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“ONZE DROOM IS ELK KIND EEN BAL!” 
 
Het is inmiddels even geleden dat onze favoriete  
sportheld, Johan Cruyff, overleden is. Als oud studenten 
van de ‘Johan Cruyff University’ (tegenwoordig  
Johan Cruyff Academy) en onderdeel van één van de eerste 
lichtingen, hebben wij de eer mogen hebben om toen al in 
directe aanraking te komen met de filosofie en gedachte 
gang Johan Cruyff. De keren dat wij hem hebben mogen 
ontmoeten, observeerden wij altijd zijn sterke benadruk-
king op het geven in het leven. Een eigenschap van hem, 
wat binnen de cirkels van alle goede doelen nooit  
onopgemerkt bleef. 

Na onze studies zijn wij terecht gekomen in de financiële  
wereld. Binnen de financiële wereld, waar wij jarenlang  
vol passie in hebben gewerkt, bleek het geven in het leven toch de bovenhand te krijgen. Het was im-
mers één van de hoofdredenen waarom wij überhaupt hadden gekozen voor de ‘Johan Cruyff Univer-
sity’. In 2013 kwamen wij tijdens een schoolreünie elkaar weer tegen. Tijdens de opleiding hebben wij 
een sterke band opgebouwd, we zaten bijna altijd op één lijn wat betreft ideeën en onze mindsets. 
“Het is tijd om te geven”, zeiden wij tegen elkaar. We zijn geschrokken van de maatschappij. Kin-
deren en jongeren leven tegenwoordig in een compleet digitale wereld. Een wereld waarbij kinderen 
niet meer op straat komen om met elkaar te spelen en te sporten. Het besef dat veel kinderen op-
groeien zonder een belangrijke basis van sport die verbind! Dit was voor ons de trigger om hier wat 
mee te doen. 

De woorden die wij in een belangrijk moment van ons leven van de heer Cruyff hebben geleerd, heb-
ben uiteindelijk geleidt tot een stichting die Germain en ik samen hebben opgezet onder de naam: 
‘Elk Kind Een Bal’. Met deze stichting willen wij kinderen met elkaar verbinden met, zoals het naam 
al doet vermoeden, het meest gebruikte sportobject ooit: een bal. Een simpel object als een bal kan al 
talloze positieve gevolgen en emoties teweegbrengen. Een bal geeft een lach op het gezicht, zorgt 
ervoor dat kinderen met elkaar gaan spelen, brengt talentontwikkeling in kaart, geeft zelfvertrou-
wen, en leert onder andere hoe om te gaan met winnen en verliezen in het leven. Deze filosofie  
streven wij nu na in Stichting Elk Kind Een Bal. 
 
Wij danken u hartelijk voor uw interesse in de stichting. 
 
Met sportieve groet, 
 

(L) Germain Henriquez & (R) Vahid Abdi 
Founders Stichting Elk Kind Een Bal 

Germain Henriquez  
Voorzitter Stichting Elk Kind Een Bal 
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Wij zetten ons dagelijks volledig in om kinderen op een creatieve manier in beweging te krijgen.   
Stichting Elk Kind Een Bal ziet de bal als een sociaal maatschappelijk instrument.  
 
Een bal brengt bij kinderen een lach op hun gezicht, zorgt ervoor dat zij met andere kinderen buiten 
gaan spelen, leert hun samen te werken, te groeien in hun ontwikkeling en voor sommige kinderen is 
het een ‘vriend’ met wie zij altijd kunnen spelen. Daarom willen wij met onze Elk Kind Een Bal  
projecten de jeugd voorzien van kwalitatieve sportballen en stimuleren om in beweging  te komen.  
Bij de activiteiten van stichting Elk Kind Een Bal draait het niet alleen om de sportieve prestatie, 
maar ook om de bijzondere ervaring. 
 
Nederlandse kinderen bewegen te weinig; 70% (930.000) van de 6-12 jarigen voldoet niet aan de  
beweegnorm, en kinderen tot 18 jaar zelfs 85%. Tussen de 4 en 17 jaar kampt 13,6% van de Neder-
landse kinderen met overgewicht; in grote steden ligt dit percentage hoger. Nederlandse kinderen 
leven tegenwoordig in een digitale wereld. Dit lijkt wel sociaal, maar is alleen!  
 
Door middel van het organiseren van sociale (sport)activiteiten en samenwerkingen aan te gaan met 
het onderwijs, bedrijfsleven, overheden, sportorganisaties, topsporters en particulieren wil Stichting 

Elk Kind Een Bal invulling geven aan het realiseren van haar doelstelling: Elk Kind Een Bal 

 
Hierbij werken wij vol trots samen met een team van rolmodellen uit diverse disciplines binnen de 
wereld van sport, entertainment en muziek die als officiële ambassadeurs aan ons gekoppeld zijn.  
 

 

Het ontwikkelen en uitvoeren van projecten om de jeugd te voorzien van kwalitatieve sportballen en 
om hen te stimuleren om in beweging te komen, waarbij de bal niet alleen een middel is om mee te 
kunnen bewegen en sporten, maar veel meer! Een bal heeft ook een sociaal maatschappelijk doel.  
Een bal brengt bij kinderen een lach op hun gezicht , zorgt ervoor dat zij met andere kinderen buiten 
gaan spelen, leert hun samen te werken, te groeien in hun ontwikkeling en voor kinderen is het een 
‘vriend’ met wie zij altijd kunnen spelen.  
 

In alles wat wij doen staan wij graag voor duidelijkheid,  
transparantie en heldere communicatie,  zonder  
onnodige vraagtekens. Zo ook over de in en uitgave. 
Stichting Elk Kind Een Bal heeft geen winstoogmerk  
en streeft er naar om de liquide middelen middels de  
innovatieve projecten, terug de maatschappij in te brengen. 



 

 

Onze missie is “Elk Kind Een Bal”  
 
Voor Stichting Elk Kind Een Bal is de bal niet alleen een middel om mee te kunnen bewegen en  
sporten, maar veel meer! Een bal heeft in onze ogen ook een sociaal en maatschappelijk doel. 

Een bal brengt bij kinderen een lach op hun gezicht, zorgt ervoor dat zij met andere kinderen buiten 
gaan spelen, leert hun samen te werken, te groeien in hun ontwikkeling en voor sommige kinderen is 
het een ‘vriend’ met wie zij altijd kunnen spelen. Daarom willen wij met onze Elk Kind Een Bal  
projecten de jeugd voorzien van kwalitatieve sportballen en stimuleren om in beweging  
te komen. Bij de activiteiten van stichting Elk Kind Een Bal draait het niet alleen om de sportieve 
prestatie, maar ook om de bijzondere ervaring. 

Door middel van het organiseren van sociale (sport)activiteiten en samenwerkingen aan te gaan met 
het onderwijs, bedrijfsleven, overheden, sportorganisaties, topsporters en particulieren wil Stichting 
Elk Kind Een Bal invulling geven aan het realiseren van haar doelstelling: Elk Kind Een Bal 
 

 

Onze visie staat midden in de samenleving in Nederland en in het buitenland om de jeugd in beweging 
te brengen en met elkaar te verbinden. 

Stichting Elk Kind Een Bal gelooft in de kracht van de BAL als een sociaal maatschappelijk  
instrument die wordt ingezet om kinderen te bereiken, verbinden, inspireren en in beweging te  
brengen. Stichting Elk Kind Een Bal ziet, mede op basis van wetenschappelijk onderzoek, sport en 
beweging als belangrijke middelen om de sociale betrokkenheid, ontwikkeling en integratie van  
mensen te bevorderen. 

De projecten van Stichting Elk Kind Een Bal worden gedragen door topsporters en rolmodellen uit 
Nederland en uit het buitenland die zich richten op het inspireren en in beweging brengen van de 
jeugd. 
 

 

Samenwerken 
Plezier 
Ontwikkeling 
Respect 
Trots   
 
 



 

 

De bal is het alles verbindende instrument, dat bij elk kind wereldwijd als muziek in de oren klinkt. 
Onze brede (internationale) projectfocus ligt bij alle balsporten, om kinderen vaak in uiteenlopende 
sportdisciplines geïnteresseerd zijn . Gezamenlijk met onze ambassadeurs zetten wij ons dan ook 
vooral in om kinderen te verbinden, te inspireren en deze in beweging te brengen.  
 
Wij delen onze projecten op in 4 categorieën die allen dezelfde doelstelling dienen, maar wel elk zo 
hun eigen sociaal maatschappelijke impact hebben. Het doneren van ballen aan Nederlandse  
kinderen heeft dan ook een andere sociale uitwerking als dezelfde actie in ontwikkelingslanden. 
 
Nationaal ligt de focus namelijk vaak bij maatschappelijke thema’s als overgewicht en het weghalen 
van kinderen achter de digitale schermen, door deze lekker te laten sporten (onderzoek wijst uit dat 
85%  van de Nederlandse kinderen te weinig beweegt en de norm niet haalt). Terwijl internationaal, 
en dan vooral de onderontwikkelde gebieden , de nadruk juist sterk op het bieden van perspectief, 
talentontwikkeling en respect ligt. Daar maken de zelfgemaakte plastic ballen plaats voor onze  
goudkleurige en kwalitatief hoogwaardige exemplaren, terwijl de noodzaak van sporten hetzelfde 
blijft en hén dat bewustzijn juist niet hoeft te worden bijgebracht.  
 
Deze contrasten hebben een zeer krachtige overeenkomst: 
Het doneren van een bal door u, daarna door ons ingezet als krachtig sociaal maatschappelijk  
instrument, ontwikkeld én helpt een kind altijd verder in het leven! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

De projecten van Elk Kind Een Bal zijn onderverdeeld in 4 verschillende categorieën (segmenten). 
Alles met één doel, ELK KIND EEN BAL. Ieder project zal dezelfde doelstelling kennen en toch een 
andere maatschappelijke impact hebben. Om onze doelstelling te kunnen verwezenlijken en tegelijk 
de projecten aan te laten sluiten op activiteiten van verschillende ambassadeurs en doelgroepen wor-
den de 4 categorieën gehanteerd. De vier categorieën zijn: 
 

 Hoofdproject nationaal  
Projecten die gericht zijn op actueel maatschappelijke thema’s waarbij het uitdelen van de bal 
en de bijbehorende kernwaarden centraal staan. Denk hierbij aan gefinancierde projecten voor 
kinderen in vluchtelingenkampen, langdurig zieke kinderen of bijvoorbeeld kinderen met  
overgewicht. 

 Project Cruyff Courts  
Stichting Elk Kind Een Bal en de Johan Cruyff Foundation hebben een maatschappelijke samen-
werking voor minimaal 3 jaar. Het maatschappelijke partnerschap tussen Stichting Elk Kind 
Een Bal en de Johan Cruyff Foundation houdt in dat Stichting Elk Kind Een Bal in 2017, 14 
Cruyff Court ballen per jaar doneert aan 14 geselecteerde Cruyff Courts. De Cruyff Court ballen 
worden beheert door de opgeleide Cruyff Court Heroes (coaches) die verantwoordelijk zijn voor 
het organiseren van de activiteiten op de courts. Het gezamenlijke doel is om binnen 3 jaar 
5000 ballen actief in te zetten op alle Cruyff Courts in Nederland. In het kort: doneren van 5000 
ballen aan 60.000 kinderen die per week actief zijn op de Johan Cruyff Courts in Nederland.  

 Every Child A Ball  
Internationale projecten onder de noemer “Every Child A Ball” waarbij wij de samenwerking 
zoeken met bestaande Stichtingen die actief zijn in het buitenland. Daarbij creëren wij een ver-
binding met andere organisaties om tijdens lopende en/of nieuwe projecten “Elk Kind Een Bal” 
meenemen als onderdeel en kinderen te voorzien van kwalitatieve goede sportballen. Alsmede 
het zelf organiseren van projecten en evenementen in het buitenland waarbij er waarde wordt 
toegevoegd aan de maatschappij door de bal in te zetten als social maatschappelijk instrument. 

 EKEB ambassadeurs projecten  
Projecten en evenementen die volledig door of voor een ambassadeur van Stichting Elk Kind 
Een Bal is opgezet. Denk hierbij aan signeersessies en opendagen. Alsmede specifiek opgezette 
projecten of evenementen die door de ambassadeur zijn bedacht en door stichting Elk Kind Een 
Bal worden gerealiseerd. 
 

Elk Kind Een Bal richt zich op alle balsporten. Kinderen hebben verschillende interesses in sport  
disciplines. Wij beseffen dit en willen dit vertalen naar een brede kijk op onze projecten. Gezamenlijk 
met onze verschillende EKEB ambassadeurs zetten wij ons in om kinderen te verbinden,  te inspireren 
en in beweging te brengen.  



 

Stichting Elk Kind Een Bal ontvangt haar gelden middels sponsoring, giften en subsidies. Wij streven 
naar een zelf financierend model waarbij het bedrijfsleven en de non-commerciële sector mee  
participeert in het bewerkstelligen van de doelstellingen van Stichting Elk Kind Een Bal. De sponsor 
of gift gever kan zelf een keuze maken waar de funding aan ten goede komt.  
 
Voor Stichting Elk Kind Een Bal vormt fondsenwerving een belangrijk thema. Om voortzetting van de 
stichting ook in de toekomst te kunnen garanderen is het belangrijk om fondsen te vinden die Stich-
ting Elk Kind Een Bal (financieel) willen ondersteunen. Om een goed financieel fundament te bouwen 
is ondersteuning vanuit diverse kanten gewenst.  
 

 Verkoop van bedrijfsballen  
Stichting Elk Kind Een Bal zoekt de samenwerking op met het bedrijfsleven. Organisaties of 
bedrijven kunnen voor een bedrag van € 100,- een bedrijfsbal afnemen. Op deze laagdrempelige 
wijze willen wij het ook voor kleine ondernemingen mogelijk maken om maatschappelijk  
verantwoord te ondernemen.  

 Giften  
Stichting Elk Kind Een Bal staat open voor ieder gift. De giften kunnen vanuit bedrijven of  
instellingen komen alsmede particulieren die de online platformen geef.nl en Tikke© kunnen 
gebruiken.  

 Subsidies  
Stichting Elk Kind Een Bal ontvangt mogelijk in de toekomst subsidies van overheidsinstellin-
gen. Hierbij zoeken wij actief de samenwerking op met Gemeenten en Ministeries. (Deze vorm 
van het werven van gelden in nog niet actueel) 

 Strategische sponsoring  
Een strategische samenwerking waarbij er gezamenlijke doelstellingen worden geformuleerd 
door beide partijen echter waarbij de financiering van thema gerichte projecten volledig zal 
worden gedragen door de samenwerkingspartner. 

 

Het bestuur van stichting Elk Kind Een Bal is als volgt samengesteld en houdt toezicht op  de dage-
lijkse gang van zaken binnen de stichting en heeft kennis van de activiteiten die de stichting ontwik-
kelt. Het bestuur heeft een controlerende taak en functioneert als klankbord. Het bestuur komt vier 
keer per jaar samen tijdens de bestuursvergadering. Het bestuur bestaat uit 3 bestuursleden, te  
weten: 

Germain Henriquez (voorzitter) 
Vahid Abdi (penningmeester) 
Bart-Jan Koreman (secretaris) 
 



 

Geen enkel bestuurslid van Stichting Elk Kind Een Bal krijgt een financiële beloning voor de  
werkzaamheden die hij/zij voor de stichting doet.  

Indien hij/zij onkosten maakt die strikt noodzakelijk zijn voor het beter laten functioneren van de 
stichting, dienen die vooraf aan het bestuur kenbaar gemaakt te worden. Na goedkeuring van het  
bestuur worden de gemaakte onkosten achteraf vergoed.  

Het bestuur van Stichting Elk Kind Een Bal huldigt het principe dat het gedoneerde/ingezamelde geld 
bedoeld is voor het realiseren van de projecten die Stichting Elk Kind Een Bal realiseert. Er worden 
geen gelden besteed aan privé uitgaven van bestuursleden. De onkosten van bestuursleden zullen ge-
heel worden vergoed indien daar een reservering voor is opgenomen. 
 
 

 

Op grond van de statuten van de stichting en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele 
(rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de instelling. Aldus kan geen enkele 
(rechts)persoon beschikken over het vermogen van de instelling als ware het eigen vermogen. 
Ten aanzien van de bevoegdheden van het bestuur is in de statuten (art. 3) het volgende opgenomen: 

1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door; 
a) Periodieke of incidentele bijdragen van derden; 
b) Schenkingen, erfstellingen en legaten;  
c) Vergoeden voor verleende diensten;  
d) Opbrengsten uit belegd vermogen;  
e) Alle andere baten. 

2. De stichting heeft geen winstoogmerk.  

3. Noch natuurlijk person, noch een rechtspersoon zal over het vermogen van de stichting be-
schikken als ware het zijn eigen vermogen.  

4. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijk wijs nodig is voor de continuïteit van 
de voorziene werkzaamheden ten behoeve van het doel van de stichting.  

5. De stichting draagt er voor zorg dat de kosten van werving van gelden en de beheerkosten van 
de stichting in redelijk verhouding staan tot de bestedingen ten behoeve van het doel van de 
stichting.  

 

 



 

Voor de vermogensopbouw van de stichting wordt verwezen naar het ‘financieel verslag’ inzake de 
jaarstukken betreffende jaar 2016 (opgenomen als bijlage 2).  
 
In onderstaand overzicht wordt getoond hoe het eigen vermogen van de stichting is opgebouwd. 
Beginstand per 17 augustus 2016    € 0,- 

Overige reserves       € 11.521,- 
Totaal eigen vermogen per 31 december 2016  € 11.521,- 

De overige reserve is het "besteedbaar" vermogen dat door de stichting wordt gereserveerd om te 
kunnen worden aangewend voor uitgaven in lijn der doelstelling van de stichting.  

 

Om de doelen van stichting Elke Kind Een Bal te realiseren is geld nodig. 
Hierbij wordt uitgegaan van jaarlijkse projectkosten om de stichting draaiende te kunnen houden.  
 
Dit geld zal als volgt aangewend worden: voor het organiseren van evenementen (projecten), voor-
lichtingsmateriaal (brochures, folders, website, sociale media) en informatievoorziening. 
 
Het financieel management staat onder leiden van de penningmeester. Deze beheert de financiën en 
bereidt de verantwoording voor. Na afloop van het verenigingsjaar, wordt de jaarrekening opgesteld. 
Hieruit kan het jaarverslag worden afgeleid.  
 
De penningmeester, welke belast is met het beheer van de financiën, wordt door een kascommis-
sie getoetst of de financiën op een verantwoorde wijze zijn uitgevoerd. De kascommissie is het con-
troleorgaan in de organisatie en geeft na controle haar goedkeuring over het gevoerde financiële  
beleid. De kascommissieleden worden om het 2 jaar aangesteld.  

 

Binnen het bestuur is functiescheiding aangebracht tussen voorzitter, penningmeester en secretaris.  

 

Er is functiescheiding aanwezig tussen kasbeheer, kasuitgifte, kasontvangst (penningmeester) en 
registratie van de kasmutaties en controle van de kas.  

 

  
Er is geen functiescheiding aangebracht tussen de beschikkende en de  
tijdelijk bewarende functie (projectleider). Contante betalingen door  
projectleiders worden gecontroleerd op juistheid en rechtmatigheid.  



 

Stichting Elk  Kind Een Bal heeft twee kantoren in Nederland. 
 

Dorus Rijkersweg 13  
2315 WC Leiden

Algolweg 9  
3821 BG  Amersfoort

www.elkkindeenbal.nl
info@elkkindeenbal.nl
+31 (0)71 – 2032252
+31 (0)6  30611650

66662672
RABOBANK NEDERLAND
NL26 RABO 0311 8397 46
RABONL2U
STICHTING ELK KIND EEN BAL


