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Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag 2015-2016 van de Ajax Foundation. Dit verslag is speciaal
bedoeld voor alle ‘supporters’ van de Ajax Foundation en geeft inzicht in de financiën en
de belangrijkste projecten die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. Het jaarverslag
omvat het bestuursverslag en de jaarrekening over het boekjaar 2015-2016.De
jaarrekening bestaat uit de balans per 30 juni 2016 en tevens een staat van baten en
lasten over het boekjaar 2015-2016. Beide zijn ter verduidelijking voorzien van specificaties
en toelichtingen.
De Ajax Foundation is op 18 maart 2010 opgericht. Ajax vindt het belangrijk om
maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en is zich ervan bewust dat het voor
velen een voorbeeldfunctie en daarnaast een leidersrol heeft.
Namens Ajax en de miljoenen supporters, ondersteunt de Ajax Foundation
maatschappelijke projecten op het gebied van ‘sport en gezondheid’, ‘sociale integratie’ en
‘educatie’. Op een betrokken, sympathieke en bovendien respectvolle manier, stimuleert
de Ajax Foundation verbondenheid en tracht het voetbal- en levensvaardigheden positief
te beïnvloeden. Uiteraard zonder commerciële doeleinden. Daarnaast steunt de Ajax
Foundation meerdere projecten die gericht zijn op uiteenlopende doelgroepen. Enkele
voorbeelden van deze projecten zijn: VUmc Kinderstad en Life Skills & Clinics.
Fondsenwervende events zijn de Ajax Foundation Run en het Ajax Gala. Daarnaast is de
Ajax Foundation de AFC Ajax NV veel dank verschuldigd voor de ondersteuning en
diensten om niet.
De Ajax Foundation hanteert een bestuursmodel waarin een vrijwilligersbestuur de
rechtspersoon vertegenwoordigt en tevens eindverantwoordelijk is. Het bestuur delegeert
de beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en dagelijkse leiding van de stichting aan een
directeur. Hierdoor worden de feitelijke beleidsbepalers en toezichthouders van elkaar
gescheiden.
Het bestuur van de Ajax Foundation heeft vier onbezoldigde leden die op basis van
deskundigheid worden benoemd. Gedurende het verslagjaar bestond het bestuur uit Edwin
van der Sar (voorzitter) Cees van Oevelen (secretaris) en Miel Brinkhuis (bestuurslid. De
zittingsduur van bestuursleden is drie jaar, met de mogelijkheid van maximaal tweemaal
een herbenoeming voor een periode van, telkens, drie jaar. John Jaakke stelde zich niet
beschikbaar voor herbenoeming en trad daardoor in het voorjaar van 2016 af. Ajax en de
Ajax Foundation danken hem hartelijk voor zijn betrokkenheid bij de foundation en zijn
actieve en constructieve rol gedurende de afgelopen jaren.
Terugblikkend op het afgelopen jaar, kunnen wij concluderen dat veel kinderen en
volwassenen, mooie en intensieve momenten rondom Ajax hebben beleefd. Daardoor
hebben zij hun zorgen voor even kunnen vergeten. Vanaf het moment van de oprichting
van de Ajax Foundation, kijken wij als bestuur met tevredenheid terug. Wij zijn trots op de
ingeslagen weg. Mede door de continuering van de vele projecten was het een geslaagd en
bovendien bijzonder zesde jaar van de foundation.
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1. Bestuursverslag
1.1 Doelstelling
De Ajax Foundation heeft als doelstelling het werven van fondsen en het initiëren,
begeleiden, coördineren en (financieel) ondersteunen van projecten op het gebied van
sport en gezondheid, sociale integratie en educatie. Deze projecten, voor diverse
doelgroepen maar in het bijzonder voor kinderen, worden door de foundation ondersteund
en begeleid. Dit wordt op een betrokken, sympathieke en respectvolle manier en zonder
commerciële doeleinden gerealiseerd.

1.2 Visie
Ajax is zich ervan bewust een voorbeeldfunctie en leidersrol te hebben en vindt het
belangrijk als Nederlandse topclub zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen.
De club vindt het van groot belang maatschappelijke projecten te ondersteunen en heeft
hiertoe de Ajax Foundation opgericht.

1.3 Projecten en fondsenwervende activiteiten
1.3.1 Bezoek VUmc Kinderstad
De spelers en technische staf van Ajax brachten aan het begin van het jaar een bezoek
aan VUmc Kinderstad en de Kinderkliniek. De middag in het ziekenhuis is een jaarlijks
terugkerende activiteit van de foundation en vloeit voort uit het partnership dat Ajax met
het Amsterdamse ziekenhuis heeft. De traditionele visite was ook deze keer een groot
succes.
De A-selectie en de technische staf waren aanwezig op de negende verdieping van het VU
medisch centrum. Na de welkomstwoorden van Wouter Bos (voorzitter Raad van Bestuur
VUmc) en Marijke Peer (manager VUmc Kinderstad) namen de Ajacieden uitgebreid de tijd
voor alle patiëntjes. De ziekenhuisgangen vulden zich al gauw met lachende gezichten en
er klonken vreugdekreten. De kinderen van het VUmc, volledig gehuld in Ajax-kleuren,
waren helemaal klaar om hun grote idolen te verwelkomen. Ook voor de Ajacieden was
deze ontmoeting een bijzondere. Middels briefwisselingen hebben de spelers en de
kinderen geregeld contact. Nu was het tijd voor de échte ontmoeting, onder andere in het
Ajax Spelershome. Op deze speciale Ajax-plek in Kinderstad kunnen de kinderen
voetballen, corresponderen met Ajax-spelers en wedstrijden bekijken.
De Ajacieden werden opgesplitst in drie groepen, waarna ze een bezoek brachten aan
verschillende afdelingen van de Kinderkliniek, waaronder afdeling Neonatologie, Kinder IC
en de afdelingen 9B en 9C. Alle kinderen ontvingen daar een echt Ajax-shirt. Na het
bezoek aan de afdelingen werden de Ajacieden in Kinderstad onthaald door circa 200
jonge patiënten met hun familie.
Na afloop kregen de kinderen een Ajax- tandenborstel, een spelersposter, een Ajax-petje
en Ajax-vlaggetjes cadeau. Het was zoals elk jaar weer heel indrukwekkend voor alle
aanwezigen.
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Ajax heeft sinds 1998 een partnership met de VUmc Kinderkliniek. Dit is het resultaat van
een jarenlange samenwerking met het VUmc. In VUmc Kinderstad kunnen zieke kinderen
spelen en zich ontspannen; even vergeten dat ze ziek zijn. Dit bevordert hun herstel.
Kinderstad ontvangt jaarlijks ruim 20.000 bezoekers.

1.3.2 Ajax Life Skills & Clinics
De Ajax Life Skills & Clinics hebben als doel kansarme jeugd in Amsterdam mogelijkheden
te bieden om op een leuke en professionele manier te sporten. Gebruikmakend van het
imago van Ajax wordt de jeugd geënthousiasmeerd en krijgen ze normen en waarden, die
bij Ajax hoog in het vaandel staan, bijgebracht. Sportiviteit in de breedste zin van het
woord. Door de Ajax-spelers als voorbeeld te gebruiken wordt daarnaast het belang van
eten van gezonde voeding bijgebracht.
In de periode waarin wij nu bezig zijn met het programma blijkt dit een effectieve aanpak.
De eerste clinic zijn de kinderen vooral bezig met zichzelf. Bij de derde en laatste clinic zien
we vaak een heel ander beeld. Enkele voorbeelden hiervan zijn; het groeten van de trainers
voordat de training begint en er om een bal wordt gevraagd, het zelf initiatief nemen tot het
handen schudden voor en na de wedstrijd, het uit eigen initiatief stilleggen van de
training/partij als iemand valt en het bedanken van de trainers voor de training.
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Met het programma Ajax Skills & Clinics hebben in seizoen 2015 – 2016, 52 scholen
deelgenomen en zijn 135 clinics aan in totaal 3112 kinderen gegeven. Sinds de pilot in
seizoen 2013-2014 heeft het project een sterke groei doorgemaakt. In het figuur op pagina
vijf is te zien hoeveel kinderen, scholen en clinics betrokken zijn geweest sinds de start.
1.3.3 Bijzondere Ajax Life Skills & Clinics
Naast de reguliere clinics zijn ook meerdere bijzondere clinics georganiseerd. In het
seizoen 2015-2016 zijn 34 clinics georganiseerd voor vluchtelingen die in Amsterdam
gehuisvest zijn.
Eén keer was behandelcentrum de Koppeling in Amsterdam het decor voor een bijzondere
editie van de clinic met meiden van behandelgroep E in de hoofdrol. De Koppeling is een
besloten behandelcentrum voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar die gemiddeld voor een
periode van negen maanden niet deelnemen aan de maatschappij. Er worden voor deze
jongeren weinig sportieve activiteiten georganiseerd, maar dat wil niet zeggen dat de
meiden stonden te trappelen om van start te gaan. Te koud, te nat, te glad; zijn de weinig
verrassende reacties die je mag verwachten van meisjes in hun puberteit voor wie een
sportieve middag in het vooruitzicht ligt. Des te groter was de uitdaging voor Chantal de
Ridder, Daphne Koster en Anouk Hoogendijk (het drietal speelsters van de Ajax Vrouwen)
om de groep in een sportieve flow te brengen.
Daarnaast stond voor de kinderen van de Zomerschool Zuidoost deze zomer
traditiegetrouw een 'dagje Ajax’ op het programma. Naast een bezoek aan de Amsterdam
ArenA volgden zij een middag het programma Life Skills & Clinics op het Cruyff Court
Bijlmer. Tijdens de middag kwamen alle aspecten van een heuse Ajax-training aan bod.
Naast de aandacht voor conditie en techniek, leerden de kinderen ook hoe je elkaar in en
om het veld met respect behandelt.
De Zomerschool Zuidoost is bedoeld voor kinderen die de stap van groep 7 naar groep 8
gaan maken. Naast extra lessen in taal, begrijpend lezen en rekenen wordt gewerkt aan
hun zelfvertrouwen. Kortom: drie weken lang kunnen ze het beste uit zichzelf halen zodat
zij goed voorbereid aan groep 8 kunnen beginnen! De drie weken werden afgesloten met
een presentatie van wat de leerlingen allemaal geleerd hadden. Uiteraard kregen de
deelnemers een diploma.

6

1.3.4 Ajax Run
Na het succes van de eerste editie organiseerde Ajax dit unieke hardloopevenement
wederom. Deze tweede editie van de Ajax Run vond plaats op zondag 25 oktober 2015.
Naast de 5 en 10 kilometer was er ook een KidsRun van 1,5 Km en een Business-, of
VriendenRun. Het deelnemersveld had dit jaar een behoorlijk internationaal karakter, met
deelnemers uit onder meer Amerika, Australië, Denemarken en Polen. Buiten recreanten
liepen er tevens wedstrijdlopers mee. Voor rolstoelgebruikers was het bovendien weer
mogelijk om mee te doen. Het startschot werd gegeven door de enige echte ‘Mister Ajax’,
Sjaak Swart. De gehele selectie van de Ajax Vrouwen deed mee en ook Simon Tahamata
was van de partij. De prijsuitreiking werd verzorgd door selectiespelers Arek Milik en
Thulani Serero, terwijl de rest van de A-selectie het die middag in Arnhem op nam tegen
Vitesse. De netto-opbrengsten van de Ajax Run waren bestemd voor de Ajax Foundation
G-dag.

1.3.5 Wensvervullingen
Dagelijks ontvangt de foundation vele wensen en verzoeken van maatschappelijke aard.
Deze aanvragen worden stuk voor stuk behandeld en natuurlijk wordt geprobeerd om zo
veel mogelijk te realiseren. De verzoeken lopen uiteen van veilingitems tot wensverzoeken.
Denk bijvoorbeeld aan een laatste wens of opkikker van zieke supporters. Het afgelopen
jaar zijn 37 wensbezoeken gerealiseerd. In totaal hebben 797 fans via de foundation een
wedstrijd bezocht in de Amsterdam ArenA en zijn er tientallen bijzondere Ajax-items
cadeau gedaan.
Door middel van deze bezoeken geven wij langdurig zieke kinderen een positieve boost. In
moeilijke periodes worden mooie, leuke momenten heel intensief beleefd. Ze dragen bij
aan de mentale gesteldheid van het kind en de rest van het gezin. Ajax en Ziggo gaven alle
Ajacieden voor de feestdagen de kans om een Ajax-wens voor een ander in te dienen.
Duizenden wensen kwamen binnen en tientallen werden rondom Ajax – De Graafschap
waargemaakt.
1.3.6 Ajax Gala
Begin mei vond in de Amsterdam ArenA het tweede Ajax Gala plaats. Het gala werd
georganiseerd ten behoeve van de projecten van de foundation en kwam mede tot stand
door een nauwe samenwerking met de Amsterdam ArenA en de vele vrijwilligers van de
ABN AMRO Foundation. Na een zeer gezellige en geslaagde avond, met een uiteindelijke
opbrengst van maar liefst 225.017 euro, bleek het een succesvolle tweede editie.
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Net als vorig jaar vond het Ajax Gala daags na de laatste thuiswedstrijd van het seizoen
plaats. Ruim 200 gasten, bestaande uit sponsoren en maatschappelijk betrokken relaties
van Ajax, beleefden een bijzonder viergangendiner op de middenstip van de Amsterdam
ArenA, uitgeserveerd door de spelersgroep.
Een welkomstwoord aan de gasten was er van Ajax directeur én bestuurslid van de Ajax
Foundation Edwin van der Sar. Ook prominente Ajacieden waaronder Frank en Ronald de
Boer, Marc Overmars, Dennis Bergkamp, Aron Winter, Heini Otto en Sjaak Swart waren op
het gala aanwezig. De bijzondere avond werd aan elkaar gesproken door Natasja Froger.

Naast muzikale optredens en interessante sprekers konden de gasten bieden op elf
unieke veilingitems, waaronder een clinic met Frank en Ronald de Boer, of een bezoek aan
het Ajax trainingskamp in Oostenrijk.
Na de Ajax Run heeft de Ajax Foundation met dit gala een evenement dat een mooie
traditie belooft te worden ten behoeve van de door de club gesteunde maatschappelijke
projecten.
1.3.7 Fit in de ArenA dag
Dankzij 150 dolenthousiaste kinderen en hun ouders ging zondag 13 november tijdens de
tweede editie van de 'Fit in de Arena dag' het dak eraf. De dag stond wederom in het teken
van het grote belang van voldoende beweging en gezonde voeding. Een belangrijk doel dit
jaar was om ouders middels een oudermarkt zoveel mogelijk informatie te bieden op het
gebied van een gezonde leefstijl voor hun kinderen. Zo kunnen de kinderen sneller en
beter van de juiste zorg worden voorzien.
Met sport en spel, stadionrondleidingen en smakelijke onderdelen als een proeverij, heeft
de Ajax Foundation, in samenwerking met de Ricardo van Rhijn Foundation (RvRF) en de
Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG) van de gemeente Amsterdam, deze dag
nog onvergetelijker gemaakt.
1.3.8 Ajax Foundation G-dag
Op woensdag 6 april 2016 stond de Ajax Foundation G-dag op het programma. In
samenwerking met maatschappelijk partner ABN Amro werd het evenement
georganiseerd op het Friendship Sports Centre van sportclub Only Friends in Amsterdam.
De sportieve dag stond in het teken van mensen met een beperking. Iedereen mocht
meedoen, ongeacht fysieke of verstandelijke handicaps.
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Het weer zat helaas niet mee maar dat mocht de pret niet drukken. Met bezoek van de
complete selecties van Ajax 1, Jong Ajax, de Ajax Vrouwen en spelers van Ajax A1 en B1 van
‘College de Toekomst’, draaide het bij Only Friends in Amsterdam Noord natuurlijk vooral
om voetbal. Maar er was meer, veel meer te beleven voor de deelnemers. Van
rolstoelhockey, tot streetdance, tot kickboksen: de meest uiteenlopende sporten kwamen
aan bod.De Ajax Foundation G-dag beleefde een meer dan geslaagde editie. De hele
woensdagmiddag waren kinderen en jongeren met een lichamelijke of verstandelijke
beperking aan het sporten en plezier maken met spelers en stafleden van Ajax. Vanwege
de flinke regenbuien die over Amsterdam Noord trokken, viel het buitenprogramma een
beetje in het water, maar gelukkig viel er ook binnen in de fraaie sportruimtes genoeg te
doen. De vrolijkheid bleef zowel buiten als binnen van de gezichten af te zien. Voor
iedereen was het daarom een fantastische ervaring. Een dag die ook nooit mogelijk was
geweest zonder de inzet van alle vrijwilligers.

1.4 Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm
De rechtsvorm van de Ajax Foundation is een stichting. De statutaire naam van de
stichting luidt: ‘Stichting Ajax Foundation’ en is gevestigd te Amsterdam. De Ajax
Foundation is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven onder
nummer 34386227.

1.5 ANBI-status
De Ajax Foundation heeft van de belastingdienst de status van ‘Algemeen Nut Beogende
Instelling’ (ANBI) verkregen waardoor donaties, giften, schenkingen onder een gunstig
fiscaal regime vallen.

Bestuur:
Edwin van der Sar
Miel Brinkhuis
John Jaakke
Cees van Oevelen

Directie:
Simone Freling
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2. Jaarrekening 2015/2016

2.1 Balans
30 juni 2016

30 juni 2015

Bedragen x € 1
ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren
Overige vorderingen

1.500

65.750

223.838

320.856
225.338

386.606

Liquide middelen
ABN AMRO Bank

374.928

Totaal activa

132.136
374.928

132.136

600.265

518.742

PASSIVA
Reserves en Fondsen
Continuiteïtsreserve

583.737

454.936
583.737

454.936

Kortlopende verplichtingen
Crediteuren
Omzetbelasting
Overlopende passiva

Totaal passiva

16.490
38
-

6.051
12.329
45.426
16.528

63.806

600.265

518.742
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2.2 Staat van baten en lasten
Realisatie
2015/2016

Begroting
2015/2016

Realisatie
2014/2015

Bedragen x € 1
Baten
Baten uit eigen fondswerving

104.337

60.250

150.204

Baten uit acties van derden

197.626

157.000

199.578

Totaal baten

301.963

217.250

349.782

Lasten
Besteed aan
projectdoelstellingen

160.926-

204.798-

50.896-

Kosten eigen fondswerving

11.009-

15.000-

4.330-

Kosten beheer en administratie 1.226-

3.000-

175-

Totaal lasten

173.162-

222.798-

55.400-

Resultaat

128.801

5.548-

294.382

2.3 Waarderingsgrondslagen
Algemeen
Voor zover niet anders vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen de
geamortiseerde kostprijs.
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.
Kortlopende verplichtingen
Bij eerste opname worden de kortlopende verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde
en hebben een looptijd korter dan 1 jaar.
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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.

2.4 Toelichting op de balans
Vorderingen
De overige vorderingen hebben betrekking op de rekening-courantverhouding met AFC Ajax
NV.

Liquide middelen
De liquide middelen betreffen direct opeisbare banktegoeden bij de ABNAMRO.
Continuïteitsreserve

2015/2016

2014/2015

Saldo per 1 juli
Resultaat boekjaar

€
454.936
128.801

€
160.554
294.382

Saldo per 30 juni

583.737

454.936

Kortlopende verplichtingen
De post kortlopende verplichtingen bevat schulden aan crediteuren en te betalen
omzetbelasting.
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2.5 Toelichting op de baten en lasten
Bedragen x € 1

Realisatie
2015/2016

Begroting
2015/2016

Realisatie
2014/2015

Baten uit eigen
fondswerving
AFC Ajax NV
Ajacied van de Wedstrijd
Life Skills & Clinics
Overig

50.000
3.750
22.169
28.418

Totaal baten uit eigen
fondswerving

50.000
4.250
5.000
104.337

50.000
4.250
14.397
81.557
60.250

150.204

Baten uit acties van
derden
Ajax Gala
Ajax Run

212.097
-14.471

Totaal baten uit acties van
derden

150.000
7.000
197.626

192.798
6.780
157.000

199.578

Besteed aan
projectdoelstellingen
Gehandicaptenbeleid
Missie Kaapstad
Life Skills & Clinics
VUmc Kinderstad

-12.583
-939
-143.095
-4.309

Totaal besteed aan
projectdoelstellingen

-15.000
-35.000
-129.798
-25.000
-160.926

-25.896
-25.000
-204.798

-50.896

Kosten eigen
fondswerving
Overige projecten

-11.009

Totaal kosten eigen
fondswerving

-15.000
-11.009

-4.330
-15.000

-4.330

Kosten beheer en
administratie
Organisatiekosten
Totaal kosten beheer en
administratie

Totaal resultaat
Controle
Verschil

-1.226

3.000

-174

-1.226

-3.000

-174

128.801

-5.548

294.382

-128.801
0

5.548
-

-294.382
0
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