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INLEIDING
Voor u ligt het jaarverslag 2017-2018 van de Ajax Foundation. Dit jaarverslag is bedoeld voor alle supporters van 

de Ajax Foundation en geeft inzicht in de financiën, de projecten en evenementen die het afgelopen jaar hebben 

plaatsgevonden. De jaarrekening bestaat uit de balans per 30 juni 2018 en een staat van baten en lasten over het 

boekjaar 2017-2018 en is voorzien van specificaties en toelichtingen.

Als grootste club van Nederland vindt Ajax het belangrijk om op maatschappelijk vlak zijn verantwoordelijkheid 

te nemen. Ajax heeft een voorbeeldfunctie binnen en buiten het veld en wil een positieve stempel drukken op de 

maatschappij. Dat doet de club via de Ajax Foundation, opgericht op 18 maart 2010 als een onafhankelijke, maar aan 

AFC Ajax NV gelieerde stichting. Op een betrokken, sympathieke en bovendien respectvolle manier, wil de  Ajax 

Foundation verbondenheid stimuleren en voetbal- en levensvaardigheden positief beïnvloeden. De Ajax Foundation 

is Ajax veel dank verschuldigd voor de ondersteuning en diensten die kosteloos aangeboden worden.

De Ajax Foundation hanteert een bestuursmodel waarin een vrijwilligersbestuur de stichting vertegenwoordigt en 

toezicht houdt op de uitvoering van het vastgestelde beleid. Het bestuur is tevens eindverantwoordelijk en delegeert 

de dagelijkse leiding van de Ajax Foundation aan de manager Foundation CSR van AFC Ajax NV. Hierdoor worden 

de beleidsuitvoerders en toezichthouders van elkaar gescheiden. Het bestuur van de Ajax Foundation had in 

verslagjaar 2017-2018 zes onbezoldigde leden die op basis van deskundigheid zijn benoemd.

Gedurende het verslagjaar bestond het bestuur uit Edwin van der Sar (voorzitter), Cees van Oevelen (secretaris), 

Miel Brinkhuis (bestuurslid), Jeroen Slop (bestuurslid en plaatsvervangend voorzitter) en zijn Sirik Goeman en 

Roderick Turpijn per 2 november 2017 toegetreden als respectievelijk penningmeester/bestuurslid en bestuurslid. 

De zittingsduur van de bestuursleden is drie jaar, met de mogelijkheid van maximaal tweemaal een herbenoeming 

voor een periode van, telkens, drie jaar. 
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Als oprichter van de Ajax Foundation stelt AFC Ajax NV personeel kosteloos ter beschikking aan de Stichting 

Ajax Foundation. In het verslagjaar zijn de werkzaamheden onder leiding van manager Foundation CSR Jeannette 

Jongejans uitgevoerd. John Heitinga is sinds 15 februari 2017 als ambassadeur aan de Foundation verbonden. 

Het afgelopen jaar zijn veel activiteiten uitgevoerd. Het project Life Skills & Clinics is een nieuwe fase ingegaan en 

hebben we onderzoek gedaan naar het maatschappelijk effect van het project. Dit onderzoek is uitgevoerd door Lisa 

Visser die als stagiaire dit verslagjaar was verbonden aan de Ajax Foundation. Er zijn inkomsten vanuit twee eigen 

fondsenwervende evenementen gegenereerd. In november 2017 heeft voor het eerst een wedstrijd van Ajax in het 

teken gestaan van de Ajax Foundation: de Charity Matchday. In april 2018 vond de derde editie van het Ajax Gala 

plaats. 

Dit verslagjaar kunnen we concluderen dat veel kinderen en jongeren namens de Ajax Foundation mooie en 

intensieve momenten rondom Ajax hebben beleefd. En dat de normen en waarden die de Ajax Foundation hoog in 

het vaandel heeft staan ook jongeren richting geeft. Daarnaast is de Ajax Foundation intensiever gaan samenwerken 

met de Gemeente Amsterdam en is daar zeer verheugd over.  Wij kijken als bestuur met meer dan tevredenheid terug 

op het achtste jaar van de Ajax Foundation en kijken met veel positieve energie uit naar een volgend verslagjaar. 

In 2017/2018 heeft voor de eerste keer een accountantscontrole plaatsgevonden op de jaarrekening van de Ajax 

Foundation.  Op de jaarrekening 2016/2017 is geen accountantscontrole toegepast. De ter vergelijking opgenomen 

bedragen in de winst- en verliesrekening en de daaraan gerelateerde toelichtingen, evenals de ter vergelijking 

opgenomen bedragen in de mutatieoverzichten zijn derhalve niet gecontroleerd. Als gevolg hiervan is door de 

accountant voor 2017/2018 nog een oordeelsonthouding afgegeven.

Bestuur Ajax Foundation

Edwin van der Sar

Jeroen Slop

Cees van Oevelen

Sirik Goeman

Roderick Turpijn

Miel Brinkhuis

Amsterdam, 20 december 2018
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STICHTING AJAX FOUNDATION

Wat wil jij later worden? Dat is de vraag die ontzettend veel kinderen beantwoorden met: ‘Voetballer bij Ajax.’ 

Combineer dit met het feit dat Ajax wereldwijd miljoenen mensen bereikt, en je mag spreken over een behoorlijke 

maatschappelijke verantwoordelijkheid. Natuurlijk worden maar weinig kinderen uiteindelijk profvoetballer bij Ajax. 

Dat betekent niet dat al die anderen hun dromen niet moeten najagen, 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 

kansen om zichzelf te ontwikkelen en bijzondere ervaringen op te doen, om zo dichter bij hun droom te komen. Wat 

soms niet meer is dan een normaal of gezond leven.

Door het ondersteunen en organiseren van initiatieven 

rond de thema’s Sport & Gezondheid, Educatie en 

Sociale integratie wil Ajax bijdragen aan het creëren 

van een samenleving waarin kinderen gelijke kansen 

krijgen om hun talenten te ontwikkelen en om gezond 

te kunnen leven.

Kansarme kinderen en jongeren onder 19 jaar:

 ý Met een (chronische) ziekte;

 ý Met een beperking;

 ý Die opgroeien onder slechte sociale/economische 

omstandigheden.

De Ajax Foundation wil kansarme kinderen en jongeren 

onder 19 jaar in (groot) Amsterdam en Kaapstad een 

beter perspectief bieden door ze dichter bij hun doel 

te brengen.

De Ajax Foundation gelooft en investeert in een 

samenleving waarin alle kinderen gelijke kansen 

krijgen als het gaat om het ontdekken en ontwikkelen 

van hun talent en een gezond leven. 

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. 

De Ajax Foundation heeft van de belastingdienst de 

status van ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI) 

verkregen waardoor donaties, giften, schenkingen 

onder een gunstig fiscaal regime vallen. 
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DOELSTELLING

DROMEN, KANSEN EN HET ONTWIKKELEN VAN TALENT

VISIE

STATUTAIRE NAAM, VESTIGINGSPLAATS EN RECHTSVORM

ANBI-STATUS

DOELGROEP

MISSIE

https://youtu.be/zv4ac2m4hdI
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Stichting Ajax Foundation

Arena Boulevard 29

1101 AX Amsterdam

Envelope foundation@ajax.nl

Phone 0900-2322529

Edwin van der Sar, voorzitter

 ý Algemeen directeur Ajax NV

 ý Vice-voorzitter ECA

 ý Executive board member ECA

 ý Non-executive Board member Cape Town

 ý Fifa Football stakeholders committee member

Cees van Oevelen (secretaris)

 ý Notaris Greenberg Traurig, LLP

 ý Bestuurslid The Essential Foundation

 ý Managing shareholder Greenberg Traurig, LLP, Amsterdam Office

Roderick Turpijn

 ý Manager Randstad NV

Jeroen Slop

 ý Financieel directeur Ajax NV

 ý Panellid ECA

 ý Non-executive Board member Cape Town

Sirik Goeman (penningmeester)

 ý Registeraccountant/partner DKL Accountants BV

 ý Docent BIV-IC (post-master Accountancy) aan Business Universiteit Nyenrode

 ý Lid Kerngroep BIV-IC Nyenrode

 ý Lid Raad van Geschillen van de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie Accountants)

 ý Lid SRA IT Audit Expertkring

Miel Brinkhuis

 ý Head of Communications & Media AFC Ajax

 ý UEFA club Media Forum member

SAMENSTELLING BESTUUR EN NEVENFUNCTIES



PROJECTEN
De Ajax Foundation wil kinderen dichter bij hun doelen brengen door ze te helpen de kansen te grijpen waarmee 

ze zichzelf kunnen ontplooien. Hoe? Door het organiseren van projecten in achterstandswijken, sportevenementen 

voor kinderen met een beperking, door het ondersteunen van organisaties die dezelfde doelen nastreven en door 

wensen te vervullen van kinderen met een chronische ziekte. 

Maatschappelijk partner ABN AMRO ondersteunt de Ajax Foundation door vrijwilligers voor haar projecten en 

(fondsenwervende) evenementen ter beschikking te stellen. 

Sinds 1998 heeft de Ajax Foundation een 

samenwerking met VUmc Kinderstad. Zieke 

kinderen kunnen in het speciale Ajax-spelershome 

in VUmc Kinderstad even vergeten dat ze ziek zijn.  

Ze kunnen daar voetballen, poolen of trainingen van 

Ajax volgen via een webcam. Ook kunnen patiëntjes 

post sturen naar hun favoriete Ajacied. Elke Ajacied 

heeft z’n eigen postvakje. 

De spelers en technische staf van Ajax brachten 

in maart een bezoek aan VUmc Kinderstad en de 

Kinderkliniek. De Ajacieden werden opgesplitst in drie 

groepen, waarna ze de verschillende afdelingen van 

de Kinderkliniek bezochten. Alle kinderen ontvingen 

naast een onvergetelijke ervaring een compleet Ajax-

tenue. Na het bezoek aan de afdelingen werden de 

Ajacieden in VUmc Kinderstad onthaald door veel 

jonge patiënten met hun familie. Jaarlijks ontvangt 

VUmc Kinderstad ruim 20.000 jonge bezoekers. 

Aantal bereikte kinderen en jongeren: 120
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VUMC KINDERSTAD

https://youtu.be/-qMDCXAa4sw
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In 2014 zijn we voor het eerst van gestart met het project Life Skills & Clinics. Basisschoolleerlingen kregen toentertijd 

na schooltijd drie  voetbalclinics aangeboden. Tot en met verslagjaar 2016-2017 hebben we met veel plezier vele 

basisscholen in Amsterdam bezocht en gaven we daarnaast voetbalclinics aan diverse groepen kinderen. 

Vanuit de Gemeente Amsterdam en basisscholen was er echter behoefte aan een educatief programma 

gecombineerd met sport. Om zo ook het gemeentelijk beleid te ondersteunen. Hier hebben wij als Ajax Foundation 

dan ook op ingespeeld. De naschoolse activiteiten zijn verplaatst naar overdag om meer kinderen en vooral ook 

meer meisjes te kunnen bereiken en is een lesprogramma ontwikkeld. 

In samenwerking met Ajax-hoofdsponsor ZIGGO, maatschappelijk partner ABN AMRO en College de Toekomst is 

een educatieprogramma ontwikkeld dat geheel aansluit bij het curriculum van de basisschool. Daarnaast hebben 

we onderzoek gedaan naar het maatschappelijk effect van het project in samenwerking met Sustainalize. Met de 

Gemeente Amsterdam is een selectie gemaakt welke basisscholen in aanmerking komen voor een Life Skills & 

Clinic dag. Scholen zijn geselecteerd op basis van ligging, diversiteit en samenwerkingsintensiteit met de Gemeente 

Amsterdam. In februari heeft een pilot plaatsgevonden op basisschool De Polstok in Zuid-Oost en is Life Skills & 

Clinics nieuwe stijl in maart van start gegaan in de stadsdelen Zuid-Oost, West, Nieuw-West, Oost en Noord.

Life skills & Clinics nieuwe stijl: Leven als een Ajacied

Een hele dag staat de basisschool in het teken van Ajax. Leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 volgen tijdens schooltijd 

enkele lessen over voeding, omgaan met geld en mediawijsheid. Ook krijgen de kinderen op het schoolplein of in 

de gymzaal een voetbalclinic volgens de unieke Ajax-trainingsmethode aangeboden. Naast technische aspecten 

als dribbelen en balbeheersing leren de jongeren ook hoe je elkaar, zowel binnen als buiten het veld, met respect 

behandelt. De clinics zijn gericht op respect, samenwerken, plezier en discipline en sportiviteit in de breedste zin van 

het woord.  Na afloop van de dag ontvangen alle kinderen een oorkonde met daarop de normen & waarden die deze 

dag behandeld zijn en zoals deze bij Ajax gehanteerd worden.

LIFE SKILLS & CLINICS

https://youtu.be/7SY_9LVengQ
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Doelstelling van dit project is om kinderen bewust te maken van gedrag en gedragingen op en rondom het veld, 

sociale media, omgaan met geld en gezonde voeding. 

Afgelopen seizoen heeft de Ajax Foundation onderzoek gedaan naar het effect van het Life Skills & Clinics project 

op kinderen. Leerlingen die een Life Skills & Clinic hebben beleefd, gaan na deze dag bewuster om met social media, 

gezonde voeding en geld. Zo gaf 65% van de ondervraagde kinderen aan dat ze beter met geld omgaan na het 

bijwonen van de clinic. Wat betreft gezonde voeding, geeft 23% van de kinderen aan dat ze gezonder zijn gaan eten 

nadat ze een clinic hebben bijgewoond. Het laatste thema waar we op sturen, social media, laat ook een positieve 

verandering zien, 29% van de kinderen geeft aan dat ze beter nadenken over tekst en/of foto’s die ze op internet 

plaatsen. Dit geeft aan dat de huidige opbouw van de clinics een positief effect heeft op onze doelgroep en dat ze 

door interactie met Ajax en sport en spel bewuster worden van normen en waarden, ook een maand na het contact 

met Ajax.

In de toekomst blijven we door middel van effect metingen onze projecten monitoren om ze nog beter af stemmen 

op de behoefte van de kinderen en we, naast een leuke dag, een bijdrage leveren aan het zelfbewustzijn van 

kansarme kinderen en jongeren.

28

19

112

3640

3640

1820

Life Skills & Clinics

basisscholen in Amsterdam

leerlingen

stuks fruit

liter water

vrijwilligers

Denk je dat je beter met geld omgaat na het lesprogramma van 

Life Skills & Clinics?

Nee

Ja

35,78%
64,22%
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3
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2
2
1
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Community Skills & Clinics is een nieuw project van de Ajax Foundation dat samen met de Gemeente Amsterdam, de 

Anne Frank Stichting en College de Toekomst wordt ontwikkeld. Het betreft een project voor jongeren in de leeftijd 

van 13 tot 16 jaar. In samenwerking met de Anne Frank Stichting wordt een Ajax Fair Play workshop ontwikkeld en 

trainers hiervoor speciaal opgeleid. De Ajax Foundation gaat in gesprek met jongeren over normen en waarden. 

Jongeren die deelnemen aan dit project krijgen de kans zichzelf te ontwikkelen, worden zich bewust van het belang 

van maatschappelijke deelname en leren vaardigheden om binnen en buiten het veld respectvol met elkaar om te 

gaan. In april vond in samenwerking met College de Toekomst een pilot plaats met leerlingen (onder 17 en onder 19 

jaar) die de opleiding tot ‘Professioneel Voetballer’ volgen. Verdere ontwikkeling en uitrol van het project gebeurt in 

verslagjaar 2018-2019.

COMMUNITY SKILLS & CLINICS
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Ajax Foundation Cape Town biedt het meest intensieve maatschappelijke programma aan in Zuid-Afrika. Door het 

organiseren van sportactiviteiten wordt geprobeerd de criminaliteit te verminderen. Daarnaast heeft het programma 

als doel kinderen hoop en kansen te geven door het aanleren van levensvaardigheden. Het programma bestaat uit 

een les- en voetbalprogramma op de scholen en in de wijk. Kick ’n’ Learn is een lesprogramma op de basisschool 

waar het vooral gaat om het aanleren van vaardigheden en geven van informatie over onderwerpen als drugs en hiv. 

Urban Soccer is een naschools lesprogramma waar vooral voetbal en het aanleren van normen & waarden centraal 

staan. Community coaches bezoeken dagelijks de deelnemende scholen en werken daarnaast intensief samen 

met de politie om veilig voetballen op een centraal plein in de wijk mogelijk te maken. Door deze samenwerking 

wordt het vertrouwen van de gemeenschap in de politie gestimuleerd. In de zomervakantie worden er holiday clinics 

georganiseerd; een voetbalkamp waaraan jongens en meisjes tussen de 6 en 15 jaar kunnen deelnemen.

Aantal bereikte jongeren:

 ý 144 Basisscholen 

 ý > 5.000 kinderen in het Kick ’n Learn programma

 ý Op 30 scholen Urban Soccer

 ý Hotspots (pleintjes voetbal)  in Mitchell’s Plain and Gugulethu (70 kinderen per dag)

AJAX CAPE TOWN COMMUNITY SCHEME
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In april 2018 stond de More than Friends day (voorheen G-dag) op het programma. In samenwerking met 

maatschappelijk partner ABN AMRO werd het evenement georganiseerd op het Friendship Sports Centre van 

sportclub Only Friends in Amsterdam. 

De sportieve dag stond in het teken van jongeren met een beperking. Iedereen mocht meedoen, ongeacht fysieke 

of verstandelijke handicap. Ook dit jaar was een van de hoogtepunten het bezoek van de complete selectie Ajax 1, 

Jong Ajax en de Ajax vrouwen. Er was veel te beleven. Van rolstoelhockey, tot streetdance, tot kickboksen: de meest 

uiteenlopende sporten kwamen aan bod en uiteraard werd er ook gevoetbald. Ondanks een aantal regenbuien 

straalden de kinderen deze dag van oor tot oor. Wij kijken alweer uit naar de volgende editie. 

Aantal bereikte kinderen en jongeren: 750

Totaal aantal vrijwilligers ABN AMRO: 86 (& 58 Only Friends)

MORE THAN FRIENDS DAY

https://youtu.be/J-LRUPi_JaU
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Dit verslagjaar werd de eerste editie van de Friends Cup georganiseerd, een voetbaltoernooi voor kinderen met 

een beperking op sportcomplex de Toekomst. Twaalf teams streden vriendschappelijk om de Friends Cup. Teams 

waren een mix van betaald voetbalorganisaties zoals onder andere NAC Breda, ADO Den Haag, FC Groningen, De 

Graafschap en G-teams van amateurclubs uit (Groot) Amsterdam. Belangrijkste doelstelling was dat de kinderen 

en jongeren vooral plezier beleefden aan deze dag. Ajax werd dit toernooi vertegenwoordigd door twee teams van 

Ajax/Only Friends, waardoor de bezoekende clubs in beide poules het konden opnemen tegen Ajax. Winnaar van 

deze eerste editie was VVSB uit Noordwijk.

12 teams, 180 kinderen, 25 vrijwilligers

FRIENDS CUP

https://youtu.be/fG-JuREs9O0
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Dit verslagjaar hebben we twee stichtingen een Ajax-belevenis aangeboden.

Stichting Down Kern Amsterdam

In oktober vond het multidisciplinaire najaarscongres ‘Down, Up-to-Date!’ plaats. Dit congres werd ondersteund 

door de Ajax Foundation en Amsterdam ArenA. Het doel was een interactieve kennisuitwisseling tussen experts, 

ervaringsdeskundigen en ouders. Er was een plenair gedeelte en een programma onderdeel met rondetafelgesprekken 

over onderwerpen zoals: ontwikkelingsstimulering, voeding & gezondheid, opvoeding & gedrag en sport. Thema’s 

die aansluiten bij de missie en visie van de Ajax Foundation.

Spirit Jeugdzorg & Opvoedhulp

In juni hebben ruim 70 pleegkinderen (7-12 jaar) een echte Ajax-ervaring mogen meemaken op sportcomplex de 

Toekomst. Na een warm welkom van Heini Otto zijn de kinderen onder begeleiding van Ajax-trainers aan de slag 

gegaan met allerlei voetbal(spel)vormen gebaseerd op de normen & waarden van Ajax. Alle kinderen voelden zich 

een dag lang een echte Ajacied. Ook ontvingen ze aan het einde van de dag een prachtige oorkonde en gingen met 

een grote glimlach weer huiswaarts.

SAMENWERKINGEN MET STICHTINGEN
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De wedstrijd Ajax – Roda JC stond zondag 26 november 

2017 in het teken van de Ajax Foundation. Op en 

rondom deze Charity Matchday kregen supporters 

informatie over de Ajax Foundation en werden  

fondsenwervende acties georganiseerd voor bedrijven 

en particulieren. Relaties kregen de mogelijkheid om 

door middel van een donatie een mascotteplek te 

krijgen voor hun kind. Supporters konden eenvoudig 

via een Tikkie een donatie van. €5 overmaken. 

Ajax speelde deze dag in voetbalshirt met op de 

mouw een speciale badge. Deze voetbalshirts zijn na 

de wedstrijd via een online veilingsite aangeboden. 

In de rust speelden G-teams van Ajax/Only Friends 

en de Roda JC G-Stars een voetbalwedstrijdje op de 

middenstip.

Om de projecten financieel mogelijk te maken streeft de Ajax Foundation er elk verslagjaar naar om een of 

enkele fondsenwervende evenementen te organiseren. Dit verslagjaar hebben er twee grote fondsenwervende 

evenementen plaatsgevonden.

CHARITY MATCHDAY: DAG VOOR DE TOEKOMST
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AJAX GALA 2018
De derde editie van het Ajax Gala vond dit verslagjaar 

op 23 april 2018 plaats in de Amsterdam ArenA en was 

een groot succes. In het stadion was een prachtige 

koepel herrezen waar ruim 200 gasten een exclusieve 

en onvergetelijke avond beleefden. Spelers van de 

Ajax-selectie en vrijwilligers van maatschappelijk 

partner ABN AMRO werkten als personeel mee tijdens 

de avond waarop alle gasten in de watten werden 

gelegd. De gasten werden deze avond verrast met een 

heerlijk viergangendiner, uiteenlopend entertainment, 

een presentatie over Community Scheme in Kaapstad 

en unieke veilingitems. De opbrengst van de avond 

wordt gebruikt voor de Skills & Clinic-projecten in 

Amsterdam en Kaapstad.

Totaal aantal gasten: 211

Totaal aantal vrijwilligers ABN AMRO: 50

Opbrengst: €306.050

https://youtu.be/fJ5zTIJiENE
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De Ajax Foundation heeft dit verslagjaar ook weer een aantal donaties ontvangen van bedrijven en particulieren. 

Onderstaand enkele bijzondere donaties. 

In het afgelopen verslagjaar hebben wij een donatie 

ontvangen van de Amsterdam ArenA.  De stoelen in 

de Amsterdam ArenA zijn bijna allemaal vervangen. 

De ArenA kleurt inmiddels vrijwel geheel rood-wit, 

waarmee een lang gekoesterde wens van Ajax-

supporters in vervulling is gegaan. De Amsterdam 

ArenA vond het belangrijk dat de oude stoelen op 

een duurzame manier verwerkt werden. Daarom 

moesten de stadionstoelen een tweede leven krijgen. 

Ajax, Amsterdam ArenA en kantoorinrichter Ahrend 

sloegen de handen ineen en deden de oude stoelen 

in de verkoop: een losse rugleuning en zitting, die de 

gebruiker zelf tot een stoel kan maken; een stoel met 

stalen onderstel en een stoel met houten frame. 

Donatie: €15.723

Dit verslagjaar mocht de Ajax Foundation wederom een prachtige donatie van de Riki Stichting ontvangen. De Riki 

Stichting zet zich in voor het verbeteren van het welbevinden van kwetsbare groepen in de samenleving, met name 

voor ouderen en kinderen. Deze donatie wordt gebruikt ter ondersteuning van het project Life Skills & Clinics dat zich 

bezighoudt met het ontwikkelen van kinderen in achterstandssituaties. 

Donatie: €20.000

Het bestuur van Stichting De Kastanje heeft dit verslagjaar besloten om €1.000 bij te dragen aan het project 

Community Scheme in Kaapstad.

Donatie: €1.000

Wij danken alle donateurs voor hun donatie en het in ons gestelde vertrouwen.

DONATIES
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De Ajax Foundation heeft dit verslagjaar twee artikelen vervaardigt die verkocht worden aan supporters. Een deel 

van de opbrengst hiervan is bestemd voor de Ajax Foundation.

Ajax Foundation Skills Ball

Vanaf november 2017 is het mogelijk om een Ajax 

Skills bal te kopen. Deze bal staat symbool voor het 

ontwikkelen en ontdekken van talent, iets wat bij Ajax 

en de Foundation hoog in het vaandel staat. Van iedere 

bal is €5 bestemd voor de Ajax Foundation.

Ajax Kookboek

Dit verslag jaar heeft de Ajax Foundation in 

samenwerking met Ajax een uniek Kookboek 

gemaakt: Koken met 3 Sterren | De keukengeheimen 

van Ajax. Dit Ajax-Kookboek geeft je een uniek kijkje 

in de keuken van Ajax. De gevarieerde verhalen en 

recepten van onder anderen John Heitinga, Justin 

Kluivert, Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong inspireren 

je om zelf lekker aan de slag te gaan met gezonde 

voeding. Ook topchefs Ron Blaauw, Stefan van Sprang 

en Dennis Huwaë doen een boekje open over hun 

liefde voor lekker eten en een mooi potje Ajax-voetbal. 

Koken met 3 Sterren (€ 24,95) is verkrijgbaar in de Ajax 

Fanshop, webshop en (online)boekhandels. €5 per 

boek is bestemd voor de Ajax Foundation. 

MERCHANDISE
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30 juni 2018 30 juni 2017

Bedragen x 1

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen

Debiteuren 145 1.500

Overige vorderingen 8.642 13.810

8.787 15.310

Liquide middelen

ABN AMRO Bank 621.786 456.417

621.786 456.417

Totaal activa 630.573 471.727

PASSIVA

Reserves en Fondsen

Continuiteïtsreserve 100.000 85.983 

Bestemmingsreserves 290.000 372.500 

Algemene reserve 142.646 -

532.646 458.483

Kortlopende verplichtingen

Crediteuren 35.507 2.372 

Omzetbelasting - 38

Overlopende passiva 62.420 10.834 

97.927 13.244 

Totaal passiva 630.573 471.727
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Realisatie

2017/2018

Begroting

2017/2018

Realisatie

2016/2017

Bedragen x € 1

Baten

Baten uit eigen fondswerving 125.746 104.250 55.745 

Baten uit acties van derden 170.599 172.500 -

Totaal baten 296.345 276.750 55.745 

Lasten

Besteed aan projectdoelstellingen 216.932- 252.500- 179.935-

Kosten beheer en administratie 5.250- 7.000- 1.064-

Totaal lasten 222.182- 259.500- 180.999-

Resultaat 74.163 17.250 125.254-

Mutaties reserves

Continuïteitsreserve 14.017 

Bestemmingsreserve 82.500-

Algemene reserve 142.646 

Resultaat 2017/2018 74.163 

WAARDERINGSGRONDSLAGEN
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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.

Vergelijking met voorgaand boekjaar

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

voorgaande boekjaar.

Vorderingen

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

worden in mindering gebracht op de vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit direct opeisbare banktegoeden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de 

nominale waarde.

Bestemmingsreserves

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

bestedingsmogelijkheid is aangebracht

Kortlopende verplichtingen

Bij eerste opname worden de kortlopende verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde en hebben een looptijd 

korter dan 1 jaar.

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 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.

Overige baten

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

Lasten

De lasten bestaan uit kosten besteed aan de doelstellingen, kosten eigen fondsenwerving en kosten beheer en 

administratie. De kosten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben.

De kosten beheer en administratie zijn de overheadkosten die de fondsenwervende organisatie maakt in het kader 

van de (interne) beheersing en de administratievoering die niet worden toegerekend aan de doelstellingen of de 

werving van fondsen.
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Continuïteitsreserve 2017/2018 2016/2017

Saldo per 1 juli 85.983 583.737

Resultaat boekjaar - -125.254

Toevoeging van algemene reserve 14.017 -

Toevoeging aan bestemmingsreserves - -372.500

Saldo per 30 juni 100.000 85.983

Bestemmingsreserves 2017/2018 2016/2017

Life Skills 100.000  125.000 

Community Skills 30.000  10.000 

Community Scheme 120.000  180.000 

VUmc 5.000  7.500 

Beperking 35.000  30.000 

Pitch je Stichting -  20.000 

Saldo per 30 juni 290.000  372.500 

Voor een beschrijving van de projecten wordt verwezen naar het bestuursverslag.

Algemene reserves 2017/2018 2016/2017

Saldo per 1 juli - -

Resultaat boekjaar 74.163 -

Toevoeging aan continuïteitsreserve -14.017 -

Onttrekking aan bestemmingsreserves 82.500 -

Saldo per 30 juni 142.646 -

Vorderingen

De overige vorderingen hebben per 30 juni 2018  betrekking op een nog te ontvangen donatie en doorbelaste 

kosten en per 30 juni 2017  op de rekening-courantverhouding met AFC Ajax NV.

Liquide middelen

De liquide middelen betreffen direct opeisbare banktegoeden bij de ABN-AMRO.

De continuïteitsreserve 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.

Kortlopende verplichtingen

De post kortlopende verplichtingen bevat voornamelijk schulden aan crediteuren en nog te betalen kosten met 

betrekking tot projectdoelstellingen.

TOELICHTING OP DE BATEN EN LASTEN
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Realisatie 2017/2018 Begroting 2017/2018 Realisatie 2016/2017

Bedragen x € 1

Baten uit eigen fondswerving

Donatie AFC Ajax NV 50.000 50.000 50.000 

Charity matchday 30.697 25.000 

Ajacied van de Wedstrijd 4.250 4.250 4.000 

Overige donaties 40.799 25.000 1.745 

Totaal baten uit eigen fondswerving - 125.746 104.250 55.745 

Baten uit acties van derden

Ajax Gala 170.454 170.000 -

Overige acties 145 2.500 -

170.599 172.500 -

Totaal baten 296.345 276.750 55.745 

Besteed aan projectdoelstellingen

(chronisch ) ziek

VUmc Kinderstad -2.645 -7.500 -1.815 

-2.645 -7.500 -1.815

Beperking

More than Friends day -21.434 -22.500 -15.165 

Friends Cup -5.848 -7.500 

-27.282 -30.000 -15.165 

Sociaal/economisch

Community Scheme Cape Town -60.000 -60.000 -60.000 

Life Skills & Clinics -106.371 -125.000 -93.232 

Fair Play - -10.000 

-166.371 -195.000 -153.232 

Ondersteuning divers

Overige projecten -20.634 -20.000 -9.723 

-20.634 -20.000 -9.723 

Totaal besteed aan projectdoelstellingen -216.932 -252.500 -179.935 

Beheer en administratie

Bureau-& organisatiekosten -5.000 

Organisatiekosten -5.250 -2.000 -1.064 

Totaal kosten beheer en administratie -5.250 -7.000 -1.064 

Totaal besteding -222.182 -259.500 -180.999 

Totaal resultaat 74.163 17.250 -125.254 

Note: 

-  AFC Ajax NV draagt kosteloos bij ten aanzien van personele kosten en overheadkosten.

- Overige donaties: toename als gevolg van eenmalige donatie

Projectdoelstelling realisatie versus begroting:  

-  “Fairplay” wordt gerealiseerd in het seizoen 2018/2019

-  “Life Skills en Clinics” lager als gevolg van uitgestelde clinic activiteiten





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.

Het begrote negatieve resultaat over 2018/2019 bedraagt € 117.750 met name door hogere uitgaven aan 

projectdoelstellingen. Uitgaande van het aanwezige liquiditeitssaldo en voldoende eigen  vermogen per 30 juni 

2018 zal de continuïteit van de activiteiten van de Ajax Foundation meer dan gewaarborgd zijn.



 

 
 
 
 
 
VERTROUWELIJK 
Stichting Ajax Foundation 
T.a.v. het bestuur 
Postbus 12522 
1100 AM  AMSTERDAM 
 
 
Aan: het bestuur van de Stichting Ajax Foundation 
 
 
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
 
  
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017-2018 
 
Onze oordeelonthouding 
Wij hebben opdracht gekregen de jaarrekening 2017-2018, eindigend op 30 juni 2018 van Stichting 
Ajax Foundation te Amsterdam te controleren.   

Wij geven geen oordeel over de getrouwheid van de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening van de 
stichting. Vanwege het belang van de aangelegenheid(heden) beschreven in de paragraaf 'De basis 
voor onze oordeelonthouding' zijn wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte                
controle-informatie te verkrijgen om daarop ons controleoordeel bij de in dit jaarverslag 
opgenomen jaarrekening te kunnen uitbrengen. 

De jaarrekening bestaat uit:   

1. De balans per 30 juni 2018;  
2. De winst- en verliesrekening over 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018; en  
3. De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 

andere toelichtingen. 
 
De basis voor onze oordeelonthouding 
Het is niet mogelijk gebleken achteraf tot het oordeel te komen dat de balans per 30 juni 2017 een 
getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen, welk oordeel kan dienen als 
uitgangspunt voor de controle van de jaarrekening over het boekjaar voor het jaar eindigend op 30 juni 
2018. Indien bedragen van genoemde balans anders zouden moeten luiden, zou dit van directe invloed 
zijn op de gepresenteerde resultaten voor het jaar eindigend op 30 juni 2018. Als gevolg hiervan is 
onzekerheid blijven bestaan met betrekking tot de grootte en de samenstelling van het resultaat voor 
het jaar eindigend op 30 juni 2018.  

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Ajax Foundation zoals vereist in de Wet toezicht 
accountantsorganisaties (Wta), 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).  

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 
 
Ter vergelijking opgenomen informatie niet gecontroleerd 
Op de jaarrekening voor het jaar eindigend op 30 juni 2017 is geen accountantscontrole 
toegepast. Derhalve zijn de ter vergelijking opgenomen bedragen in de winst- en verliesrekening en de 
daaraan gerelateerde toelichtingen, evenals de ter vergelijking opgenomen bedragen in de 
mutatieoverzichten niet gecontroleerd. 



 

   

 
C. 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-Uiting RJK C2 Kleine fondsenwervende 
organisaties zonder winststreven. 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 stichting 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. 

De met governance belaste personen zijn 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 geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze 
controle, verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse 
controlestandaarden. Vanwege het belang van de aangelegenheid(heden) beschreven in de paragraaf 
'De basis voor onze oordeelonthouding' zijn wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte 
controle-informatie te verkrijgen om daarop ons oordeel te kunnen uitbrengen. 
 
 
Woudenberg, 20 december 2018, 
Vallei Accountants B.V. 
 
w.g. 
 
Mr. Drs. F.M. de Leeuw RA  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




