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Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag 2016-2017 van de Ajax Foundation. Dit verslag is bedoeld voor alle supporters
van de Ajax Foundation en geeft inzicht in de financiën en de belangrijkste projecten en evenementen die
het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. Het jaarverslag omvat het bestuursverslag en de jaarrekening
over het boekjaar 2016-2017. De jaarrekening bestaat uit de balans per 30 juni 2017 en tevens een staat
van baten en lasten over het boekjaar 2016-2017. Beide zijn voorzien van specificaties en toelichtingen.
Als grootste club van Nederland vindt Ajax het belangrijk op maatschappelijk vlak haar
verantwoordelijkheid te nemen. Ajax heeft een voorbeeldfunctie binnen en buiten het veld en gaat daar
bewust mee om en vind het belangrijk om zo een positieve stempel te drukken op de maatschappij. En dat
doet de club via de Ajax Foundation, opgericht op 18 maart 2010 als een onafhankelijke, maar aan AFC
Ajax gelieerde stichting. Op een betrokken, sympathieke en bovendien respectvolle manier, stimuleert de
Ajax Foundation verbondenheid en tracht het voetbal- en levensvaardigheden positief te beïnvloeden. De
Ajax Foundation is AFC Ajax NV veel dank verschuldigd voor de ondersteuning en diensten die om niet
aangeboden worden.
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 de manager. Hierdoor worden de
beleidsuitvoerders 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), Miel Brinkhuis (bestuurslid) en Jeroen Slop (aangetreden als bestuurslid vanaf 12 juni 2017). De
zittingsduur van de bestuursleden is drie jaar, met de mogelijkheid van maximaal tweemaal een
herbenoeming voor een periode van, telkens, drie jaar. John Heitinga is per 15 februari 2017 als
ambassadeur aan de foundation verbonden. Het komende verslagjaar zal buiten Ajax gekeken worden
naar een aanvulling van twee nieuwe bestuursleden.
In het verslagjaar hebben Ajax en Simone Freling afscheid van elkaar genomen. Ajax en de Ajax
Foundation danken haar hartelijk voor haar inzet. Haar werkzaamheden als manager bij de Ajax
Foundation zijn per 1 februari 2017 overgenomen door Jeannette Jongejans.
Terugblikkend op het afgelopen verslagjaar zijn er minder activiteiten uitgevoerd en zijn inkomsten vanuit
eigen fondsenwervende evenementen van geringe omvang geweest. Door een drukke Europese agenda
bleek het niet mogelijk om in het verslag jaar een gala te organiseren.
Ondanks dit alles kunnen wij toch concluderen dat veel kinderen en jongeren namens de Ajax Foundation
en volwassenen in samenwerking met Ajax, mooie en intensieve momenten rondom Ajax hebben beleefd.
Wij kijken als bestuur met gematigde tevredenheid terug op een zevende jaar van de Ajax Foundation en
kijken uit naar een volgend verslagjaar.

Stichting Ajax Foundation
Arena Boulevard 29
1101 AX Amsterdam
foundation@ajax.nl
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1.

Bestuursverslag

Ons verhaal: dromen en kansen
Wat wil jij later worden? Dat is de vraag die ontzettend veel kinderen beantwoorden met: ‘Voetballer bij
Ajax.’ Combineer dit met het feit dat Ajax wereldwijd miljoenen mensen bereikt, en je mag spreken over
een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Natuurlijk worden maar een paar kinderen voetballer bij
Ajax, maar dat betekent niet dat al die anderen hun dromen niet moeten najagen, dat ze geen kansen
moeten grijpen om het allerbeste uit henzelf 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
of fysieke situatie 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.
1.1
Doelstelling
De Ajax Foundation ondersteunt en organiseert initiatieven rond de thema’s sport & gezondheid, sociale
integratie en educatie voor kinderen en jongeren met een (chronische) ziekte, beperking en/of opgroeien
onder slechte sociale/economische omstandigheden. Maatschappelijk partner ABN AMRO ondersteunt
de Ajax Foundation door vrijwilligers voor haar projecten en (fondsenwervende) evenementen ter
beschikking te stellen.
1.2
Missie
De Ajax Foundation wil kansarme kinderen en jongeren onder 19 jaar in (groot) Amsterdam en Kaapstad
een beter perspectief bieden door ze dichter bij hun doel te brengen.
1.3
Visie
Wij geloven en investeren in een samenleving waarin alle kinderen gelijke kansen krijgen als het gaat om
het ontdekken en ontwikkelen van hun talent en een gezond leven.
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1.4 Projecten
1.4.1
VUmc Kinderstad
Sinds 1998 heeft de Ajax Foundation een partnership met de VUmc Kinderkliniek. Zieke kinderen kunnen
in het speciale Ajax-spelershome in VUmc Kinderstad even vergeten dat ze ziek zijn. Ze kunnen daar
voetballen, poolen of trainingen van Ajax volgen via een webcam. Ook kunnen patiëntjes post sturen naar
hun favoriete Ajacied. Elke Ajacied heeft z’n eigen postvakje.
De spelers en technische staf van Ajax brachten in februari een bezoek aan VUmc Kinderstad en de
Kinderkliniek. 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 compleet Ajax-tenue. Na het bezoek aan de
afdelingen werden de Ajacieden in VUmc Kinderstad onthaald door veel jonge patiënten met hun familie.
Jaarlijks ontvangt VUmc Kinderstad ruim 20.000 bezoekers. Aantal kinderen en jongeren: 200.
1.4.2
Life Skills & Clinics
De Life Skills & Clinics hebben als doel kansarme kinderen in achterstandswijken in Amsterdam
mogelijkheden te bieden om op een leuke en professionele manier te sporten. Gebruikmakend van het
imago van Ajax worden kinderen 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 seizoen 2016-2017 zijn minder scholen bezocht ten opzichte van voorgaande jaren. Dit seizoen is veel
aandacht besteed aan het ontwikkelen van een lesprogramma dat in de loop van het volgende seizoen
geïmplementeerd gaat worden. Waardoor naast groep 7/8 ook groep 5/6 kan meedoen aan het
programma. Naast de reguliere clinics zijn er ook meerdere clinics georganiseerd voor groepen zoals
meiden in Amsterdam-West en voor specifieke doelgroepen in behandelcentra. Aantal kinderen en
jongeren: 2.817.
1.4.3
Ajax Cape Town Community Scheme
In Kaapstad zijn 70 community-coaches opgeleid om voetbal naar de gemeenschap te brengen. Met dit
project geven Ajax Cape Town en Ajax Amsterdam straatkinderen hoop en mogelijkheden. Binnen dit
maatschappelijke project zijn vier modules ontwikkeld: Kick ’n Learn: speciaal voor lessen in
vaardigheden. Urban Soccer: voetbaltraining na schooltijd. Vrije trainingen: voetbal op centrale veldjes in
de wijken en Holiday Clinics: jongens en meisjes tussen de 6 en 15 jaar kunnen tijdens schoolvakanties
deelnemen aan een voetbalkamp. Aantal kinderen en jongeren: 6.800.
1.4.4
Ajax Foundation G-dag
In maart 2017 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. Een van de hoogtepunten van deze dag is
het bezoek van de complete selectie Ajax 1, Jong Ajax en de Ajax vrouwen. Er was veel te beleven. Van
rolstoelhockey, tot streetdance, tot kickboksen: de meest uiteenlopende sporten kwamen aan bod en
uiteraard werd er ook gevoetbald. De kinderen straalden deze dag van oor tot oor. Wij kijken alweer uit
naar de volgende editie. Aantal kinderen en jongeren: 750.
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1.4.5
Bijzondere wensen
Ajax ontvangt veel wensverzoeken. Bijzondere wensen zijn bestemd voor Ajacieden die een steuntje in de
rug nodig hebben. Te denken valt aan een trainings- of wedstrijdbezoek. Daarnaast ondersteunt de Ajax
veel stichtingen door het ter beschikking stellen van gesigneerde veilingitems.
Het afgelopen jaar werden 54 wensbezoeken gerealiseerd. In totaal hebben 4.022 supporters via Ajax een
wedstrijd bezocht in de Amsterdam ArenA en zijn er tientallen bijzondere Ajax-items cadeau gedaan.
Daarnaast zijn er 490 wensverzoeken van mindervalide supporters gerealiseerd.
1.5

Fondsenwervende activiteiten

Om de projecten financieel mogelijk te maken organiseert de Ajax Foundation elk seizoen een aantal
fondsenwervende evenementen. Dit verslagjaar zijn geen fondsenwervende evenementen georganiseerd.
De Ajax Run is niet in eigen beheer georganiseerd omdat er een verzoek kwam vanuit de Johan Cruyff
Foundation om samen te werken met de 14K run, die plaatsvond op de 1 ste sterfdag van voetballegende
Johan Cruyff. Het jaarlijkse Gala kon geen doorgang vinden. Vanwege de langdurige sportieve (Europese)
prestaties van Ajax, kon er geen plek in de kalender van de spelers en de Amsterdam ArenA worden
gevonden. Het komende verslagjaar worden deze evenementen wel ingepland.
1.6
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.
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1.7
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.
1.8

Samenstelling Bestuur & 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
Jeroen Slop
•
Financieel directeur Ajax NV
•
Panellid ECA
•
Non-executive Board member Cape Town
Cees van Oevelen (secretaris, penningmeester)
•
Greenberg Traurig, LLP, Co-Managing Shareholder/Notaris
•
Bestuurslid The Essential Foundation
•
Bestuurder Greenberg Traurig, LLP, Ned branche
Miel Brinkhuis
•
Head of Communications & Media AFC Ajax
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2. Jaarrekening 2016-2017
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BALANS
30 juni 2017

30 juni 2016

Bedragen x € 1
ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren
Overige vorderingen

1.500
13.810

1.500
223.838
15.310

225.338

Liquide middelen
ABN AMRO Bank

456.417

374.928
456.417

Totaal activa

374.928

471.727

600.265

PASSIVA
Reserves en Fondsen
Continuiteïtsreserve
Bestemmingsreserves

85.983
372.500

583.737
458.483

583.737

Kortlopende
verplichtingen
Crediteuren
Omzetbelasting
Overlopende passiva

2.372
38
10.834

16.490
38
13.244

Totaal passiva

9

471.727

16.528
600.265

Staat van baten en lasten
Realisatie
2016/2017

Begroting
2016/2017

Realisatie
2015/2016

Bedragen x € 1
Baten
Baten uit eigen fondswerving
Baten uit acties van derden

55.745
-

Totaal baten

60.250
150.000
55.745

104.337
197.626
210.250

301.963

Lasten
Besteed aan projectdoelstellingen

179.935-

285.000-

Kosten beheer en administratie

1.064-

3.000-

Totaal lasten

180.999-

Resultaat

125.254-
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171.9351.226288.000-

173.162-

77.750-

128.801

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.
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.

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.
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Toelichting op de balans
Vorderingen
De overige vorderingen hebben per 30 juni 2017 met name betrekking op vooruitbetaalde kosten
voor projectdoelstellingen en per 30 juni 2016 op de rekening-courantverhouding met AFC Ajax NV.
Liquide middelen
De liquide middelen betreffen direct opeisbare banktegoeden bij de ABN-AMRO.
Continuïteitsreserve

Saldo per 1 juli
Resultaat boekjaar
Toevoeging aan bestemmingsreserves
Saldo per 30 juni

2016/2017
€
583.737
-125.254
-372.500

2015/2016
€
454.936
128.801
-

85.983

583.737

Bestemmingsreserves

Life Skills
Community Skills
Community Scheme
VUmc
Beperking
Pitch je Stichting

2016/2017
€
125.000
10.000
180.000
7.500
30.000
20.000
372.500

2015/2016
€
-

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

12

Toelichting op de baten en lasten
Realisatie
2016/2017

Begroting
2016/2017

Realisatie
2015/2016

Bedragen x € 1
Baten uit eigen fondswerving
AFC Ajax NV
Ajacied van de Wedstrijd
Life Skills & Clinics
Projecten nationaal
Overig

50.000
4.000
1.745

Totaal baten uit eigen fondswerving

50.000
4.250
1.000
5.000
55.745

50.000
3.750
22.169
28.418
60.250

104.337

Baten uit acties van derden
Ajax Gala
Ajax Run

-

150.000
-

Totaal baten uit acties van derden

-

212.097
-14.471
150.000

197.626

Besteed aan projectdoelstellingen
G-dag
Community Scheme Cape Town
Life Skills & Clinics
VUmc Kinderstad
Overige projecten

-15.165
-60.000
-93.232
-1.815
-9.723

-15.000
-35.000
-160.000
-25.000
-50.000
179.935

Totaal besteed aan projectdoelstellingen

-12.583
-939
-143.095
-4.309
-11.009
-285.000

-171.935

Kosten beheer en administratie
Organisatiekosten
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-1.064

-3.000

-1.226

