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Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag 2019-2020 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 2019 t/m juni 2020)
hebben plaatsgevonden.
De jaarrekening bestaat uit de balans per 30 juni 2020 en een staat van baten en lasten over het boekjaar 2019-2020
en is voorzien van specificaties en toelichtingen.
Stichting Ajax Foundation
Johan Cruijff Boulevard 29
1101 AX Amsterdam
foundation@ajax.nl
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Bestuursverslag
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. Ajax wil een centrale positie innemen op maatschappelijk gebied en in de hoofdstad 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.
De Ajax Foundation is Ajax veel dank verschuldigd voor de ondersteuning en diensten die kosteloos worden
aangeboden. Ook dank voor onze maatschappelijke partner ABN AMRO voor de financiële ondersteuning, inspiratie
en het ter beschikking stellen van vrijwilligers. En voor John Heitinga, die sinds 15 februari 2017 als ambassadeur aan
de Ajax Foundation verbonden is en dit verslagjaar veelvuldig aanwezig is geweest bij de projecten en evenementen.
De Ajax Foundation hanteert een bestuursmodel waarin een vrijwilligersbestuur de stichting vertegenwoordigt
en toezicht houdt op de uitvoering van het vastgestelde beleid. Het bestuur delegeert de dagelijkse leiding aan
Jeannette Jongejans, 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 2019-2020 vijf
onbezoldigde leden en bestond uit Edwin van der Sar (voorzitter), Roderick Turpijn (secretaris), Sirik Goeman
(penningmeester), Susan Lenderink en Miel Brinkhuis. Susan Lenderink is per 1 oktober 2019 toegetreden tot het
bestuur.

“Ajax wil talent laten
bloeien, zowel binnen als
buiten het veld en de club.”
Dit verslagjaar kan verdeeld worden in een periode voor de coronacrisis en tijdens de coronacrisis. In de eerste helft
van het verslagjaar is de Ajax Foundation op veel scholen van start gegaan met de Life Skills & Clinics en met de de
Ajax Fair Play workshop. Vele blije en enthousiaste kinderen en jongeren werden betoverd door de magie van Ajax
en meegenomen in de gedachtewereld van de club. De Ajax Fair Play workshop, een lesprogramma voor jongeren
tussen 13 en 16 jaar over diversiteit en discriminatie, is eveneens enthousiast door de scholen ontvangen. De actuele
thema’s die tijdens de workshop werden behandeld daagden de jongeren uit met elkaar in gesprek te gaan over
maatschappelijke thema’s. Daarnaast is er dit verslagjaar, samen met de Ajax Coaching Academy, hard gewerkt aan
een vervolg op de Fair Play workshop. Dit project zal in seizoen 2020-2021 worden uitgerold in samenwerking met
maatschappelijk partner ABN AMRO, VriendenLoterij en de gemeente Amsterdam.
In december heeft het Ajax Gala, met als thema The Art of Football, plaatsgevonden en daarbij is een recordbedrag
opgehaald voor de projecten. De Charity Matchday in januari stond geheel in het teken van het Emma
Kinderziekenhuis. Samen met de supporters is ook hier een prachtig bedrag opgehaald. Met de opbrengst is in
het ziekenhuis een Ajax Playground gebouwd. De feestelijke opening van de Playground in februari vond plaats in
aanwezigheid van de gehele selectie.

Pagina 6

Vanaf maart kwam ook Nederland in de greep van Covid-19. Als gevolg daarvan kwamen alle projecten in Amsterdam
en omstreken stil te liggen. Opeens waren de scholen dicht, werd er niet meer gevoetbald en waren ook de kantoren
in de Johan Cruijff ArenA verlaten. Thuiswerken werd de norm. Ook de doelpuntenactie van de Ajax Jeugd en de
voorbereidingen voor de More than Friends day bij Only Friends kwamen stil te liggen. Op 18 maart 2020 bestond de
Ajax Foundation ook nog eens 10 jaar. Het was geen geschikte periode om daar op een feestelijke manier bij stil te
staan. Online is wel aandacht besteed aan deze ‘verjaardag’.
Een van de doelen van het bestuur is om een stabiel financieel beleid te voeren, met voldoende reserves. Dat laat
het boekjaar 2019-2020 ook zien. Het bestuur wenst dit beleid te continueren. Door de onzekere periode is voor het
komende verslagjaar behoudender gebudgetteerd. De verwachting is dat de inkomsten vanuit fondsenwerving lager
zullen zijn. Het klimaat om fondsen te werven is in een andere fase terechtgekomen. De focus met de uitgaven ligt
op de uitvoering van het opleidingsprogramma voor kinderen en jongeren die opgroeien in een sociaaleconomische
achterstandssituatie. Voor dit verslag 2019-2020 heeft net als vorig verslagjaar een accountantscontrole
plaatsgevonden op de jaarrekening van de Ajax Foundation.
Het bestuur kijkt met tevredenheid terug op het afgelopen verslagjaar, maar uiteraard wel met gemengde gevoelens
vanwege de coronacrisis. Vooral omdat veel kinderen en jongeren moesten worden teleurgesteld die enthousiast
hadden uitgekeken naar de komst van de Ajax Foundation. Het bestuur is zich zeer bewust van de (financiële)
uitdagingen die het komende verslagjaar op ons pad komen. Maatschappelijke inzet is nog nooit zo zichtbaar en
belangrijk geweest.
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 de hoofdstad, 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, 17 december 2020
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Dromen, kansen en het ontwikkelen van talent
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 en 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 kansen om
zichzelf te ontwikkelen en bijzondere ervaringen op te doen om zo dichter bij hun droom te komen. Dat is soms niet
meer dan een normaal of gezond leven. De Ajax Foundation brengt die kwetsbare kinderen dichter bij hun droom en
biedt hun 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 verschillende maatschappelijke en sportieve initiatieven op het gebied van
sport & gezondheid, sociale integratie en educatie te organiseren en te ondersteunen.
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 deze jongeren 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.
Ambitie
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 educatieen voetbalprogramma’s.
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Samenstelling bestuur en nevenfuncties
De zittingsduur van de bestuursleden is drie jaar, met de mogelijkheid
van maximaal tweemaal een herbenoeming voor een periode van,
telkens, drie jaar.
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
Susan Lenderink
CFO Ajax NV
Non-executive Board member Ajax Cape Town
Bestuurder Euro Shoe Group NV
Roderick Turpijn, secretaris
Heart of organization Wundermart
Sirik Goeman, penningmeester
Register accountant/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
Member UEFA Club Media Forum
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Maatschappelijk partner
ABN AMRO is naast sponsor van de Ajax Vrouwen en partner op gebied van duurzaamheid ook maatschappelijk
partner van Ajax en de Ajax Foundation. 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. ABN AMRO Foundation gelooft in gelijke kansen voor iedereen en richt zich op kinderen en jongeren die
te maken hebben met een achterstandssituatie.
We hebben hetzelfde doel: kinderen aanmoedigen om meer te bewegen, waarden als respect en saamhorigheid
bijbrengen en talent te stimuleren. Met elkaar hebben we een wereld te winnen!

Oog voor kinderen die het minder hebben
Somers vertelt wat hem drijft: “Ik vind maatschappelijke betrokkenheid heel belangrijk. Wij hebben zelf twee gezonde
kinderen die we alles kunnen bieden. Aan mijn eigen kinderen geef ik mee dat het niet vanzelfsprekend is, wat we met
het gezin allemaal kunnen doen. Dat als het minder gaat je ook minder kunt besteden. Dan hebben ze respect voor
wat wél kan. We hebben oog voor de kinderen die het minder goed hebben.
Als ik daar iets voor kan doen, dan vind ik dat fantastisch. Zeker in combinatie met Ajax. Al kom ik uit Venlo, Ajax zit
er van jongs af aan in. Ik had shirtjes van Marco van Basten en later ook van Dennis Bergkamp. Mijn zoon en dochter
hebben dat rimpelloos overgenomen.”
Vrijwilligerswerk
De eerste keer dat Somers aan een project meewerkte, was dat toevallig ook voetbal gerelateerd. In Maastricht gaf
oud-Ajacied Arno Splinter een clinic voor kinderen in een achterstandsituatie. Pascal hielp mee als voetbalmaatje.
“Het begint bij de maatschappelijke betrokkenheid van ABN AMRO. Wij als werknemers krijgen elk jaar een werkweek
die we kunnen invullen met projecten voor de ABN AMRO Foundation. Ik ben dankbaar dat ik iets kan teruggeven. En
ik vind het oprecht leuk om te doen.”
“Ik doe ongeveer vier projecten per jaar. Elk jaar ben ik ook vrijwilliger bij het Ajax Gala. De afgelopen jaren werkte ik
mee in de bediening, maar het kan van alles zijn. De ene keer ben je tafelheer, de andere keer zetten we van tevoren
spullen klaar. Bij de volgende editie van de Ajax More than Friends Day met Dennis Gebbink van Only Friends help ik
graag weer mee. Ook daar kijk ik altijd weer naar uit.”
Klein gebaar, groot plezier
Somers vindt de dankbaarheid van de kinderen om wie het draait mooi om te zien. Het zijn kinderen die opgroeien in
minder kansrijke omgevingen dan leeftijdsgenoten. Bijvoorbeeld om sociale of financiële redenen. “Als je ziet hoe ze
reageren, dat is zo mooi. De twinkeling in hun ogen, de high fives na afloop. Daar doe je het allemaal voor. Terwijl het
in onze ogen zulke simpele dingen zijn.”

Van vermogensbeheerder tot tafelheer
Pascal Somers van ABN AMRO zet zich in voor de ABN AMRO Foundation, de maatschappelijk partner van de Ajax
Foundation. Bij verschillende maatschappelijke projecten is Pascal Somers van de partij. De vermogensbeheerder
van ABN AMRO is al jaren een bevlogen vrijwilliger van de ABN AMRO Foundation, die ook aan de projecten van de
Ajax Foundation zijn steentje bijdraagt.

“Die twinkeling in hun ogen.
Daar doe je het voor!”
“Je vrijwillig inzetten voor één van de maatschappelijke projecten in samenwerking met Ajax Foundation is
inspirerend om te doen. Ajax en ABN AMRO Foundation hebben hetzelfde doel: kinderen in achterstandsituaties
betere kansen bieden. Samen kunnen we veel impact genereren.”
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Covid-19
In Maart 2020 raakte Nederland in de ban van het coronavirus. Nog nooit werd in Nederland zo grootschalig
het openbare leven lamgelegd. Van de ene op de andere dag moesten maatregelen getroffen worden om de
verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beperken. Voor Ajax betekende dit dat het voetbalseizoen 2019/2020
voortijdig werd beëindigd, 9 van de 34 eredivisiewedstrijden werden niet gespeeld. Voor de Ajax Foundation kwamen
alle geplande projecten en evenementen on hold te staan.
Life Skills & Clinics
Enkele weken voor de start van de zomervakantie konden we gelukkig alsnog een aantal Life Skills & Clinics uitvoeren
op de scholen. Helemaal compleet waren we niet; we konden geen gebruik maken van ABN AMRO vrijwilligers die
we als docenten in de klassen wilden inzetten. Het corona-protocol van de bank liet dit niet toe. Van de negentig
geplande Life Skills & Clinics uitvoeringen op de basisscholen zijn er dit verslagjaar uiteindelijk twintig niet doorgaan
en moesten we helaas heel wat kinderen teleurstellen. De scholen die we niet hebben kunnen bezoeken zijn, als de
situatie dat toelaat, het volgende schooljaar uiteraard als eerste aan de beurt.
Fair Play Workshop
De meeste uitvoeringen van de Fair Play Workshop hebben plaatsgevonden voor de lockdown. Uiteindelijk werden
er twee uitvoeringen geannuleerd. In totaal zijn dit verslagjaar dertien Fair Play Workshops uitgevoerd. Gedurende de
lockdown is wel extra haast gezet achter het ontwikkelen van het aanvullende lesmateriaal voor de scholen.
Bij de uitvoering van de Fair Play Workshops lopen we tegen extra problemen aan. De workshop vindt namelijk plaats
in het stadion en omliggende faciliteiten. Door de RIVM-regels is het momenteel niet mogelijk om uitvoeringen te
plannen in publieke ruimten. Uitvoering van een workshop op de middelbare scholen zelf doet teveel afbreuk aan het
concept en is niet wenselijk.
Emma Kinderziekenhuis
Tijdens de corona-periode in het verslagjaar hebben we extra ondersteuning kunnen bieden aan onze
samenwerkingspartner het Emma Kinderziekenhuis. De adidas trainingsshirts die al klaar lagen om uit te delen
tijdens de More than Friends Day van Only Friends hebben we naar het ziekenhuis gebracht. Het zorgpersoneel op
de IC was erg blij om shirts te hebben om te dragen onder de speciale corona-pakken. Ook wilden we wat doen voor
de kinderen die in volledige isolatie lagen in het Emma Kinderziekenhuis. Na gezamenlijk overleg hebben we veel
knutselmateriaal ingekocht en een aantal dozen met Ajax Foundation skills ballen geleverd.
Donatie Corona Research Fonds
Waar we normaliter alleen Ajax-belevenissen aan kinderen en jongeren bieden is in deze uitzonderlijke COVID-19periode door het bestuur besloten een donatie te doen. Deze financiële bijdrage is gedaan aan de samenwerkende
Amsterdamse ziekenhuizen. Het Corona Research Fonds (www.coronaresearchfonds.nl) is opgezet door AMC
Foundation, VUmc Fonds en de fondsen van de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam. Het doel van het
Corona Research Fonds is om snel en efficiënt onderzoek te doen naar een oplossing tegen het coronavirus. Met
als doel dat het normale leven en projecten voor onze kwetsbare doelgroep kinderen en jongeren zo snel mogelijk
doorgang kunnen vinden. Met deze donatie ondersteunen wij dit onderzoek van maatschappelijk publiek belang.
Fondsenwerving
In het verslagjaar hebben we twee grote fondsenwervende evenementen georganiseerd, het Ajax Gala en een
Charity Matchday. Voor het komende verslagjaar staan fondsenwervende evenementen van deze omvang op losse
schroeven.. Er is vooralsnog geen zicht op spelen met publiek (Charity Matchday) evenals het organiseren van een
Ajax Gala.
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Forecast 2020-2021
Gelet op de problemen in de samenleving en eerder genoemde uitkomsten van het onderzoek in de sector zal
het een uitdaging worden om voldoende financiële middelen voor de projecten te genereren. Het budget dat
wordt vermeld in dit jaarverslag is door het bestuur goedgekeurd voor de lockdown. Gaandeweg het verslagjaar is
echter een aangepast coronabudget gemaakt waarin voorrang gegeven wordt aan uitgaven ten behoeve van het
opleidingsprogramma met projecten als Life Skills & Clinics, Fair Play Workshop en een eenmalige cyclus van het
scholen competitieproject S’Cool. Evenementen die vooral gebaseerd zijn op meet & greet met spelers worden
tot nader orde uitgesteld. Indien de inkomsten van de foundation dit toelaten worden alternatieve evenementen
georganiseerd. Er worden echter geen evenementen opgetuigd waarvan vooraf al een groot risico is dat ze
niet doorgaan. Door de COVID-19-periode zijn wij genoodzaakt om te kijken naar andere mogelijkheden voor
fondsenwerving. De continuïteit van de Ajax Foundation is niet in gevaar. Wel zullen uitgaven zeer voorzichtig gedaan
worden met een focus op het opleidingsprogramma van de scholen.
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Projecten
Ajax is de grootste club van Nederland. En dat betekent dat Ajax niet alleen het goede voorbeeld moet geven. Ajax
is het ook aan zijn omgeving verplicht om deze verder te helpen ontwikkelen. Ajax is van de supporters, mensen in
Amsterdam en de wijde omgeving. We realiseren ons dat we een voorbeeldfunctie vervullen in de maatschappij. Als
je een Ajacied bent, dan heb je een voorbeeldfunctie. Ajax is namelijk van iedereen, ongeacht afkomst, religieuze
achtergrond, geslacht, geaardheid of huidskleur.
De Ajax Foundation wil kinderen en jongeren dichter bij hun doelen brengen door ze te helpen de kansen te
grijpen waarmee ze zich 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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Sociaal economische achterstandssituatie
Dromen, kansen en talent
Helaas zijn er veel kinderen en jongeren die vanwege hun maatschappelijke of sociale positie minder kansen krijgen
of zien. Een complexe thuissituatie heeft weerslag op hun ontwikkeling, gedrag en kansen. Ze krijgen vaak minder
kansen om zich te ontwikkelen of om bijzondere ervaringen op te doen, om zo dichter bij hun droom te komen.
Bij Ajax vinden we het belangrijk om kinderen en jongeren dichter bij hun droom te brengen. Wat soms niet meer is
dan een normaal of gezond leven. Met onze projecten willen we hun weerbaarheid versterken door het verhogen van
hun zelfbewustzijn. We proberen ze vaardigheden aan te leren waar ze in de toekomst hun voordeel mee kunnen
doen.
De kinderen en jongeren die deelnemen aan de projecten worden 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. Eén van
de doelstellingen van onze projecten is om kinderen bewust te maken van gedrag en gedragingen op en rondom het
veld en het dagelijks leven.
Het gedachtegoed van Ajax staat centraal in de aanpak van de workshops en het bijbehorende lesprogramma. 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.
De projecten bestaan uit een lesprogramma en een voetbalclinic. De lesprogramma’s sluiten aan bij het curriculum
van het onderwijs en zijn ontwikkeld in samenwerking met ABN AMRO, Ajax Coaching Academy, Players United
en de Gemeente Amsterdam. Alle docenten en vrijwilligers krijgen voorafgaand aan de programma’s diverse
docententrainingen om zo de oefenstof juist te kunnen overbrengen aan de kinderen en jongeren.

Life Skills & Clinics
Een hele dag staat de basisschool in het teken van Ajax. Leerlingen van groep 5 t/m 8 volgen tijdens schooltijd
enkele lessen over voeding, omgaan met geld en mediawijsheid. De lessen worden gegeven door vrijwilligers van
ABN AMRO. Dit verslagjaar is het lesprogramma aangepast met nieuwe onderwerpen zoals het belang van slapen
en zijn de foto’s en video’s aangepast aan de huidige selectie. Naast de lessen in de klas krijgen de kinderen
een voetbalclinic aangeboden volgens de unieke Ajax-trainingsmethode. 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 nog een Ajax-bidon en oorkonde met daarop de normen & waarden die deze dag behandeld zijn. Naast
de kinderen in Amsterdam hebben ook veel kinderen in Almere het plezier gehad dat we langskwamen met de Ajax
Life Skills & Clinics. Gemeente Amsterdam, maar ook omliggende gemeenten, zijn enthousiast over het project
en dragen ook financieel bij. Het project Life Skills & Clinics wordt door gemeenten ingezet om het sportbeleid of
samenwerking met betrekking tot de gezonde school van de eigen gemeente te ondersteunen.

‘’Ik heb geleerd dat je
iedereen gelijk moet
behandelen.’’
Life Skills & Clinics mini
Voor de jongste kinderen op de basisschool hebben we in de loop van het verslagjaar een Ajax spellenboekje
ontwikkeld. Dit is alvast een speelse kennismaking met de onderdelen Slim Online, gezonde voeding en omgaan
met geld. Het is een opmaat voor wanneer de kinderen naar de bovenbouw gaan en het uitgebreide programma
aangeboden krijgen.
Facts & figures 2019-2020
8.750 leerlingen groep 5 t/m 8
9.500 leerlingen groep 1 t/m 4
1.500 spellenboekjes groep 1 t/m 4
70 uitvoeringen, 49 unieke scholen
52 plekken ingevuld, 42 unieke vrijwilligers
Fair Play Workshop
De Ajax Fair Play workshop is inmiddels een groot succes te noemen. In het programma wordt de omgeving van Ajax
gebruikt als inspiratie en goede 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, 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. In het lesprogramma wordt via de kernwaarden van
Ajax verbinding gemaakt met thema’s als discriminatie, diversiteit en racisme. Volgend verslagjaar wordt het project
uitgebreid met een lesprogramma dat door de docenten op school gegeven kan worden om zo het geleerde tijdens
de workshop op school toe te passen.
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Via de Ajax Fair Play workshop pakken wij onze taak op als rolmodel voor jongeren in de stad en proberen we die te
versterken. We willen ze vertellen welke normen en waarden we bij Ajax belangrijk vinden. Maar we gaan vooral met
elkaar in gesprek met als doel dat we binnen en buiten het veld respectvol met elkaar (blijven) omgaan. De scholen
zijn geselecteerd in samenwerking met de gemeente Amsterdam. Dit betreffen scholen uit aandachtsgebieden,
multiculturele scholen waar grote diversiteit heerst en/of scholen vanuit het praktijkonderwijs.

“Ik werd hiervoor gepest,
maar door de dag hebben
klasgenoten een andere
kant van mij gezien,
waardoor ik nu wel
respect krijg’’
Uitwisseling Ajax, Feyenoord, PSV
Ajax, Feyenoord en PSV hebben dit verslagjaar een uitwisselingsprogramma opgezet voor hun maatschappelijke
projecten. Zestig kinderen uit Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven nemen afwisselend een kijkje in elkaars stad
en bij elkaars club. In februari was het de beurt aan Ajax. In de Johan Cruijff ArenA gaf Ajax 20 Amsterdamse, 20
Rotterdamse en 20 Eindhovense basisschoolkinderen lessen over gezonde voeding, omgaan met geld en (social-)
mediawijsheid. Daarbij dienden de elf normen en waarden van ‘de Ajacied’ als leidraad. De doelstelling van deze
uitwisseling was dat kinderen, ongeacht de club die ze liefhebben, respectvol met elkaar omgaan. De kinderen van
Ajax, PSV en Feyenoord werden aan het begin en einde van de dag gemixt. Zo leerden ze elkaar beter kennen en
ze deden gedurende de dag alles samen. De dag eindigde met een persconferentie waarbij oud-voetballers Simon
Tahamata, Heini Otto, André Ooijer (PSV) en Regi Blinker (Feyenoord) aanschoven om de vragen van de kinderen te
beantwoorden.
Klik hier
Community scheme, Kaapstad, (Zuid-Afrika)
De Ajax Foundation ondersteunt al enkele jaren het project Community Scheme van Ajax Cape Town: het meest
intensieve maatschappelijke programma 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 net als in Nederland uit een les- en voetbalprogramma op
de scholen en in de wijk en is gebaseerd op de normen & waarden en trainingsmethoden van Ajax.
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De twaalfjarige Ajax-jeugdspeler Lucas Jetten bezocht in februari de partnerclub uit Zuid-Afrika en het Community
Scheme project. Zijn bezoek had een mooie impact, zowel op Lucas zelf als op zijn Zuid-Afrikaanse leeftijdsgenoten.
Van de Ajax Foundation mocht Lucas namens Ajax een kijkje nemen hoe zijn leeftijdsgenootjes in het project
worden betrokken. Voor Lucas, die zelf geboren is in Zuid-Afrika, was het een bijzondere ervaring. Ook voor de
schoolkinderen waar hij langsging bleek het een inspirerend bezoek. Sommige kinderen waren zo enthousiast over
het bezoek van de jonge Ajacied, dat ze hem om een handtekening vroegen. Het Ajax-talent kwam zelf ook nog aan
voetballen toe: hij trainde mee met zijn generatiegenootjes van Ajax Cape Town.
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(Chronisch) ziek

Verstandelijke en/of fysieke beperking

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.
Bezoek Emma Kinderziekenhuis & opening Ajax Playground
Na jaren op bezoek te zijn geweest in VUmc Kinderstad werd dit verslagjaar door de spelers voor het eerst
een bezoek gebracht aan de kinderen in het Emma Kinderziekenhuis. Door de fusie van VUmc en AMC is de
kinderafdeling geheel overgegaan naar het Emma Kinderziekenhuis (locatie AMC). Het bezoek had dit jaar een wel
heel erg bijzonder tintje. Na een ronde langs de bedden werd de Ajax Playground op feestelijke wijze door de spelers
geopend en kon iedereen een handtekening vragen of op de foto met hun idool. De Ajax Playground is bedoeld om
de kinderen die in het ziekenhuis verblijven, maar ook hun broertjes en zusjes, plezier te laten hebben. Ook kunnen ze
een brief voor een speler of speelster versturen via de Ajax-postbus. Uiteraard krijgen ze allemaal persoonlijk bericht
terug.
Life Skills & Clinics in het ziekenhuis
Dit verslagjaar zijn we voor het eerst een dag op bezoek geweest op de school in het Emma Kinderziekenhuis.
Speciaal voor de patiëntjes hebben we een aangepaste versie van het Life Skills & Clinics lesprogramma gemaakt.
De lessen over social media, omgaan met geld en gezonde voeding werden zeer enthousiast ontvangen. En de
voetbalclinic op de Ajax Playground was een groot succes.
Doelpuntenactie
Na het succes van de doelpuntenactie in het vorige verslagjaar startte de onderbouw van de Ajax-jeugd (O8 t/m
O12) in de tweede helft van het seizoen om weer zoveel mogelijk te scoren. Niet alleen voor zichzelf, maar juist óók
voor anderen. Met elk doelpunt verdienen ze namelijk geld waarvan cadeautjes worden gekocht voor kinderen in het
Emma Kinderziekenhuis. Doel van de actie voor de Ajax-jeugd is om zich in te zetten als rolmodel en zieke kinderen
te helpen door ze een steuntje in de rug te geven. Helaas moest deze actie vroegtijdig onderbroken worden, omdat
de competitie voor de jeugdelftallen gestopt werd wegens de uitbraak van het coronavirus. Uiteraard krijgt de
doelpuntenactie een vervolg in het volgende verslagjaar.

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.
Kinderen en jongeren met een beperking willen en kunnen met veel plezier bij Only Friends georganiseerd sporten.
Ajax en de Ajax Foundation werken nauw samen met Only Friends. We dragen graag bij aan de bekendheid van
Only Friends zodat steeds meer kinderen komen sporten bij deze sportclub. We creëren graag een Ajax-belevenis
en laten de voetbalteams spelen in het wereldberoemde Ajax-tenue. Zij presenteren zich als Ajacieden die
vertrouwen en kracht uitstralen. Daardoor kunnen ze in een veilige omgeving hun talent ontwikkelen. Deze spelers
vertegenwoordigen Ajax en zijn een voorbeeld voor de vele sporters met een beperking.
Football Friends
Gedurende het verslagjaar zijn meerdere jeugdelftallen van Ajax te vinden geweest op de velden van sportclub Only
Friends. Ambassadeur en AjaxO19-trainer John Heitinga is meerdere malen met de technische staf en zijn spelers
op bezoek geweest voor het geven van een (sportieve) clinic aan de verschillende groepen bij Only Friends. Samen
met Only Friends en de technische staf van de Ajax jeugdopleiding zoeken we verbinding tussen de voetballende
jongeren door het organiseren van uitwisselingen en een bewustwordingsprogramma. Volgend verslagjaar gaan we
dit samen verder vontwikkelen.
More than Friends day en Bijzondere Eredivisie speelronde
Het coronavirus gooide dit verslagjaar roet in het eten. Het was helaas niet mogelijk om een More than Friends
day te organiseren. De RIVM-richtlijnen stonden het niet toe om een evenement te organiseren. Ook de bijzondere
eredivisiespeelronde die gepland stond in april, waar het Only Friends-team Ajax vertegenwoordigt, kon helaas geen
doorgang vinden.
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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 hebben er twee grote fondsenwervende
evenementen plaatsgevonden en is er een aantal kleine initiatieven gestart. De Ajax Foundation kan niet zonder
steun van supporters en zakelijke relaties.

Dank aan alle donateurs!
Ajax Gala
Onder de bezielende leiding van presentatie-duo Natasja Froger en Ronald de Boer vond in december 2019 de
vierde editie van het Ajax Gala plaats. Omdat Ajax niet alleen op het voetbalveld z’n kunsten wil vertonen, maar ook
daarbuiten, was het thema ‘The Art of Football’ erg toepasselijk. Het werd een feestelijke avond in de Johan Cruijff
ArenA, met zang, dans, vele voetbalprominenten en lekker eten. De opbrengst was overweldigend: €547.570!
Na afloop van het evenement is nog een extra donatie ontvangen van € 20.000 euro.
Charity Matchday
Zondag 19 januari 2020 stond de wedstrijd Ajax – Sparta in het teken van Charity Matchday. Rondom dit duel zamelde
de Ajax Foundation onder de supporters geld in voor het Emma Kinderziekenhuis. Van de opbrengst wordt in het
ziekenhuis een Ajax Playground gerealiseerd, waar kinderen kunnen spelen en even vergeten dat ze ziek zijn. Het
was uniek dat tijdens de rust supporters met hun mobiele telefoon een QR-code op het grote scherm konden in
scannen om te doneren. Dat was wereldwijd nog niet eerder zo grootschalig gedaan tijdens een voetbalwedstrijd.
Dit resulteerde in een vijftienminutendurende ‘geefgolf’. De Charity Matchday heeft uiteindelijk het geweldig bedrag
opgeleverd van €65.199.
Ticketactie
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. Heel veel supporters hebben hier ook daadwerkelijk
gehoor aan gegeven. We zijn de supporters die een donatie gedaan hebben zeer dankbaar voor deze bijdrage.
Lefgozer Richard Witschge
In de autobiografie “Lefgozer” blikt Richard Witschge terug op zijn enerverende carrière, zowel binnen als buiten
het veld in een voetbalwereld die steeds serieuzer werd, maar die geen grip op hem kreeg: Richard Witschge bleef
de ras-Amsterdammer die vooral plezier wilde maken…. een lefgozer. Een deel van de opbrengst van dit boek heeft
Richard gedoneerd aan de Ajax Foundation. Dit heeft een bedrag opgeleverd van €2.711,94.
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Begroting 2020/2021

Stichting Ajax Foundation

De bedragen die gebudgetteerd zijn voor 2020/2021 zijn hoger dan het verslagjaar hiervoor. Er is gekozen om meer
projecten uit te voeren voor kinderen en jongeren die opgroeien in een sociaal/economische achterstandssituatie.
Kosten beheer- en administratiekosten zijn verhoogd in budget opgenomen i.v.m. planning aan te nemen
projectmedewerker. Budget is goedgekeurd voor het uitbreken van de COVID-19 periode. Er zijn inmiddels
aanpassingen gedaan.

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.

Per 12 maart 2020

Baten

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.

Eigen fondsenwerving
Donatie AFC Ajax

Charity Matchday

Gemeente Amsterdam
Overige donaties

50.000
50.000
25.000

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.

25.000

Acties derden

Ticketverkoop 1,- per kaartje
Ajacied van de wedstrijd
Ajax Gala

5.000
4.250
300.000

Totaal baten

459.250

Besteding

Chronische zieke kinderen
Beperking

Sociaaleconomische achterstand

15.000
30.000

-487.500

Beheer en administratie

-72.500
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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.

442.500

Totaal projectdoelstelling

Totaal resultaat

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.
In verband met de coronapandemie die heeft plaatsgevonden in het verslagjaar is er wel een aanpassing aan het
budget gemaakt voor het komende seizoen met betrekking tot baten en lasten.

-100.750

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 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 Ajax in
dit netwerk.

De cijfers
Jaarrekening 2019-2020
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Balans

Staat van baten en lasten

Bedragen x EUR 1.000

30 juni 2020

30 juni 2019

Bedragen x EUR 1.000

Realisatie 2019/2020

Begroting 2019/2020

Realisatie 2018/2019

Activa
Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren

Overige vorderingen

2.500

869

15.675

15.174
18.175

Liquide middelen
ABN AMRO bank

Baten

Baten uit eigen fondswerving
Baten uit acties van derden

221.982

513.092
221.982

513.092

240.157

529.135

Continuiteïtsreserve

100.000

100.000

Bestemmingsreserves

270.500

327.250

Algemene reserve

-228.141

Overlopende passiva

Totale passiva

Pagina 34

Lasten

Besteed aan projectdoelstellingen
Kosten beheer en administratie

3.750

95.759
158.434

529.135

-411.336

-12.198

-9.500

-8.493

-132.583

-149.750

-257.704

Algemene reserve

240.157

-484.500

Resultaat

Bestemmingsreserve

254.193

-575.187

-419.829

Continuiteitsreserve

97.798

162.125

-494.000

Resultaat 2019/2020

77.573

344.250

-587.385

274.942

20.225

454.802

Totaal lasten

Mutaties reserves

-152.308
142.359

Crediteuren

158.375

16.043

Passiva

Kortlopende verplichtingen

135.000
209.250

Totaal baten

Totale activa

Reserves en Fondsen

157.016
297.786

-56.750
-75.833

-132.583
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Begroting

Analyse werkelijke cijfers vs begroting
Bedragen x EUR 1.000

Waarderingsgrondslag

Realisatie 2019/2020

Begroting 2019/2020

Realisatie vs begroting

157.016

140.000

17.016

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

Vergelijking met voorgaand boekjaar

De opbrengst van Charity Matchday

d.d. 19-01-2020 was boven verwachting.

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

Baten uit acties van derden

297.786

204.250

93.536

De opbrengst van het Ajax Gala

Vorderingen

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

december 2019 was boven verwachting.

gebracht op de vorderingen.

Totaal baten
(Chronisch) ziek

454.802

344.250

110.552

-53.018

-45.000

-8.018

Liquide middelen

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

Realisatie Playground UMC.

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

Beperking

599

-35.000

35.599

Als gevolg van Coronacrisis

aangebracht.

Kortlopende verplichtingen

evenementen/projecten geannuleerd.

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

Social/economisch

-452.531

-404.500

-48.031
Verantwoording resultaat baten

Meer clinics gerealiseerd.

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

Ondersteuning divers

-70.236

-

-70.236

Donatie Coronafonds van € 50K plus

Baten uit eigen fondsenwerving

organiseren van (nieuwe initiatieven)

andere dat door vrijgevigheid wordt ontvangen.

diverse kosten als gevolg van het

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

en ter verwerving van extra gelden.
Totaal besteed aan

-575.187

projectdoelstellingen

-484.500

-90.687

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.
Diverse kosten

Bureau-& organisatiekosten
Organisatiekosten

Totaal kosten beheer en

-7.260

-7.500

240

-4.938

-2.000

-2.698

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
-12.198

-9.500

-2.698

Totaal besteding

-587.385

-494.000

-93.385

Totaal Resultaat

-132.583

-149.750

17.167

administratie
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Toelichting op de balans

Toelichting op de baten en lasten

Vorderingen

Bedragen x EUR 1.000

De overige vorderingen hebben per 30 juni 2020 betrekking op een nog te ontvangen donatie en doorbelaste kosten en per 30 juni 2020 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

Resultaat boekjaar

Toevoeging van algemene reserve

Toevoeging aan bestemmingsreserves
Saldo per 30 juni

Charity Matchday
2019/2020

2018/2019

-

-

-

-

-

-

100.000

100.000

100.000

Donaties

Baten uit acties van derden
Ajax Gala

Ajacied van de Wedstrijd
Overige acties

Totaal baten

jaarlijkse vaste kosten.

Besteed aan projectdoelstellingen

ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan blijven voldoen. De omvang van de reserve is gebaseerd op de maximaal te verwachten

Sociaal / economisch:

- Life Skills & Clinics

- Fair Play Workshop
- S’Cool

Chronisch Ziek
Beperking

2019/2020

2018/2019

150.000

140.000

45.000

50.000

50.000

60.000

5.500

42.250

20.000

35.000

270.500

327.250

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

Resultaat boekjaar
- Dotatie bestemmingsreserve

2019/2020

2018/2019

-132.583

-257.704

56.750

37.250

Kortlopende verplichtingen

50.000

50.000

65.199

30.000

20.775

41.818

55.000

87.601

157.016

135.000

158.375

294.536

200.000

-

3.250

4.250

3.750

-

Playground & opening Emma
Kinderziekenhuis

209.250

3.750

454.802

344.250

162.125

Diversen

-4.618

-5.000

-1.394

-30.000

-

-

-10.000
-53.018

Beperking

More than Friends day
Friends Cup

599

Life Skills & Clinics

Community Skills & Fair Play Workshop

Bureau-& organisatiekosten
Organisatiekosten

Totaal kosten beheer en administratie

-17.093

-50.000

-60.000

-60.000

-330.264

-285.000

-288.895

-72.267

-59.500

-70.236

projectdoelstellingen
Diverse kosten

-6.108
-35.000

-452.531
Ondersteuning Divers

-4.398
-10.986

-10.000
599

Sociaal/Economisch

-3.004
-45.000

-25.000

0

142.646

-152.308

5.000
297.786

-48.400

Totaal besteed aan

De post kortlopende verplichtingen bevat voornamelijk schulden aan crediteuren en nog te betalen kosten met betrekking tot
projectdoelstellingen.

50.000

Bezoek Emma Kinderziekenhuis

Overige projecten

-228.141

Realisatie 2018/2019

(Chronisch) ziek

Community Scheme Cape Town

-152.308

Begroting 2019/2020

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

Bestemmingsreserves

Realisatie 2019/2020

-27.888
-404.500

PM

-376.784
-13.061

-70.236

-

-13.061

-575.187

-484.500

-411.336

-7.260

-7.500

-4.840

-4.938

-2.000

-3.653

-12.198

-9.500

-8.493

Totaal besteding

-587.385

-494.000

-419.829

Totaal resultaat

-132.583

-149.750

-257.704

Noot:
Zoals contractueel vastgelegd draagt AFC Ajax NV kosteloos bij ten aanzien van personele kosten en overhead o.a. in de vorm van een manager en een
stagiaire.
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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 2019-2020
Ons oordeel
Wij hebben opdracht gekregen de jaarrekening 2019-2020, eindigend op 30 juni
2020 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 2019 en van het resultaat over 2019-2020
in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Uiting RJK C2 Kleine fondsenwervende
organisaties.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 30 juni 2020;
2. de staat van baten en lasten over 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020; 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 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).
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.

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-Uiting RJK C2 Kleine
fondsenwervende organisaties is vereist.
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-Uiting 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.
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.
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