CBF-Erkenningspaspoort

Dirk Kuyt Foundation
De Dirk Kuyt Foundation wil mensen met een beperking de kans bieden om zijn of haar
invulling te geven aan sporten.

Sinds 1 januari 2021

Dit willen we oplossen

Dit is waar we trots op zijn

Sporten is voor mensen met een beperking niet vanzelfsprekend. Er
zijn letterlijk en figuurlijk drempels: er is geen vereniging in de buurt
die een aangepaste vorm van sport aanbiedt, er is geen vervoer of
de accommodatie is niet toegankelijk.

In het 15-jarig bestaan van de Dirk Kuyt Foundation, hebben we
tienduizenden mensen met een beperking kennis laten maken met
sport of de mogelijkheid gegeven hun sport uit te oefenen. Daarnaast
zijn tientallen verenigingen gestart met het aanbieden van
aangepaste sport.

Toon cijfers over het jaar

2020

Dit gaven we uit in 2020

Dit willen we bereiken
Sport moet voor mensen met een
beperking net zo vanzelfsprekend zijn
als voor mensen zonder beperking.
Aangepaste sport moet dichterbij huis
te vinden zijn en toegankelijk zijn
(zowel qua bereikbaarheid als qua
toegankelijkheid).

€ 691.101

Maatschappelijk doel

66%

Werving

22%

Beheer en
administratie

13%

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel

Zo bereiken we ons doel
1. Support: financiële en
communicatie-ondersteuning van
verenigingen voor
events/projecten/start-ups/vervoer
2. Events: organisatie van jaarlijkse
sportevents voor mensen met een
verstandelijke of lichamelijke
beperking
3. Projecten: opzetten van projecten
(alleen of ism andere organisaties)
ter stimulering vna de aangepaste
sport

€ 454.155

Recreatie, sport en
wensvervulling

85%

(Directe) dienst- en
hulpverlening

15%

Zo komen wij aan ons
geld

Dit waren onze inkomsten
in 2020

Dit waren onze reserves en
fondsen in 2020

Organisatie tweejaarlijkse
Charity Night VriendenLoterij
(vast bedrag + geoormerkte
loten) Sponsors Acties van
bedrijven en particulieren
Donateurs (zeer klein deel)

€ 554.285

€ 427.408

Organisaties
zonder
winststreven

31%

Loterijen

28%

Verkopen en
overig

19%

Bedrijven

19%

Particulieren

Continuïteitsreserve

58%

Overige
reserves

42%

4%

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2020
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Ga naar de website van het goede doel

