
  
 

De SamenSpeelBelofte  van 
Johan  Cruyff Foundation  
Wat gaat Johan Cruyff Foundation doen om de 
samenspeelkansen van alle kinderen te vergroten? 

Waar staat Johan Cruyff 
Foundation voor? 

De  Johan Cruyff Foundation  steunt  
en ontwikkelt sportactiviteiten  
voor kinderen,  overal ter  wereld.  
We  focussen ons daarbij  op  
kwetsbare kinderen.  Met onze 
sportprojecten voor  kinderen met  
een  beperking,  onze Cruyff Courts 
en  onze Schoolpleinen14  geven  
we deze  kinderen  de  ruimte. 
Ruimte  waar zij zich kunnen  
ontwikkelen,  ruimte  om vrienden  
te  maken  én ruimte  waar  zij hun  
fysieke  en mentale  gezondheid  
kunnen verbeteren. 

Ruimte om het beste uit  jezelf te 
halen. 

 
 

Wat belooft Johan Cruyff Foundation 
te doen in 2021? 

 Aandacht  besteden  aan het onderwerp  ‘inclusief  
sporten’  tijdens  de coachcursus door  coaches  van  
Speciale en reguliere Cruyff Courts  samen te 
brengen.  Tijdens  de  cursus  wordt onderling  
informatie uitgewisseld en  kennis overgedragen.  
Een  Speciaal Cruyff  Court  wordt ingericht  op basis  
van  de  behoefte van  de  doelgroep (beperking) van  
de  jongeren en  worden gerealiseerd  bij speciaal 
onderwijs, zorginstellingen, etc. 

 Door het  realiseren  van  reguliere  en Speciale  
Cruyff  Courts en  Cruyff  Courts Plus dragen wij  bij  
aan meer sport- en speelplekken. 

 Ondersteunen van  sportprogramma’s voor  
kinderen  en jongeren  met een  beperking. 

 Beschikbaar stellen van  sportmateriaal voor  
kinderen  en jongeren  met een  beperking. 

 Mogelijkheid  tot het creëren  van Schoolplein14-
coatings in  openbare  ruimte, welke  voor  iedereen  
toegankelijk zijn.  



        
      

 
        

     
    

 
 

 

 

Hoe  gaat Johan Cruyff Foundation 
daar  kinderen bij betrekken?  

 Door middel van Heroes-projecten worden jongeren in de wijk begeleid door een 
Cruyff Foundation Coach om een sportevenement te organiseren voor kinderen in 
de wijk. 

 Bij de aanleg van (Speciale) Cruyff Courts en Schoolplein14 wordt er in samenspraak 
met de kinderen gekeken naar de wensen en behoeften met betrekking tot de 
inrichting van het Court of schoolplein. 

Contactgegevens 
Johan Cruyff Foundation 
Olympisch Stadion 13 
1076 DE Amsterdam 

Kirsten van der Lans 
Kirsten@cruyff-foundation.org 

020-305 77 66 
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