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 -  DIRK KUYT  -

 ’Iedereen verdient het om te sporten en 
  sportplezier te ervaren…
        … een beperking mag geen verschil maken.’ 
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Sport & fun
    for everyone
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DIRK KUYT FOUNDATION

Voor veel mensen is sporten vanzelfsprekend. Ook voor mij. Voor mensen 

met een beperking is dat heel anders. Ook zij willen dolgraag sporten, maar 

dat kan niet altijd. Daar wil ik bij helpen. Zodat iedereen kan ervaren hoe 

leuk sporten is. Jong en oud. Ook als je een lichamelijke of verstandelijke 

beperking hebt. Daarom heb ik in 2005 de Dirk Kuyt Foundation opgericht.

We zijn nu meer dan tien jaar verder en onze Foundation 

doet al heel veel. Per jaar ondersteunen en organiseren 

we nu ongeveer 80 grotere en kleinere sportevenementen 

door heel Nederland. Gelukkig kunnen wij rekenen op de 

steun van trouwe supporters, zoals bedrijven die ons al 

jarenlang steunen. Ook de VriendenLoterij is voor ons een 

onmisbare partner.

Als ik mensen met een beperking zie genieten van sport, 

geniet ik zelf ook. Dan ben ik trots dat wij helpen dit  

mogelijk te maken.”

Dirk Kuyt
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De Dirk Kuyt Foundation ondersteunt jaarlijks tientallen sportevenementen 

voor kinderen en volwassenen met een beperking. Deze evenementen vinden 

plaats door heel Nederland en worden georganiseerd door verenigingen en 

vrijwilligers. Met onze steun willen wij een structurele bijdrage leveren aan 

sporten voor mensen met een beperking. 

Het jubileumjaar 2015 - de Dirk Kuyt Foundation vierde haar 

10-jarig jubileum - kenmerkte zich door verdere groei. Het 

aantal sportbonden waarmee wordt samengewerkt, is gegroeid. 

Er zijn opnieuw meer projecten fi nancieel gesteund waarmee 

opnieuw meer sporters zijn bereikt. Die steun konden wij geven, 

mede dankzij de bijdrage van de Vriendenloterij.

10 JAAR 
DIRK KUYT FOUNDATION

10 JAAR 
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        SAMENWERKING

MET SPORTBONDEN

BOND SPORT

KNHB HOCKEY

NEVOBO VOLLEYBAL

KNBSB BASEBALL + SOFTBAL

KNZB ZWEMMEN

NBB BASKETBAL

NTTB TAFELTENNIS

Daarnaast werken wij samen met:

STICHTING PLONS ZEILEN (29 EVENEMENTEN)

De Dirk Kuyt Foundation werkt samen met 

diverse sportbonden om aangepaste sport een 

podium te geven. In 2015 hebben wij het aantal 

sportbonden waarmee wij samenwerken, 

verder kunnen uitbreiden.Ultimo 2015 werkt 

de Foundation samen met:

    Ondanks mijn beperking doe ik 
aan breakdance en hoop ik anderen 
             hiermee te inspireren.

 -  GLENN NUGTEREN -
A M B A S S A D E U R 
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EVENEMENTEN 
          / PROJECTEN

In 2015 ondersteunde de Dirk Kuyt Foundation 

80 evenementen/projecten voor totaal 12.518 

sporters, een gemiddelde van 156 sporters per 

evenement. De Foundation verleende steun aan 

deze evenementen voor een totaalbedrag van 

€63.258, gemiddeld €791 per evenement.
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(ROLSTOEL)DANSEN

(ROLSTOEL)HOCKEY

ATLETIEK

BOCCIA

(ROLSTOEL)BASKETBAL

HANDBAL

TENNIS

VOETBAL

YOGA

VOLLEYBAL

GOALBALL

HONKBAL

WATERBASKETBAL

JUDO

TAFELTENNIS

ROLSTOELRUGBY

PAARDRIJDEN

BILJART

NOORD-BRABANT

ZUID-HOLLAND

UTRECHT

LIMBURG

OVERIJSSEL

GRONINGEN 

NOORD-HOLLAND

De evenementen die de Dirk Kuyt Foundation in 2015 steunde, 

strekken zich uit over de volgende sporten:

In de keuze van projecten die de Dirk Kuyt Foundation steunt, 

streven wij naar landelijke spreiding. In 2015 verleenden wij 

steun aan evenementen in zeven van de twaalf Nederlandse 

provincies:

SPORTEN

REGIO’S



WWW.DIRKKUYTFOUNDATION.NL8

De Dirk Kuyt Foundation organiseert ook zelf evenementen voor sporters met een beperking. 

In 2015 organiseerden wij onderstaande evenementen:

ZELF GEORGANISEERDE 
DOELGROEPEVENEMENTEN

DATUM EVENEMENT AANTAL DEELNEMERS

12 April 2015 Mini marathon Circa 100 mensen -lopers met een beperking, begeleiders en  

  familie - liepen 4,2 km door de straten van rotterdam op de 

  dag voor de marathon van rotterdam

5 Juli 2015 Passage Enkele dagen na de terugkeer van dirk kuyt in nederland 

 Tour de France vond in rotterdam de grande passage van de tour de france 

  plaats. Om aandacht te vragen voor de minder-valide fi etser, 

  was er een tandemrace over de coolsingel. Uiteraard reed  

  Dirk zelf ook een stukje mee.

15 November 2015 Sportdag Tijdens de multisportdag in het topsportcentrum rotterdam  

  konden mensen met een beperking kennismaken met 

  diverse sporten.
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FONDSENWERVING VIA EIGEN EVENEMENTEN

DATUM EVENEMENT OPBRENGST

29 OKTOBER 2015 JUBILEUMGALA €350.000

Op 29 oktober 2015 vond in Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk een gala plaats ter ere van 

het 10-jarig jubileum van de Dirk Kuyt Foundation. Dit resulteerde in een onvergetelijke avond, 

gepresenteerd door Quinty Trustfull, met een fantastische opbrengst van €350.000.

FONDSENWERVING VIA EVENEMENTEN VAN DERDEN

De Dirk Kuyt Foundation stimuleert publieksacties die bekendheid geven aan het werk van 

de Foundation en die mensen stimuleren de Foundation te steunen. In 2015 waren de meest 

opvallende evenementen van derden:

DATUM EVENEMENT OPBRENGST

JUNI 2015 LEGE-FLESSENACTIE ALBERT HEIJN €7.700

12 SEPTEMBER 2015 PIERLOOP VELSEN €4.600

22 SEPTEMBER 2015 AARDAPPELOOGSTDAG BRAM LADAGE €5.190

SPONSORING

De Dirk Kuyt Foundation staat open voor uiteenlopende vormen van 

samenwerking met bedrijven die het werk van de Foundation willen 

steunen. De Dirk Kuyt Foundation mag al enkele jaren rekenen op 

steun van de Vriendenloterij. Ook in 2015 mochten wij van de Vrienden-

loterij een bijdrage ontvangen. Verzekeraar HDI is een trouwe 

partner van de Foundation met een jaarlijkse bijdrage van €15.000.

INKOMSTEN
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CONTACTGEGEVENS

ADRES

Dirk Kuyt Foundation

Vasteland 78

3011 BN  ROTTERDAM

info@dirkkuytfoundation.nl 

www.dirkkuytfoundation.nl 

CONTACTPERSOON

Saskia Hölscher, Algemene Zaken

saskia@dirkkuytfoundation.nl

Steun ons via dirkkuytfoundation.nl

Volg ons op




