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1. Introductie 
 
Stichting John de Wolf Sportfoundation heeft ten doel om sportbeoefening te bevorderen 
voor kinderen in Nederland en het creëren van veilige sportplekken. Daarnaast ondersteunt 
de Foundation kinderen in moeilijke, al dan niet financiële, omstandigheden. Dit beleidsplan 
geeft u een leidraad van de toekomstige bedrijfsvoering van de stichting. Het bestuur van de 
Stichting John de Wolf Sportfoundation zal volgens de leidraad van dit beleidsplan de 
besluitvorming voeren namens de stichting.  
 
Stichting John de Wolf Sportfoundation wil in aanmerking komen voor het keurmerk 
‘Algemeen Nut Beogende Instellingen’. Dit beleidsplan is samengesteld volgens de 
richtlijnen van de ANBI-status.  
 
De ANBI-status geeft voor donateurs en sponsoren een fiscaal voordeel, zodat zij hun 
donaties kunnen aftrekken van de inkomsten- en of vennootschapsbelasting. De 
voorwaarden kunt u terugvinden op de website van de Belastingdienst. 
 

2. Over Stichting John de Wolf Sportfoundation 
 
John de Wolf is oud-profvoetballer en voetbaltrainer. Hij groeide op in Schiedam waar hij 
leerde voetballen bij Schiedamse Boys. Na zijn voetbalcarrière zette John zich 
maatschappelijk in voornamelijk voor ouderen. 

John de Wolf keert nu terug naar zijn roots. Hij verbaast zich al enige tijd over te weinig 
speelruimte voor kinderen in aandachtswijken en steden. Hij voetbalde zelf met 
buurtgenootjes op een veldje, de doelen afgezet met een aantal jassen. Zijn droom is om in 
Nederland betaalbare sportcourts te plaatsen om weer veilig in de buurt te kunnen spelen en 
sporten. 

Spelen, bewegen en sporten in een veilige omgeving om levenslessen en ervaringen op te 
doen en zo een stabiele basis voor later te creëren. We nodigen leden van 
sportverenigingen, buurthuizen of organisaties uit om lessen aan te bieden in de sportcourts. 
Het doel is om kinderen te enthousiasmeren om meer te bewegen en om lid te worden bij 
een plaatselijke vereniging in de buurt. Buurtbetrokkenheid en het ontwikkelen van 
sportactiviteiten voor kinderen zijn dan ook de twee belangrijkste speerpunten. John’s motto 
is: geen enkel kind langs de zijlijn! 
 
 

 
 



 

3. Doelstelling Stichting John de Wolf Sportfoundation 
De droom van Stichting John de Wolf Sportfoundation is om voor ieder kind in Nederland 
een veilige sportplek te creëren. Een plek waar kinderen veilig kunnen sporten en spelen. 
We nodigen verenigingen en buurthuizen uit om ook gebruik te maken van de sportcourt. De 
sportcourts worden geplaatst op plekken waar te weinig ruimte is om veilig te spelen. De 
courts worden voornamelijk in kleinere gemeenten geplaatst.  

4. Strategie Stichting John de Wolf Sportfoundation 

4.1 Missie 
Geen enkel kind hoort langs de zijlijn te staan. De Stichting John de Wolf Sportfoundation 
plaatst sportcourts om kinderen in de buurt veilig te laten sporten en bewegen. Zo kunnen ze 
in een veilige en betrouwbare omgeving sporten en buitenspelen. De Stichting John de Wolf 
Sportfoundation wil voor de Nederlandse jeugd een sportieve en veilige speelplek creëren. 
Bijkomend wil de foundation de buurtbetrokkenheid verbeteren door buurtgenoten bij het 
project te betrekken. Samen maken we de buurt veiliger en sportiever! 

4.2 Statutaire doelstellingen 
De stichting heeft ten doel:  

- de bevordering van sportbeoefening door ieder kind in Nederland; 
- het creëren van veilige sportplekken; 
- het ondersteunen van kinderen in moeilijke, al dan niet financiële, omstandigheden; 
- het geven van voorlichting aan of kinderen die te maken hebben met diverse 

problematiek, om bewustwording en gedragsverandering bij kinderen en 
volwassenen te kunnen bewerkstelligen. 

4.3 Winstoogmerk 
De stichting heeft geen winstoogmerk. Dit staat ook in artikel 2 lid 3 van de statuten van de 
van de stichting. De opbrengsten van de stichting komen ten goede aan de statutaire 
doelstelling. 

4.4 Bestemming liquiditeitssaldo 
Zoals blijkt uit artikel 13 lid 2 van de statuten wordt een eventueel batig liquiditeitssaldo van 
de ontbonden stichting besteed aan een goeddoelinstelling die kwalificeert als een 
algemeen nut beogende instelling in de zin van de Nederlandse belastingwetgeving. 
 

 
 



 

5. Projecten Stichting John de Wolf Sportfoundation 
Stichting John de Wolf Sportfoundation voert projecten uit in Nederland. De volgende 
projecten worden uitgevoerd: 
 

- Het creëren van een veilige sportplek; 
- Kinderen bevorderen meer te bewegen en sporten; 
- Het ondersteunen kinderen die onder de armoedegrens leven; 
- Het geven van voorlichting over de diverse problematiek. 

 

6. Beloningsbeleid bestuursleden 

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Dit is vastgesteld in artikel 4 en 5 
van de statuten van de Stichting John de Wolf Sportfoundation. De bestuurders ontvangen 
geen beloning voor de werkzaamheden. Slechts onkosten die gemaakt worden in het kader 
van de uitoefening van hun functie worden vergoed aan de leden van het bestuur.  

Het bestuur ligt in handen van de volgende bestuurders: 

Voorzitter 
Dhr. Johannes de Vries  
Gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders 
 
Secretaris 
Dhr. Amaury Waldemar Oscar Alexander Stroux 
Gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders 
 
Penningmeester 
Dhr. Gerardus Maria de Koning 
Gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders 
 
Algemeen bestuurslid 
Dhr. Carl Jurgen Knegjens 
Gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders 

7. Fondsenwerving 
Stichting John de Wolf Sportfoundation streeft de aankomende jaren naar een stabiele 
inkomstenbron om haar doelstellingen te kunnen volbrengen. De inkomsten komen voort via 
diverse manieren binnen, namelijk via donateurs, acties derden, eigen acties, project 
sponsoring en vermogensfondsen. De aankomende jaren wordt gestreefd om de inkomsten 
op een evenwichtige manier te verwerven met als doel minder afhankelijk te worden van 
spontane acties en giften. 

 
 



 

8. Bewustwording 
Ieder kind moet in een gezonde en veilige omgeving opgroeien. Een plek in de buurt om 
samen te spelen met buurtgenootjes. Elkaar ontmoeten op plekken waar weinig ruimte is om 
veilig te spelen. De sportcourts worden aangelegd in aandachtswijken en steden waar 
weinig ruimte is om veilig te spelen. 97% van de kinderen in aandachtswijken in Nederland 
bewegen te weinig. De buurten zijn tegenwoordig dicht bebouwd en de straat staat vol met 
auto’s. Door het plaatsen van sportcourts creëren wij een veilige ontmoetingsplek voor 
kinderen. We richten ons op plekken waar weinig speelruimte is om veilig te spelen. De 
sportcourts zijn uitstekend geschikt voor beperkte ruimtes en zodoende kunnen wij deze 
doelstelling bereiken. 
 

- 97% van de kinderen in aandachtswijken bewegen te weinig. 
- 1 op de 8 kinderen groeit op in armoede. 
- 12% van de kinderen leeft in een gezin waar geen geld voor sport is. 

 

9. Transparantie 
 
De Stichting John de Wolf Sportfoundation vindt het belangrijk om transparant te zijn naar 
haar donateurs, sponsoren en belangstellenden. Het op te hoogte houden van haar 
achterban heeft de Stichting John de Wolf Sportfoundation hoog in het vaandel staan. 

De onderstaande activiteiten leveren een bijdragen aan de transparantie van de Stichting 
John de Wolf Sportfoundation: 

- Minimaal vier keer per jaar ontvangen donateurs een digitale nieuwsbrief; 
- Nieuwe donateurs ontvangen een welkomstbrief met brochure, een welkomst 

telefoongesprek en een nieuwsbrief; 
- Stichting John de Wolf Sportfoundation publiceert voor 1 juni de jaarrekening op de 

website; 
- Via de social media kanalen Linkedin, Facebook en Instagram publiceren wij 

regelmatig de voortgang van de projecten van de Stichting John de Wolf 
Sportfoundation; 

- Op de website staan onder andere de statuten en het beleidsplan van de Stichting 
John de Wolf Sportfoundation; 

- In de toekomst wordt er een gestreefd een erkenning aan te vragen bij het Centraal 
Bureau Fondsenwerving.  

 

 
 



 

10. Beheer vermogen 

De Stichting John de Wolf Sportfoundation zal niet meer vermogen aanhouden om het werk 
te kunnen uitvoeren wat binnen de doelstelling valt van de stichting. De organisatie zal een 
beperkt vermogen achter de hand houden om onverwachte uitgaven aan de projecten te 
kunnen opvangen. 

11. Besteding vermogen 

Het bestedingsbeleid ligt geheel binnen de context van activiteiten van Stichting John de 
Wolf Sportfoundation. Dit zijn zaken zoals: 

- Projectkosten voor de doelstellingen 
- Fondsenwerving 
- Personeelskosten 
- Kosten voor huisvesting 
- Bewustwordingscampagnes en voorlichting over de doelgroep en problematiek van 

Stichting John de Wolf Sportfoundation 

 

 
 


