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Inleiding 
In afstemming tussen de Cruyff Foundation en de Gemeente Weert is er voor gekozen om 
het Cruyff Court aan te leggen aan de Serviliusstraat te Weert. 
 
Korte achtergrond 
Het Cruyff Court heeft als algemeen doel om de inwoners van de wijk te stimuleren meer 
aan sport en beweging te doen en daarnaast sport te gebruiken als middel voor de 
ontwikkeling en cohesie in de wijk. 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, waar ook ter wereld. Het zijn gedragsregels waar iedereen 
zich aan moet houden en waar iedereen 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. Daarnaast zijn de huisregels opgesteld in samenspraak met bewoners 
en gebruikers. 
 
Doordat er door verschillende partners activiteiten worden georganiseerd op het Cruyff 
Court, worden verschillende doelgroepen in de gemeente Weert 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 worden 
vastgelegd in dit convenant. 
 
Convenant Cruyff Court 
Inspanningsverplichting 
Dit convenant wordt gesloten tussen vertegenwoordigers van de verschillende deelnemende 
organisaties. De samenwerking is vrijwillig maar niet vrijblijvend. De deelnemende 
organisaties verplichten zich in te spannen om het doel van het convenant te verwezenlijken.  

Het convenant heeft als doel het vaststellen van een gezamenlijke visie met betrekking tot 
het Cruyff Court Weert en daarbij behorend 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 minimaal 10 jaar. 
 
Het programma zal 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 en gebruikers zijn belangrijke partners 
om de programmering op het court tot een succes te maken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

De partijen: 
- Gemeente Weert, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Martijn van den Heuvel, 

wethouder Sport; 

- Johan Cruyff Foundation, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Axel Boomgaard; 
- Punt Welzijn, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Thera Hurkmans, Opbouwwerker; 
- Voetbalschool Tiki Taka, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Michael Grein; 
- Brede school Markeent, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Jolanda Meuwissen, 

directrice; 

- Kinderopvang Human Kind, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Wendy Bongers; 
- Politie, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Sefik  Karabulut en Frank Wilms, 

wijkagenten; 

- Wonen Limburg, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Aniek Burger; 
- SGL, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Rian Smeets, teamleider; 
- Stichting Wijkraad Keent, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Peter Vaes, Voorzitter 

 
Overwegen dat: 

- dit convenant wordt gebruikt als raamwerk waarbinnen afspraken en 
inspanningsverplichtingen van de Partijen 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; 
- activiteiten op het Cruyff Court bijdragen aan een positieve en veilige omgeving voor 

iedereen;  

- activiteiten op het Cruyff Court sporters naar het georganiseerde clubverband 
kunnen leiden, maar ter plaatsen altijd voor iedereen toegankelijk zijn; 

- activiteiten op het Cruyff Court georganiseerd worden voor alle doelgroepen en vrij 
toegankelijk zijn; 

- de 14 regels van Johan Cruijff aanwezig zijn op elk Cruyff Court. 
 

Komen het volgende overeen: 
1. Doelstellingen programma Cruyff Court 
- Het opzetten van een gezamenlijke programmering op het Cruyff Court met daarin 

aandacht voor alle doelgroepen uit de buurt. Hierbij valt te denken aan activiteiten 
voor doelgroepen met verschillende mate van mobiliteit, verschillende leeftijden en 
verschillende (sportieve) interesses. Buurtbewoners en gebruikers van buiten de 
buurt worden actief betrokken bij de planning en programmering van het 
programma op het Cruyff Court; 

- Het hierdoor vergroten van sportieve deelname van alle doelgroepen uit de buurt; 
- Het bevorderen van de sociale cohesie in de buurt en op het Cruyff Court, door 

bijvoorbeeld het betrekken van buurtbewoners en gebruikers bij de organisatie van 
activiteiten en evenementen en het delen van signalen die binnenkomen bij partijen; 

- Het gezamenlijk zorgdragen voor een prettige, veilige en vandalismevrije speel- en 
beweegomgeving door het stimuleren van eigen verantwoordelijkheid bij betrokken 
organisaties, gebruikers en buurtbewoners en adequaat onderhoud door de 
gemeente; 

- Eenduidige communicatie naar buurtbewoners en gebruikers over het programma 
en een activiteitenkalender door alle Partijen en duidelijke coördinatie door de Cruyff 
Court Coördinatoren; 

- Het uitdragen van de 14 – regels van Johan Cruijff en de lokale huisregels. 
 

 
2. Resultaten 
- Een activiteitenkalender met een duidelijke programmering voor verschillende 

doelgroepen, op basis van behoefte; 

- 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; 

- Betrokken partijen ondertekenen het convenant en blijven actief betrokken bij de 
planning en programmering van het Cruyff Court; 
 

 
3. Partijen gaan hiertoe de volgende verplichtingen aan: 
- Alle betrokken partijen blijven  na ondertekening betrokken bij het Cruyff Court 

Weert. De Partijen worden door de Cruyff Court Coördinator(en) benaderd en op de 
hoogte gehouden van signalen, ontwikkelingen, planning, voortgang, activiteiten en 
afspraken.  

- De groep betrokken Partijen komt in het eerste jaar minimaal één maal per kwartaal 
bij elkaar. Vervolgens kan dit naar inzicht van de Cruyff Court Coördinator(en) 
aangepast worden naar minimaal twee maal per jaar; 

- De groep betrokken partijen evalueert minimaal jaarlijks samen met de Cruyff 
Foundation alle aspecten op en rond het Cruyff Court;  

- De overleggen van de groep betrokken Partijen zijn de plek voor de deelnemende 
Partijen om de voortgang en rapportage van het programma Cruyff Court te 
bespreken. Ook eventuele knelpunten, ontvangen signalen van gebruikers en 
omwonenden en nieuwe initiatieven worden hier besproken; tussendoor kunnen 
zaken direct besproken worden met de Cruyff Court Coördinator(en); 

 
4. Kernpunten m.b.t. het Cruyff Court Weert 
 
Hardware 
- Bankjes: Er is een duidelijke wens van zowel jongeren als omwonenden om bankjes 

te plaatsen bij het Cruyff Court.  
o BUURTBEWONERS & GEBRUIKERS | GEMEENTE WEERT 

 
- Watertappunt: Er is een duidelijke wens vanuit jongeren, omwonenden en 

stakeholders om een watertappunt te realiseren bij het Cruyff Court Weert. 
o GEMEENTE WEERT | BUURTBEWONERS & GEBRUIKERS 

 
- Verlichting: Er is een nadrukkelijke wens vanuit met name de jongeren om 

voldoende verlichting te hebben op het Cruyff Court zodat met name in de winter 
ruim gebruik kan worden gemaakt van het Cruyff Court. Tegelijkertijd is het 
belangrijk dat er geen ‘lichtvervuiling’ plaatsvindt wat overlast kan veroorzaken bij 
de buurtbewoners. Op het moment van aanleg is onvoldoende budget voor de aanleg 
van verlichting bij het Cruyff Court, maar dit zal jaarlijks opnieuw worden bekeken. 

o BUURTBEWONERS & GEBRUIKERS | GEMEENTE WEERT | Alle stakeholders 
d.m.v. leads 

 
- Huisregels: In de huisregels zullen de inhoudelijke kernwaardes van het Cruyff 

Court Weert duidelijk terugkomen. Daarbij zullen ook praktische gebruiksregels in 
de huisregels terugkomen. Deze regels zijn mede opgesteld door de buurtbewoners 
en gebruikers en komen op een groot bord op het Cruyff Court te hangen. Openings- 
en sluitingstijden zullen hierin nadrukkelijk benoemd worden 

o BUURTBEWONERS & GEBRUIKERS | CRUYFF FOUNDATION | GEMEENTE 
WEERT | PUNT WELZIJN 

 
 

- Vandalisme-vrij  & hufterproof: Met de bouw van het Cruyff Court is rekening 
gehouden met een sterke, duurzame constructie. Desalniettemin is het belangrijk 
dat alle partijen en gebruikers zich verantwoordelijk voelen voor het Cruyff Court en 
elkaar hier op kunnen wijzen. Hierbij hoort bijvoorbeeld het opruimen van het Cruyff 
Court voor- en na sportactiviteiten en het melden van defecten bij de gemeente 
Weert. Bij aanleg kan bijvoorbeeld extra rekening gehouden worden met het 
plaatsen van extra prullenbakken. Ook past hierbij het regelmatig aanwezig zijn van 
organisaties bij het Cruyff Court om een gevoelsmatig veilige omgeving te creëren 
voor gebruikers en omwonenden.  



 

 

o GEMEENTE WEERT (onderhoud) | BUURTBEWONERS & GEBRUIKERS | 
POLITIE |  ALLE STAKEHOLDERS BIJ ACTIVITEITEN |  

 
- Voor iedereen toegankelijk: Het is belangrijk dat er geen doelgroepen uitgesloten 

worden van deelname aan sport- en beweegactiviteiten op het Cruyff Court. Dit 
wordt gerealiseerd door een breed sportaanbod voor verschillende doelgroepen, 
door het zorgdragen van goede afspraken met commerciële sportaanbieders over de 
werkwijze op het Cruyff Court en door gebruikers bewust en actief kennis te laten 
maken met elkaar. 

- Ook de term inclusie hoort bij dit kernpunt. Naast dat het Cruyff Court voor iedereen 
is, is het ook belangrijk dat iedereen zich veilig en betrokken voelt bij dit Cruyff 
Court. Verschillende activiteiten met aandacht voor inclusie, maar ook bijvoorbeeld 
inhoudelijke informatieverstrekking kan hieraan bijdragen.  

o SGL | TIKI TAKA | HUMAN KIND | MARKEENT | PUNT WELZIJN | (alle 
stakeholders) 

 
- Cruyff Court coördinator: Op het Cruyff Court Weert zullen Cruyff Court 

coördinatoren zijn die nadrukkelijk de activiteiten met elkaar en de andere lokale 
stakeholders én gebruikers en bewoners afstemmen. Signalen, tips en informatie 
komt enerzijds direct vanuit de gebruikers en omwonenden terecht, anderzijds via 
de betrokken lokale stakeholders. De Cruyff Foundation heeft direct contact met de 
Cruyff Court Coördinatoren waarna informatie zo nodig door hen wordt doorgegeven 
aan de overige betrokken partijen, gebruikers en bewoners. 
De Cruyff Court coördinatoren dragen ook zorg voor het periodiek bijeen brengen 
van de stakeholders, het overzicht houden op de activiteitenkalender en het 
monitoren van wat er op het Cruyff Court speelt en gebeurt. 

o PUNT WELZIJN | TIKI TAKA 
 

- Activiteitenkalender: 
Om er zorg voor te dragen dat er regelmatige aanwezigheid is op het Cruyff Court 
en er rekening gehouden wordt met alle verschillende doelgroepen bij de 
programmering zal er met een activiteitenkalender worden gewerkt. Hier zullen 
activiteiten op terugkomen die een bijdrage leveren aan de visie op het Cruyff 
Court Weert. Aandachtspunten bij deze kalender zijn: 

A. Aanbod voor verschillende doelgroepen 
B. Aanbod van verschillende sporten (meer dan voetbal) 
C. Aanbod in verschillende vormen, o.a. toernooien 
D. Aanbod dat bijdraagt aan de visie van het Cruyff Court Weert 
E. Inzichtelijkheid in de activiteitenkalender voor gebruikers en 

stakeholders. 
F. Actief betrekken van maatschappelijke- en onderwijsorganisaties, 

maar ook verenigingen en commerciële sport- en 
beweegaanbieders 

o PUNT WELZIJN | TIKI TAKA | LOKALE SPORT- EN 
ACTIVITEITENAANBIEDERS | LOKALE MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES 
| LOKALE ONDERWIJSORGANISATIES | BEWONERS & GEBRUIKERS 

 
 
 
 
 
 
 

- Rolmodellen: Rolmodellen kunnen op veel verschillende manieren zowel gecreëerd, 
als uitgelicht en ingezet worden op en bij het Cruyff Court. Het creëren van 
rolmodellen kan o.a. via het Heroes of the Cruyff Courts programma vanuit de Cruyff 
Foundation dat wordt uitgevoerd door de Cruyff Court Coördinatoren samen met de 
lokale jongeren. Ook kunnen onderwijsinstellingen en andere stakeholders hierbij 
ingezet worden.  

o Heroes of the Cruyff Court: TIKI TAKA | PUNT WELZIJN 
o Overig: HUMAN KIND | SGL  

 



 

 

- Betrokken organisaties: Op de bewonersavond voor de omwonenden van het 
Cruyff Court Weert zijn een aantal organisaties en partijen specifiek benoemd als 
belangrijke organisaties binnen het samenwerkingsverband, te weten: de wijkagent 
en de zorginstelling SGL. 

o BUURTBEWONERS & GEBRUIKERS 
o SGL | WIJKAGENT 

 
 
  

Gebruikers en 
buurtbewoners

Cruyff Court coördinator(en)

Lokale stakeholders

Figuur 1 Organogram Cruyff Court Weert



 

 

Inspanningsverplichtingen Gemeente Weert  
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.  
 
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 Stichting Punt Welzijn 
Het jongerenwerk van stichting Punt Welzijn draagt mede zorg voor de sociale cohesie door 
regelmatig de jongeren op het Cruyff Court te bezoeken. Punt Welzijn organiseert per jaar 
ca. 100 verschillende keren activiteiten met, voor en door jongeren op het Cruyff Court. 
Stichting Punt Welzijn biedt ondersteuning, begeleiding en coaching aan jongeren in de wijk. 
Het opbouwwerk van  stichting Punt Welzijn  draagt mede zorg voor de participatie van 
wijkbewoners ten aanzien van het Cruyff Court. Stichting Punt Welzijn 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 Brede school Markeent 
Brede School Markeent gebruikt het Cruyff Court incidenteel. Brede School Markeent sluit 
als school aan bij activiteiten die gepland worden in samenwerking met de Cruyff-court-
coach en die passend zijn bij de onderwijsinhoud en die een relatie hebben met een gezonde 
leefstijl. 
School denkt mee bij de programmering en is actief betrokken bij werving en communicatie 
over het aanbod. 
 
Inspanningsverplichting  BSO Markant 
BSO Markant gebruikt het Court in combinatie met de Brede school Markeent voor het 
aanbieden van naschoolse activiteiten, voor minstens eenmaal per maand en is betrokken 
bij de programmering en de communicatie over het aanbod. 
 



 

 

Inspanningsverplichting SGL 
SGL, AC Weert organiseert maximaal twee keer per jaar activiteiten mits deze passen voor 
beide doelgroepen  op het Cruyff Court en is betrokken bij de programmering en de 
communicatie over het aanbod.  
SGL bied hun activiteiten centrum aan als gespreks- ontmoetingsruimte.  
 
Inspanningsverplichting Voetbalschool Tiki Taka 
Sportschool Tiki Taka organiseert samen met Punt Welzijn Heroes of the Cruyff Courts en 
organiseert 1x per jaar een voetbaltoernooi op het Cruyff Court. Ze zijn betrokken bij de 
programmering en de communicatie over het aanbod.  
 
Inspanningsverplichting Wonen Limburg:  
De jongeren en organisaties kunnen jaarlijks een aanvraag doen bij het leefbaarheidsfonds 
voor activiteiten in het Cruyff Court. Ze zijn 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 Weert brengt de stuurgroep bij elkaar.  
 
Overeengekomen in Weert op 23 januari 2023. 
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