
ABA schiet in 
het goede doel

Ajax Business Associates | ABA vindt het belangrijk
om vanuit sociaal maatschappelijk oogpunt

goede doelen te ondersteunen. ‘We kiezen voor de
voetbal gerelateerde doelen: de Ajax Foundation en de 
Edwin van der Sar Foundation’, zeggen de bestuurders 

Roy Klockenbrink en Peter Brugman.

geven ieder op hun eigen manier invulling aan 
hun doelstellingen. Dat is fantastisch om te zien. 
De gedrevenheid, de passie en de overtuiging om 
mensen te helpen, zit in de genen van iedereen die 
daarbij betrokken is. Dan vind ik dat wij als ABA 
samen met onze leden best een bijdrage aan beide 
goede doelen mogen geven. Dat doen we ook. De 
Ajax Foundation ondersteunen we tijdens het 
jaarlijkse gala waar het inzamelen van geld voor 
het goede doel centraal staat. Voor de Edwin van 
der Sar Foundation hebben we vorig jaar tijdens 
ons 25-jarig jubileum een inzameling gehouden. 
Daarmee hebben wij onze gasten Edwin van der 
Sar en zijn vrouw Annemarie volledig verrast. Zij 
wisten van niets. Er werd die avond door de ABA 
leden € 35.000,00 voor dit goede doel bijeengebracht. 
Fantastisch, natuurlijk.’

KAN IEDEREEN OVERKOMEN
Peter Brugman neemt het gesprek over: ‘De keuze 
voor de Edwin van der Sar Foundation, naast de 
jaarlijkse financiële ondersteuning van de Ajax 
Foundation, is een bewuste keuze. Als je kijkt 
naar de activiteiten van de Edwin van der Sar 
Foundation en het verhaal achter het ontstaan er 
van, verdient dat groot respect. Want het begon bij 

INGEZAMELD GELD 25-JARIG ABA JUBILEUM IS GOED BESTEED
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Het geld dat na de jubileumavond aan de Edwin van der Sar Foundation is overgemaakt, is goed besteed en geïnvesteerd in het project de Class

‘De keuze voor deze twee goede doelen is 
weloverwogen genomen’, zegt ABA bestuurder Roy 
Klockenbrink. ‘We vinden dat wij als businessclub 
een voorbeeldfunctie hebben, als het gaat om het 
steunen van goede doelen. We wilden dichtbij het 
voetbal blijven en dan heb je ook dichtbij huis twee 
fantastische initiatieven: de Ajax Foundation en de 
Edwin van der Sar Foundation. Beide stichtingen 
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Annemarie, die in 2009 getroffen werd door een 
hersenbloeding. Dat heeft mij persoonlijk diep 
geraakt. Het kan iedereen overkomen, je ouders, 
je vrouw, je dochter of zoon, broer, zus, vriend, 
vriendin, jezelf, noem maar op. Het is ongrijpbaar. 
Dan is het hartverwarmend om te zien hoe deze 
Foundation zich inzet voor mensen met een 
hersenletsel. Dan is het ook mooi om te zien 
hoe Edwin van der Sar zich voor de Foundation 
inzet. Want Edwin wilde na zijn glansrijke en 
succesvolle voetballoopbaan iets terugdoen voor 
al dat moois dat zijn carrière hem en zijn gezin 
heeft gebracht. Hij heeft samen met Annemarie 
deze Foundation opgericht. Prachtig toch, dat wij 
als zelfstandige businessclub de Foundation van 
onze allerbeste doelman aller tijden en zijn vrouw 
ondersteunen. Want nogmaals een hersenletsel 
kan ons allemaal overkomen. Dat idee motiveert 
mij als ABA bestuurder zeer om mij voor de 
Edwin van der Sar Foundation in te spannen en 
een warm hart toe te dragen.’

DE CLASS
Het geld dat na de jubileumavond aan de Edwin 
van der Sar Foundation is overgemaakt, is goed 
besteed en geïnvesteerd in het project de Class. 
Dat project is opgezet voor ambitieuze jongeren 
tussen de 18 en 30 jaar jong met Niet Aangeboren 
Hersenletsel (NAH). De deelnemers aan de 
Class werden gedurende een jaar zeer intensief 
begeleid door onder andere een professionele 
jobcoach, studiebegeleider en sporttrainers. 
De sportbegeleiding vond plaats op het KNVB 
sportcentrum te Zeist. De begeleiding van de 
Class stond in het teken van het afronden van een 
studie, het opdoen van werkervaring via stages, 
het vinden van een passende, betaalde baan en een 
fit brein. In november zwaaide de Class 2017 af en 
werd de nieuwe Class 2018 geïnstalleerd.

OPENT DEUREN
Maurice Brederode, directeur van de Edwin van 
der Sar Foundation: ‘Het doel van de Class is om 
deze young professionals terug te brengen in de 
maatschappij. Dat is met de lichting die onlangs is 

Roy Klockenbrink: 
‘We vinden dat wij 

als businessclub een 
voorbeeldfunctie hebben, 

als het gaat om het steunen
van goede doelen’

John Heitinga (Ambassadeur): 
‘Alle kinderen hebben dromen, maar 

ze hebben niet allemaal dezelfde kansen. 
Ik ben blij dat ik een bijdrage kan leveren

om ze te helpen hun doel te bereiken.’

DROMEN, KANSEN EN HET 
ONTWIKKELEN VAN TALENT.

De Ajax Foundation, opgericht op 18 maart 2010 als een onafhankelijke, maar aan 

AFC Ajax gelieerde stichting, gelooft en investeert in een samenleving waarin alle 

kinderen gelijke kansen krijgen als het gaat om het ontdekken en ontwikkelen 

van hun talent en een gezond leven. Wij organiseren projecten rond de thema’s 

sport & gezondheid, educatie en sociale integratie voor kansarme kinderen en 

jongeren onder 19 jaar, in (groot) Amsterdam en Kaapstad. Hiermee willen wij ze 

een beter perspectief bieden en ze dichter bij hun doel te brengen.

John Heitinga
Ambassadeur

“Alle kinderen hebben dromen, maar ze 
hebben niet allemaal dezelfde kansen. Ik 
ben blij dat ik een bijdrage kan leveren 
om ze te helpen hun doel te bereiken.”

AjaxFoundationTM

Maurice Brederode 
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afgezwaaid fantastisch gelukt. Van de 20 deelnemers 
hebben er 18 een baan. Door deelname aan de door 
de Foundation geïnitieerde Class, komen onze 
deelnemers gemakkelijker in contact met werkgevers. 
De naam ‘Edwin van der Sar’ opent deuren die voor 
individuen gesloten blijven. Daarnaast werken wij 
samen met tal van organisaties die een belangrijke 
rol spelen bij terugkeer van de deelnemers – al dan 
niet in een aanpaste vorm – in het arbeidsproces. Het 
is mooi om te zien dat deze aanpak werkt. Inmiddels 
is de nieuwe Class gestart. De donatie van de ABA 
leden tijdens het jubileumfeest is in het project de 
Class geïnvesteerd. Namens de deelnemers wil ik van 
deze gelegenheid gebruik maken om de gulle gevers 
hartelijk te bedanken.’

WIN/WIN SITUATIE
‘Naast financiële ondersteuning is het ook belangrijk 
dat er werkplekken voor de deelnemers gecreëerd 
worden’, weet Maurice Brederode. ‘Daar hopen 

Peter Brugman: ‘Edwin wilde na zijn 
glansrijke en succesvolle voetballoopbaan 
iets terugdoen voor al dat moois dat zijn 

carrière hem en zijn gezin heeft gebracht.’

we ook binnen ABA draagvlak voor te vinden. 
Concreter: Wat zou het mooi zijn, als er ABA 
ondernemers een actieve rol in dit project willen 
spelen door een baan, stage of werkervaringsplek 
aan één van de deelnemers van de Class aan te 
bieden. Wij ervaren dat iedere ondernemer vanuit 
maatschappelijke betrokkenheid hier positief 
tegenover staat. Wij hebben de kennis en contacten 
om dit in te vullen op een manier die voor iedereen 
een win/win situatie oplevert. Het is prettig te weten 
dat het bestuur van ABA het idee, om werkplekken 
binnen het netwerk van de businessclub te creëren, 
omarmt.’

MEER KANSEN
Roy Klockenbrink beaamt dat. ‘Aan wat Maurice 
zegt, heb ik niet veel toe te voegen. Natuurlijk 
staan wij er voor open om onze leden in contact te 
brengen met de Foundation om te kijken of er een 
mogelijkheid is om deze jonge mensen echt verder 
te helpen. Een baan is daarin – net als voor iedere 
deelnemer aan het arbeidsproces – heel belangrijk. 
Binnen ABA zijn er vast wel ondernemers die hun 
sociaal maatschappelijke betrokkenheid in woord 
en daad inhoud willen geven. Er zijn, om mensen 
met een hersenletsel aan een baan te helpen, heel 
veel mogelijkheden. Er zijn meer kansen dan 
bedreigingen. Alles is goed te regelen.’

(vlnr) Roy Klockenbrink, Annemarie van der Sar en Peter Brugman

GOEDE DOELENDé cadeaukaart die je nooit meer vergeet!
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(Eindejaars)geschenk
op maat!
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DROMEN, KANSEN EN HET 
ONTWIKKELEN VAN TALENT.

De Ajax Foundation, opgericht op 18 maart 2010 als een onafhankelijke, maar aan 

AFC Ajax gelieerde stichting, gelooft en investeert in een samenleving waarin alle 

kinderen gelijke kansen krijgen als het gaat om het ontdekken en ontwikkelen 

van hun talent en een gezond leven. Wij organiseren projecten rond de thema’s 

sport & gezondheid, educatie en sociale integratie voor kansarme kinderen en 

jongeren onder 19 jaar, in (groot) Amsterdam en Kaapstad. Hiermee willen wij ze 

een beter perspectief bieden en ze dichter bij hun doel te brengen.

John Heitinga
Ambassadeur

“Alle kinderen hebben dromen, maar ze 
hebben niet allemaal dezelfde kansen. Ik 
ben blij dat ik een bijdrage kan leveren 
om ze te helpen hun doel te bereiken.”

AjaxFoundationTM

De Ajax Foundation gelooft en investeert in een samenleving 
waarin alle kinderen gelijke kansen krijgen als het gaat om het 
ontdekken en ontwikkelen van hun talent en een gezond leven. 
De Foundation organiseert projecten rond de thema’s sport 
& gezondheid, educatie en sociale integratie voor kansarme 
kinderen en jongeren onder 19 jaar in (groot) Amsterdam en 
Kaapstad. De Foundation wil hen hiermee een beter perspectief 
bieden en ze dichter bij hun doel brengen. De Ajax Foundation is 
een onafhankelijke, maar aan AFC Ajax gelieerde stichting. De 
medewerkers staan op de loonlijst van AFC Ajax en de bestuurders 
verrichten hun werkzaamheden voor dit goede doel onbezoldigd.

EDWIN VAN DER SAR FOUNDATION
De Edwin van der Sar Foundation werd vijf jaar geleden opgericht 
door de naamgever en zijn vrouw Annemarie. Het gekozen goede 
doel richt zich op mensen die leven met de gevolgen van Niet 
Aangeboren Hersenletsel. De stichting zet zich in om de zorg voor 
patiënten met een hersenbeschadiging te verbeteren. Annemarie 
is voorzitter van de stichting. Zij weet uit eigen ervaring dat 
als patiënten klaar zijn met revalideren, je er nog niet bent. 
Annemarie: ‘Stilzitten is geen optie, juist bewegen bevordert het 
herstel. Vandaar ook dat veel activiteiten van onze Foundation 
gelieerd zijn aan sport en beweging.’

CHARITY DINNER
Peter Brugman: ‘Daar weten professionals van de 
Foundation die hierbij betrokken zijn alles van. Namens 
het bestuur nodig ik onze leden dan ook van harte uit om 
over dit onderwerp na te denken. Schroom niet om voor 
meer informatie contact te zoeken met Daniëlle Poelstra 
of Marjolein Pinkster van ons secretariaat. Zij helpen onze 
leden graag verder met het leggen van de juiste contacten 
om invulling te geven aan werk- of stageplekken. Wat 
zou het mooi zijn als dat binnen het ABA netwerk lukt. 
Daar wil ik mij persoonlijk ook graag hard voor maken. 
Gewoon omdat ik vind dat deze mensen een kans op 
terugkeer in de maatschappij verdienen. Deze steun is 
minstens zo belangrijk als financiële ondersteuning, al is 
en blijft dat wel nodig. Daar zijn we dan ook mee bezig. In 
ons goede doelen beleid voor 2018 komen zowel de Ajax 
Foundation alsook de Edwin van der Sar Foundation voor. 
Voor laatstgenoemde hebben we het plan opgevat om een 
Charity Dinner te organiseren. Daarvoor rekenen we op 
de steun van alle ABA leden. Informatie daarover volgt, 
maar de datum kan alvast worden genoteerd: vrijdag 
9 maart 2018.’

GOEDE DOELEN

SAVE THE DATE
9 MAART 2018

CHARITY DINNER
Edwin van der Sar Foundation

in het teken van het project ‘De Class’
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