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Inleiding 

 

In afstemming tussen de Cruyff Foundation en de Gemeente [______] is er voor gekozen om 

het Cruyff Court aan te leggen aan [adres] te [plaats]. 

 

Korte achtergrond locatie 

 

Het Cruyff Court heeft als doel om jeugd te stimuleren meer aan sport en beweging te doen 

en daarnaast sport te gebruiken als middel voor de ontwikkeling van de lokale jeugd. Hierbij 

gaat het om thema’s als respect, samen spelen, sociale cohesie en (persoonlijke) ontwikkeling. 

Die thema’s komen op het veld tot uiting in de 14 regels van Johan Cruijff.  

 

Door de programmering van het Cruyff Court worden verschillende doelgroepen in de 

gemeente [______] gestimuleerd om buiten te sporten en te bewegen. Door krachten te 

bundelen, activiteiten op elkaar af te stemmen en nauwe samenwerking op het gebied van 

sport en bewegen, wordt de programmering voor de komende jaren vormgegeven en 

uitgevoerd. Deze samenwerking en afspraken zijn vastgelegd in dit convenant. 

 

Convenant Cruyff Court 

Het convenant heeft als doel het opzetten van een sport-, beweeg- en participatieaanbod dat 

een bijdrage levert aan de kwaliteit en het gebruik van het veld. Dit aanbod richt zich op 

verschillende doelgroepen in de wijk om het gebruik van het veld in balans te brengen met de 

behoefte van de buurt. Het programma is een duurzame samenwerking tussen gemeente, 

maatschappelijke instellingen, gebruikers en aanbieders van de sport- en beweegactiviteiten 

voor een periode van 10 jaar. 

 

Het programma zal in [jaartal] door verschillende partijen worden ontwikkeld en uitgevoerd, 

waarbij uitgegaan wordt van de bijdrage van alle betrokken partijen. Zij doen dit vanuit de 

eigen kracht en mogelijkheden. De ondertekenaars onderschrijven de gezamenlijke ambitie 

dat het court een sport- en speelplein wordt voor iedereen. Het creëren van draagvlak in de 

buurt is daarbij een essentiële voorwaarde. Bewoners zijn een belangrijke partner om de 

programmering op het court tot een succes te maken. 

 
De partijen: 

- Gemeente [______], rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie]; 

- Johan Cruyff Foundation, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer N.J.M. Meijer, 

directeur; 

- [naam organisatie], rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie]; 

- [naam organisatie], rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie]; 

- [naam organisatie], rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie]; 

- [naam organisatie], rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie]; 

 
 
 



Overwegen dat: 

- dit convenant wordt gebruikt als raamwerk waarbinnen afspraken en 

inspanningsverplichtingen van de gemeente en partners worden vastgelegd. 

- het Cruyff Court bijdraagt aan ontmoeting en leefbaarheid en bijdraagt aan de 

opbouw van een sociaal netwerk en eigen kracht versterkt; 

- het Cruyff Court sport en bewegen bevordert in de eigen woon- en leefomgeving; 

- de 14 regels van Johan Cruijff zijn aanwezig op elk Cruyff Court, waar ook ter wereld. 

Het zijn gedragsregels waar iedereen zich aan moet houden en elkaar op kan 

aanspreken. Thema’s als respect, samenspel, creativiteit en initiatief dienen als 

leidraad (handvat) om gebruikers van het Cruyff Court tijdens het spelen bewust te 

maken van hun verantwoordelijkheid en hoe je met elkaar omgaat.  

- activiteiten op het Cruyff Court bijdragen aan een positieve en veilige omgeving voor 

iedereen;  

- het Cruyff Court een rookvrije omgeving is en bijdraagt aan de doelstellingen van 

Generatie Rookvrij;  

- activiteiten op het Cruyff Court inwoners opvangt die minder sporten en bewegen 

(met overgewicht, met bewegingsachterstand, met mentale beperkingen of 

gebrekkige sociale vaardigheden) die anders uitgesloten worden van deelname; 

- activiteiten op het Cruyff Court sporters naar het georganiseerde clubverband kunnen 

leiden; 

- het Cruyff Court een groot bereik heeft; 

 

Komen het volgende overeen: 

 

1. Doelstellingen programma Cruyff Court 

- Het opzetten van de gezamenlijke programmering met daarin een duidelijk en 

samenhangend sportaanbod; 

- Het vergroten van sportieve deelname van alle doelgroepen uit de buurt; 

- Het bevorderen van de sociale cohesie in de buurt en op het Cruyff Court; 

- Eenduidige communicatie naar buurtbewoners en gebruikers over het programma, 

hierbij kan onder andere gebruik worden gemaakt van de Cruyff Courts communicatie 

toolkit van de Cruyff Foundation (bijlage 1); 

- Het stimuleren van verantwoord gebruik van het Cruyff Court door jong en oud 

middels afspraken met de betrokken organisaties, gebruikers en buurtbewoners; 

- Het uitdragen van de 14 – regels van Johan Cruijff (bijlage 2) 

- Buurtbewoners worden actief betrokken bij de planning en programmering van het 

programma op het Cruyff Court. 

 

 
2. Resultaten 



- Ondertekenen het convenant en zijn actief betrokken bij de planning en 

programmering van het Cruyff Court; 

- Een jaarprogramma met een duidelijke programmering voor jong en oud; 

- Betrokken partijen voeren gezamenlijk en in afstemming met elkaar het programma 

uit; 

- Buurtbewoners gebruiken het Cruyff Court als ontmoetingsplek, ervaren het als veilig 

en nemen actief deel aan het gerealiseerde aanbod; 

- Er wordt op het Cruyff Court wekelijks minimaal 6 uur sport geprogrammeerd. 

 
3. gaan hiertoe de volgende verplichtingen aan: 

 

- Alle betrokken partijen zijn na ondertekening onderdeel van de werkgroep Cruyff 

Court [naam]. Deze werkgroep is er voor de ontwikkeling, planning en het bewaken 

van de voortgang van het programma; 

- De werkgroep komt minimaal twee maal per jaar bij elkaar; 

- De werkgroep evalueert alle aspecten op en rond het Cruyff Court;  

- De werkgroep is de plek voor de deelnemende partijen om de voortgang en 

rapportage van het programma Cruyff Court te bespreken. Ook eventuele knelpunten 

en nieuwe initiatieven worden hier besproken; 

- Waar nodig zal in de werkgroep met de betrokken partijen zoeken naar oplossingen 

om het beoogde resultaat mogelijk te maken;  

- Alle betrokken partijen gaan middels het ondertekenen van dit sociaal convenant 

akkoord met de “Child Protection Policy” van de Cruyff Foundation (bijlage 3). 

 
Inspanningsverplichtingen Gemeente [_______]  

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg van het Cruyff Court. Ook zorgt de gemeente 

voor het onderhoud aan het Cruyff Court. Hiervoor is de gemeente aanspreekpunt. De 

gemeente is betrokken bij de programmering en de communicatie over het aanbod. Ook is de 

gemeente aanspreekpunt bij eventueel overlast. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk 

voor het periodiek bij elkaar brengen van de werkgroep ter behoeve van het evalueren en 

monitoren van de afspraken uit dit convenant.  

 
Inspanningsverplichtingen Cruyff Foundation 

De Cruyff Foundation is verantwoordelijk voor het jaarlijks beschikbaar stellen van 

draaiboeken en materialen ten behoeve van de organisatie van “Heroes of the Cruyff Courts” 

en het school-/straatvoetbaltoernooi van de Cruyff Foundation. Ook is zij te allen tijde 

beschikbaar voor advies en het beantwoorden van vragen. Jaarlijks komt zij langs om de stand 

van zaken met betrekking tot het Cruyff Court te evalueren en stelt zij de resultaten hiervan 

beschikbaar.  

 

VOORBEELDTEKST – onderstaande teksten nog helemaal naar eigen idee en wens aanpassen  

aan bovenstaande tekst kan in overleg ook e.e.a. toegevoegd of aangepast worden.  

 



Inspanningsverplichtingen Buurtsportcoaches  

De buurtsportcoach organiseert en coördineert een structureel sportprogramma voor alle 

leeftijden en doelgroepen op het Cruyff Court. Het programma is zodanig opgesteld dat de 

betrokken partijen structureel samenwerken. Ook zorgt de buurtsportcoach dat er jaarlijks 

terugkerende sportactiviteiten georganiseerd worden, namelijk het school-

/straatvoetbaltoernooi van de Cruyff Foundation en activiteiten gericht op de doelgroep 

meiden/meisjes. De buurtsportcoach is eerste aanspreekpunt voor het organiseren van 

activiteiten. Hij/zij is verantwoordelijk voor de jaarkalender en brengt partijen samen die 

activiteiten willen organiseren en zorgt voor het overzicht van alle geplande activiteiten.  De 

buurtsportcoach zorgt ervoor dat er in de periode april t/m oktober wekelijks minimaal 6 uur 

aan sportactiviteiten worden georganiseerd op het Cruyff Court door professionele 

organisaties. De buurtsportcoach (en/of jongerenwerker) wordt opgeleid tot Cruyff 

Foundation Coach. Deze opleiding wordt verzorgd door de Cruyff Foundation. De Cruyff 

Foundation Coach zal “Heroes of the Cruyff Courts” tot uitvoer brengen op het Cruyff Court.   

 

Inspanningsverplichtingen [naam welzijnsorganisatie] 

Het jongerenwerk van [naam welzijnsorganisatie] draagt mede zorg voor de sociale cohesie 

door regelmatig de jongeren op het Cruyff Court te bezoeken. [naam welzijnsorganisatie] 

organiseert per jaar ca. [X] verschillende keren activiteiten met, voor en door jongeren op het 

Cruyff Court. [naam welzijnsorganisatie] biedt ondersteuning, begeleiding en coaching aan 

jongeren in de wijk. Het opbouwwerk van  [naam welzijnsorganisatie]  draagt mede zorg voor 

de participatie van wijkbewoners ten aanzien van het Cruyff Court. [naam welzijnsorganisatie] 

spant zich in voor de leefbaarheid in de buurt door de betrokkenheid van ouders, 

omwonenden en professionals te stimuleren en ondersteunt bij het ontwikkelen van 

initiatieven. Bij eventueel overlast op het Cruyff Court kunnen de jongerenwerkers worden 

ingezet.  

 

Inspanningsverplichtingen Basisschool [naam school] 

De Basisschool [naam school] gebruikt het court in de pauzes en voor het geven van 

bewegingsonderwijs en bij acties voor een gezonde leefstijl. De school zal per week ca. [X] 

uur gebruik maken van het Court. De school is actief betrokken bij de programmering, werving 

en communicatie over het aanbod.  

 

Inspanningsverplichting  [naam BSO] 

[naam BSO] gebruikt het Court in combinatie met de Basisschool [naam school] voor het 

aanbieden van naschoolse activiteiten, voor minstens tweemaal per week en is betrokken bij 

de programmering en de communicatie over het aanbod. 

 

Inspanningsverplichting Sportvereniging [naam vereniging]  

Sportvereniging [naam] organiseert minimaal éénmaal per kwartaal activiteiten en clinics op 

het Cruyff Court. Sportvereniging [naam] is betrokken bij de programmering en de 

communicatie over het aanbod.  

 

Inspanningsverplichting [naam organisatie] 



[naam organisatie] organiseert regelmatig activiteiten en clinics op het Cruyff Court. [naam 

organisatie] is betrokken bij de programmering en de communicatie over het aanbod.  

 

Inspanningsverplichting [naam organisatie] 

[naam organisatie] organiseert regelmatig activiteiten en clinics op het Cruyff Court. [naam 

organisatie] is betrokken bij de programmering en de communicatie over het aanbod.  

 

Monitoring 
De voortgang van het programma op het Cruyff Court wordt minimaal één keer per jaar 
besproken in de stuurgroep. De Gemeente [________] brengt de stuurgroep bij elkaar.  
 
 
Overeengekomen in [ plaats] op [datum]. 
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