
Ook blijft in sommige delen van de stad de participatie van meiden flink achter.
Met sport kunnen we een wereld winnen; zeker als overheid, sportorganisaties, maatschappelijk partners en
commerciële partijen de krachten bundelen. In de Agenda Sporten en Bewegen 2019-2022 van de gemeente
Amsterdam staan de ambities van het College voor de komende jaren geformuleerd. De Ajax Foundation levert
met haar projecten een belangrijke bijdrage aan deze ambities door meer dan 20.000 kwetsbare kinderen en
jongeren per seizoen te bereiken. In maart 2021 hebben de gemeente Amsterdam en Ajax de intentie naar elkaar
uitgesproken om nog meer met elkaar samen te werken en de gemeente Amsterdam te helpen invulling te geven aan
het Amsterdams Sportakkoord dat staat voor ‘Samen werken aan een positieve sportcultuur in Amsterdam: veilig,
inclusief en pedagogisch’.
We zijn er trots op dat we als Ajax met de diverse projecten van de Ajax Foundation een belangrijke bijdrage kunnen
leveren aan de ontwikkeling van een kwetsbare groep kinderen en jongeren in Amsterdam. Het project Club DNA dat
samen met de gemeente Amsterdam en Ajax Coaching Academy is ontwikkeld, is hier een mooi voorbeeld van en zal
worden uitgerold in het seizoen 21/22. Zo werken we samen aan een veiliger sportklimaat voor kinderen en jongeren
in Amsterdam.
Onze filosofie
De Ajax Foundation brengt kwetsbare kinderen en jongeren dichter bij hun droom en biedt hen kansen en ervaringen
die alleen Ajax kan geven. Ajax helpt met het zoeken naar en ontwikkelen van hun talent. Dit doet de Ajax Foundation
door projecten op het gebied van sport en bewegen, sociale veiligheid en een gezonde levensstijl te organiseren en
te ondersteunen.
Visie en strategie
Om de waarden te realiseren hebben we de filosofie vertaald naar een visie en strategie.
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“De Ajax Foundation
gelooft en investeert in een
samenleving waarin kinderen
en jongeren gelijke kansen
krijgen en uitzicht hebben op
een toekomst waarin zij hun
talenten kunnen ontplooien
en verder ontwikkelen.”
Onze strategie
Het is de ambitie van de Ajax Foundation om een belangrijke positie in te nemen in de gemeente Amsterdam door de
kracht van Ajax in te zetten om de weerbaarheid van jongeren te verhogen en de gezondheid te verbeteren. De focus
ligt hierbij op kwetsbare kinderen en jongeren uit aandachtgebieden, waarbij de filosofie en normen en waarden van
Ajax altijd als uitgangspunt dienen.
Wij zetten in op het verbreden van het aanbod van projecten, impact onderzoek, inzet interne en externe vrijwilligers,
het vergroten van de maatschappelijk waarde voor Ajax en valideren van waarde die wij toevoegen in Amsterdam. We
willen een solide inkomstenstroom genereren zodat we alle projecten kunnen blijven uitvoeren en uitbreiden maar
ook nieuwe projecten ontwikkelen om zo nog meer kinderen en jongeren te inspireren.
De ambitie is de komende seizoenen om de projecten te intensiveren. Om dat mogelijk te maken wordt in de
strategie ingezet op drie pijlers: Projecten, Bekendheid en Fondsenwerving. Hierbij zijn de pijlers Bekendheid en
Fondsenwerving een middel om de andere pijler, Projecten, mogelijk te kunnen maken.
Bekendheid en zeker Fondsenwerving zijn dus geen doel op zich. Door in te zetten op deze pijlers en de ambitie na te
jagen heeft de Ajax Foundation als doel om waarde te creëren voor de verschillende stakeholdergroepen, waaronder
de jeugd, maar ook de maatschappelijke partner ABN AMRO, partners, de lokale gemeenschap en uiteraard AFC
Ajax zelf.
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Projecten
Besef kernwaarden van
Ajax en betekenis geven in
eigen context.

De afgelopen seizoenen hebben we ons beziggehouden met het verhogen van de kwaliteit van de projecten.
Dit hebben we gedaan door vaker samen te werken met professionals uit het veld en het intensiveren van de
samenwerking met de Ajax Coaching Academy. Deze laatste samenwerking heeft twee nieuwe projecten opgeleverd,
speciaal bestemd voor het Voortgezet Onderwijs. Ook is de samenwerking met uitvoeringspartner Players United
verlengd met drie seizoenen. Vanuit Ajax hebben we veel medewerking gekregen van medewerkers van alle
afdelingen bij de organisatie van evenementen en van spelers, jeugdspelers en trainers bij de totstandkoming van het
lesmateriaal en bezoeken van de projecten.
Resultaat hiervan is dat het bereik en de impact de afgelopen seizoenen is verhoogd van minder dan 2.000 naar
meer dan 20.000 kinderen en jongeren in seizoen 19/20. Door COVID-19 hebben we in afgelopen seizoen 20/21
helaas minder jongeren kunnen bereiken, in totaal 13.600 jongeren. Volgende verslagjaar verwachten we weer op het
aantal van seizoen 19/20 uit te komen of het bereik zelfs weer te vergroten.
Verslagjaar 20/21
Onderstaand een toelichting van de projecten op scholen, in de wijk en de sportclubs die vallen onder het
opleidingsprogramma en dit verslagjaar zijn uitgevoerd. Alle projecten worden getoetst aan en ontwikkeld op basis
van de kernwaarden en opleidingsmethodiek van Ajax. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de Ajax Coaching
Academy en professionals uit het onderwijs. Door COVID-19 zijn dit verslagjaar vooral de kwaliteitsdoelstellingen
behaald. Het aantal bereikte kinderen en jongeren blijft achter doordat er minder uitvoeringen van de projecten zijn
gerealiseerd.

Kernwaarden Ajax
vertalen naar eigen
persoonlijke waarden.

Sociale vaardigheden
verbeteren/aanleren.

Inzicht in groepsgedrag,
discriminatie.

Besef eigen persoonlijke
waarden en normen.

Inzicht in eigen gedrag
en gevoel en gedrag en
gevoel naar anderen toe.

Opleidingsprogramma projecten
In het programma wordt gebruik gemaakt van de kracht van Ajax. Voor veel Amsterdamse jongeren heeft Ajax een
voorbeeldfunctie. De jongeren zijn supporters van Ajax. Ajax heeft invloed op hun doen en laten. Bij Ajax vinden we het
belangrijk dat we respectvol met elkaar omgaan ongeacht afkomst, religieuze achtergrond, geslacht, geaardheid of
huidskleur.
De programma’s beogen het leren van sociaal gedrag en het leren en of toepassen van sociale (en emotionele)
vaardigheden. De didactiek van de programma’s zijn gebaseerd op een tweetal psychologische theorieën: te weten
de sociaal-cognitieve leertheorie en de rationeel emotieve therapie. Via de programma’s wordt pro-sociaal gedrag
van jonge Amsterdammers gestimuleerd.
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Life Skills & Clinics
Ondanks COVID-19 konden we dit seizoen toch veel kinderen op de basisschool een Ajax-belevenis bieden.
Life Skills & Clinics is bestemd voor leerlingen van 7 tot 12 jaar. Basisscholen in aandachtsgebieden van Amsterdam
krijgen een unieke Ajax-dag aangeboden. Speciaal voor groep 5 t/m 8 is een programma ontwikkeld vanuit de
filosofie van Ajax dat aansluit op het curriculum van de scholen. De kinderen volgen tijdens schooltijd lessen over
gezonde voeding, omgaan met geld en mediawijsheid. Bij die lessen worden Ajax-spelers ingezet als voorbeeld.
Ook krijgen ze een voetbalclinic aangeboden, waar de normen en waarden van Ajax, zoals respect, discipline, plezier
en samenwerken hoog in het vaandel staan. Voor kinderen uit groep 1 tot en met 4 is een leaflet met opdrachten
ontwikkeld dat aansluit bij de belevingswereld van kinderen tot 6 jaar.

Ajax Clinics on tour
De coronacrisis heeft de Amsterdamse jeugd flink geraakt. Kinderen en jongeren hebben maanden thuisgezeten
en ook de zomer¬vakantie liep niet zoals gepland door alle reisbeperkingen. In de zomer van 2020 organiseerde de
gemeente Amsterdam daarom een compleet programma met jeugdactiviteiten onder de naam Midzomer Mokum.
Kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 23 jaar konden tijdens de zomervakantie deelnemen aan diverse
gratis activiteiten. Aan de Ajax Foundation werd gevraagd om ook hier aan mee te werken en kinderen en jongeren
een Ajax-belevenis te bieden. Op acht verschillende plekken in de gemeente Amsterdam werden voetbalclinics
georganiseerd.
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Fair Play workshop
In het begin van het verslagjaar vonden er twee workshops doorgang. Helaas mochten de leerlingen van het
voortgezet onderwijs, in tegenstelling tot het basisonderwijs al redelijk vroeg in het verslagjaar, geen fysiek onderwijs
meer volgen en werden publieke ruimten zoals de Johan Cruijff ArenA gesloten. De Fair Play workshop is bestemd
voor jongeren van 13-16 jaar. In het lesprogramma wordt via de kernwaarden van Ajax verbinding gemaakt met
maatschappelijke thema’s als vooroordelen, discriminatie, diversiteit en burgerschap. Via de Ajax Fair Play workshop
pakken wij onze taak op als rolmodel voor jongeren in de stad en proberen die te versterken en maken ze bewust
van hun plek in de maatschappij en bijdrage die zij kunnen leveren. In aanvulling op de workshop is dit verslagjaar
een verdiepingsslag gemaakt met de ontwikkeling van een digitaal lesprogramma dat de docent in de klas kan
behandelen tot zes weken na het volgen van de workshop bij Ajax.
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S’Cool
Het afgelopen seizoen is het lesmateriaal van S’Cool verder ontwikkeld en alles staat klaar om te worden uitgerold in
het nieuwe seizoen. Inmiddels staan zes scholen uit zes stadsdelen in de startblokken om het S’Cool-project mee te
maken. De geselecteerde scholen zijn uitgekozen op basis van eerdere deelname aan de Fair Play Workshop en na
nauw overleg met de gemeente Amsterdam.
S’Cool is een competitief scholenprogramma, waarbij jongeren aan de slag gaan met het bepalen van hun eigen
normen en waarden en die van de school. De leerlingen gaan aan de slag met een winnend concept voor hun school:
een concept waarmee zij de normen en waarden van hun eigen school gaan uitdragen aan alle leerlingen van de
school. Bij de ontwikkeling van het concept worden zij bijgestaan door ABN AMRO-vrijwilligers. Het definitieve
concept presenteren zij tijdens de grande finale in de Johan Cruijff ArenA aan een jury bestaande uit maatschappelijk
partner ABN AMRO, VriendenLoterij, Gemeente Amsterdam, Ajax Foundation en Ajax. Het concept van de winnende
school wordt ook daadwerkelijk gerealiseerd. De eerste scholencompetitie start in het najaar van seizoen 21/22.
Club DNA
In samenwerking met de Ajax Coaching Academy en Gemeente Amsterdam is het afgelopen seizoen een programma
ontwikkeld waarbij wordt ingezet op het verbeteren van het sportklimaat op sportverenigingen. Afhankelijk van de
behoefte van de vereniging wordt er een korte of lange interventie ingezet. Centraal staan kernwaarden en hoe deze
vertaald kunnen worden naar het veld. Hiermee krijgen trainers handvatten om op het veld de jeugd spelenderwijs te
laten kennismaken met de normen en waarden van hun eigen club. In eerste instantie wordt het programma uitgerold
bij partnerclubs van Ajax. Daarna kan het programma door de gemeente Amsterdam ook worden ingezet bij andere
sportverenigingen (hockey, basketball, honkbal, etc).

AJAX
KOMT
NAAR
JOUW
SCHOOL
S’COOL

Wat is jullie recept
om te winnen?

SAVE THE
DATE __ /__ /____
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Evenementen

Bekendheid

Voor kinderen met een beperking (Only Friends) of een (chronische) ziekte (Emma Kinderziekenhuis) organiseren we
evenementen of activaties waar de kinderen vooral veel plezier aan beleven.

De COVID-19-periode heeft er voor gezorgd dat de maatschappelijke footprint van een organisatie belangrijker
geworden is en het een must is voor iedere oganisatie om na te denken over en zich in te zetten voor een
maatschappelijk probleem. Bij Ajax vinden we het belangrijk om vanuit eigen kracht, kennis en kunde te opereren. De
Ajax Foundation is driewekelijks zichtbaar met projecten in de stad, maar opereert qua bekendheid redelijk in de luwte.
Om echter aan de vraag van de supporters en stakeholders te kunnen voldoen zal de Ajax Foundation de komende
seizoenen meer bekendheid geven aan de projecten die in Amsterdam en omstreken worden georganiseerd. Ajax
vindt het belangrijk om een bijdrage te leveren aan het welzijn van jongeren. De Ajax Foundation geeft hier invulling
aan door projecten en evenementen te organiseren voor kinderen en jongeren onder 19 jaar in (groot) Amsterdam.
Met als doel waarde voor de club creëren en een bijdrage te leveren aan Ajax als wereldmerk.

Voor de kinderen in het Emma Kinderziekenhuis was het dit verslagjaar een tekenactiviteit en konden ze hun
‘schoentje zetten’ met Sinterklaas. Ook konden de kinderen die in het ziekenhuis lagen opdrachten doen uit het
Life Skills & Clinics werkboek. Helaas konden we door alle beperkingen niet fysiek met de spelers langskomen.
Daarom besloten we dit keer een speciale TV-uitzending te maken. Alle kinderen konden voorafgaand aan de
uitzending vragen insturen die door Sean Klaiber en Marthe Munsterman uitgebreid werden beantwoord. Uiteraard
ontvingen alle kinderen een aantal leuke Ajax-gadgets en werden ze verrast met een uitgebreid knutselpakket van
maatschappelijk partner ABN AMRO. Ondanks COVID-19 hebben we gelukkig een kleine bijdrage kunnen leveren aan
het ziekenhuisbezoek van een aantal kinderen.
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In deze COVID-19-periode is geen extra inspanning geleverd om de maatschappelijke projecten onder de aandacht
te brengen of fondsenwervende activaties aan te kondigen. De Ajax Foundation heeft (te) weinig gecommuniceerd
met haar stakeholders. Komend seizoen gaat dat veranderen en zullen stakeholders meer geïnformeerd worden
over de maatschappelijke waarde, het bereik en het effect van Ajax voor de stad en haar jeugdige inwoners. Door
het sturen van nieuwsbrieven, regelmatig plaatsen van content op social media en het geven van presentaties aan
uiteenlopende stakeholders over de Ajax Foundation proberen we onze supporters beter te informeren. Ook zal
gekeken worden naar de aansluiting bij Ajax op het gebied van communicatie.
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Ambassadeurs
Om de Ajax Foundation een meer persoonlijk gezicht te geven wordt gewerkt met ambassadeurs. We zijn er trots op
dat vanaf juni 2021 Loïs Schenkel aan de slag is gegaan als ambassadeur van de Ajax Foundation. Samen met John
Heitinga, die al sinds 2017 als ambassadeur aan de Ajax Foundation is verbonden, zal ze het gezicht vormen van de
stichting. Komend seizoen zullen zij uiteraard weer ondersteuning krijgen van spelers en speelsters van alle (jeugd)
elftallen en esporters.

“Alle kinderen hebben
dromen, maar ze hebben niet
allemaal dezelfde kansen.
Ik ben blij dat ik een bijdrage
kan leveren om ze te helpen
hun doel te bereiken.”
John Heitinga - ambassadeur
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Ajax is van iedereen
Vijf seizoenen lang droeg Schenkel het shirt van de Ajax Vrouwen. De middenvelder werd twee keer
landskampioen en won drie keer de KNVB Beker met Ajax. Tijdens haar carrière was Loïs al bezig met
talentontwikkeling; ze studeerde aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding en was al eerder betrokken
bij de Ajax Foundation waar ze nu voor aan de slag gaat. We spraken met de oud-speelster over de Ajax
Foundation en haar nieuwe functie.
Wat vind je van de Ajax Foundation?
“Het is een onwijs mooi initiatief. Ik vind het goed dat we als Ajax onze maatschappelijke waarde erkennen. Als club
lopen we daar erg in voorop. Ik denk dat we met de voetbalwereld al veel moois voor elkaar krijgen op maatschappelijk
gebied, maar dat we absoluut veel meer zouden kunnen doen met de voorbeeldpositie die we hebben. Ajax doet al
erg veel op maatschappelijk vlak en kent een voorbeeldpositie ten opzichte van anderen. Daar ben ik trots op.”
Wat ga je doen binnen de Ajax Foundation?
“Samen met John ga ik de stichting representeren. John doet dat al jaren. Ik vind het erg mooi dat nu een man
en een vrouw die functie bekleden. Dat is een goede afspiegeling van Ajax, omdat de club veel waarde hecht aan
vrouwenvoetbal.”

“Ajax is van iedereen,
ongeacht iemands
achtergrond, huidskleur,
religieuze voorkeur,
geaardheid en geslacht.”
Loïs Schenkel - ambassadeur
Waarom wil je je voor de stichting inzetten?
“Voetballers hebben een voorbeeldfunctie. Ik vind het belangrijk om vanuit die positie jongeren op een positieve
manier te inspireren. Als Ajacied ben je voor velen een voorbeeld en kun je mensen op positieve wijze beïnvloeden.”
Die positieve invloed kent Loïs ook in haar werk. Als coördinator van de Ajax Talentenacademie helpt ze meiden bij
hun ontwikkeling als topsportster.
“Tijdens mijn carrière volgde ik al de ALO, vanuit de gedachte om kinderen te stimuleren wat betreft het duurzaam
bewegen. Na mijn carrière ben ik aan de slag gegaan voor de Talentenacademie. Toen Jeannette Jongejans, directeur
van de Ajax Foundation, mij benaderde voor de functie als ambassadeur was er gelijk een klik. De filosofie van de
stichting past erg bij mij, het is een perfect match.”
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Waarom past die filosofie zo goed bij je?
“De Ajax Foundation laat zien dat Ajax van iedereen is. Ongeacht iemands achtergrond, huidskleur, religieuze
voorkeur, geaardheid en geslacht. Die denkwijze heeft ervoor gezorgd dat ik me jarenlang ontzettend thuis voel bij
Ajax. We willen ons blijven inzetten om van brede maatschappelijke waarde te zijn. Ik zal samen met John aanwezig
zijn bij de vele activiteiten die worden georganiseerd.”
Loïs maakte haar ‘debuut’ al voor de Ajax Foundation op een schooldag. In verschillende klaslokalen werden tijdens
een uitvoering van Life Skills & Clinics lessen gegeven over gezond en fit leven, slim gebruik van social media en hoe
te leren sparen. “De energie die ik die dag voelde vanuit de kinderen was fantastisch. Ze stelden veel vragen over mijn
slaapritme en vroegen naar wat ik als speler deed om fit te blijven. Het is mooi om kinderen op een positieve manier te
kunnen inspireren.”
Ik hoop me lang te mogen inzetten voor de Ajax Foundation. De jongeren hebben de toekomst, daar geloof ik echt in!”
Loïs Schenkel
Voormalig speelster en aanvoerder van de Ajax Vrouwen
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Financieel

Fondsenwerving
Er is in de afgelopen seizoenen een stijgende lijn van inkomsten uit (eigen) fondsenwerving waar te nemen. Helaas is
deze stijgende lijn door COVID-19 onderbroken. Dit verslagjaar hebben er geen fondsenwervende activiteiten zoals
Ajax Gala of Charity Matchday plaatsgevonden. Dit vonden wij niet gepast in een seizoen dat wederom overheerst
werd door COVID-19 en alle maatregelen die hierbij horen. We realiseren ons wel dat het komende seizoen een
uitdaging is om voldoende inkomsten te genereren en om de komende seizoenen voor een solide inkomstenstroom
op te bouwen.
De projectenstructuur van de Ajax Foundation is modulair opgebouwd waardoor de projecten te allen tijde doorgang
kunnen vinden. Bij minder inkomsten worden minder uitvoeringen ingepland en bij meer inkomsten schalen we
op naar extra uitvoeringen. Om echter van maatschappelijke waarde te zijn, te blijven en impact te maken bij een
grotere groep jongeren is een stroom van constante inkomsten noodzakelijk. En met de doelstelling om het projecten
aanbod te verbreden is ook een verhoging van inkomsten wenselijk.

Dank aan alle donateurs!
Gemeente Amsterdam
De Gemeente Amsterdam leverde afgelopen verslagjaar wederom een bijdrage van €25.000 aan de Ajax
Foundation. Deze bijdrage wordt besteed aan het project Ajax Life Skills & Clinics dat is bestemd om
kansengelijkheid in de stad te bevorderen. Daarnaast hebben we een financiële bijdrage mogen ontvangen om
tijdens de zomerperiode met Ajax Clinics on tour aanwezig te zijn in de stadsdelen tijdens het Midzomer Mokum
project 2020.
Samenwerking partner Ajax: VriendenLoterij
Bij de VriendenLoterij heb je de mogelijkheid om zelf te kiezen voor welk goed doel je meespeelt. Zo kan je ervoor
kiezen vriend te worden van Ajax. Van jouw lot gaat in 2021 dan minimaal 40% direct naar de jeugdopleiding en
maatschappelijke projecten van AFC Ajax. Mede hierdoor is er sinds seizoen 2020/2021 ook voor gekozen om een
percentage van deze afdracht direct aan de Ajax Foundation toe te kennen. Op die manier draagt de VriendenLoterij
mede bij aan projecten rond de voor AFC Ajax belangrijke thema’s sport & bewegen, sociale veiligheid en een
gezonde leefstijl voor kwetsbare jongeren onder 19 jaar. Op scholen, in de wijk en bij sportverenigingen.
Samenwerking parner Ajax: PCI
De relatie met de Ajax Foundation is met Stichting Door Leren Wijs (DLW), een stichting van PCI: IT Sponsor van
Ajax. Toevalligerwijs ook een stichting die zich richt op kinderen tot 18 jaar die hulp kunnen gebruiken. Het goede
van de Ajax Foundation voor DLW is het feit dat PCI-medewerkers kunnen assisteren in de projecten, waardoor PCI
ook intern draagvlak krijgt voor hetgeen DLW doet. Het tweede mooie van de Foundation is dat Ajax een enorm
krachtige naam is voor de doelgroep van kinderen om hen te bereiken en ze middels de Ajax-uitstraling sterker te
maakt. Het gaat spelenderwijs en ongemerkt. Stichting DLW hoopt door de maatschappelijke samenwerking meer
bewustwording van de hulpbehoefte aan kinderen bij de PCI Ambassadeurs, waardoor meer initiatief ontstaat om
nog meer kinderen te helpen.
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Kapitalen
Om de Ajax Foundation als onafhankelijke organisatie te laten draaien en daarmee bij te dragen aan de ambitie en
missie maken we gebruik van verschillende kapitalen. Deze kapitalen dragen er, op hun eigen manier, aan bij dat wij
impact kunnen hebben zodat we de filosofie van AFC Ajax kunnen uitdragen.
AFC Ajax
De Ajax Foundation opereert onafhankelijk van AFC Ajax, maar is wel een manier voor AFC Ajax om invulling te
geven aan haar rol in de samenleving en het vergroten van haar maatschappelijke waarde. Om dit ook verder
mogelijk te maken stelt AFC Ajax elk verslagjaar middelen, zowel financieel als in natura, ter beschikking die de Ajax
Foundation kan gebruiken om haar doelen te bereiken. Daarnaast levert de Ajax Foundation een bijdrage aan de
maatschappelijke betrokkenheid en motivatie van medewerkers en spelers.
Maatschappelijk partner ABN AMRO
ABN AMRO is, naast sponsor van de Ajax Vrouwen en partner op het gebied van duurzaamheid, ook maatschappelijk
partner van AFC Ajax en de Ajax Foundation. ABN AMRO Foundation zet zich in om kansenongelijkheid, ontstaan
door sociale of financiële omstandigheden, bij kinderen en jongeren te verminderen. Bijvoorbeeld door hen kennis
te laten maken met sport, kunst, cultuur en ondernemerschap. Door de persoonlijke aandacht, van ABN AMROvrijwilligers, krijgen kinderen en jongeren de kans om op meerdere vlakken hun talenten en interesses te ontdekken en
te ontwikkelen. De beide foundations dagen elkaar uit om samen een steeds beter maatschappelijk programma aan
te kunnen bieden voor kinderen en jongeren die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
VriendenLoterij
De VriendenLoterij is al sinds 2011 verbonden aan AFC Ajax. Het bedrijf steunt goede doelen, clubs en verenigingen
die zich richten op gezondheid en welzijn van mensen.
Netwerken
De Ajax Foundation sinds mei 2021 lid van Goede Doelen Nederland een branchevereniging waar ruim 180 erkende
grote en kleine goede doelen bij zijn aangesloten. Naast belangenbehartiging, kennisontwikkeling en diensten, biedt
Goede Doelen Nederland een breed platform voor kennisuitwisseling en ontmoetingen.
AFC Ajax is lid van het European Football for Development Network (EFDN). Leden van EFDN zijn professionele
voetbalclubs die zich op maatschappelijk vlak inzetten voor de gemeenschap en samenwerken op Europees
niveau. Het netwerk wil de kracht van voetbal promoten als een hulpmiddel voor sociale ontwikkeling en ondersteunt
inspanningen van de netwerkleden bij hun initiatieven om voetbal te gebruiken om verschillende doelgroepen in hun
gemeenschap te bereiken. Dit creëert een samenwerkingsomgeving voor kennisuitwisseling en ontwikkelen van
programma’s die ten goede komen aan de gemeenschap in heel Europa. De Ajax Foundation representeert AFC Ajax
in dit netwerk.
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Stichting Ajax Foundation
Rechtsvorm
De rechtsvorm van de Ajax Foundation is een stichting. De statutaire naam van de stichting luidt: ‘Stichting Ajax
Foundation’ en zij is gevestigd te Amsterdam. De Ajax Foundation is in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel ingeschreven onder nummer 34386227.
Stichting Ajax Foundation
Johan Cruijff Boulevard 29
1101 AX Amsterdam
foundation@ajax.nl
Risico’s en onzekerheden
Er zijn geen gebeurtenissen en/of omstandigheden die mogelijk een indicatie vormen dat er sprake is van
een ernstige onzekerheid over de continuïteit van het geheel van werkzaamheden van de Ajax Foundation. Bij
budgetteren is nog wel rekening gehouden met de onzekere periode waarin we verkeren met betrekking tot de
coronapandemie.
ANBI
De Ajax Foundation heeft van de belastingdienst de status van ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ verkregen
waardoor donaties, giften, schenkingen onder een gunstig fiscaal regime vallen.
CBF keur
De Ajax Foundation is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat de Ajax Foundation voldoet aan strenge
kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Zo weet een donateur dat de Ajax Foundation bijdraagt aan een
betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro en verantwoording aflegt. Meer weten over de kwaliteitseisen en de
controle door het CBF? Kijk op geefgerust.nl.
Integriteit
Ajax en Ajax Foundation willen seksuele intimidatie, pesten, agressie, geweld en discriminatie voorkomen en
bestrijden. Ongewenste omgangsvormen horen niet thuis bij Ajax. Mensen respecteren over het algemeen
elkaars grenzen, maar als dit niet het geval is, als iemand wordt lastiggevallen, doet diegene er goed aan direct
duidelijk te maken niet gediend te zijn van dit soort gedrag. Ajax heeft hiertoe een protocol “regeling ongewenste
omgangsvormen” opgesteld die ook door de Ajax Foundation gehanteerd wordt en welke deel uitmaakt van de
kwaliteitseisen van het CBF. Op verzoek van het CBF wordt hiervan melding van gemaakt in dit jaarverslag.
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Vooruitblik

Begroting 2021/2022

In de komende seizoenen willen we onder de pijler Projecten het aanbod met een tweetal projecten op het
gebied van een gezonde levenstijl en een project bestemd voor sportclubs aanvullen. Door de groei van het aantal
uitvoeringen gaan we ons inzetten om het aantal vrijwilligers te verhogen. Momenteel wordt gekeken naar de
mogelijkheden om intern en extern vrijwilligers te werven.

Door onzekerheid in inkomsten uit fondsenwervende activiteiten zoals bijvoorbeeld het Ajax Gala is voorzichtig
gebudgetteerd. Voortgang van projecten voor kinderen en jongeren die opgroeien in een sociaal/economische
achterstandssituatie hebben voorrang op de projecten voor kinderen met een (chronische) ziekte en beperking.
Kosten voor de projectmedewerker zijn als overhead verwerkt in de projectkosten waardoor de post beheer en
administratie significant lager is dan bedrag in het vorige jaarverslag.

We streven onder de pijler Fondsenwerving naar een combinatie van vaste basisinkomsten vanuit Ajax,
Maatschappelijk partner ABN AMRO, VriendenLoterij en Gemeente Amsterdam. En inkomsten door samenwerking
te zoeken met partners op specifieke projecten en maatschappelijke thema’s en daarnaast het ad hoc betrekken van
business relations van Ajax bij fondsenwerving tijdens een Charity Matchday. Uitdaging voor het komende seizoen is
voldoende fondsen te werven in het (hopelijk) na-corona tijdperk.
Ook zal worden ingezet op het bekendmaken en valideren van de waarde die Ajax, via de Ajax Foundation, creëert
in en voor Amsterdam. We zullen, om de projecten mogelijk te kunnen maken, meer en meer moeten samenwerken
met partners van Ajax. Partners die het belangrijk vinden dat Ajax haar DNA inzet om waarde in de maatschappij
te creëren. Die de waarde die AFC Ajax toevoegt ook willen koppelen aan de doelstellingen om de wereld een
stukje bewuster maken van een maatschappelijk belang of impact. Samen optrekken met als doel kinderen van de
toekomst een kans te geven en waarde realiseren voor de maatschappij.
Impact Nation
Om de impact op kinderen en jongeren en waarde voor stakeholders en de club nog beter meetbaar maken heeft
ABN AMRO Ajax Foundation gevraagd om het komend seizoen deel te nemen aan hun project Impact Nation.
Impact Nation is een initiatief van ABN AMRO Bank, TNW en Impact Hub. Dit programma helpt de Ajax Foundation
om binnen een paar maanden hun impact te vergroten. Daarbij richt het programma zich vooral op de praktische
aspecten: vaststellen wat de uitdaging is, vervolgens een oplossing zoeken en deze implementeren. Het Impact
Nation team geloofd en weet dat veel van de uitdagingen van gevestigde bedrijven ‘gemakkelijk’ kunnen worden
opgelost door bestaande innovaties. Impact Nation koppelt de Ajax Foundation met deze oplossingen en zo helpen
zij met de praktische kant van het vergroten van de impact van de projecten.

Baten

Eigen fondsenwerving
AFC Ajax

Vriendenloterij

Gemeente Amsterdam
Charity Matchday
Overige donaties

93.000
50.000
112,750

Acties derden
Ajax Gala

250.000

Totaal baten

Besteding

Chronische zieke kinderen
Beperking

Sociaaleconomische achterstand
Totaal projectdoelstelling
Beheer en administratie
Totaal resultaat
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50.000
150.000

705.750

12.000
16.250
452.000
-480.250
-30.500
195.000

De cijfers
Jaarrekening 2020/2021
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Balans

Staat van baten en lasten

Bedragen x EUR 1

30 juni 2021

30 juni 2020

Bedragen x EUR 1

Realisatie 2020/2021

Begroting 2020/2021

Realisatie 2019/2020

Activa
Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren

Overige vorderingen

-

2.500

75.056

15.675
75.056

Liquide middelen
ABN AMRO bank

Baten

Baten uit eigen fondswerving

90.249

221.982
90.249

221.982

165.304

240.157

Continuiteïtsreserve

100.000

100.000

Bestemmingsreserves

320.000

270.500

Algemene reserve

-316.475

Overlopende passiva

Totale passiva
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Lasten

Besteed aan projectdoelstellingen
Kosten beheer en administratie

297.786

277.486

20.225

7.260

77.573

-270.500

-575.187

-9.827

-38.000

-12.198

-316.319

-308.500

-587.385

Resultaat

-38.834

-47.750

-132.583

Continuiteitsreserve

Bestemmingsreserve

61.779

97.798

165.304

240.157

454.802

-306.493

49.500

Algemene reserve

-88.334

Resultaat 2020/2021

-38.834

142.359

54.519

260.750

Totaal lasten

Mutaties reserves

-228.141
103.525

Crediteuren

157.016

105.750

18.175

Passiva

Kortlopende verplichtingen

155.000

-

Totaal baten

Totale activa

Reserves en Fondsen

277.486

Baten uit acties van derden
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Analyse werkelijke cijfers vs begroting
Bedragen x EUR 1

Realisatie 2020/2021

Waarderingsgrondslag

Begroting 2020/2021

Realisatie vs begroting

Algemeen

Voor zover niet anders vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs. Het jaarverslag is opgesteld
conform RJk C2 Kleine fondsenwervende organisaties.
Baten uit eigen fondswerving

277.486

155.000

122.486
Continuiteit

De opbrengst vanuit de VriendenLoterij is
hoger dan verwacht.

Door onzekerheid uit inkomsten uit fondsenwervende activiteiten zoals bijvoorbeeld het Ajax Gala en maatregelen rondom COVID-19 is
er onzekerheid over het doorgang vinden van alle geplande activiteiten van de Stichting Ajax Foundation. Voor het boekjaar 2021-2022

Baten uit acties van derden

-

105.750

-105.750

is er derhalve voorzichtig gebudgetteerd. Voortgang van projecten voor kinderen en jongeren die opgroeien in een sociaal/economische

In verband met COVID-19 hebben de beoogde

achterstandssituatie hebben voorrang op de projecten voor kinderen met een (chronische) ziekte en beperking. Het bestuur heeft

acties geen doorgang kunnen vinden.

hierdoor geen twijfels over de continuïteit van de stichting. De jaarrekening voor het boekjaar 2020-2021 is derhalve gebaseerd op de
continuïteitsveronderstelling.

Totaal baten
(Chronisch) ziek

277.486

260.750

16.736

-2.481

-5.500

-3.020

Vergelijking met voorgaand boekjaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande boekjaar.

Als gevolg van COVID-19 zijn
Vorderingen

evenementen/projecten geannuleerd.

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering
Beperking

-

-20.000

20.000

Als gevolg van COVID-19 zijn

gebracht op de vorderingen.
Liquide middelen

evenementen/projecten geannuleerd.

Liquide middelen bestaan uit direct opeisbare banktegoeden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Social/economisch

-287.386

-245.000

-42.386
Bestemmingsreserves

Er zijn meer uitvoeringen gerealiseerd

dan verwacht en er is nieuw lesmateriaal

Bestemmingsreserves zijn reserves waaraan door het bestuur van de Ajax Foundation een beperktere bestedingsmogelijkheid is

ontwikkelt.

aangebracht.

Ondersteuning divers

-16.626

-

-16.626

Overige projecten

Bij eerste opname worden de kortlopende verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde en hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

Totaal besteed aan

-306.493

projectdoelstellingen

Diverse kosten

Bureau-& organisatiekosten

Projectmedewerker Ajax Foundation
Communicatiekosten

Kortlopende verplichtingen

-270.500

-35.993

Verantwoording resultaat baten

De opbrengsten en kosten worden niet gesaldeerd weergegeven. Ontvangen donaties zijn hoofdzakelijk afkomstig van bedrijven.
Baten uit eigen fondsenwerving

Onder de baten uit eigen fondsenwerving wordt verstaan ontvangen donaties, giften, opbrengsten uit acties, bijdragen sponsoring en al
-9.627

-8.000

-1.627

-

-25.000

25.000

-

-5.000

5.000

het andere dat door vrijgevigheid wordt ontvangen.
Baten uit acties van derden

Onder aandeel uit acties van derden worden bijdragen verantwoord die zijn verkregen uit door derden gehouden acties. Dit betreffen
uitsluitend acties waarvoor de Ajax Foundation geen risico draagt.
Totaal kosten beheer en
administratie

Overige financiële baten en lasten

-9.627

-38.000

28.373

Overige baten

Onder de overige baten worden de rentebaten en -lasten verantwoord.
-199

-

-199

Totaal besteding

-316.319

-308.500

-7.819

worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben.

Totaal Resultaat

-38.834

-47.750

8.916

De kosten beheer en administratie zijn de overheadkosten die de fondsenwervende organisatie maakt in het kader van de ( interne)

Bankkosten

Lasten

De lasten bestaan uit kosten besteed aan de doelstellingen, kosten eigen fondsenwerving en kosten beheer en administratie. De kosten
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Toelichting op de balans

Toelichting op de baten en lasten

Vorderingen

Bedragen x EUR 1

De overige vorderingen hebben per 30 juni 2021 betrekking op nog te ontvangen donaties en op de rekening-courantverhouding met AFC
Ajax NV.

Baten uit eigen fondswerving

Liquide middelen

Donatie AFC Ajax NV

De liquide middelen betreffen direct opeisbare banktegoeden bij de ABN-AMRO.
Continuïteitsreserve
Saldo per 1 juli

Charity Matchday
2020/2021

2019/2020

-

-

-

-

-

-

100.000

100.000

100.000

Resultaat boekjaar

Toevoeging van algemene reserve

Toevoeging aan bestemmingsreserves
Saldo per 30 juni

100.000

De continuiteitsreserve van € 100.000 is gevormd voor de dekking van risico’s op korte termijn en om zeker te stellen dat de Ajax Foundation
ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan blijven voldoen. De omvang van de reserve is gebaseerd op de maximaal te verwachten
jaarlijkse vaste kosten.

Bestemmingsreserves
Sociaal / economisch:

2020/2021

2019/2020

160.000

150.000

- Life Skills & Clinics

- Fair Play Workshop
- S’Cool

- Club DNA

- Nieuw te ontwikkelen project

50.000

45.000

50.000

50.000

20.000

-

20.000

-

Chronisch Ziek
Beperking

5.000

5.500

15.000

20.000

Gemeente Amsterdam

Doelpuntenacties Ajax Jeugd
Donatie Vriendenloterij
Overige baten

Baten uit acties van derden
Ajax Gala

Ticketverkoop 1,- per kaartje
Ajacied van de Wedstrijd

Realisatie 2020/2021

Begroting 2020/2021

50.000

50.000

50.000

-

30.000

65.199

54.723

25.000

-

-

25.000

-

131.971

-

-

40.791

25.000

41.818

277.486

155.000

157.016

-

100.000

294.536

-

1.500

-

-

4.250

3.250

Totaal baten

-

105.750

297.786

277.486

260.750

454.802

Besteed aan projectdoelstellingen
(Chronisch) ziek

Emma Kinderziekenhuis

Doelpuntenactie Ajax Jeugd

-2.481

-4.000

-

-1.500
-2.481

Beperking

More than Friends day
Friends Cup

270.500

Voor een beschrijving van de projecten wordt verwezen naar het bestuursverslag.
Algemene reserve
Saldo per 1 juli

2020/2021

2019/2020

-38.834

-132.583

-49.500

56.750

Resultaat boekjaar
- Dotatie bestemmingsreserve

Kortlopende verplichtingen

-228.141

Sociaal/Economisch

Community Scheme Cape Town

-

-20.000

-

-

projectdoelstellingen.

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

De Stichting Ajax Foundation heeft op 10 juli 2020 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Ajax N.V. De overeenkomst wordt

599
-20.000

599

-

-

-50.000

-150.000

-330.264

-26.927

-50.000

-

Fair Play Workshop

-23.726

-45.000

-72.267

S’Cool

-287.386
Ondersteuning Divers

-16.626

Totaal besteed aan

De post kortlopende verplichtingen bevat voornamelijk schulden aan crediteuren en nog te betalen kosten met betrekking tot
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Bureau-& organisatiekosten

Projectmedewerker Ajax Foundation
Communicatiekosten

Totaal kosten beheer en administratie

-
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projectdoelstellingen
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-

-452.531
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-

-25.000

-

-

-5.000
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-9.827
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geacht in te zijn gegaan per 1 juli 2018 voor onbepaalde tijd en kan jaarlijks per 30 juni worden opgezegd met een opzegtermijn van twee

Totaal besteding

-316.319

-308.500

-587.385

- De Stichting Ajax Foundation krijgt jaarlijks een bijdrage van € 50.000 van Ajax N.V;

Totaal resultaat

-38.834

-47.750

-132.583

maanden. In de overeenkomst zijn de volgende financiële afspraken overeen gekomen:

- Ajax N.V. stelt zonder enige vergoeding personeel en kantoorruimte ter beschikking aan de Stichting Ajax Foundation.
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AFC Ajax NV draagt kosteloos bij ten aanzien van personele kosten en overheadkosten.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
• alle informatie bevat die op grond van de in Nederland geldende RJ-Richtlijn RJk C2 Kleine
fondsenwervende organisaties is vereist.

VERTROUWELIJK
Stichting Ajax Foundation
T.a.v. het bestuur
Postbus 12522
1100 AM AMSTERDAM
Aan: het bestuur van Stichting Ajax Foundation
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020-2021
Ons oordeel
Wij hebben opdracht gekregen de jaarrekening voor het jaar eindigend op 30 juni
2021 van Stichting Ajax Foundation te Amsterdam te controleren. Naar ons oordeel geeft de in dit
jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van
het vermogen van Stichting Ajax Foundation per 30 juni 2021 en van het resultaat over 2020-2021
in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn RJk C2 Kleine fondsenwervende
organisaties.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 30 juni 2021;
2. de staat van baten en lasten over 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de
sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Ajax Foundation zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie,
die bestaat uit:
• het bestuursverslag;
• de overige gegevens.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat.
Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn RJk C2 Kleine fondsenwervende
organisaties. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die
het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel
moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het
bestuur het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te
beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan
of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de
jaarrekening. Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiële verslaggeving van de stichting.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven
oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor
het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond
onder andere uit:
•

het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en
uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking
van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen,
het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

•

•
•

•
•

het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing dat relevant is voor de controle met als
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit
van de interne beheersing van de entiteit;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of
er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of
de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen
dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de
jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen.
Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum
van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er
echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties
en gebeurtenissen.

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen,
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Wij bevestigen aan het bestuur dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid
hebben nageleefd. Wij communiceren ook met het bestuur over alle relaties en andere zaken die
redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende
maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.
Woudenberg, 1 december 2021
Vallei Accountants Audit B.V.
w.g.
E.G. Bos MSc RA
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