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Excelsior is een voetbalorganisatie, die met een 
jong, dynamisch en maatschappelijk betrokken 
karakter van meerwaarde wil zijn voor de lokale 
samenleving en daarbij vooral wil bijdragen aan 
ontwikkelingen op sportief, maatschappelijk, 
sociaal en economisch vlak.  
 
De Stichting  
Stichting Excelsior4All is het maatschappelijke hart 
van de club. Het doel van de stichting is middels de 
kracht (merk, imago en kernwaarde) van Excelsior 
sociaal-maatschappelijk actief te zijn in de regio 
Rotterdam. Die maatschappelijke rol zorgt voor 
verbetering van de leefsituatie van individuen, 
groepen en wijken.  
 
Impact en resultaat  
Stichting Excelsior4All bereikt elk jaar duizenden 
kinderen, jongeren en volwassenen middels 
haar maatschappelijke projecten. Dankzij de 
samenwerking met de gemeente Rotterdam, 
maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven 
zorgt stichting Excelsior4All voor de verbinding met 
de samenleving. Excelsior is wekelijks zichtbaar 
in de wijken in Rotterdam. Door een structurele 
en duurzame relatie op te bouwen met zowel 
maatschappelijk partners als deelnemers van 
projecten, creëert Excelsior impact in de stad 
Rotterdam.  
 
ANBI-Status  
De maatschappelijke projecten en activiteiten die 
stichting Excelsior4All aanbiedt, zijn ondergebracht 
in  
een aparte stichting. Deze keuze is gemaakt om 
de financiën volledig gescheiden te houden van 
de voetbalclub Excelsior Rotterdam. Om deze 
helderheid te creëren is stichting Excelsior4All 
ook ANBI gecertificeerd. De ANBI-status vereist 
van stichting Excelsior4All transparantie, 
eerlijkheid en openheid over het werven van 
financiën en de samenwerking met de lokale 
overheid, fondsen en het bedrijfsleven.

EXCELSIOR4ALL
Introductie

6.251  
Totaal aantal unieke 

deelnemers.

63.538 
Totaal aantal 

contacturen met 
deelnemers.

3.840 
Gedoneerde 

wedstrijdkaarten. 

60 
Bezoekers MVO  

Dug-out.

120 
Stageplekken totaal (VO, 

MBO, HBO, UNI).

18.261 
Aantal gemaakte stage uren.

1.160 
Totaal aantal uur spelers en 

staf inzet.

Al acht jaar is Stichting Excelsior4All hét 
maatschappelijk hart van de voetbalclub. Sinds 2011 
timmert de Stichting aan de weg en heeft daarbij al 
een goede bekendheid verworven. Bijna dagelijks zijn 
de medewerkers en stagiairs bezig met het organiseren 
van diverse projecten en programma’s waarmee 
voornamelijk jonge mensen uit de regio Rotterdam 
worden bereikt. Programma’s zoals Playing For Success, 
Excelsior Street League, Excelsior Clinics, Excelsior 
Schools, Challenge010 en Talentontwikkeling = Topsport 
zijn maatschappelijk georiënteerd, daarmee zorgt 
Excelsior als betaald voetbalorganisatie dat het écht 
meer is dan voetbal! Dat je als club meer kan bereiken 
en meerwaarde kan creëren voor de lokale samenleving 
is dan ook iets waar iedereen die verbonden is aan de 
club trots op kan zijn.

Maar met alleen een goede naam en de bereikte 
resultaten zijn wij er niet. Ambitie hoort niet alleen 
bij sport, maar ook bij onze mensen die dagelijks hun 
maatschappelijk steentje bijdragen aan een betere 
samenleving. Onze ambitie is niet alleen kwantitatief, 
maar een kwalitatieve focus ontbreekt zeker niet. De 
resultaten die wij behalen op het gebied van onze pijlers: 
re-integratie, educatie, sportparticipatie, gezondheid 
en veiligheid zijn goed, maar moeten dat ook blijven. 
Wij zullen ze verankeren en blijvend met veel trots 
presenteren aan de samenwerkende partners. Want niet 
alleen onze medewerkers, maar ook onze partners zijn 
voor ons essentieel om de doelstellingen te realiseren.

Het past daarom binnen ons beleid om te zoeken naar 
uitbreiding van partners die met een maatschappelijk 
hart willen bijdragen aan het maatschappelijk succes. 
Excelsior4All kan deze partners/bedrijven helpen hun 

maatschappelijke doelstellingen uit te voeren. Dit jaar 
zullen wij daarbij nog meer naar buiten treden om dit 
aan te geven.

Als je trots bent op de resultaten mag het ook gezien 
worden. Met dit uitgebreide jaarverslag leggen wij 
als bestuur en directie niet alleen verantwoording af, 
maar geven u ook de mogelijkheid om meer inzicht te 
krijgen in alle projecten. Graag wil ik dan ook iedereen 
uitnodigen met ons te sparren over de mogelijkheden 
die wij u kunnen bieden. Want zoals wij vaak zeggen, 
alleen ga je wellicht sneller, maar samen kom je verder.

Met vriendelijke groet,

Eric Verwey
Voorzitter Stichting Excelsior4All

VOORWOORD 
     ERIC 
VERWEY
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De Excelsior Clinics zijn 
laagdrempelige voetbalactiviteiten 
in Rotterdam Noord, Kralingen-
Crooswijk, Hillegersberg-Schiebroek 
en Prins Alexander voor kinderen 
tussen de 6 tot en met 14 jaar. Het 
project brengt deelnemers op 
de eigen velden in contact met 
elkaar en leert de deelnemers 
samen te sporten en spelen. 
Elke Excelsior Clinic staat voor 
60 minuten bewegen met elkaar 
op een sportieve en respectvolle 
manier. Gedurende de Excelsior 
Clinics is voetbal het middel om 
de deelnemers met elkaar te laten 
sporten en gezamenlijk juiste 
normen en waarde te bepalen. 

Gedragsregels 
Gedurende de Excelsior Clinics 
worden alle deelnemers gewezen 
op de gedragsregels die van 
toepassing zijn. Zij worden hier 
tijdens de Excelsior Clinics ook 
steeds aan herinnerd door de 
trainers en begeleiders. Deze 
gedragsregels zijn ontstaan uit 
een combinatie van de bestaande 
regels op Sportclub Excelsior en 
de gedragsregels die gehanteerd 
worden door de Cruyff Foundation. 
Eenvoudig gezegd zijn de 
gedragsregels, normen en waarde 
die nodig zijn om met elkaar op een 
leuke en veilige manier te kunnen 
leven en spelen. De naleving van 

deze gedragsregels wordt in de 
gaten gehouden door de trainers en 
begeleiders van Excelsior4All, die bij 
elke Excelsior Clinic aanwezig zijn. 
Door goede gedragingen te laten 
zien, maken de deelnemers kans op 
verschillende beloningen.

Neveneffecten 
Door het werken aan de doelstelling 
is er een aantal mogelijke 
neveneffecten die gerealiseerd 
kunnen worden tijdens de 
uitvoering van de Excelsior Clinics. 
Enkele neveneffecten zijn:

•   Bevorderen van het leefklimaat  
in de wijken waar het project  
wordt uitgevoerd

•   Positief beïnvloeden van levensstijl 
van jongeren

•   Verhogen van ouderparticipatie 
(ouders actief betrekken bij Excelsior 
Clinics middels contact zoeken 
en onderhouden met ouders. 
Persoonlijke gesprekken aangaan, 
vertrouwensband creëren)

•   Doorstroming naar 
sportverenigingen realiseren 
(i.s.m. Rotterdam Sportsupport en 
Jeugdsportfonds, kinderen/ouders 
direct in contact te brengen met 
een sportvereniging) mits mogelijk.

Doelgroep
De Excelsior Clinics zijn gericht op 
jongeren uit de eerdergenoemde 
werkgebieden in de leeftijd van 6 tot 
en met 10 jaar. De keuze voor deze 
doelgroep is in samenspraak met 
de gemeente Rotterdam bepaald. 
De gezamenlijke mening van de 
betrokken partijen is dat dit de 
leeftijd is waarop de jongeren het 

Excelsior Clinics

meest positief te beïnvloeden zijn 
door middel van dit project. Door 
structureel de doelgroep op de 
gewenste gedragsregels te wijzen 
gedurende de Excelsior Clinics, leren 
zij deze op een speelse manier. De 
gedragsregels die zij zelf bezitten, 
zijn “straatregels”, die per wijk weer 
verschillen. Veel van deze regels 
passen echter niet in een gewenste 
samenleving en dient de doelgroep 
hier bewust van gemaakt te worden.

12 
Locaties wekelijks actief

480 
Structurele Excelsior  

Clinics uitgevoerd

50 
Incidentele Excelsior  

Clinics uitgevoerd

430 
Unieke deelnemers bereikt

16 
Samenwerking met 
welzijnsorganisaties

Jeroen van Galen
Projectcoördinator Sportparticpatie en Leefbaarheid

jeroen.vangalen@excelsior4all.nl
010-4046041

,,Voor onze Excelsior Clinics, die wekelijks plaatsvinden op twaalf locaties, hebben we veel 
samengewerkt met de Excelsior Schools om meer kinderen enthousiast te maken voor de 

clinics. Je merkte bijvoorbeeld dat de clinic in het Prinsenpark wat minder liep dan voorgaande 
jaren. Op een bepaald moment kwamen er nog maar vier kinderen opdagen. We zijn toen 

op de scholen in die wijk langsgegaan en inmiddels komen er wekelijks gemiddeld 25 tot 30 
kinderen, die met veel plezier deelnemen aan onze voetbalclinics. Die koppeling van Excelsior 

School hebben we ook op andere locaties toegepast, waardoor ook daar het aantal deelnemers 
is toegenomen. Ik ben zelf een echte sportliefhebber en daarom vind ik het heerlijk om elke 

dag bezig te zijn met sport en kinderen daar enthousiast voor te maken. Als je dan ziet dat ze 
van onze voetbalclinics genieten en plezier hebben, dan is dat ontzettend leuk om te zien.’’

Partners
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De Excelsior Schools bestaat 
uit een samenwerkingsverband 
met verschillende scholen in de 
werkgebieden Kralingen-Crooswijk, 
Prins Alexander, Hillegersberg-
Schiebroek en Rotterdam-
Noord. Excelsior4All organiseert 
verschillende activiteiten op scholen 
om zo een bijdrage te kunnen 
leveren aan het verbeteren van 
maatschappelijke thema’s.  
 

Samenwerking  
De Excelsior Schools hebben een 
samenwerking met 32 scholen op 
het gebied van basis-, middelbaar- 
en speciaal onderwijs, waarbij het 
voornamelijk basisscholen betrof. 
De scholen kunnen activiteiten 
aanvragen bij de projectcoördinator 
en - indien organisatorisch haalbaar - 
voeren wij deze activiteiten dan uit.  
 

Excelsior Schools

Activiteiten  
Er worden voor scholen verschillende 
activiteiten aangeboden die 
gebaseerd zijn op de pijlers educatie, 
sportparticipatie en gezondheid. 
Daarnaast worden spelers en 
trainers van zowel Excelsior 
Rotterdam als Excelsior Barendrecht 
Vrouwen ingezet tijdens deze 
maatschappelijke activiteiten. 

De activiteiten die worden 
aangeboden zijn gekoppeld aan 
verschillende doelen op het gebied 
van educatie, sportparticipatie en 
gezondheid. Door middel van diverse 
activiteiten wil Excelsior4All bijdragen 
aan het verbeteren van verschillende 
maatschappelijke thema’s. Door 
het gebruik van sport, spel en het 
imago van Excelsior is de doelgroep 
bewust en onbewust bezig met deze 
maatschappelijke thema’s.  
 
Meerwaarde  
Met de Excelsior Schools 
willen wij een meerwaarde en 
maatschappelijke verbetering 
generen op het gebied van educatie, 
sporten en gezonde levensstijl. 
Door het structureel organiseren 
van verschillende activiteiten en 
het gebruik van het merk Excelsior 
Rotterdam wil Excelsior4All deze 
meerwaarde behalen.  
 
Toekomst en ambitie  
Vanaf 2018 heeft de Excelsior 
Schools een samenwerking met de 
Gemeente Rotterdam vanwege hun 
financiële bijdrage aan het project. 
Hierdoor heeft de gemeente invloed 
op het project met de scholen. Dit 
betekent dat de Excelsior Schools 
8 scholen per werkgebied heeft, 

waarbij de scholen verplicht zijn 
om aan minimaal 4 activiteiten 
deel te nemen. Het doel voor de 
komende jaren is om de Excelsior 
Schools als een stabiel project weg 
te zetten op de 32 samenwerkende 
scholen. Wij willen vervolgens kijken 
of het haalbaar is om de Excelsior 
Schools te koppelen met de wijk 
waar de school zit. En daarnaast ook 
proberen een binding te creëren 
met de ouders. De Excelsior Schools 
moet uiteindelijk breder gedragen 
worden dan alleen de school.

32
Scholen in de  

4 werkgebieden

99  
Activiteiten

5.516 
Leerlingen bereikt

3 
Activiteiten gemiddeld  

per school

Demi van der Heiden
Projectcoördinator Excelsior Schools
demi.vanderheiden@excelsior4all.nl

010-4046041

,,Ik vind het erg leuk om met kinderen te werken en leerlingen via Excelsior maatschappelijk 
te betrekken bij onze activiteiten. Excelsior Schools is een heel divers project, waarbij 
je van elke activiteit iets unieks kan maken. Afgelopen jaar hebben we voor het eerst 

gewerkt met onze nieuwe opzet, waarbij de 32 Excelsior Schools minimaal vier activiteiten 
moeten afnemen. Daarbij koppelen we duidelijk een doel aan de activiteiten. Zo is 

voorlezen door spelers tijdens de Kinderboekenweek bedoeld om kinderen te stimuleren 
om te lezen. Ook bevorderen we zo de Nederlandse taal. Tijdens bezoekjes aan scholen 
geven spelers aan dat niet iedereen zomaar profvoetballer wordt en dat het daarom 

belangrijk is om je best te doen op school. Persconferenties koppelen we aan taal, meestal 
Nederlands, maar ook Engels. Je merkt bij elke activiteit die we op of voor scholen 

organiseren dat kinderen het geweldig vinden om met Excelsior in contact te komen.”

Partners
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Playing For Success

Playing For Success is een 
naschools programma bij Excelsior 
Rotterdam voor kinderen uit groep 
6, 7 en 8 van de basisschool die 
weinig zelfvertrouwen hebben en 
negatief denken over zichzelf en/
of hun eigen kunnen. Ze hebben 
meer talenten dan ze laten zien. 
De begeleiding is intensief en 
deskundig. Deze bestaat uit een 
team van jonge coaches onder 
leiding van een professionele 
leerkracht. Zij zorgen er samen 
voor dat elk kind succes ervaart. 
Dit gebeurt bijvoorbeeld door een 
spelersinterview, het samenstellen 
van een team en interactieve spellen 
in het stadion. Playing For Success 
is leren met een WOW-factor! 

Doelgroep
Leerlingen uit de groepen 6 tot 
en met 8 van het regulier- én 
speciaal basisonderwijs die een 
positieve boost kunnen gebruiken. 

Werkwijze
Deelnemers werken op een 
interactieve manier aan 
vaardigheden als doorzetten, 
voor zichzelf opkomen, zichzelf 
presenteren en samenwerken. 
Vaardigheden die topsporters ook 
moeten beheersen om wekelijks 
tot een topprestatie te komen. 

De spelers van Excelsior komen 
hier tijdens de bijeenkomsten 
graag over vertellen en worden 
betrokken bij de lessen om een 
goed voorbeeld te geven aan 
de leerlingen (rolmodelfunctie). 
Deelnemers krijgen ook een 
kijkje achter de schermen bij 
een professionele voetbalclub.

Verder wordt er in en om het 
stadion gewerkt met taal- en 
rekenopdrachten. Tijdens die 
opdrachten komen deelnemers 
op plaatsen die voor anderen 
gesloten blijven. Het innovatieve 
programma, de intensieve 
begeleiding, de succeservaringen 
en de bijzondere omgeving van 
het Donge & De Roo Stadion 
zorgen voor een betere motivatie, 
samenwerking en voor meer 
zelfvertrouwen. Ze geven kinderen 
weer het gevoel dat ze ertoe doen. 
Voorbeelden van activiteiten:
• Leerdoel bepalen
• Interviewtechniek met spelers
• Eredivisiewedstrijd bezoeken
•  Rondleiding en speurtocht met 

diverse taal- en rekenopdrachten

Programma
Het programma bestaat uit 13 
bijeenkomsten. In het programma is 
er naast de persoonlijke begeleiding 
van het kind zelf, ook intensief 
contact met de leerkracht (en de 
Ib’er) en de ouders. Na 13 weken 
wordt er ook een bezoek gebracht 
aan de kinderen op school om te 
kijken wat hun voortgang verder is.

Alle bijeenkomsten vinden 
plaats bij Excelsior4All in het 
DHL Leercentrum in het Van 

Donge & De Roo Stadion, op alle 
dagen tussen 15:30 uur tot 18:30 
uur met uitzondering van de 
woensdag. Deze bijeenkomst 
duurt van 13.30 uur tot 16.30 uur. 

Vervoer
Playing For Success Excelsior 
zorgt ervoor dat deelnemers op 
school worden opgehaald en 
veilig naar het leercentrum in 
het stadion worden gebracht. 
Als u uw kind na de bijeenkomst 
ophaalt, bent u uiteraard van harte 
welkom in het DHL-leercentrum. 
U kunt dan zien, wat er die dag 
allemaal gedaan is tijdens de les. 

Leerlingen aanmelden
Het aanmelden gaat via de 
leerkrachten of Ib’ers van de 
deelnemende school. Zij nemen 
contact op met de ouders voordat 
de leerlingen worden geplaatst.

231
Unieke deelnemers

13  
Weken, 3 uur lang

4 
Rotterdamse schoolbesturen

9.009 
Uur persoonlijke begeleiding

40
Samenwerkende scholen

Iris de Iongh
Projectcoördinator Playing For Success

i.deiongh@playingforsuccess.nl
010-4046041

,,Geen dag is hetzelfde, er is steeds een nieuwe uitdaging. In gesprekken met kinderen en het 
contact met scholen en bedrijven. Zo blijft je op verschillende vlakken scherp en ben je dagelijks 
op zoek naar ontwikkelingen binnen onze pijler educatie. Een van de mooie reacties die ik kreeg, 

was van een ouder die aangaf dat hij zo blij was met het programma en zijn kind zo enorm 
zag groeien. Wat ook voldoening geeft is dat we zien dat middelbare scholen enthousiast zijn 
over ons programma. Voor de toekomst zou ik het leuk vinden om te kijken of het mogelijk is 
om meerdere groepen op dezelfde dag te draaien. Andere ambities zijn om te gaan werken 

met een PfS doeboek, waardoor ouders en kinderen een hulpmiddel krijgen om zich nog verder 
te ontwikkelen met hun leerdoelen. Ook willen we dat scholen bekender worden met het 

programma en dit meenemen in hun schoolplannen.’’

Partners
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Excelsior  
Street League

De Excelsior Street League is 
een straatvoetbalcompetitie 
waarbij we voetbal als middel 
inzetten voor het verbeteren 
van burgerschapsvaardigheden. 
De competitie omvat 
voetbalwedstrijden, workshops 
en buurtbijdrages en word 
uitgevoerd in Rotterdam Noord, 
Kralingen-Crooswijk, Hillegersberg-
Schiebroek en Prins Alexander. 
Potentieel kwetsbare jongeren 
tussen de 10 tot en met 14 jaar 
verdedigen hun wijk/plein en 
strijden voor punten waarbij de 
maatschappelijke punten zwaarder 
wegen dan de punten die gescoord 
worden tijdens de wedstrijden. 

Samenwerking
De Excelsior Street League is 
powered by Rabobank Rotterdam 
en is een samenwerking tussen 
verschillende welzijnsorganisaties, 
Excelsior4All en de Politie 
Rotterdam. Andere partijen die 
betrokken zijn: Vrijwilligerswinkel 
Rotterdam, scholen en SBV 
Excelsior Rotterdam en 
Gemeente Rotterdam. 

Strijden en winnen voor 
maatschappelijke verbetering
Iedere deelnemer, elk team 
en elke teambegeleider boekt 

maatschappelijke verbetering. Het 
gehele seizoen zetten we constant 
kleine stappen in de goede richting 
qua houding, gedrag, inzet en 
maatschappelijke meerwaarde. 
Aan het begin van het seizoen 
houden we een nulmeting en deze 
meting voeren we aan het eind van 
het seizoen weer uit. Tijdens deze 
meting gaan we in op de situatie 
van het van het kind thuis, op school 
en in de wijk. Dit bespreken we met 
de partners vanuit het onderwijs en 
welzijn. Op deze manier krijgen we 
een goede en realistische balans 
van de impact van het project. 

Doelgroep
De Excelsior Street League is voor 
iedereen, maar richt zich vooral 
op potentieel kwetsbare jongeren. 
Samen met welzijnsorganisaties 
brengen wij deze groepen in 
kaart. Het project dient als 
verlengstuk van het welzijnswerk, 
ondersteunt de band tussen 
de politie en de jongeren, en 
vormt zo een meerwaarde voor 
alle samenwerkingspartners. 

Ambitie
Sinds de start van de Excelsior 
Street League in maart 2017, zijn 
we in de vier werkgebieden actief. 
Het vergroten van deze competities 
stellen wij als ambitie, omdat we 

zien dat de potentiële doelgroep 
aanwezig is. Parallel hierlangs 
ligt ook de doorontwikkeling 
op kwaliteit van de inhoud van 
het project, die zich richt op een 
professionele uitvoering die past 
bij de wensen en behoeften van 
de samenwerkingspartners en 
de doelgroep, monitoring en 
onderzoek op de effecten van het 
project. Gezien de ontwikkeling 
in het meidenvoetbal willen 
wij meiden binnen de Excelsior 
Street League een gepast 
podium bieden. In overleg met de 
samenwerkingspartners zullen 
we verkennen of een aparte 
competitie of dames specifieke 
onderdelen in het project 
geïntegreerd moeten worden.

Powered by

24  
Wedstrijdrondes

5 
Workshop thema’s

150 
Deelnemers met  

verbetering

Andrean Loizides
Projectleider Sportparticipatie en Leefbaarheid

andrean.loizides@excelsior4all.nl
010-4046041

,,Mijn functie als projectleider heeft verschillende kanten: het opzetten van (nieuwe) 
projecten, de vormgeving van de bestaande projecten en evalueren wat er uitgevoerd is. 

Het vormgeven van drie projecten met een team vind ik erg interessant. De Excelsior Clinics, 
Challenge010 Excelsior en de wedstrijden, workshops en buurtbijdrages van de Excelsior 

Street League zijn super mooie en goede activiteiten. Waar we het uiteindelijk natuurlijk voor 
doen zijn de deelnemers. Met het merk, de uitstraling en goede voorbeelden van Excelsior 
geven we een boost aan de omgeving. Specifiek gericht op de Excelsior Street League zijn 

we dus bezig met het verbeteren van de burgerschapsvaardigheden bij de deelnemers. 
Door de begeleiding gedurende een schooljaar/seizoen geef je constant prikkels richting 

‘het goede pad’. Je ziet dat deelnemers groeien en hier profiteert de buurt van mee!’’

Partners
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Talentontwikkeling
 = Topsport

Powered by

Wil jij een nieuwe stap maken in 
je carrière? Een nieuwe opleiding 
volgen? Of ben je op zoek naar 
persoonlijke ontwikkeling? Dan is 
Talentontwikkeling = Topsport wat 
voor jou! Middels theorielessen, 
workshops en personal training 
helpen wij specifiek vrouwen met 
een afstand tot arbeidsmarkt hun 
volgende doel te bereiken op het 
gebied van werk, opleiding of 
persoonlijke ontwikkeling.

Workshops
In tien weken tijd werk je aan 
je sportieve, persoonlijke en 
professionele ontwikkeling. 
‘Talentontwikkeling = Topsport’ 
belicht verschillende vakgebieden, 
zoals: communicatie, presenteren, 
solliciteren en budgettering. 
De training wordt wekelijks 
afgesloten met een sportieve 
activiteit gericht op zelfvertrouwen, 
doorzettingsvermogen en discipline.

Coach en rolmodellen
De workshops worden geleid door 
een persoonlijke re-integratiecoach. 
Na je intake stellen de coach en jij 
samen je persoonlijke doel(en) op 
voor de komende tien weken. Zo 
maak jij het programma eigen en 
werk je concreet naar je persoonlijke 
einddoel toe. Daarnaast krijgt 
de coach ondersteuning van 
vrouwelijke rolmodellen: vrouwen 
uit het bedrijfsleven of met een 
bepaalde werkervaring. 

Toelatingseisen 
Om aan de trainingen mee te  
doen, moet je aan de volgende  
eisen voldoen: 
•  Je wil graag een nieuwe stip op 

de horizon zetten: een nieuw doel 
voor jezelf stellen om je verder 
door te ontwikkelen; 

•  Je bent tussen de 16 en 40 jaar; 
•  Je bent tien dinsdagen van  

09.00 –  16.00 uur beschikbaar en 
hebt tijd om thuis je opdrachten 
voor te bereiden en uit te werken. 

Weekprogramma 
Week 0: Intakegesprek 
Week 1: Zelfanalyse + fysieke fitheid 
Week 2: Gastvrijheid + actieplan 
Week 3: CV en profiel schrijven 
Week 4: Etiquette en taal 
Week 5: Gastvrijheid + ontwikkeling 
Week 6: Presenteren van jezelf 
Week 7: Solliciteren in de praktijk 
Week 8: Budgettering 
Week 9: Snuffelstage/werkervaring 
Week 10: Netwerken, reflectie  
en toekomst 
Eindevaluatie: Driehoek gesprek 
Nazorg: 1 jaar

96%
Heeft persoonlijke 

ontwikkeling bereikt

30%  
Is gestart met een baan

18% 
Is gestart met een opleiding

7 
Samenwerkende partners

60
Unieke deelnemers

Deborah Gravenstein
Projectleider Re-integratie

deborah.gravenstijn@excelsior4all.nl
010-4046041

,,Iedereen verdient een kans en ik vind het nog steeds erg mooi om mensen te helpen 
om een paar stappen vooruit te zetten. Al 50 procent van de deelneemsters aan 

Talentontwikkeling = Topsport stroomt door naar werk en opleiding. Dat komt onder meer 
doordat we de trainingen en workshops echt inrichten op de praktijk. We hebben daarnaast 

veel geïnvesteerd in nazorg en contacten met de verwijzers, waardoor bijvoorbeeld Het 
Jongerenloket jaarlijks investeert in 20 plaatsen. Met onze partner Beercoo verzorgen we 

bovendien een workshop gastvrijheid. Zo kunnen we deelneemsters nog beter helpen. Eén 
van hen schreef: ‘U heeft me de moed gegeven om achter mijn toekomst aan te rennen!’ 

Leuk om te horen. Mijn ambitie is om het project te verlengen van één naar anderhalve dag. 
Dan kunnen we nog intensievere begeleiding aanbieden op het gebied van jobcoaching, 
budgettering en vitaliteit. Ook willen we een vergelijkbaar traject starten voor mannen.’’

Partners
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Amateurpartners

Middels het project de 
amateurpartners wil Excelsior4All 
voetbalverenigingen ondersteunen. 
Door een officiële samenwerking aan 
te gaan krijgen de amateurpartners 
de mogelijkheid om activiteiten 
en evenementen te organiseren 
met Excelsior Rotterdam.

Samenwerkingspakket
Het samenwerkingspakket 
dat Excelsior Rotterdam en de 
maatschappelijke stichting van 
de club Excelsior4All aan de 
partnerclubs aan kan bieden 
bestaat uit maar liefst twaalf 
verschillende zaken. Hieronder 
staan alle twaalf de zaken 
vermeld inclusief een korte 
uitleg over het hoe en wat.

Delen van informatie
Excelsior zal vernieuwingen op 
het gebied van de voetbalsport in 
hetalgemeen bespreken/delen.
Wedstrijdbezoek
Wedstrijdbezoek van Excelsior 1

Stage
Ambitieuze trainers van de 
club lopen bij de jeugdelftallen 
van de de jeugdopleiding van 
Excelsior Rotterdam stage.

UEFA C
Excelsior biedt de amateurpartner 
de mogelijkheid tot het 
volgen vande UEFA C 
cursus tegen betaling.

Demotraining
Excelsior stelt een trainer 
beschikbaar om een keer 
per jaar eentrainersavond te 
organiseren op locatie.

Thematraining
Excelsior organiseert eenmaal 
per seizoen een thema dag/
avond ophet gebied van 
ontwikkeling van trainers/spelers.

Thema MVO
Excelsior organiseert eenmaal per 
seizoen een kennis dag/avondmet 
betrekking tot maatschappelijk 
verantwoord ondernemen.

Studietrip
Excelsior organiseert eenmaal 
per seizoen een studietrip naar 
een betaald voetbal organisatie 
in binnen of buitenland.
Excelsior Experience
Huur Excelsior Experience tegen 
een vooraf vastgesteld tarief.

Publiciteit
Excelsior biedt de mogelijkheid 
tot publiciteit door middel van 
desocial media kanalen.
Excelsior voetbalschool
Excelsior biedt de mogelijkheid 
om de voetbalschool naar de club 
tehalen voor een gereduceerd tarief.

Thema doelman
Excelsior organiseert eenmaal 

per seizoen een thema dag over 
het opleiden van keepers.

Meerwaarde
Deze samenwerkingen zijn goed 
voor de ontwikkelingen binnen 
het amateurvoetbal. We kunnen 
namelijk door het organiseren 
van allerlei leuke activiteiten 
veel doen voor de jeugdspelers 
(jongens en meiden) van de 
amateurpartners met wie we 
een samenwerkingsverband 
hebben. Dat zijn belangrijke 
maatschappelijke activiteiten en 
het zorgt er ook voor dat je als 
Excelsior zijnde gezien wordt.

Toekomst en ambitie
Met maar liefst veertien 
amateurpartners heeft Excelsior 
inmiddels al redelijk wat partners 
aan zich weten te binden. Het 
is niet zo dat iedereen zomaar 
een samenwerkingsverband aan 
kan gaan. Er wordt zeer kritisch 
naar gekeken, omdat er goed 
moet worden gekeken wat beide 
partijen elkaar te bieden hebben. 
Excelsior wil zich vooral richten op 
de regio waaruit de amateurpartner 
komt. Vaak is het zo dat er slechts 
één of een handjevol clubs uit 
dezelfde regio amateurpartner 
kan of kunnen worden.

Thomas Oostendorp
Projectcoördinator Amateurpartners

thomasoost@hotmail.com
010-3138699

,,Met onze amateurpartners willen we een sterk netwerk vormen waarin we informatie 
met elkaar delen en er allebei beter van te worden. Het is mooi om daadwerkelijk iets bij te 
kunnen dragen aan het amateurvoetbal. Een leuk voorbeeld is de nieuwe samenwerking 

met FC Binnenmaas. Samen met de club hebben wij verschillende activiteiten 
georganiseerd om de samenwerking te lanceren. Daarnaast hebben we bij partners 

verschillende demo-trainingen verzorgd, onder meer bij Jodan Boys. Alle trainers van de 
onder- en middenbouw waren aanwezig en ontzettend leergierig. We bieden partners 
ook de mogelijkheid om een hele dag bij onze jeugdopleiding mee te lopen. Daarnaast 
verzorgen wij thema-avonden, bijvoorbeeld over video-analyse. Tijdens zo’n evenement 
was ook Edgar Davids aanwezig. Hij wilde aanvankelijk vooral niet opvallen, maar door 
de gemoedelijke sfeer kwam hij al snel los en stond hij zijn bevindingen te presenteren. 

Zoiets is ontzettend leuk en waardevol voor onze partners om mee te maken.’’

Partners
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Challenge010

Meer jongeren structureel laten 
sporten (voetballen); via school 
én als sportvriend van stichting 
Excelsior4All. Dat is het doel van 
Challenge010. Leerlingen worden 
uitgedaagd om met hun team het 
beste van Rotterdam te worden.

Net als op Amerikaanse high 
schools komen zij uit in een 
scholencompetitie. De leerlingen 
spelen in een tenue met de kleuren 
van hun school in combinatie met 
die van Excelsior. Door deelname 
aan het Challenge010-team worden 
zij tevens direct sportvriend van 
stichting Excelsior4All. Er is dus een 
sterke koppeling tussen school en 
Excelsior. Door deelname aan deze 
intensieve vorm van teamsport, 
verleggen leerlingen vaak ook 
hun persoonlijke grenzen.

Waarom deelnemen?
Het team wordt gecoacht door  
een docent van school De 
trainingen worden gegeven door 
trainers van Excelsior, mensen die 
ervaring hebben op dit gebied. 
Tijdens hun trainingen geven zij  
de deelnemers goede tips en is er  
veel aandacht voor verbetering  
om tot een topresultaat  
te komen.

Educatief sportklimaat
De trainer zorgt ook voor een 
eenduidig, veilig en educatief 
sportklimaat. Trainers worden 
hierin indien nodig ondersteund 
door pedagogische adviseurs 
van Rotterdam Sportsupport.

Contract
Deelnemen aan Challenge010 
betekent ook dat er iets van de 
deelnemers verwacht wordt. 
Uiteraard betaal je als deelnemer 
een bijdrage als sportvriend 
bij Excelsior4All. Daarnaast 
onderteken je ook een contract, 
waarin je belooft je te houden 
aan de (gedrags)regels die horen 
bij Challenge010, en het goed 
functioneren binnen het team.

Coaching en begeleiding
Onderzoek wijst uit dat 
sportdeelname bijdraagt aan 
de persoonlijke ontwikkeling 
en schoolcarrière van jongeren. 
Challenge010 biedt met haar 
programma op regelmatige basis 
sportdeelname voor scholieren, 
georganiseerd bij een vereniging. 
Rotterdamse scholieren die 
meedoen aan Challenge010 
verkleinen het risico op obesitas 
en diabetes, vergroten hun 

zelfvertrouwen, en zorgt voor leren 
omgaan met winst en verlies en 
de betekenis van samenwerken.

Locaties
Challenge010 is gestart in 
Rotterdam. Inmiddels hebben 
ook scholen uit Capelle aan 
den IJssel en Schiedam zich 
aangesloten bij de Challenge010-
competitie. Topsportverenigingen 
Rotterdam Basketbal, Neptunus, 
Feyenoord en Excelsior Rotterdam 
organiseren samen met de SKVR 
de competities en trainingen. 
Lokale breedtesportverenigingen 
verzorgen trainingen voor 
de scholen bij hen in de 
buurt. Zo worden leerlingen 
lid van een vereniging die 
past bij hun omgeving.

150 
Unieke deelnemers

5 
Scholen

15 
Onderbouw- en 

bovenbouwteams.

Berkay Celik
Projectleider Sportparticpatie
berkay.celik@excelsior4all.nl

010-4046041

,,Wat ik tof vind is dat we met dit project leerlingen bereiken die in het dagelijks leven niet 
tot nauwelijks bewegen. Wat dit project aantrekkelijk voor deze jongeren maakt, is dat ze 
direct na schooltijd in hun eigen gymzaal kunnen aansluiten bij de training. Dat maakt 
het laagdrempelig. Dankzij deze opzet bereiken we wekelijks ruim honderd leerlingen. 

Naast de trainingen hebben we op elke donderdag een wedstrijddag en dus komen de 
teams twee keer per week aan voetballen en dus bewegen toe. Het competitie-element 
waarmee we dit jaar werken, zorgt ervoor dat de jongeren het gevoel hebben aan een 

‘echte’ voetbalcompetitie deel te nemen. Dat vind ik echt een meerwaarde van het project. 
Ook veel leraren voelen zich echt betrokken bij Challenge010. Zij coachen hun teams 

tijdens de wedstrijddagen en ik merk dat ze super enthousiast zijn en enorm meeleven 
tijdens de wedstrijden. Het enthousiasme van iedereen is ontzettend leuk om te zien.’’

Partners
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EEN INTERVIEW MET

VERA SCHUIJN
Familiebedrijf A. de Jong Groep 
is gespecialiseerd in energie- en 
milieutechnologie en al tijden een 
zeer belangrijke sponsor van Excelsior 
Rotterdam en Excelsior4All. Het 
familiebedrijf levert door hun kennis en 
enthousiasme een belangrijke bijdrage aan 
de maatschappelijke stichting. We spraken 
Marketing & Communicatiemanager 
Vera Schuijn over de samenwerking.

Samenwerking Excelsior
De samenwerking tussen 
Excelsior4All en A. de Jong 
Groep is zo’n acht jaar geleden 
ontstaan. Deze kwam tot stand 
toen A. de Jong Groep-directeur 
Albert de Jong voorzitter werd 
van voetbalclub Excelsior. Met zijn 
komst binnen de club is het bedrijf 
lid geworden van de businessclub 
en ook sponsor geworden.

“A. de Jong Groep is inmiddels al 
zes jaar lang de rugsponsor van 
Excelsior. We staan echter pas 
sinds drie jaar met ons eigen logo 
op het shirt. Dit komt doordat we 
de eerste drie jaar de plek op de 
rug hebben gedoneerd aan Yes, 
We Care! Dit was uniek in het 
betaalde voetbal. Met hen hebben 
we Talentontwikkeling = Topsport 
(T=T) opgericht, het programma 
voor de vrouwen is daardoor 
ontstaan”, aldus Vera Schuijn.

Talentontwikkeling =Topsport
T=T is gericht op vrouwen in de 
leeftijd 16 tot 40+ uit Rotterdam. De 
aanpak is erop gericht om vrouwen 
die zich opnieuw oriënteren op de 
arbeidsmarkt door theorielessen, 
workshops, sporttrainingen en het 
businessnetwerk van Excelsior hun 
persoonlijk doel te laten bereiken 
op het gebied van werk, opleiding 
of persoonlijke ontwikkeling 

en zo duurzaam invloed te 
hebben op hun levensritme.

Het eerste seizoen met de 
maatschappelijke rugsponsoring 

van Yes we care! Powered by 
A.de Jong Groep seizoen 14/15.

“Wij hebben het programma zes 
jaar geleden voor de vrouwen 
ontwikkeld in samenwerking met 
Excelsior4All en Yes We Care. Een 
programma dat de eerste drie jaar 
wel van een heel ander niveau was, 
dan dat het nu is. Met de ingang 
van het nieuwe partnership drie 
jaar geleden, hebben wij besloten 
om Naamgever te worden van 
T=T waarin wij de focus hebben 
gelegd op de doorontwikkeling 
van T=T. We wilden er een 
professioneler programma van 
maken, dat nog groter is in de 
stad en nog meer vrouwen kan 
helpen. Wij hebben uiteindelijk 
het curriculum verbeterd en is 
er financieel ruimte gekomen 
om een fulltime coach aan te 

nemen. De komst van Deborah 
Gravenstijn zorgde er echt voor dat 
het project nóg beter is geworden. 
Deborah is écht een powervrouw.”

Eigen bijdrage
A. de Jong Groep is niet alleen 
maar naamgever van het 
programma. In de tien weken 
durende tranche van T=T draagt 
het familiebedrijf namelijk zelf haar 
steentje bij door in week 8 een 
sollicitatietraining te verzorgen.

“Tijdens onze sollicitatietraining 
leren de deelneemsters 
zichzelf voor te bereiden op 
een sollicitatiegesprek. Na 
een stuk theorie gaan wij door 
middel van rollenspellen een 
sollicitatiegesprek oefenen op 
basis van een vacature die de 
dames zelf hebben aangedragen. 
We maken het voor de dames 
dus zo tastbaar en realistisch 
mogelijk, zodat zij na de training 
voorbereid zijn op de vacature 
waarop zij willen solliciteren.”
“Het is erg gaaf dat je door 
het vrijmaken van tijd en het 
overdragen van je ervaring en 
kennis heel concreet iemand kan 
helpen. Aan het begin van de 
training zijn de deelneemsters 
soms wat afwachtend of weten ze 
niet goed wat ze van de training 
moeten verwachten.  

Als de vrouwen dan in de middag 
weggaan, zijn ze helemaal 
blij en bedanken ze je. Dat 
is iets tastbaars en het geeft 
ontzettend veel voldoening!”

Resultaat
Het persoonlijke contact en het 
direct boeken van resultaat, 
is volgens Schuijn uniek aan 
het programma. Volgens 
haar is dat ook hét beoogde 
resultaat wat A. de Jong 
Groep er als bedrijf uithaalt. 
Een belangrijke meerwaarde 
zijn voor de dames van het 
maatschappelijke project waar A. 
de Jong Groep zich voor inzet.

“Ik ben heel trots op de vrouwen 
die zo’n ontwikkeling meemaken. 
Het is echt uniek dat we naast 
de financiële ondersteuning ook 
echt kunnen bijdragen aan het 
programma. Onze bijdrage aan 
de maatschappij is hierdoor zo 
concreet, concreter dan dit kan 
bijna niet en daar zijn we heel trots 
op. Als je T=T zegt, dan zeg je toch 
ook een beetje A. de Jong Groep.”

Ook Re-integratiecoach Deborah 
Gravenstijn is zeer enthousiast. 
Eigenlijk al vanaf het allereerste 
moment dat ze binnenkwam.

“Ik vond het drie jaar geleden 
toen ik kwam solliciteren al erg 
fijn dat Vera namens A. de Jong 
Groep bij mijn sollicitatiegesprek 
zat. Dat betekent namelijk dat 
zij heel erg betrokken zijn, maar 
daarnaast kreeg ik ook meteen 
al heel veel vrijheid. Later zag 
ik één van de workshops van A. 
de Jong Groep, die was van een 
zodanig niveau dat ik vanaf toen 
wilde dat elke workshop die ik of 
een ander bedrijf zou geven aan 
mijn dames van dat niveau was!”

Naast de workshops van A. de 
Jong Groep, waardeert Deborah 
ook de betrokkenheid van 
het familiebedrijf. “Als er een 
nevenevenement was met 
partners of iets dergelijke dan 
was Vera er ook altijd. Ze is een 
soort back up. Een back up die 
je niet eens dagelijks of laten we 
zeggen wekelijks hoeft te spreken, 
maar waar je wel altijd op kunt 
vertrouwen en bouwen. Dat is 
echt ontzettend belangrijk!” Deborah Gravenstijn en Vera Schuijn

Rugsponsoring van A. de Jong Groep in het seizoen 18/19.
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Succesverhalen
Er zijn een heleboel mooie resultaten behaald in 2018 en hier zijn wij als Excelsior4All 
super trots op. Het is geweldig om te zien wat voor impact wij hebben weten te 
realiseren in de gebieden waar wij actief zijn geweest. Deze successen worden 
hieronder door twee verschillende betrokkenen toegelicht vanuit de eigen persoonlijke 
ervaringen die zij hebben gehad met Excelsior4All. Aan het woord is een deelnemer 
en begeleider van de sportparticipatie projecten en een vrijwilliger die vervolgens 
actief deelnemer is geworden in het re-integratie programma van Excelsior4All.

Glinicë
,,Glinicë van la Parra “Roepnaam 
Moene”, moeder van een 25 jarige 
tweeling en oma van één prachtige 
kleindochter van 8 maanden. Vroeger 
ging ik gebukt onder de tegenslagen 
die ik heb meegemaakt en had ik 
geen idee hoe ik hier uit moest komen. 
Maar nu ben ik bij machten om de 
uitdagingen aan te pakken en succes 
te hebben. Momenteel werk ik als 
voorvrouw bij Verstegen en hier heeft 
Excelsior4All zeker aan bijgedragen!”

Van deelnemer naar medewerker en  
opnieuw deelnemen 
,,Een aantal jaar geleden ben ik al eens als 
deelnemer actief geweest in het programma 
Talentontwikkeling = Topsport. Dit heeft mij toen 
geholpen om beter met de tegenslagen om te 
gaan die plaats vonden in mijn leven. 

Begin vorig jaar heb ik zelf kunnen helpen bij 
Excelsior4All door als chauffeuse kinderen op te 
halen op school en ze naar Playing For Success te 
rijden in het stadion van Excelsior. Daarnaast reed 
ik bij de werkbezoeken van Talentontwikkeling 
= Topsport op dinsdagen de deelneemsters naar 
de locaties toe. Deborah had mij bij een van deze 
werkbezoeken uitgenodigd om de gehele dag 
mee te gaan en wat ik toen hoorde en zag heeft 
mij wel aan het denken gezet. Het programma 
was ondertussen behoorlijk aangepast en ik was 
zo onder de indruk van alles wat verteld werd en 
wat er mogelijk was dat ik Deborah gevraagd 
heb of ik opnieuw mocht deelnemen aan het 
programma.“

Ik ga het pakken
,,Na het gesprek met Deborah en de directe 
bevestiging dat ik mee kon doen in de volgende 
groep dacht ik echt “ik ga het pakken deze 
kans! Heb niets te verliezen en kan alleen maar 
groeien” Tijdens de eerste lessen is er veel 
aandacht voor elke aparte situatie waar iemand 
inzit en Deborah weet echt iedereen te pushen 
om het uiterste uit zichzelf te halen. Bij mij 
ontstond na wat bijeenkomsten het gevoel dat 
als zij al zoveel helpt en doet voor mij, ik het niet 
kan maken om mijzelf niet te helpen. “

Proeven van de praktijk
,,Waar ik het meeste aan heb gehad waren de 
voorbeelden die in de praktijk zijn gegeven tijdens 
de werkbezoeken. Door in het werkveld bij al 
die bedrijven te kijken zie je echt wat mogelijk is 
en wat wij moeten doen om dat te bereiken. De 
bedrijven laten je proeven in de praktijk van het 
werk en zo is het mij heel duidelijk geworden dat 
dit ook voor mij haalbaar is. Door het programma 
Talentontwikkeling = Topsport ben ik echt rijker 
geworden en als er ooit een deelnemer komt die 
dat niet is geworden, dan ligt dat echt aan haarzelf!“

Voorstellen Voorstellen

Anouar
,,Anouar El Addouti, 
achttienjarige betrokken 
bewoner van Kralingen West. Ik 
volg de opleiding Social work om 
later jongerenwerker te worden 
in mijn eigen wijk. De opleiding 
sluit perfect aan bij mijn 
werkzaamheden die ik uitvoer als 
Scholarshipper voor de Krajicek 
Foundation en voetbaltrainer bij 
Excelsior4All.”

Aanwezig bij de eerste Excelsior Clinics
Vroeger voetbalde ik zelf op de Excelsior Clinics 
op woensdag middag op het Schuttersveld. 
Gelijk door vanuit school met de halve klas om te 
kunnen voetballen tegen elkaar. Het was super 
dat een club als Excelsior voetbaltrainingen gaf 
op ons veldje en 6 tegen 6 toernooien mogelijk 
maakte. Het is mij bijgebleven dat wij dankbaar 
moesten zijn dat dit soort activiteiten georganiseerd 
worden voor de jongeren in de wijk. Enkele jaren 
later ben ik zelf via de jongerenwerkers Mounir en 
Youssef actief geworden in de wijk om activiteiten 
en evenementen mee te helpen organiseren. 
Daarnaast hebben zij mij gewezen op de vacature 
die Excelsior4All had. Zij gaven aan dat ik door 
de werkzaamheden mij kon ontwikkelen tot een 
vakbekwaam voetbaltrainer.

Challenge010/clinics trainer en Coach van WK 
deelnemers
In het begin deed ik de zaalvoetbal trainingen 
samen met Berkay op de Melanchthon Kralingen 
en sinds kort doe ik dit in mijn eentje. Daarnaast 
geef ik ook een clinic op het Rode plein in Crooswijk. 
Bij het geven van de activiteiten komen een aantal 
verantwoordelijkheden kijken maar niets nieuws 

voor mij. Naast het werk bij Excelsior4All ben ik al 
drie jaar actief bij de Krajicek Foundation. Via deze 
organisatie begeleid ik ook een team die zich in 
juni heeft gekwalificeerd voor de Danone Nations 
Cup, waarin wij namens Nederland in oktober 
deelnemen aan het WK in Barcelona.

Onderscheidingen
Als ik terugkijk op 2018 dan ben ik trots op onze 
prestaties. Het winnen van Danone Nations Cup 
Nederland, een uitnodiging van de burgermeester 
als waardering voor mijn inzet, deel uit maken van 
de organisatie van het Rotterdams Kampioenschap 
voetbal, een voetbaltoernooi met meer dan 250 
deelnemers en de gebieds onderscheiding het 
Zonnetje wat ik heb mogen ontvangen.
De gebiedscommissie van Kralingen-Crooswijk zet 
ieder jaar individuele bewoners, bewonersgroepen, 
instellingen en anderen die als vrijwilliger grote 
verdiensten hebben verricht in dit gebied, in het 
zonnetje. Dit doen zij door het uitreiken van de 
vrijwilligersprijs het ‘Zonnetje’. Ik was een van de 
gelukkige die een zonnetje mocht ontvangen voor 
mijn bijdrage in de wijk. Het is mooi om te zien dat 
het werk wat ik lever bijdraagt aan de verbetering in 
de wijk en dit is precies wat ik wil bereiken.
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EEN AFSLUITING MET

NIELS REDERT
Naast de geweldige elfde plek van 
Excelsior in de Eredivisie behaalde ook het 
maatschappelijk hart van de club, Stichting 
Excelsior4All, in 2018 keurige resultaten. 
Goede resultaten waardoor Excelsior4All 
nog altijd gestaag doorgroeit. Een prestatie 
waar directeur Niels Redert zeer over te 
spreken is. Hij blikt terug op het jaar 2018. 
Daarnaast blikt hij vooruit op 2019 en 
bespreekt hij de ambities en doelstelling 
die de stichting dit jaar wil behalen.

Over 2018
2018 was een mooi jaar voor de stichting. We hebben 
met onze projecten en programma’s erg mooie 
resultaten geboekt. Daarnaast is aan de doelstelling ‘de 
Rotterdammer verder ontwikkelen op het gebied van 
het verhogen van de sportparticipatie, educatie, re-
integratie en gezonde levensstijl’ in mijn ogen voldaan. 
Ook is het mooi om te zien dat de stichting groeit qua 
personeelsleden. Zo hebben wij afgelopen jaar Jeroen 
van Galen, Demi van der Heiden en Berkay Celik voor 
respectievelijk de projecten Excelsior Clinics, Excelsior 
Schools en Challenge010 mogen verwelkomen. Zij zijn 
versterkingen op allerlei vlakken, want door hun komst 
kunnen we de programma’s die we aanbieden nóg 
efficiënter maken en een hogere kwaliteit bieden. .

Trots
In 2018 hebben wij, zoals ik al eerder aangaf, mooie 
resultaten geboekt. Eén van die resultaten waar 
ik erg trots op ben, is dat we met ons project 
Talentontwikkeling = Topsport steeds meer dames 
concreet kunnen helpen richting persoonlijke 
ontwikkeling, opleiding of werk. Daarnaast is het 
geweldig dat het aantal locaties in Rotterdam waar 
Excelsior Clinics voor de jeugd plaatsvinden flink 
gegroeid is, dat we het aanbod op scholen kunnen 
verbreden door de goede samenwerking die we hebben 
met de gemeente en dat we steeds meer samenwerken 
met commerciële partijen die invulling geven aan hun 

social return verplichting of beleid. Al deze voorbeelden 
geven aan dat een voetbalclub als Excelsior een 
impactvolle bijdrage levert aan de ontwikkeling van 
Rotterdammers!

Samenwerking voetbalclub
Ook wil ik in dit verslag graag benadrukken dat de 
samenwerking met de voetbalclub uitstekend is. 
Deze goede samenwerking komt in mijn ogen vooral 
doordat het MVO-beleid stevig en goed is ingebed in de 
organisatie. Kortom, we kijken zeer tevreden terug op 
het jaar 2018 en gaan met een goed gevoel 2019 in, om 
ook in dit jaar weer onze doelstellingen en ambities te 
behalen. 

Toekomst
U vraagt zich natuurlijk af welke doelstellingen en 
ambities dit dan zijn. Allereerst heeft de stichting 
Excelsior4All de ambitie om de doelgroep van 0 tot en 
met 100+ jaar te bereiken. Een term als ‘Een leven lang 
met Excelsior’ past perfect binnen de ambities van de 
stichting en bij de club Excelsior. Excelsior4All wil voor 
zowel jongeren, volwassenen en ouderen toegankelijk 
zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan peutersport, maar ook 
aan het verhogen van de sportparticipatie bij ouderen. 
Daarnaast willen we ons in de toekomst ook graag 
richten op de doelgroep mensen met een geestelijke 
of lichamelijke beperking. In 2019 willen wij er echt zijn 
voor alle Rotterdammers.
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