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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.

Het aantal door ons ondersteunde evenementen groeit 

gestaag; in 2016 waren dit er 100. Daarnaast organiseert 

de Foundation jaarlijks zelf ook enkele evenementen. 

Sinds dit jaar bezoeken onze regio-ambassadeurs alle 

evenementen door het hele land. Hierdoor ontstaat nog 

meer binding en neemt de kwaliteit van de evenement-

en toe. Daarnaast stimuleren wij sportverenigingen hun 

deuren open te zetten voor sporters met een beperking.

De samenwerking die we in 2016 zijn aangegaan met 

Brownies&downieS biedt mogelijkheden om de doelgroep 

met een verstandelijke beperking kennis te laten maken 

met sport.

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. 

Dirk Kuyt Foundation kan met tevredenheid terugzien op 2016. 

Het aantal sportbonden waarmee wordt samengewerkt, is 

verder gegroeid. Dankzij de steun van onze sponsors en

donateurs zijn de inkomsten gestegen. Hierdoor zijn opnieuw 

meer projecten fi nancieel gesteund. Hiermee hebben wij een 

recordaantal sporters bereikt. 

De interne organisatie is versterkt. Het kantoorteam bestaat 

nu uit 2,6 FTE. Daarnaast is Sjaak Troost op freelance-basis als 

adviseur aan de Foundation verbonden.

 

  2016
SPORTBONDEN, EVENEMENTEN,     
                SPORTERS
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        SAMENWERKING

MET SPORTBONDEN

BOND SPORT

KNHB HOCKEY

NEVOBO VOLLEYBAL

KNBSB BASEBALL + SOFTBAL

KNZB ZWEMMEN

NBB BASKETBAL

KNKV KORFBAL

KNVB VOETBAL

NTTB TAFELTENNIS

Daarnaast werken wij samen met:

STICHTING PLONS ZEILEN 

De Dirk Kuyt Foundation werkt samen met 

diverse sportbonden om aangepaste sport een 

podium te geven. In 2016 breidde de Dirk Kuyt 

Foundation het aantal sportbonden waar-

mee zij samenwerkt, verder uit. Ultimo 2016 

werken wij samen met:

Sporten is goed voor je vertrouwen 
   en zelfbewustzijn. Ga niet bij de 
pakken neer zitten, maar ga sporten!

 -  MINNE DE VOS -
C P  V O E T B A L 
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In 2016 ondersteunde de Dirk Kuyt Foundation 

86 evenementen voor totaal 16.131 sporters, 

een gemiddelde van 188 sporters per even-

ement. De Foundation verleende steun aan 

deze evenementen voor een totaalbedrag van 

€65.790,00, gemiddeld €765 per evenement.

EVENEMENTEN 
          / PROJECTEN
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VOETBAL

HOCKEY (E-HOCKEY, 

H-HOCKEY, G-HOCKEY, 

LG-HOCKEY)

JUDO

(ROLSTOEL)BASKETBAL

BOCCIA

(ROLSTOEL)TENNIS

BOWLING

(ROLSTOEL)DANS

ZEILEN

HARDLOPEN

OLYMPISCHE SPORTEN, 

DIVERS

KLIMMEN

PAARDRIJDEN

ATLETIEK

FIETSEN

GOALBALL

HONKBAL

BILJART

NOORD-BRABANT

ZUID-HOLLAND

UTRECHT

LIMBURG

ZEELAND

GELDERLAND

DRENTHE

GRONINGEN 

FRIESLAND

NOORD-HOLLAND

De evenementen die de Foundation in 2016 steunde, 

strekken zich uit over volgende sporten:

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

streven wij naar landelijke spreiding. In 2016 steunden wij 

evenementen in tien van de twaalf Nederlandse provincies:

SPORTEN

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

In 2016 organiseerden wij onderstaande evenementen:

ZELF GEORGANISEERDE 
DOELGROEPEVENEMENTEN

DATUM EVENEMENT AANTAL DEELNEMERS

9 April 2016 Mini Marathon 99 deelnemers

25 Mei 2016 Dirk Kuyt Foundation Cup 8 bedrijven + 2 teams g-voetballers = 

   Totaal ca. Deelnemers

17-24 September 2016 Sport op Maat week, Rotterdam 550 deelnemers

12 Oktober 2016 Sportclinic, Schoonhoven 50 deelnemers
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De Dirk Kuyt Foundation Cup in mei 2016 

kan met acht deelnemende bedrijven en twee 

teams met G-voetballers worden beschouwd 

als een mooi integratie-evenement, waarbij 

werknemers van sponsors van de Dirk Kuyt 

Foundation en sporters met een beperking 

elkaar op het sportveld ontmoeten.

De Sport op Maat Week is een initiatief van 

Rotterdam Sport op Maat, Thuis Op Straat en 

de Dirk Kuyt Foundation.

Het evenement bracht 550 Rotterdammers met een beperking in beweging. Een week lang werden diverse 

clinics, open trainingen en een schoolsportdag georganiseerd. De Dirk Kuyt Foundation organiseerde in het 

Maasgebouw bij De Kuip een congres voor sporters met een beperking, verenigingen, gemeentelijke instanties 

en zorgorganisaties uit heel Nederland. Er waren ook workshops over sponsoring, vervoer en accommodaties 

afgestemd op aangepaste sport. Kijk hier naar de after movie https://youtu.be/jTf9-50763s 

Op 12 oktober 2016 organiseerde de Foundation 

een sportclinic voor vijftig bewoners met een 

beperking van Woongroep Gemiva in Schoonhoven.
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FONDSENWERVING VIA EIGEN EVENEMENTEN

FOUNDATIONS GOLF CUP

Op 2 september 2016 is in samenwerking met de Edwin van der Sar Foundation de eerste Foundations 

Golf Cup georganiseerd. Een fondsenwervingsevenement voor beide organisaties met een integratie-

element door de deelname van twee golfers met een fysieke beperking. De opbrengst van het evenement 

bedroeg totaal €59.000, gelijkelijk te verdelen over beide Foundations.

 

FONDSENWERVING VIA EVENEMENTEN VAN DERDEN

De belangrijkste evenementen van derden in 2016 zijn geweest:

DATUM EVENEMENT OPBRENGST

30 Januari 2016 Charity Cinner Rotary Club rhoon  €35.000

15 Maart 2016 Icap Charity Day 2016 €33.775

6 Juli 2016 Opening nieuw pand mennens €5.000

6 September 2016 Culinair Festijn schoonhoven €8.000

SPONSORING

Dirk Kuyt Foundation is een benefi ciënt van de Vriendenloterij: wie meespeelt in de VriendenLoterij  

kan een deel van de opbrengsten laten toekomen aan de Foundation. 

De Dirk Kuyt Foundation staat open voor uiteenlopende vormen van samenwerking met bedrijven 

die het werk van de Foundation willen steunen. In 2016 zijn wij gestart met een sponsormodel:

TYPE SPONSOR BESCHRIJVING

Main partner Vriendenloterij

Corporate partner Bedrijven (2e overeenkomst is in 2016 gestart) die elk €15.000/ Jaar doneren

Partner Bedrijven die elk €5.000/Jaar doneren

Dirks 11 Bedrijven uit katwijk en omgeving die elk €2.500/Jaar doneren

Club van 100 Bedrijven die €1.000/Jaar doneren

Suppliers Bedrijven die met korting of om niet diensten of goederen leveren

INKOMSTEN
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OVERIGE INITIATIEVEN

De Dirk Kuyt Foundation is in 2016 een samenwerking gestart met Brownies&downieS, een keten van 

44 lunchcafés met vestigingen door heel Nederland. Bij Brownies&downieS werken mensen met een 

verstandelijke beperking of met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Doel van de samenwerking is om medewerkers van Brownies &downieS te laten sporten. De aftrap was 

in december 2016. De eerste sportactiviteit zal plaatsvinden in 2017. Een deel van de opbrengst van de 

verkoop van Het Grote Brownies&downieS Taartenboek gaat naar de Dirk Kuyt Foundation.

De samenwerking met Brownies&downieS is bekendgemaakt in een tv-uitzending van RTL Late Night 

op 27 oktober 2016. Op 18 december 2016 bracht de Dirk Kuyt Foundation een bezoek aan de vestigin-

gen van Brownies&downieS in Oosterhout en Gouda. 

Zie ook https://www.dirkkuytfoundation.nl/dirk-kuyt-foundation-en-browniesdownies-werken-samen/

TROTS! Dat is wat wij zijn op onze 
samenwerking. In een bijzonder korte 

periode heeft de Dirk Kuyt Foundation een 
plekje veroverd in al die harten van onze 

bijzondere medewerkers!”

 -  THIJS SWINKELS -
O P R I C H T E R  B R O W N I E S & D O W N I E S 
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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




