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Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag
2018-2019 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 2019 en een staat van baten en lasten over het
boekjaar 2018-2019 en is voorzien van specificaties en
toelichtingen.
Ajax vindt het belangrijk om op maatschappelijk vlak zijn
verantwoordelijkheid te nemen. De grootste club van
Nederland 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. Ook veel dank aan onze maatschappelijke
partner ABN AMRO voor financiële ondersteuning en het
ter beschikking stellen van vrijwilligers.
De Ajax Foundation hanteert een bestuursmodel waarin
een vrijwilligersbestuur de stichting vertegenwoordigt en
toezicht houdt op de uitvoering van het vastgestelde
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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 2018-2019 zes onbezoldigde leden die
op basis van deskundigheid zijn benoemd.
Gedurende het verslagjaar bestond het bestuur uit Edwin
van der Sar (voorzitter), Jeroen Slop, Cees van Oevelen
(secretaris), Sirik Goeman (penningmeester), Miel
Brinkhuis en Roderick Turpijn.
De zittingsduur van de bestuursleden is drie jaar, met de
mogelijkheid van maximaal tweemaal een herbenoeming
voor een periode van, telkens, drie jaar. Cees van Oevelen is
per 18 maart 2019 aan het einde van de maximale
bestuurstermijn uitgeschreven als bestuurslid. Jeroen Slop
is per 16 januari 2019 afgetreden als bestuurslid, dit in
verband met het beëindigen van zijn dienstverband bij Ajax
NV in de zomer van 2019.
We zijn Cees van Oevelen zeer veel dank verschuldigd.
Vanaf de oprichting in 2010 is hij betrokken geweest bij de
Ajax Foundation en is altijd een vaste en stabiele waarde
geweest in het bestuur. Zijn expertise en onaflaatbare
motivatie is van onschatbare waarde gebleken. Namens het

bestuur en de manager van de Ajax Foundation willen we
hem bij deze nogmaals hartelijk danken en hopen in hem een
Ajax Foundation-fan voor het leven gevonden te hebben.
Jeroen Slop is vanaf 12 juni 2017 als bestuurslid betrokken
geweest bij de Ajax Foundation. Zijn ruime kennis en brede
ervaring van en binnen Ajax maakten hem tot een
belangrijke steunpilaar van de Ajax Foundation Zijn interesse
en betrokkenheid bij maatschappelijke vraagstukken heeft
de Ajax Foundation geholpen om binnen Ajax NV een
krachtiger gezicht te krijgen. Wij danken hem voor de
donatie die gedaan is naar aanleiding van zijn afscheid als
financieel directeur van Ajax. We hopen ook in hem een Ajax
Foundation-fan voor het leven gevonden te hebben en
hopen dat onze wegen in de toekomst weer kruisen.
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 Ajax-manager Foundation CSR
Jeannette Jongejans uitgevoerd. John Heitinga is sinds 15
februari 2017 als ambassadeur aan de Ajax Foundation
verbonden. Ook dit verslagjaar is John Heitinga
verschillende keren aanwezig geweest bij projecten en
evenementen van de Ajax Foundation, zoals onder andere
bij de Life Skills & Clinics op de basisscholen en de
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Charity Matchday. In dit verslagjaar hebben we heel veel
kinderen en jongeren bereikt met onze projecten. Life
Skills & Clinics heeft een groei van meer dan 200% in het
aantal bereikte kinderen gemaakt. Ook is een start
gemaakt met het nieuwe project Ajax Fair Play workshop.
Een lesprogramma voor jongeren tussen 13 en 16 jaar over
diversiteit en discriminatie. Dit laatste project zal in het
komende verslagjaar verder worden uitgerold. Daarnaast
is in de tweede helft van het verslagjaar gestart met
structureel onderzoek van beide projecten om het
maatschappelijk effect de komende seizoenen goed in
kaart te brengen.
Er zijn inkomsten vanuit fondsenwerving gerealiseerd. We
hebben enkele bijdragen ontvangen die specifiek
bestemd zijn voor het project Life Skills & Clinics. Voor de
tweede keer stond een wedstrijddag in het teken van de
maatschappelijke projecten van Ajax en Ajax Foundation
in het bijzonder. Dit jaar werden bij de activatie van deze
speciale dag de Ajax-jeugd en de leden van de vereniging
betrokken. Zij konden hun seizoenkaart voor deze
wedstrijd ter beschikking stellen. De Ajax Foundation kon
hierdoor vele kinderen die opgroeien in armoede een
Ajax-belevenis aanbieden. In verband met de sportieve
prestaties van Ajax in de beker, competitie en Champions
League is besloten om het Ajax Gala in het volgende
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verslagjaar te laten plaatsvinden. Het (sportieve) belang
van Ajax als voetbalclub, voor spelers en medewerkers is
hierin leidend geweest. Voor het eerst is een actie
opgestart met de Ajax-jeugd. Door het scoren van
doelpunten konden zij cadeaus sparen voor kinderen in
het Emma Kinderziekenhuis. Deze actie werd door
maatschappelijk partner ABN AMRO extra financieel
ondersteund.
Als eerste foundation van een voetbalclub in Nederland is
de Ajax Foundation per 1 september 2018 in het bezit van
een CBF-keurmerk. Het keurmerk laat zien dat de Ajax
Foundation uitstekend werk verricht en voldoet aan de
strenge kwaliteitseisen. Ook is er een seizoenenplan
beschikbaar met daarin de strategie en doelstellingen
voor de komende seizoenen. Het bestuur voert een
stabiel financieel beleid met voldoende stille reserves
zoals het boekjaar 2018-2019 ook laat zien. Het bestuur
wenst dit beleid te continueren. Wij kijken als bestuur dan
ook met meer dan tevredenheid terug op het negende
jaar van de Ajax Foundation en kijken wederom met veel
vertrouwen uit naar het volgende verslagjaar.
Voor het verslag 2018-2019 heeft net als vorig verslagjaar
een accountantscontrole plaatsgevonden op de
jaarrekening van de Ajax Foundation.

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 dit verslagjaar
gecontroleerd.

Bestuur Ajax Foundation
Edwin van der Sar
Susan Lenderink
Sirik Goeman
Roderick Turpijn
Miel Brinkhuis

Amsterdam, 21 november 2019

Stichting
Ajax
Foundation
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Stichting
Ajax
Foundation

Dromen, kansen en het ontwikkelen van
talent

Wat wil jij later worden? Dat is de vraag die veel kinderen
beantwoorden met: ‘Profvoetballer bij Ajax.’ Combineer dit
met het feit dat Ajax wereldwijd miljoenen mensen bereikt,
en je mag spreken van 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. De Ajax
Foundation brengt die kwetsbare kinderen dichter bij hun
droom. En biedt hen kansen en ervaringen die alleen Ajax
kan geven en helpt met het zoeken naar, en ontwikkelen
van hun talent. Dit doet de Ajax Foundation door
verschillende maatschappelijke en sportieve initiatieven
op het gebied van sport & gezondheid, sociale integratie
en educatie te organiseren en te ondersteunen.
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Doelgroep

Kwetsbare kinderen en jongeren onder 19 jaar:
Met een (chronische) ziekte;
Met een beperking;
Die opgroeien onder slechte sociale- of economische
omstandigheden.

Missie

Het verhogen van het zelfbewustzijn van kwetsbare
kinderen en jongeren onder 19 jaar in (groot) Amsterdam
en Kaapstad met als doel hen perspectief te bieden om
hun ambities waar te maken.

Visie

De Ajax Foundation gelooft en investeert in een
samenleving waarin alle kinderen gelijke kansen krijgen en
uitzicht hebben op een toekomst waarin zij hun talenten
kunnen ontplooien en verder kunnen ontwikkelen.

Ambities

De Ajax Foundation wil een centrale positie innemen in
de gemeente Amsterdam door de kracht van voetbal
in het algemeen en Ajax-spelers in het bijzonder in
te zetten. Met de focus op kinderen en jongeren in
achterstandswijken.
De Ajax Foundation wil de weerbaarheid van kinderen
en jongeren versterken door het verhogen van hun
zelfbewustzijn. De normen en waarden van Ajax dienen
hierbij als uitgangspunt en worden verwerkt in de
educatie- en voetbalprogramma’s.

“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

Stichting
Ajax
Foundation

Maatschappelijk partner

ABN AMRO is maatschappelijk partner van de Ajax
Foundation. In samenwerking met de ABN AMRO
Foundation worden vrijwilligers van ABN AMRO ingezet
voor o.a. Life Skills & Clinics, More than Friends day
en het Ajax Gala. ABN AMRO Foundation zet zich
in om kansenongelijkheid, ontstaan door sociale of
financiële omstandigheden, bij kinderen en jongeren te
verminderen.

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.

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 2019/2020 bedraagt
€ 53.750 met name door hogere uitgaven aan projectdoelstellingen. Uitgaande van het aanwezige liquiditeitssaldo en voldoende eigen vermogen per 30 juni 2019 zal
de continuïteit van de activiteiten van de Ajax Foundation
meer dan gewaarborgd zijn.
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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.

EFDN

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 willen samen werken 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.

Samenstelling
bestuur en
nevenfuncties

Edwin van der Sar, voorzitter
Algemeen directeur Ajax NV
Vice-voorzitter ECA
Executive board member ECA
Non-executive Board member Cape Town
FIFA Football stakeholders committee member
Cees van Oevelen, secretaris
(uitgetreden per 18 maart 2019)
Notaris Greenberg Traurig, LLP
Bestuurslid The Essential Foundation
Managing shareholder Greenberg Traurig, LLP,
Amsterdam Office
Roderick Turpijn
Manager Hospitality Randstad NV
Jeroen Slop
(uitgetreden per 16 januari 2019)
Financieel directeur Ajax NV
Panellid ECA
Non-executive Board member Cape Town
Sirik Goeman, penningmeester
Register accountant/partner DKL Accountants BV
Docent BIV-IC (post-master Accountancy) aan Business
Universiteit Nyenrode
Lid Kerngroep BIV-ic Nyenrode
Lid Raad van Geschillen van de NBA (Nederlandse
Beroepsorganisatie Accountants)
Lid SRA IT Audit Expertkring
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Miel Brinkhuis
Head of Communications & Media AFC Ajax
UEFA-club Media Forum member
Stichting Ajax Foundation
Arena Boulevard 29
1101 AX Amsterdam
foundation@ajax.nl
088-1831900
Susan Lenderink
CFO Ajax NV
Non-executive Board member Ajax Cape Town
Bestuurder Euro Shoe Group NV

Projecten

De Ajax Foundation wil kinderen en jongeren dichter
bij hun doelen brengen door ze te helpen de kansen te
grijpen waarmee ze zichzelf kunnen ontplooien. Hoe?
Door het aanbieden van lesprogramma’s gecombineerd
met voetbalclinics aan leerlingen, op de basisscholen en
in het voortgezet onderwijs, die opgroeien in een sociaaleconomische achterstandssituatie, het organiseren van
sportieve belevenissen voor kinderen met een beperking
en door wensen te vervullen van kinderen met een
(chronische) ziekte zodat ze even niet hoeven te denken
aan hun ziekte en gewoonweg een dag met plezier
kunnen beleven. De normen en waarden van de Ajacied
staan bij alle projecten centraal.
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Projecten

(Chronisch) ziek

Bij de Ajax Foundation vinden we het belangrijk om zieke
kinderen een leuke dag te bezorgen. We weten namelijk
hoe belangrijk het is om een extra steuntje in de rug te
krijgen en maken graag dromen van deze kinderen waar.
Een glimlach op het gezicht van deze kinderen, dat is waar
je het voor doet.
Door de fusie van VUmc en AMC is vanaf seizoen 20182019 de samenwerking met Emma Kinderziekenhuis
(locatie AMC) & Kinderstad (locatie VUmc).

Bezoek Kinderstad

De Ajax-selectie bezoekt jaarlijks Amsterdam UMC
Kinderstad (locatie VU Medisch Centrum). Hier kunnen
kinderen in het speciale Ajax-spelershome 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.
Zoals elk jaar zorgde het bezoek van de Ajax-spelers
en speelsters voor mooie momenten en dierbare
ontmoetingen. Onder leiding van Ajax Foundationambassadeur John Heitinga stapten de Ajacieden om
14:00 uur de kinderkliniek binnen. Rond de klok van 15:00
uur verzamelden alle kinderen en Ajacieden zich op de
houten tribune. John Heitinga ontpopte zich tot ware
quizmaster en de kinderen bewezen échte Ajax-kenners
te zijn.
Door de fusie tussen AMC en VUmc werden dit jaar ook
de kinderen in het Emma Kinderziekenhuis in de ochtend
verrast. Lucky kwam langs en bracht voor iedereen
een cadeautje mee. Het werd een middag die velen
niet snel zullen vergeten. En met een hoofd vol mooie
ontmoetingen en verhalen stapten de Ajacieden weer de
bus in.
Kinderstad (locatie VUmc) ruim 20.000 jonge bezoekers per
jaar. Bezoek Kinderstad: 250
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Doelpuntenactie

De onderbouw van de Ajax-jeugd (O8 t/m O12) was
in het voorjaar in een felle strijd verwikkeld om zoveel
mogelijk te scoren. Niet alleen voor zichzelf, maar juist
óók voor anderen. Met elk doelpunt verdienden ze
geld waarvan cadeautjes worden gekocht voor zieke
kinderen én waarvan een Ajax Playground in het Emma
Kinderziekenhuis kan worden gebouwd.
Het idee voor deze actie kwam bij de spelers zelf vandaan
en werd ondersteund door de technische staf. Levi
Acheampong aanvoerder Ajax O11 en initiatiefnemer
zet zich graag in voor kinderen voor wie alles niet zo
vanzelfsprekend is. ,,Niet alle kinderen hebben het geluk
dat ze zorgeloos kunnen voetballen. Daar willen wij wat
voor betekenen”, aldus de jonge Ajacied.
Ieder doelpunt droeg bij aan een cadeautje voor een
ziek kind. ABN AMRO, de maatschappelijk partner van
de Ajax Foundation, sponsort aan de hand van het
doelpuntensaldo het aantal cadeautjes voor de kinderen.
Doelpunten gescoord in de periode maart t/m eind
mei deden mee aan de actie. In totaal werden er 767
doelpunten gescoord. Ruim boven de doelstelling van
450 doelpunten.
Van te voren is met de pedagogische afdeling van het
ziekenhuis de keuze van de kadootjes goed afgestemd
op de behoeften van de kinderen. Op woensdag 19 juni
2019 heeft de Ajax-jeugd samen met vrijwilligers van ABN
AMRO de cadeaus aan de kinderen overhandigd.
Doel van de actie voor de Ajax-jeugd was om zich in te
zetten als rolmodel en zieke kinderen te helpen door ze
een steuntje in de rug te geven. Het volgende verslagjaar
komt er zeker een vervolg op deze bijzondere actie.
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Verstandelijkeen/of fysieke
beperking

De Ajax Foundation wil laten zien dat een beperking geen
beperking hoeft te zijn om je te ontwikkelen. Dat je met
een beperking veel plezier kunt halen uit het sporten en
dat je talenten bij jezelf ontdekt en ontwikkelt.
Only Friends speelt zijn duels sinds het seizoen 20172018 in het officiële Ajax-tenue en vertegenwoordigt
Ajax op toernooien in binnen- en buitenland. Bij de
organisatie van evenementen is er altijd een koppeling
met samenwerkingspartner Only Friends.
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Verstandelijkeen/of fysieke beperking
More than Friends day

Doordat de Ajax-selectie nog in het buitenland verbleef
wegens verplichtingen in de Champions League, is
besloten om de More than Friends day dit seizoen niet
door te laten gaan. De aanwezigheid van de complete
Ajax-selectie is namelijk van onschatbare waarde voor
de kinderen en het zou een te grote teleurstelling zijn als
de spelers er niet bij zouden zijn. De More than Friends
day, een sport- en speldag voor kinderen met een
beperking, wordt jaarlijks in nauwe samenwerking met
maatschappelijk partner ABN AMRO en sportclub Only
Friends georganiseerd.

AJAX Clinics

Verschillende jeugdteams zijn dit jaar veelvuldig
gesignaleerd op de velden van het Friendship
Sportcentre. Zij gaven diverse clinics aan de voetballers
van Only Friends. Een mooie en dankbare ervaring voor
beide.

Friends cup

Dit verslagjaar werd de tweede editie van de Friends Cup
georganiseerd, een voetbaltoernooi voor kinderen met
een beperking op sportcomplex de Toekomst. Twaalf
teams streden ook dit keer weer vriendschappelijk om
de Friends Cup. De teams die dit jaar meededen waren
weer een mix van betaald voetbalorganisaties en G-teams
van amateurclubs uit de regio Amsterdam. Belangrijkste
doelstelling van dit toernooi is dat de kinderen en
jongeren vooral plezier beleven aan deze dag.
Ajax werd tijdens dit toernooi vertegenwoordigd door
twee teams van Ajax/Only Friends. De spelers van JG1
en JG2 werden met de spelersbus van Ajax opgehaald
en naar de Toekomst gebracht. Beide teams werden
uiteindelijk 3e in hun poule en moesten tegen elkaar
spelen om de 5e en 6e plaats. Winnaar van deze tweede
editie was RKSV NEO. Advocatenbureau HoganLovalls
was wederom met vrijwilligers aanwezig om het toernooi
in goede banen te leiden.
Pagina. 14

“ Langs deze weg bedanken we onze
partner de Ajax Foundation voor
de voortreffelijke organisatie en de
gezellige dag. Forever Friends!”
Johan van Streun
Only Friends
12 teams, 180 kinderen, 25 vrijwilligers

Sociaal-/
economische
achterstandssituatie

Bij Ajax vinden we het belangrijk om kinderen en
jongeren een Ajax-belevenis te bieden. De kinderen en
jongeren die deelnemen aan de projecten worden dan
ook ondergedompeld in een heuse Ajax wereld. Bij Ajax
hechten we veel waarde aan onze normen en waarden.
Normen en waarden die als een rode draad gehanteerd
worden in de jeugdopleiding. Deze zijn dan ook een van
de belangrijkste uitgangspunten van onze projecten.
Doelstelling van onze projecten is om kinderen bewust
te maken van gedrag en gedragingen op en rondom het
veld, en het dagelijks leven.

Voor kinderen en jongeren uit een sociaal-economische
achterstandssituatie heeft de Ajax Foundation twee
projecten ontwikkeld. Deze projecten bestaan uit een
lesprogramma gecombineerd met een voetbalclinic.
De lesprogramma’s sluiten aan bij het curriculum van
het primair- en voortgezet onderwijs en zijn ontwikkeld
in samenwerking met professionals van de interne en
externe samenwerkende partners zoals College de
Toekomst, Ajax Coaching Academy, ABN AMRO en
Gemeente Amsterdam.
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Sociaal-/
economische
achterstandssituatie

Life Skills & Clinics: 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. Ook krijgen
de kinderen een Ajax-bidon om water drinken uit de kraan
te stimuleren. Afgelopen seizoen hebben naast kinderen
in Amsterdam ook kinderen in Haarlem en Almere kunnen
kennismaken met de Life Skills & Clinics.
Bekijk video
Aantal kinderen bereikt met het lesprogramma: 9.625
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“ Het programma van de Ajax Foundation sluit
aan bij de doelstellingen van de gemeenten
waarvoor SportSupport actief is, vandaar dat
wij graag de verbindende en ondersteunende
rol wilden innemen om het programma buiten
Amsterdam te organiseren in Haarlem en
omgeving. Het gezond activeren van de inwoners
en de kracht van sport en bewegen inzetten
voor maatschappelijke vraagstukken is onze
kerntaak. De buurtsportcoaches hebben de scholen
geselecteerd waarvan de kinderen deze boost het
hardst konden gebruiken. De scholen waren erg
enthousiast. Zij waren blij met het aanbod, de
professionele organisatie en zagen enthousiaste
kinderen. De thema’s vonden zij goed aansluiten bij
het niveau van de kinderen. De kinderen waren niet
alleen enthousiast over Ajax en voetballen, maar
zagen door de lessen ook in dat er meer bij komt
kijken. Gezond eten en drinken bijvoorbeeld of goed
omgaan met je geld en niet zomaar iets kopen. Voor
een enkeling was het programma directe aanleiding
om lid te worden van een voetbalvereniging in de
buurt.”
Bas de Wit
SportSupport Haarlem

“ We hadden de begeleiders allemaal al
bedankt, maar ook jij bedankt voor de
organisatie. Was een zeer geslaagde
dag, de kinderen hebben ervan geleerd
en van genoten, en wij waren zeer
tevreden over jullie begeleiders. Het is
bij onze leerlingen altijd afwachten hoe
ze reageren op nieuwe mensen, maar
dat ging zeer goed.”
Arjen Horst
SBO Het Spectrum, Amsterdam

“ We hebben een geweldige ‘Ajax clinics
dag’ gehad! Kinderen waren enorm
enthousiast en hebben genoten! Dank
aan al jullie gemotiveerde, deskundige
collega’s die deze dag tot een succes
gemaakt hebben.”
Arno Methors
directeur en Rolf de Zwart,
gymleerkracht BS De Rivieren, Amsterdam

Sociaal-/
economische
achterstandssituatie

Fair Play workshop

Dit verslagjaar zijn we gestart met het ontwikkelen van
een nieuw lesprogramma en hebben de kick-off gehad
met het Caland Lyceum uit Amsterdam. In het programma
wordt de omgeving van Ajax gebruikt als inspiratie en
juiste voorbeeld voor jongeren. De Fair Play workshop is
bestemd voor jongeren van 13-16 jaar en is een workshop
met veel interactie, beleving en uitdaging. De workshop
bestaat uit een lesprogramma in het supportershome,
een rondleiding door het stadion die in het teken staat van
respect en maatschappelijke verantwoordelijkheid en een
voetbalclinic op het trainingsveld naast de Johan Cruijff
ArenA.
Centraal in de aanpak van de workshops en het
bijbehorende lesprogramma staat het gedachtegoed
van Ajax. Dit is gestoeld op de gedachte dat door de
aantrekkingskracht en uitstraling van Ajax op jongeren, zij
beter kunnen worden aangesproken op bepaald gedrag
dat zij vertonen of waar zij voor staan. In de ogen van Ajax
en van een Ajacied gelden voor alle Ajacieden de waarden
die Ajax als club uitstraalt en koestert op het veld, op de
tribune en in het dagelijks leven.
In het lesprogramma wordt via de kernwaarden van Ajax
verbinding gemaakt met thema’s als discriminatie en
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diversiteit. Via de Ajax Fair Play workshop pakken wij onze
taak op als rolmodel voor jongeren in de stad en proberen
die te versterken. We willen ze vertellen welke normen en
waarden we bij Ajax belangrijk vinden, maar vooral met
elkaar in gesprek gaan met als doel dat we binnen en
buiten het veld respectvol met elkaar (blijven) omgaan.

Bekijk video

“ Bij Ajax versterken we
elkaar. We willen dat
we op een goede manier
met elkaar omgaan
en niet verharden in
tegenstellingen. We zijn
gebaat bij liefde in plaats
van haat.”
Bart Logchies
Ajax Coaching Academy

Sociaal-/economische
achterstandssituatie

Community scheme, Kaapstad, (Zuid-Afrika)
Ajax heeft een samenwerkingsverband met voetbalclub
Ajax Cape Town. De Ajax Foundation ondersteunt het
project Community Scheme van Ajax Cape Town het
meest intensieve maatschappelijke programma in ZuidAfrika. 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 net als in Nederland uit een
les- en voetbalprogramma op de scholen en in de
wijk en zijn gebaseerd op de normen & waarden en
trainingsmethoden van Ajax. Het Ajax Cape Town
Community Scheme programma is genomineerd voor
de Sports Industry SA Awards 2018 in de categorie
Development Programme of the Year.
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Sociaal-/economische
achterstandssituatie

Kick ‘n learn

In het zesweekse Kick ’n Learn programma, gaat het
vooral om het aanleren van vaardigheden en geven van
informatie over onderwerpen als drugs, HIV/aids, voeding
en wijkgerelateerde issues zoals hoe te handelen bij
een vuurgevecht. Dit vindt plaats op basisscholen in
Kraaifontein and Bishop Lavis, Khayelitsha, Nyanga,
Kensington and Ravensmead, Gugulethu en Athlone.
3.438 kinderen
96 scholen

Urban soccer

Hot Spots

Het Hot Spots programma vindt plaats op twee
avonden in de week in Mitchells Plain (Tafelsig Sports
Field) voetballen 70 kinderen ieder week in Elsies River
iedere week 60 kinderen. De kinderen krijgen voetbal
vaardigheidstrainingen en motivatie gesprekken
aangeboden in samenwerking met SAPS. Niet alleen
zijn hier de community coaches aan het werk ook
de community wordt hierbij betrokken en werken
intensief samen met de politie om veilig voetballen op
dit centrale plein in de wijk mogelijk te maken. Door
deze samenwerking wordt het vertrouwen van de
gemeenschap in de politie gestimuleerd.

Het Urban Soccer programma is een naschools
lesprogramma voor het voortgezet onderwijs waar vooral
voetbal en het aanleren van normen & waarden centraal
staan. Vier fulltime community coaches bezoeken
dagelijks de deelnemende scholen. Het zesweekse
Urban Soccer programma draait inmiddels op scholen
in Gugulethu en Manenberg, Crossroads, Elsies River en
Heideveld, Khayelitsha, Belhar, Langa en Hanover Park.

130 kinderen (wekelijks)

845 kinderen
24 scholen

189 kinderen
7 scholen
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AJAX awarness

Het vierweekse Ajax Awareness programma is dit seizoen
gestart op model C basisscholen. Daarnaast zijn er twee
voetbaltoernooien georganiseerd in Ikamva voor de
scholen die actief zijn in het Ajax awarness programma.

Holiday clinics

In de schoolvakanties worden er Holiday Clinics
georganiseerd; voetbalkampen waaraan jongens en
meisjes tussen de 6 en 15 jaar kunnen deelnemen zodat
ze ook in hun vakantie actief bezig zijn.
344 kinderen

Speciale uitnodigingen
Ajax voert het gehele seizoen
vele bijzondere wensen uit
en nodigt regelmatig allerlei
supporters uit die een steuntje
in de rug nodig hebben. Dat
varieert van trainingsbezoeken,
veilingitems, het verzorgen
van gesigneerde items tot het
uitnodigen voor een wedstrijd.
Ook de Ajax Foundation werd
meerdere malen verrast
met gratis tickets. De Ajax
Foundation kon daardoor
een aantal organisaties blij
maken met uitnodigingen om
een thuiswedstrijd van Ajax
te bezoeken. Ajax stelde 932
kaarten ter beschikking voor de
Bekerwedstrijd Ajax - Go Ahead
Eagles (3-0) en 80 kaarten
voor de Champions League
wedstrijd Ajax – Juventus (1-1).
De kaarten werden verdeeld
onder patiëntjes van het
Emma Kinderziekenhuis,
Spirit Jeugdzorg, Sport Helpt,
Make-a-Wish Nederland,
Kanjerwens, Stichting Opkikker,
FC Robinsteijn, Only Friends en
Basisschool De Polstok.

fondsenwerving
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 heeft er één groot fondsenwervend
evenement (Charity Matchday) plaatsgevonden en zijn
een aantal kleine initiatieven gestart.

De Ajax Foundation kan daarnaast niet zonder steun van
supporters en zakelijke relaties. Wij danken alle donateurs
klein en groot voor hun donatie en het in ons gestelde
vertrouwen
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fondsenwerving

AJAX kookboek

In het voorjaar van 2018 werd het fraai vormgegeven
Ajax Kookboek gepresenteerd tijdens het Ajax Gala.
Vervolgens vond het dit verslagjaar zijn weg naar de
(online) Fanshops van Ajax en de boekwinkels. Van ieder
verkocht kookboek ging €5 naar de Ajax Foundation.

Charity Matchday

De laatste thuiswedstrijd in 2018 stond in het teken van
de Charity Matchday, ook wel de dag voor de toekomst
genoemd. Het was de tweede keer dat een dag in
het teken stond van het maatschappelijk betrokken
ondernemen van Ajax en in het bijzonder de Ajax
Foundation. Het was weer een prachtige dag. Niet alleen
verpulverde Ajax De Graafschap met een 8-0 overwinning
maar ook de fans zamelden een schitterend bedrag in
voor de Ajax Foundation.
De afgelopen keer, maar ook volgend seizoen hopen we
bij de activatie weer hulp te krijgen van de jeugdleden
en leden van de vereniging. De jeugdspelers van Ajax
stelden namelijk hun seizoenkaart (391 stuks in totaal)
ter beschikking aan leeftijdsgenootjes die opgroeien
in armoede. Hiermee kregen zij de kans om ook eens
naar Ajax te gaan. We danken alle Jeugdleden en leden
voor hun enthousiasme om deze actie tot een succes te
maken.
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Daarnaast waren er in de Johan Cruijff ArenA
verschillende activiteiten georganiseerd die in het teken
stonden van Charity Matchday. Zo was er een smoothie
bar in de Fanshop en in het hoofdgebouw waren er
verkooppunten voor de Ajax skills bal en liepen er door
de hele ArenA collectanten rond. Ook konden zakelijke
relaties een mascotteplek voor hun kinderen kopen of
hun gasten trakteren op het Ajax Kookboek. Sommige
relaties kozen ervoor om rechtstreeks een bedrag te
doneren en zo de doelstellingen van de Ajax Foundation
te ondersteunen.
De Ajax Foundation is heel blij met het opgehaalde
bedrag en bedankt de supporters en zakelijke relaties
voor hun gift.

AJAX Gala 2019

Dit verslagjaar heeft er geen Ajax Gala plaatsgevonden.
De aanwezigheid van de complete selectie is voor het
Ajax Gala een vereiste en dat was niet mogelijk in verband
met de fantastische sportieve prestaties in de Champions
League. De vierde editie Ajax Gala, een exclusief
evenement voor zakelijke relaties, wordt verplaatst naar
het volgende verslagjaar.

TIKKIE

Supporters werd dit verslagjaar ook de mogelijkheid
geboden om via Tikkie een klein bedrag te doneren.
Deze manier van fondsenwerving werd gebruikt bij onder
andere de Charity Matchday en de Doelpuntenactie van
de Ajax-jeugd. Deze laatstgenoemde donaties worden
gebruikt voor het realiseren van een Ajax Playground in
het Emma Kinderziekenhuis.

fondsenwerving

Ticketactie supporters

Bij de aanschaf van een ticket voor een wedstrijd van Ajax
kunnen supporters bij de afrekening van hun ticket een
euro extra overmaken ten gunste van de Ajax Foundation.
Deze functionaliteit voor supporters in de ticketshop is
gestart in de tweede seizoenshelft. Heel veel supporters
hebben hier ook daadwerkelijk gehoor aan gegeven.
We zijn de Ajax-supporters heel erg dankbaar voor deze
donaties.
Donatie: € 4.052

Donaties tbv Life Skills & Clinics,
Riki stichting

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
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Gemeente amsterdam

De Gemeente Amsterdam leverde eenmalig 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.
“Elk kind in de stad zou een basis aan
gezondheidsvaardigheden moeten beschikken. Door
de thema’s omgaan met geld, gezonde voeding, sport
& bewegen en sociale media centraal te stellen en
bewustwording te creëren en gedragsverandering te
stimuleren wordt hier een goede bijdrage aan geleverd.
Tevens maakt het merk Ajax dat kinderen enthousiast
zijn over het aanbod waardoor de maatschappelijke
waarde optimaal benut wordt.” Joshua Broek,
Programmamanager Sportstimulering 2 t/m 12-jarigen,
RVE Sport en Bos Gemeente Amsterdam.
Bijdrage: €25.000

Begroting 2019-2020
De bedragen die gebudgetteerd zijn voor 2019/2020 zijn hoger
dan het verslagjaar hiervoor. Er is gekozen om meer projecten
voor kinderen en jongeren die opgroeien in een sociaal/
econmische achterstandssituatie uit te voeren. Mede door
het Ajax Gala waarvan wij verwachten dat dit evenement wel
plaatsvindt in het komende verslagjaar is een verhoging van het
budget door het bestuur bepaald. Budget voor kinderen met een
beperking blijft gelijk. Voor kinderen met een chronische ziekte is
geld gereserveerd voor het bouwen van een Ajax Playground.

Bedragen x € 1

Baten
Baten uit eigen fondsenwerving
Donatie AFC Ajax
Charity Matchday
Ajacied van de Wedstrijd
Overige donaties

50 000
30 000
4 250
26 500

Baten uit acties derden
Actieplatform
Ajax Gala

2 500
170 000

Totaal baten

283 250

Besteding
Projectdoelstellingen
(Chronisch) ziek
Verstandelijke/fysieke beperking
Sociaal/economische achterstand

42 500
35 000
250 000

Totaal projectdoelstellingen
Beheer en administratie
Bureau- & organisatiekosten
Communicatiekosten

Totaal beheer en administratie
Totaal Resultaat
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327 500
7 500
2 000
9 500
-53 750

Financieel
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Balans (na resultaat bestemming)
Bedragen x € 1

30 juni 2019

30 juni 2018

ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren
Overige vorderingen

869
15 174

16 043

145
8 642

8 787

Liquide middelen
ABN AMRO Bank

513 092

Totaal activa

513 092

621 786

529 135

621 786
630 573

PASSIVA
Reserves en Fondsen
Continuiteïtsreserve
Bestemmingsreserves
Algemene reserve

100 000
327 250
-152 308

274 942

100 000
290 000
142 646

532 646

Kortlopende verplichtingen
Crediteuren
Overlopende passiva

Totaal passiva
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95 759
158 434

254 193
529 135

35 507
62 420

97 927
630 573

Staat van baten en lasten
Bedragen x € 1

Baten
Baten uit eigen fondswerving
Baten uit acties van derden

Realisatie
2018/2019
158 375
3 750

Totaal baten

Begroting
2018/2019
80 000
174 250

162 125

Realisatie
2017/2018
121 496
174 849

254 250

296 345

Lasten
Besteed aan projectdoelstellingen
Kosten beheer en administratie

-411 336
-8 493

-365 000
-7 000

-216 932
-5 250

Totaal lasten

-419 829

-372 000

-222 182

Resultaat

-257 704

-117 750

74 163

Mutaties reserves
Continuiteitsreserve
Bestemmingsreserve
Algemene reserve
Resultaat 2018/2019
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37 250
-294 954
-257 704

Analyse werkelijke cijfers versus begroting
Realisatie
2018/2019

Begroting
2018/2019

Verschil
Realisatie versus
begroting

158 375

80 000

78 375

3 750

174 250

-170 500

Totaal baten

162 125

254 250

-92 125

(chronisch) ziek

-4 398

-30 000

25 602

Beperking

-17 094

-35 000

17 907

-376 783

-300 000

-76 784

-13 061

-

-13 061

-411 336

-365 000

-46 336

Totaal kosten beheer en administratie

-8 493

-7 000

-1 493

Totaal besteding

-8 493

-7 000

-1 493

-257 704

-117 750

-139 954

Bedragen x € 1

Baten uit eigen fondswerving
Baten uit acties van derden

Sociaal/economisch
Ondersteuning divers

Totaal besteed aan projectdoelstellingen

Totaal resultaat
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Mede door het organiseren van nieuwe initiatieven en
donaties zijn van derden extra gelden verworven.
Als gevolg van het Europese succes van het eerste
elftal is het Gala uitgesteld naar december 2019.

Realisatie Playground UMC uitgesteld naar
2019/2020
Door het Europese succes van het eerste elftal is het
organiseren van “More than Friends day” niet door
gegaan.
Meer clinics gerealiseerd.
Kosten als gevolg van het organiseren van nieuwe
initiatieven en ter verwerving van extra gelden.

Waarderingsgrondslagen

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.
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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.

Toelichting op de balans
Vorderingen

De overige vorderingen hebben per 30 juni 2019 en per 30 juni 2018 betrekking op nog te
ontvangen donaties en doorbelaste kosten.

Liquide middelen

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

Continuïteitsreserve

2018/2019

2017/2018

Saldo per 1 juli
Resultaat boekjaar
Toevoeging van algemene reserve
Toevoeging aan bestemmingsreserves

100 000
-

85 983
14 017
-

Saldo per 30 juni

100 000

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:
- Life Skills & Clinics
- Community Skills & Clinics
- Community Scheme
Chronisch Ziek
Beperking

Voor een beschrijving van de projecten wordt verwezen naar het bestuursverslag.
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2018/2019

2017/2018

140 000
50 000
60 000
42 250
35 000

100 000
30 000
120 000
5 000
35 000

327 250

290 000

Toelichting op de balans
Algemene reserve
Saldo per 1 juli
Resultaat boekjaar:
- Onttrrekking aan bestemmingreserve
- Toevoeging aan bestemmingsreserve
- Toevoeging aan continuïteitsreserve

** verloop resultaat boekjaar
- Baten
- Besteed aan projectdoelstellingen
- Kosten beheer en administratie

Kortlopende verplichtingen

2018/2019

2017/2018

142 646

-

-257 704 **
-37 250
-

74 163 **
82 500
-14 017

-152 308

142 646

162 125
-411 336
-8 493

296 345
-216 932
-5 250

-257 704

74 163

De post kortlopende verplichtingen bevat voornamelijk schulden aan crediteuren en nog te betalen
kosten met betrekking tot projectdoelstellingen.
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Toelichting op de baten en lasten
Bedragen x € 1

Baten uit eigen fondswerving
Donatie AFC Ajax NV
Charity matchday
Overige donaties

Realisatie
2018/2019
50 000
20 775
87 600

Totaal baten uit eigen fondswerving

Begroting
2018/2019
50 000
15 000
15 000

158 375

Realisatie
2017/2018
50 000
30 697
40 799

80 000

121 496

Baten uit acties van derden
Ajax Gala
Ajacied van de Wedstrijd
Overige acties

3 750
-

Totaal baten uit acties van derden

Totaal baten

170 000
4 250
-

170 454
4 250
145

3 750

174 250

174 849

162 125

254 250

296 345

Besteed aan projectdoelstellingen
(Chronisch) ziek
VUmc Kinderstad
Playground UMC Amsterdam
Bijles Scholarship
Beperking
More than Friends day
Friends Cup
Sociaal/economisch
Community Scheme Cape Town
Life Skills & Clinics
Community Skills & Clinics/Fair Play
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-1 394
-3 004
-10 986
-6 108
-60 000
-288 895
-27 888

-4 398

-17 094

-376 783

-5 000
-15 000
-10 000
-25 000
-10 000
-60 000
-190 000
-50 000

-30 000

-35 000

-300 000

-2 645
-21 434
-5 848
-60 000
-106 371
-

-2 645

-27 282

-166 371

Toelichting op de baten en lasten
Bedragen x € 1
Ondersteuning divers
Overige projecten

Realisatie
2018/2019
-13 061

Totaal besteed aan projectdoelstellingen
Diverse kosten
Bureau-& organisatiekosten
Organisatiekosten

-13 061

Begroting
2018/2019
-

-411 336

-4 840
-3 653

Totaal kosten beheer en administratie

-

Realisatie
2017/2018
-20 634

-365 000

-5 000
-2 000

-20 634
-216 932

-5 250

-8 493

-7 000

-5 250

Totaal besteding

-419 829

-372 000

-222 182

Totaal resultaat

-257 704

-117 750

74 163

Note
- AFC Ajax NV draagt kosteloos bij ten aanzien van personele kosten en overheadkosten
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Controleverklaring accountant

Pagina. 39

Stichting Ajax Foundation. 2019.

