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2019
2019 was wederom een mooi jaar voor
stichting Excelsior4All. In onze achtste
jaargang hebben wij de gerealiseerde
resultaten van 2018 doorgetrokken. De
groei van de stichting zette zich afgelopen
jaar voort en we mochten tevens opnieuw
enkele nieuwe collega’s verwelkomen.
Daarmee bindt de stichting steeds meer
expertise aan zich. Daarnaast zijn we
hard bezig om een organisatiestructuur
neer te zetten waarin ieders kracht zo
efficiënt mogelijk wordt ingezet. Allemaal
om de kwaliteit van onze projecten te
waarborgen.
Verbinding
2019 stond ook in het teken van de
verbinding met het bedrijfsleven en
fondsenwervende partijen. SROI, Social
Return On Investment, is een van de
belangrijkste speerpunten geweest en dat
trekken we door naar 2020. Wij merkten
dat de bedrijven daar zoekende in zijn. Als
Excelsior4All bieden wij de expertise en
het platform om dit beleid in te kunnen
vullen. Met de komst van coördinator
Maatschappelijk Partnerships Lars van
Helden hebben wij de eerste stap gezet en

daar hopen wij in 2020 de vruchten van te
plukken. Wij zijn immers nog altijd bezig
om meer bedrijven aan ons te binden.
Zodoende kunnen wij ons nog meer
middelen verschaffen om de doelgroepen
beter te bedienen en nog meer impact te
generen.
Verbeteren van kwaliteit
Project inhoudelijk ben ik echt trots op de
progressie die afgelopen jaar is geboekt.
De kwaliteit wordt steeds hoger en dat
is terug te zien in de projecten zelf. Zo
heeft Playing for Success te maken met
wachtrijen, omdat scholen inzien wat de
toegevoegde waarde van het project is
voor hun leerlingen. Excelsior Schools
biedt steeds meer activiteiten aan
voor onze 32 samenwerkende scholen.
Talentontwikkeling = Topsport heeft het
beste jaar gedraaid als je kijkt naar de
uitstroming richting de arbeidsmarkt. Bij
de Excelsior Clinics zijn we doorgegroeid
naar 16 locaties die wij bezetten met onze
opleidingspartner Albeda College.
De Excelsior Street League draait intussen
alweer voor het derde jaar, waarin wij een
positieve verandering hebben doorgevoerd

Niels Redert
Directeur Stichting Excelsior4All
info@excelsior4all.nl
010-3138699

op het gebied van leeftijden. Challenge010
stopte helaas, maar daarentegen zijn we
gestart met de Excelsior Futsal League,
waarmee we met de toevoeging van
Berkay Celik aan ons team een eigen
zaalvoetbalprogramma hebben opgezet.
Op naar de toekomst
Ook hebben wij een elftal omarmd dat
onder de naam Excelsior deelneemt aan
de Bijzondere Eredivisie. Dit prachtige
project past heel goed bij Excelsior4All,
omdat wij als organisatie toegankelijkheid
willen uitstralen en willen dat iedereen zich
welkom voelt, inclusief deze doelgroep.
Afsluitend denk ik dat wij tevreden kunnen
terugkijken op 2019, maar er ligt ook
nog voldoende werk om de projecten te
verbeteren en de kwaliteit te verhogen.
Dat is een mooie doelstelling om 2020 mee
in te gaan, maar voordat wij dat doen nodig
ik u graag uit om een nadere blik te werpen
op al onze projecten en de inhoudelijke
woorden van mijn collega’s. Ik wens u
daarom ook veel lees- en kijkplezier!
Niels Redert
Directeur Stichting Excelsior4All
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PROJECTLEIDER
RE-INTEGRATIE
DEBORAH GRAVENSTIJN
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Projectleider Re-integratie Stichting Excelsior4All
deborah.gravenstijn@excelsior4all.nl
010-3138699

RESULTATEN TALENTONTWIKKELING = TOPSPORT

62

Deelneemsters

,,De pijler re-integratie heeft in 2019 meer dan 60 vrouwen mogen ontvangen en begeleiden via het
project Talentontwikkeling = Topsport. Wij merken dat er nog steeds behoefte is aan een specifieke
vrouwentranche voor persoonlijke ontwikkeling, levensstijl en het begeleiden richting arbeidsmarkt
of opleiding. Wij hebben ervaren dat er meer kansen zijn op de arbeidsmarkt naarmate de economie
verbetert, desondanks ben je nog steeds intensief 1-op-1 bezig om het totaalplaatje te overzien.’’
Toegevoegde waarde
,,Het project staat als een huis en wordt goed gedragen. Wij
worden gewaardeerd vanwege onze kwaliteit en gevonden
door de externe organisaties, bedrijven en verwijzers.
Daardoor zit elke tranche snel vol. Ook de samenwerking
met onze partners doet mij goed. Zij zetten zich volledig
in voor ons en stellen zich zeer flexibel op. Door deze
samenwerkingen zie je dat ook andere partijen de waarde
inzien. Wij hebben dan ook flink geïnvesteerd in uitbreiding

Deborah Gravenstijn

van ons netwerk. Er zijn talloze momenten uit 2019 die wij
koesteren, zoals de persoonlijke ontwikkeling van veel
deelnemers. Wij zijn de tool om dat te bereiken en daar
kunnen we trots op zijn.’’
Nazorg
,,Het nazorgtraject blijft een belangrijk onderdeel. Daarom
bieden wij vrouwen na de projectduur nog steeds de
helpende hand. Zo krijg ik regelmatig positieve berichten

60

Geslaagde
deelneemsters

21

Curssusen

van ex-deelneemsters die een baan hebben gevonden, maar
ook dames die bepaalde dingen opnieuw willen doornemen.
Denk dan aan een CV of ze verder helpen binnen ons netwerk.
Wij streven ernaar om een community te zijn waarbinnen dat
mogelijk is. Waar iemand zich veilig en comfortabel voelt. Dat
geldt ook voor de andere pijlers, wij doen dat gezamenlijk.’’
SROI
,,Social Return On Investment is een ‘hot topic’ binnen re-integratie.
Excelsior4All wil een platform bieden voor het bedrijfsleven. Wij
hebben de kennis, expertise en de mogelijkheid tot invulling in
huis, daar moeten wij dus meer gebruik van maken. Wij hebben
in 2019 al ervaren dat steeds meer bedrijven ons weten te vinden
en die lijn willen wij doortrekken. De invulling van het SROI beleid
moet echter niet gebaseerd zijn op het ‘moeten’ van bedrijven. De
maatschappelijke gedachte moet de basis zijn. De invulling ligt

16

Vrijwilligerswerk

22

Werk

3

opleiding

niet alleen op het re-integratiegebied, maar dat kan ook bij onze
andere maatschappelijke projecten.’’
2020
,,Het is geen geheim dat wij in 2020 starten met een tranche voor
mannen. Wij spelen hiermee in op de wensen en behoefte van de
markt. Het aantal deelnemers verdubbelt hierdoor tot 120 per jaar
en we krijgen hierdoor een nieuwe collega. Wij willen vitaliteit als
rode draad door de tranches laten lopen. Gezondheid is immers
ook een pijler. Ook hopen wij een buddy-systeem te integreren,
waarbij wij het bedrijfsleven linken aan onze deelnemers.
Daarnaast starten wij in 2020 een Female supporters netwerk voor
de persoonlijke ontwikkeling (naast hun sportieve ontwikkeling of
pad naar werk) van vrouwen. Het netwerk fungeert als rolmodel en
voor de mentor vergroot dit haar zakelijke- en maatschappelijke
netwerk. Ik kijk daarom enorm uit naar 2020.’’
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SUCCESVERHAAL

ROVIENSKA PETRONIA

Rovienska Petronia
Administratief medewerker
Eldon Dakbedekking

Rovienska Petronia (26), moeder van twee kinderen, volgde in
2019 een tranche van Talentontwikkeling = Topsport. De tien
weken betekenden voor haar een nieuwe start, want na afloop
heeft zij vol trots een baan bemachtigd bij Eldon Dakbedekking,
een nieuwe partner vanaf 2020 voor de pijler re-integratie.
Redenen genoeg om met haar in gesprek te gaan over haar tijd
bij Talentontwikkeling = Topsport.
,,Voordat ik aan Talentontwikkeling =
Topsport begon, heb ik een tijdje een
uitkering gehad. Door mijn jongerencoach
van het Jongerenloket Rotterdam ben ik
in aanraking gekomen met dit traject. Ik
ging re-integreren dus het traject bood
mij een goede kans om terug te keren op
de arbeidsmarkt, iets wat ik heel graag
wilde.’’
,,Talentontwikkeling = Topsport was
ongeveer twee weken bezig toen ik in
contact kwam met Eldon Dakbedekking.
Een week later werd ik uitgenodigd voor
een sollicitatiegesprek, dit was succesvol
en ik werd aangenomen! Dankzij
Talentontwikkeling = Topsport heb ik
daarom nu een baan voor 18 uur in de
week. Bij Eldon Dakbedekking voer ik
taken uit als administratief medewerker.
Ik houd mij bezig met het behandelen van
offertes en langzaamaan krijg ik er meer
taken bij.”
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,,Ik
heb
de
10
weken
van
Talentontwikkeling = Topsport wel
afgemaakt en daar ben ik blij mee, want
het heeft mij echt geholpen. Je leert
van alles. De bezoeken van de bedrijven
en de bedrijfsbezoeken hebben mij
goede inzichten gegeven op het gebied
van solliciteren of het maken van een
CV. Ook de budgettering training van
Mazars heeft mij verder geholpen.
Dankzij het project heb ik ook nog een
boost gekregen qua zelfvertrouwen.”
,,Momenteel zit ik op mijn plek bij Eldon
Dakbedekking. Ik zou in de toekomst naar
meer uren willen, maar alles op zijn tijd.
Ik heb nog steeds contact met Deborah
Gravenstijn. Binnenkort spreken wij af om
mijn ontwikkeling te bespreken. Die nazorg
vind ik fijn. Ik raad Talentontwikkeling =
Topsport daarom ook echt aan, omdat ik er
zelf veel baat bij heb gehad op persoonlijk
en professioneel gebied.”
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PARTNERINTERVIEW
BEERCOO SCHOONMAAKGROEP

Beercoo Schoonmaakgroep is al langere tijd als maatschappelijk partner verbonden aan
Excelsior4All. Beercoo is nauw betrokken bij het project Talentontwikkeling = Topsport. Onlangs
werd de overeenkomst met drie jaar verlengd. Smiley manager Claudia Vijfvinkel geeft al enkele
jaren workshops aan de vrouwelijke deelnemers van T=T en gaat dit ook doen voor de mannen.
Voor het jaarverslag blikken wij terug en kijken vooruit met Beercoo.
Al enkele jaren kan Excelsior4All rekenen op de steun
van Beercoo Schoonmaakgroep. ,,We waren eigenlijk
altijd wel zoekend naar een invulling van ons MVO
beleid, van nature zijn we best maatschappelijk
betrokken. Er zijn toen wat gesprekken gevoerd tussen
mijn oud-collega Thijs van Kan en Deborah Gravenstijn.
Tijdens deze gesprekken kregen wij eigenlijk direct
een goed gevoel, waarna we zijn overgegaan tot een
samenwerking.’’

Toen Excelsior4All aankondigde het succesvolle
traject Talentontwikkeling = Topsport aan te gaan
bieden voor mannen, was Beercoo Schoonmaakgroep
een van de eerste bedrijven die zich daarbij
aansloot. ,,We hebben een groep glazenwassers en
specialisten (bouwopruimers, opbouwoplevering en
vloeronderhoud) binnen Beercoo. Bij deze beroepen
hebben we altijd handjes nodig, dus toen Excelsior4all
met de mannen kwam was dat ook direct een match.’’

De samenwerking werd voornamelijk gericht op het
re-integreren en dan in het specifiek met het project
Talentontwikkeling = Topsport. ,,In het begin was het
natuurlijk best zoeken, het was iets nieuws wat je
samen gaat vormgeven. Dat merk je tijdens de eerste
paar workshops, maar gaandeweg kreeg dat steeds
meer vorm en groeide het.

Niet alleen de kennisdeling bij de mannentranche is
een uitbreiding voor Beercoo, zo zien zij ook de waarde
in van de partnerbijeenkomsten. ,,Onlangs hadden we
een partnerbijeenkomst bij Museum Rotterdam en
dan is het leuk om te zien met welke andere bedrijven
je de dames steunt richting hun doelen. Dat is voor ons
ook weer een stukje netwerken.’’

Je merkte aan het enthousiasme van de deelneemsters
ook dat we met iets moois bezig waren.’’ In het begin
was het dus best wennen voor beide partijen. Naarmate
de tijd en workshops vorderden, werd het inhoudelijk
ook een stuk duidelijker. ,,De schoonmaakbranche
heeft niet echt een ‘sexy’ imago, maar je wilt vooral
laten zien wat zich binnen de branche afspeelt.

Dat de match tussen het schoonmaakbedrijf en
Talentontwikkeling = Topsport tot stand is gekomen,
is volgens Claudia vrij vanzelfsprekend. ,,De dames
zijn allemaal bezig met hun eigen plan. Bij sommige
deelnemers is dat een uitdaging, maar de stap naar de
schoonmaak is al snel gemaakt. Wij bieden daarbij de
perfecte ‘maatoplossing’ aan. Zo bieden wij werk aan
voor een bepaald aantal uur, zodat zij stukje bij beetje
die drempel overgaan. Dat is ook een mooie aansluiting
binnen het re-integratieproces.’’

Bijvoorbeeld de inkomsten, de gastvrijheid en wat je
allemaal kunt doen binnen de branche. Daar blijft het
niet bij. Zo bieden wij ook handige tips voor je eigen
gedrag bij een werkgever.’’
,,Sommige dingen zitten gewoon in je, bij ons is dat
eigenlijk best vanzelfsprekend. Het is er eigenlijk vanuit
de eigenaren zelf ingegoten. Zo hebben wij naast onze
maatschappelijke betrokkenheid ook intern een aantal
initiatieven. Eén daarvan is de Beercoo Bazaar, een
event waar wij spullen aanbieden, zoals jassen, tassen,
kleding of speelgoed voor onze medewerkers die zij
gratis kunnen meenemen. Bijvoorbeeld een dame
die met mij werkt, een alleenstaande moeder, ging
met vijf tassen naar huis. Daarvoor organiseer je zulke
initiatieven.’’
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Claudia
Vijfvinkel

Marketing Manager
Beercoo Schoonmaakgroep

Beercoo Schoonmaakgroep is van een eenmanszaak
uitgegroeid tot een professioneel schoonmaakbedrijf
met inmiddels twee vestigingen in Bergschenhoek en
Woerden. Beercoo is met veel plezier en enthousiasme
hard aan het werk in de regio’s Rijnmond, Haaglanden
en Het Groene Hart.
Meer weten over Beercoo Schoonmaakgroep?
Neem dan eens een kijkje op hun website!
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Paul Wiese
Beleidsadviseur
Gemeente Rotterdam

PARTNERINTERVIEW

JONGERENLOKET ROTTERDAM

Paul Wiese is beleidsmedewerker bij het Jongerenloket, waar hij onder andere
verantwoordelijk is voor trajecten voor arbeidsbeperkte jongeren. Voor deze jongeren tussen
de 18 en 27 jaar worden trajecten uitgezet om ze op de arbeidsmarkt, naar school of zorg te
begeleiden. Eén van die trajecten is Talentontwikkeling = Topsport. Om dit tot een succes te
maken, hebben het Jongerenloket en Excelsior4All de handen in één geslagen.
Jongeren die trajecten van het Jongerenloket
volgen, hebben vaak geen werk of zitten vast in hun
ontwikkeling. ,,Sommige jongeren komen aan de hand
van een professional, anderen komen zelf binnen. Ze
krijgen een intake en dan bekijken we hoe diegene
ervoor staat’’, vertelt Paul Wiese. ,,Na de intake begint
een zoekperiode van vier weken, waarin ze moeten laten
weten of zij zich gaan oriënteren op de arbeidsmarkt,
richting opleiding of eventueel in de zorgbranche. We
geven hem of haar de opdracht mee om een aantal
keer te solliciteren en zich in de arbeidsmarkt, het
opleidingsaanbod of in de zorg te verdiepen.’’
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Na die vier weken komt de jongere terug bij het
Jongerenloket en wordt gekeken welke stappen zijn
ondernomen. ,,Daarna gaan we kijken of we hem of haar
kunnen begeleiden richting het meest passende traject
met een inkomen. Op deze manier proberen we deze
jongeren weer op de arbeidsmarkt te krijgen. Daarnaast
is er de mogelijkheid om weer naar school te gaan, maar
niet iedereen kan of wil terug naar school.’’
De samenwerking tussen het Jongerenloket en
Excelsior4All ontstond zo’n vier jaar geleden. ,,In
het begin was het zoeken, doordat Excelsior geen

trajecten van 32 uur aanbiedt. Dat heeft onze voorkeur,
omdat jongeren zich dan minder kunnen bezighouden met
andere zaken. Bovendien krijgen ze een uitkering en daar
moet wel iets tegenover staan.’’ Inmiddels gelooft Wiese
heel erg in het traject: ,,Ik heb mijn best gedaan om T=T te
stimuleren binnen het Jongerenloket en we krijgen nu veel
aanmeldingen.’’
Binnen de ontwikkeling van het T=T-traject heeft het
Jongerenloket een belangrijke rol gespeeld: ,,We hebben
veel gesproken over wat we verwachten als het gaat
om de uitstroom. Dus welke doelstelling we hebben als
de jongeren klaar zijn met het traject. Het doel is om
jongeren te activeren en ze in de goede richting te krijgen,
bijvoorbeeld via een vervolgtraject dat op werk of school
gericht is. ,,Wanneer dat het geval is, vind ik dat al waardevol.
Het is een empowerment traject wat als een opstap kan zijn
richting een traject, school of werk.”

,,Ik vind het mooi om te zien dat die tien weken echt resultaat
opleveren. Als ik bij de uitreiking ben van de certificaten en
ik zie iemand die heel verlegen en onzeker was, maar dankzij
T=T weer een beetje trots op zichzelf is, dan vind ik dat mooi.
Dat komt ook door degenen die de kar trekt. Bij Excelsior4All
is dat Deborah Gravenstijn; die heeft het gewoon in zich en
kan echt het verschil maken. De inhoud van de trajecten is
vaak min of meer hetzelfde, maar het gaat naar mijn idee
echt om de sfeer en de persoon die het traject begeleidt.’’
Op dit moment is T=T alleen voor vrouwen beschikbaar,
maar er komt ook een traject voor mannen. Wiese juicht
dit toe: ,,Deze optie hebben we een aantal keer met elkaar
besproken en ik heb toen een enquête uitgezet onder de
jongerenconsulenten om de belangstelling te peilen. De
reacties op het idee waren erg enthousiast. Dat is nog geen
garantie voor succes, maar wel iets om mee te nemen.’’

De focus van het Jongerenloket ligt voornamelijk op het zo
snel mogelijk terugbrengen van jongeren in de maatschappij.
,,Dit levert alleen niet altijd het gewenste resultaat op en
kan ervoor zorgen dat ze snel terugvallen. In die fase vind
ik Excelsior4All een belangrijke opstap. Ik begreep ook van
Deborah dat er steeds meer jongeren worden aangemeld,
die al een langere tijd bij het Jongerenloket zitten.”

11
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PROJECTLEIDER
EDUCATIE

Iris de Iongh

Projectleider Educatie Stichting Excelsior4All
i.deiongh@playingforsuccess.nl
010-3138699

IRIS DE IONGH

RESULTATEN PLAYING FOR SUCCESS EN EXCELSIOR SCHOOLS

,,Met de pijler educatie kunnen we terugkijken op een mooi jaar. We hebben duidelijke stappen
gezet binnen beide projecten. Het streven was om de goede lijn van 2018 door te trekken en te
innoveren met onze activiteiten. Dat is meer dan gelukt. Ook als ik kijk naar de samenwerking met
de andere pijlers binnen Excelsior4All, ben ik daar blij mee. Met sportparticipatie en leefbaarheid
hebben we meermaals overleg gevoerd over hoe we elkaar kunnen helpen en versterken.’’
Excelsior schools
,,Bij de Excelsior Schools zijn wij gestart met de workshop vitaliteit
voor groep 5. In eerste instantie hebben wij een pilot gedraaid. Die
was zo geslaagd, dat we deze activiteit direct in ons pakket hebben
opgenomen. Ook zijn we blij met het bereik van onze activiteiten
binnen de 32 Excelsior Schools. De spelersgroep en technische staf
zijn heel erg betrokken bij onze projecten. Qua stabiliteit en uitingen
op de scholen hebben wij afgelopen jaar ook stappen gezet. Denk
aan de Excelsior schoolboeken en handtekeningenkaarten. Het
wordt steeds meer bekend wat wij doen. Scholen zien het nut in
van ons programma, maar er liggen nog altijd uitdagingen.’’
Playing for Success
,,Bij Playing for Success zijn we in januari begonnen met de eerste
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tranche voortgezet onderwijs met 6 kinderen, maar dat is in de loop
van het jaar gegroeid tot 17 kinderen. De reacties zijn bovendien
erg enthousiast. Trots ben ik ook op het door ons ontwikkelde
doeboek voor Playing for Success. Dit boek is een mooi hulpmiddel
voor ouders en scholen. Playing for Success Nederland heeft dit
inmiddels ook opgepakt om te kijken of het voor andere locaties
ook geschikt is. Uitdaging is wel om het doeboek goed te verwerken
in ons programma.’’
Progressie
,,Een belangrijk onderwerp van 2019 was de verbinding met scholen.
We hebben duidelijk stappen gezet die hun vruchten afwerpen.
Playing for Success kent inmiddels wachtrijen en de lijntjes met
de Excelsior Schools zijn korter dan ooit. De betrokkenheid van de

Aantal leerlingen

210

Totaal aantal
scholen

31

Totaal aantal
basisscholen

24

Bassischolen deelgenomen

Scholen deelgenomen

37

Totaal aantal
middelbare
scholen

7

29

Totaal aantal
activiteiten

158

scholen is echt goed en dat is heel belangrijk. Bij beide projecten
zijn onze doelen behaald en de resultaten stemmen mij tevreden.
Het bereik is al groot, mede dankzij onze betrokken partners, maar
we kunnen nog steeds groeien.’’
2020
,,Voor de toekomst denk ik dat de samenwerking intern nog
sterker kan. Binnen de pijler educatie is stabiliteit een belangrijk

Totaal aantal
leerlingen

16999

Middelbare scholen
deelgenomen

8

Totaal aantal
leerlingen PO

15597

Totaal aantal
leerlingen VO

1402

onderwerp. Die stabiliteit is er al en dat willen wij graag zo houden.
Daarnaast is het behouden en uitbreiden van het huidige aanbod
een streefpunt. We willen in 2020 kijken welke samenwerkingen
we kunnen creëren naast onze huidige partners en kijken wat er
nog meer mogelijk is binnen educatie. Wij hebben doelgroepen
in beeld en weten wat daar eventueel de focus op moet zijn, maar
dat is nog in een vroeg stadium. We hebben ambities genoeg om
ook van 2020 een mooi jaar te maken!’’

13
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DOCENT PLAYING
BO PERNET
FOR SUCCESS
,,Sinds augustus draag ik drie dagen in de week als docente mijn steentje bij aan het project Playing
for Success Excelsior. Dat was in het begin wel weer even wennen, want na een tijd als stagiaire denk
je het een en ander wel te weten. In de praktijk is dat echter toch iets anders en moet je jezelf een
soort van opnieuw gaan uitvinden.’’
Playing for Success
,,Hierbij staat natuurlijk voorop dat je de lessen goed
doorneemt en veel meer gaat voorbereiden. Als ik daar nu op
terugkijk heeft dat gelukkig ook zijn vruchten afgeworpen.
Daarbij merkte ik wel dat ik gaandeweg steeds meer bezig
ben om meer en meer uit de lessen te halen, een betere band
op te bouwen met mijn collega’s en stagiaires om vervolgens

14

te bouwen aan een sterker team. Dit doen we dan ook door
gebruik te maken van elkaars kwaliteiten, zeker als je ook kijkt
naar het verschil tussen primair en voortgezet onderwijs.’’
Trots
,,Ik ben ook trots op het aantal kinderen dat ik heb begeleid
richting hun leerdoel of persoonlijke ontwikkeling. Ik vind het

Bo Pernet

Docent Playing for Success
Stichting Excelsior4All
b.pernet@playingforsuccess.nl
010-3138699

RESULTATEN PLAYING FOR SUCCESS
Aantal leerlingen

210

Scholen deelgenomen

37

knap dat de kinderen stappen hebben gezet, dat is ook heel
belangrijk tijdens het programma. Ik streef er in 2020 naar om
nog meer uit de lessen te halen en daarbij ook zelf lessen te
verzinnen. Daarnaast wil ik de lessen in samenspraak met Iris
leuker en beter maken. Het stukje begeleiding van de kinderen
is ook een mooi onderdeel waarop we ons verder kunnen
verbeteren. Omdat ik zelf ook een begeleiding doe, weet ik
wat we bij volgende tranches vanaf het begin beter kunnen
aanpakken. Dit zijn punten waaraan we kunnen werken, zodat
wij een nog beter en mooier project kunnen neerzetten.’’

Bassischolen deelgenomen

29

Middelbare scholen
deelgenomen

8

Partnerbijdrage
,,We vullen ons curriculum overigens samen in met
verschillende partners. Zo hebben in 2019 onder meer
DHL, Magic Care, Mazars, Coca-Cola, Albeda, Zadkine en
de Hogeschool Rotterdam een actieve bijdrage geleverd
aan onze lessen. Mede dankzij deze partijen en alle andere
partners die ons ondersteunen, zijn wij in staat om het
programma van Playing for Success aan te bieden aan
kinderen die dit heel goed kunnen gebruiken als een
steuntje in de rug.’’

15
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SUCCESVERHAAL

DJOYCE, MOEDER
VAN JASPER (13)

Jaarlijks komen meer dan 200 kinderen het
DHL Leercentrum binnenlopen om te werken
aan hun specifieke leerdoel. Dit geldt onder
meer voor de dertienjarige Jasper, die in 2019
een tranche Playing for Success volgde. Het
eindresultaat deed zijn ouders versteld staan.
Moeder Djoyce schreef deze prachtige woorden,
lees het succesverhaal van een enthousiaste
moeder:

,,Ik wil het personeel van Playing for Success
bedanken. Ik weet als geen ander, als moeder en
als gedragsspecialist, dat het hard werken is met
kinderen die een probleem hebben met zichzelf.
Wanneer het kind in dit project zit, krijgt hij of
zij een specifiek doel. In drie maanden probeert
de leerling haar/zijn doel te bereiken. Dit is best
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wel moeilijk voor het kind, maar ook voor de
begeleiders en de stagiaires. Ik vind het erg knap
wat ze allemaal doen en/of bereiken met de
kinderen. Dit werk is moeilijk, intensief en vraagt
veel geduld en goed kunnen anticiperen. Ieder
kind vraagt immers een andere aanpak.’’
,,In de afgelopen drie maanden heb ik een
opwaartse ontwikkeling gezien bij onze zoon.
Ik ben enorm trots op hem, maar ook op de
begeleiders en de stagiaires van Playing for
Success. Het is een grote en een gedurfde stap
om je als kind aan te melden bij Playing for
Success, maar onze zoon mag enorm trots zijn
op het behaalde resultaat. Bedankt voor jullie
inzet en dat dit project mag worden voortgezet
in het volgende schooljaar!’’

17
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ADRIAAN VAN EEGHEN

“TALENT HEB JE GEKREGEN
OM MET ANDEREN TE DELEN”

Sinds twee jaar is Adriaan van Eeghen (72) betrokken bij Stichting Excelsior4All. Als voorzitter van
Stichting Aelwijn Florisz maakte hij tijdens een bijeenkomst in het Van Donge & De Roo Stadion
kennis met Excelsior4All. De Kralinger in hart en nieren werd getriggered door een presentatie
van directeur Niels Redert. ,,Zijn verhaal maakte mij nieuwsgierig. Ik besefte namelijk niet wat
er in mijn achtertuin op dit gebied allemaal gebeurt. De voetbalclub kennen we allemaal, maar
de activiteiten van Excelsior4All kende ik helemaal niet. Vervolgens heb ik telefonisch contact
met Niels gezocht en een afspraak gemaakt om eens te kijken of Stichting Aelwijn Florisz en
Excelsior4All iets voor elkaar konden betekenen. Zo is het balletje gaan rollen.’’

Jaarverslag 2019

Excelsior Busje
Nadat Van Eeghen en Redert de begroting van
Excelsior4All hadden doorgelopen, sprong één
kostenpost er nadrukkelijk uit. ,,In de begroting zag
ik een groot bedrag aan huurkosten voor vervoer.
Dit betrof in het bijzonder het dagelijks vervoer
van schoolkinderen naar het Van Donge & De Roo
Stadion. Ik stelde daarom voor om eens te kijken naar
een mogelijkheid om dit vervoer in eigen beheer te
nemen en niet meer uit te besteden. Hiermee zou
een grote kostenbesparing gerealiseerd kunnen
worden, waardoor er meer lucht zou ontstaan voor
andere activiteiten.’’
,,Een struikelblok was echter dat Excelsior4All voor
de aanschaf van een eigen busje geen financiële
middelen had. Met dit gegeven heb ik de situatie
voorgelegd aan mijn medebestuursleden van
Stichting Aelwijn Florisz en de vraag gesteld of wij de
aanschaf van een busje mogelijk zou willen maken.
Na een uitleg over de activiteiten van Excelsior4All
zag ik een groot enthousiasme voor mijn plan om
een busje te schenken.”

Vervoersproblemen.
Na de aanschaf van het busje was het
vervoersprobleem echter nog niet volledig opgelost.
Van Eeghen en Redert hadden daarom nog
regelmatig contact om te bespreken op welke manier
het netwerk van Van Eeghen verder aangewend
zou kunnen worden. ,,Met mijn vrouw praat ik
regelmatig over ‘goede doelen’ stichtingen. Zij is zelf
bestuurslid van het Rotterdams Hulpfonds voor het
Onderwijs. Ook zij wist van haar medebestuursleden
steun te krijgen, met name vanwege de belangrijke
opleidingsfunctie die Excelsior4All vervult. Het
vervoer van leerlingen naar locatie past binnen de
doelstelling van deze Rotterdamse stichting. Het
resultaat was dat een tweede busje aan Excelsior4All
geschonken kon worden.’’
Directe impact.
Zoals Van Eeghen al eerder aangaf was hij voorheen
niet bekend met de activiteiten van Stichting
Excelsiot4All. ,,Excelsior was voor mij voetbal. In
mijn jonge jaren heb ik er zelf ook nog gespeeld.
Ik was me er niet van bewust dat Excelsior ook in
de sociale sfeer zo actief was. Als ik aan schenken
denk, ook buiten Stichting Aelwijn Florisz, probeer
ik altijd een 1 op 1 resultaat te realiseren. Geld aan
grote fondsen schenken spreekt mij minder aan. Ik
wil graag concreet kunnen zien wat het resultaat van
een schenking is of zien dat de schenking een directe
impact heeft. Excelsior4All doet fantastisch werk
in de nabije omgeving. Het zet zich in om mensen
met een achterstand in de maatschappij met zeer
gerichte projecten vooruit te helpen. De bijzonder
praktische manier waarop dat gebeurt, sprak mij
zeer aan.’’
Maatschappelijk actief.
Niet alleen als voorzitter van Stichting Aelwijn Florisz
is Van Eeghen actief. ,,Met mijn bedrijfservaring
en specifieke kennis op financieel gebied kan ik
desgevraagd ook anderen helpen. Ik beschouw dat
als een maatschappelijke plicht. Talent en kennis
die je bezit, kun je niet alleen voor jezelf houden.
Het geeft veel voldoening deze ook aan anderen
beschikbaar te stellen. Ik zal mijzelf nooit opdringen,
maar als er een beroep op mij gedaan wordt dan
verschuil ik me niet.’’
Stichting Aelwijn Florisz.
Stichting Aelwijn Florisz is een middelgrote
Rotterdamse vermogensstichting en werd in 1991
opgericht na een fusie van een viertal andere
stichtingen. De stichting heeft tot doel het
bevorderen van sociaal, medisch en maatschappelijk
werk en voorts alles wat daartoe bevorderlijk kan
zijn in de ruimste zin van het woord. Aanvragen met
een sociaal of maatschappelijk doel dienen de regio
Rotterdam als uitvoeringsgebied te hebben.
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Demi van der Heiden

PROJECTCOÖRDINATOR
EXCELSIOR SCHOOLS
DEMI VAN DER HEIDEN

2019
,,2019 was een goed jaar voor de Excelsior Schools.
We hebben veel gewerkt aan de aanwezigheid op
scholen en dat heeft zijn vruchten afgeworpen.
Steeds meer mensen en scholen weten wat
het project Excelsior Schools inhoudt. In het
begin van het kalenderjaar is het tweede deel
van het schooljaar bezig. Dan is het meestal
het drukst met activiteiten, zoals Scoren voor
Gezondheid. Dat project kunnen wij organiseren
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Projectcoördinator Excelsior Schools
Stichting Excelsior4All
demi.vanderheiden@excelsior4all.nl
010-3138699

RESULATEN EXCELSIOR SCHOOLS
Totaal aantal scholen

31

Totaal aantal
basisscholen

24

Totaal aantal
middelbare scholen

158

mede dankzij verschillende partners, zoals GAAF!
Verhuur. Richting het einde van het jaar is het tijd
voor activiteiten zoals het voorlezen tijdens de
Kinderboekenweek, de workshop anti-discriminatie
(Fair Play) in samenwerking met de Anne Frank
stichting en persconferenties.’’

hebben we een programma gerealiseerd met
zowel een ochtend- als middagprogramma. Op
het sportcomplex van de jeugdafdeling hebben
wij een topdag neergezet en we sloten af in het
Van Donge & De Roo Stadion. De activiteiten
zorgden ervoor dat de kinderen meer dan
voldaan huiswaarts keerden. Tijdens deze dag
hebben wij heel veel kinderen bereikt en bij hen
bewustwording gecreëerd op het gebied van
gezonde levensstijl.’’

Trots
,,Scoren voor Gezondheid is een evenement waar
ik echt met trots op terugkijk. Voor de eerste maal

2020
,,In 2020 is het onze ambitie om structureel de
workshop Vitaliteit op middelbare scholen te

Totaal aantal
leerlingen

16999

Totaal aantal
leerlingen PO

15597

Totaal aantal
leerlingen VO

1402

organiseren. Wij zijn in 2019 bezig geweest met
het neerzetten van de basis van deze workshop,
die we nu al organiseren voor groep 5 van het
basisonderwijs. In 2020 willen wij dit verder
uitrollen. De zichtbaarheid op scholen willen
wij in 2020 ook verder gaan vergroten. Dat is
een geleidelijk proces en de eerste stappen op
dit gebied zijn al gezet. Ook zit er nog wel een
uitdaging op financieel vlak, wij gaan daarom
onderzoeken of we meer inkomstenstromen
kunnen generen voor de Schools. Daarbij is de
verbinding met het bedrijfsleven van cruciaal
belang. Kortom allemaal mooie ambities richting
de toekomst.’’
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FRED DE GEUS

“EEN GOEDE SPIERGEZONDHEID IS
ESSENTIEEL OM TE PRESTEREN EN
OOK VOOR JE VITALITEIT.”

Fred de Geus, werkzaam als Business Developer Manager bij BeLife, houdt zich
voornamelijk bezig met de sporttak binnen BeLife. Als het over sport gaat, houdt Fred
zich onder andere bezig met Excelsior Rotterdam en Team Sunweb wielerploeg. Op het
gebied van gezondheid en vitaliteit hebben BeLife en Excelsior4All sinds afgelopen jaar
de handen ineen geslagen.
Begin van de samenwerking
Het ontstaan van deze samenwerking is best
bijzonder gegaan, vertelt Fred. ,,Wij deden als BeLife
al werkzaamheden op het gebied van performance
en fysiologie bij het eerste elftal van Excelsior. Via
Niels Redert zijn we in gesprek gekomen over het
dames elftal en zo kwamen we bij Excelsior4All. Als
BeLife richten we ons niet alleen op het onderdeel
presenteren als het gaat om sporters, maar houden
we ons ook bezig met vitaliteit.” Voor Niels Redert
een interessant onderwerp, omdat Excelsior4All zich
daar ook mee bezighoudt. De samenwerking is dus
eigenlijk heel natuurlijk ontstaan.’’
Invulling van de samenwerking
De invulling van de samenwerking tussen BeLife en
Excelsior4All is een goed voorbeeld van een mooi
staaltje teamwork. ,,Wij als BeLife doen onder andere
werkzaamheden bij de gemeente Rotterdam op het
gebied van vitaliteit. Die kennis en know how hebben
wij meegenomen in de gesprekken met Excelsior4All.
Vanuit daar hebben we drie mooie workshops op
kunnen zetten en samen verder nagedacht over
de naamgeving van deze workshops. Waarbij we
uitkwamen op voeding, bewegen en levensritme.”,
aldus Fred.
Pilots draaien
Om de workshops zo passend mogelijk te maken
voor de doelgroep, in dit geval de basisscholen,
zijn verschillende pilots gedraaid. Daarvoor werd
gezamenlijk nagedacht over de invulling. ,,Hoe maak
je hem interactief en interessant voor die doelgroep?
Hierover hebben we samen met Excelsior4All veel
gebrainstormd, waarbij ik het leuk vond om te zien dat
er zoveel creativiteit naar boven kwam bij iedereen.
En dan soms zelfs een beetje te veel, waardoor we
alle kanten op schoten. Uiteindelijk zijn we tot drie
workshops gekomen die op elkaar aansluiten en vanuit
daar zijn we de pilots gaan draaien.”
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De pilots zijn in eerste instantie gedraaid bij een
jeugdelftal van Excelsior en daarvanuit naar de scholen.
De doelgroep is namelijk groep 5 van de basisschool.
Fred geeft aan dat het voor BeLife erg leerzaam was,
omdat het een doelgroep is waar ze nog geen ervaring
mee hadden. De items binnen zo’n workshop moest
heel anders ingevuld worden dan gebruikelijk.
Inzichten vanuit de doelgroep
Op de vraag waarom BeLife graag kennis deelt met
de basisschool leerlingen legt Fred de link met de
sportwereld: ,,Vanuit de sport wordt er op gehamerd
dat je veel moet bewegen, je rust moet pakken en
goed moet eten. Dat is eigenlijk niet anders voor
kinderen die gewoon naar school gaan. Vitaliteit is dus
niet alleen in de sport belangrijk, maar eigenlijk altijd.
Daarbij hadden we ook het idee dat de kans er is dat
de kinderen het weer doorvertellen aan hun ouders.”
Op deze manier hoopt BeLife de kinderen op jonge
leeftijd bewust te maken van het belang van vitaliteit.
Zoals eerder aangegeven was BeLife nog niet bekend
met de doelgroep. Door middel van de samenwerking
tussen BeLife en Excelsior4All hebben ze daar meer
inzicht in kunnen krijgen. ,,Met deze doelgroep waren
we inderdaad nog niet bekend. Wij als BeLife hebben
veel trajecten lopen voor volwassenen, maar wat is er
nou mooier dan te beginnen bij de jeugd en daar het
onderwerp vitaliteit al onder de aandacht te brengen.
Zij zijn uiteindelijk degenen die de maatschappij gaan
vormgeven”, aldus Fred.
BeLife is breed gespecialiseerd als het gaat om
gezondheid, vitaliteit en sport en wil dit ook voor
alle doelgroepen aan kunnen bieden. ,,Tijdens de
brainstormsessies zat er al een idee achter om het
breder te trekken. Dus niet alleen groep 5 van de
Excelsior basisschool, maar ook de mogelijkheid om
het door te trekken naar het voortgezet onderwijs.”
Vanuit de middelbare scholen is er ook al interesse
getoond in dit soort workshops. Dit omdat er veel

Fred de Geus
Business development
manager BeLife

middelbare scholen vaak naast of in de buurt van
een supermarkt zitten en de verleiding om een
frikandelbroodje te kopen daardoor erg groot is.
,,Door de eerste stap te zetten op de basisscholen kan
je het makkelijker doortrekken naar de middelbare
scholen”, geeft Fred aan.
De toekomst
In de toekomst zijn er volgens Fred genoeg
mogelijkheden om de samenwerking uit te breiden.
Zo kunnen binnen Excelsior4All voor nog meer
doelgroepenworkshops
worden
aangeboden.
,,Een tijdje geleden zat ik met Ferry de Haan en
toen hebben we het gehad over de mogelijkheden
om workshops te ontwikkelen voor de jeugd van
Excelsior. Deze zullen dan ook iets meer in de
richting zitten van performen en presenteren. Dit
maakt het meer specifiek voor de jeugdelftallen.

voor nodig is om uiteindelijk die wereldvoetballer te
worden.”
Spiergezondheid
Er zit dus veel potentie in de samenwerking voor de
toekomst en er kunnen nog mooie stappen worden
gezet. BeLife is ook bezig met het onderzoek naar
spiergezondheid. Op dit moment richt iedereen zich
voornamelijk op hart en longen, maar volgens Fred
zou het eigenlijk moeten zijn hart, longen en spieren.
,,Een goede spiergezondheid is essentieel om te
presteren en ook voor je vitaliteit. Over dit onderwerp
kom ik graag onze kennis delen aan partijen die daar
interesse in hebben”, sluit Fred af.

We willen dan ook meer de ouders erbij betrekken,
zodat zowel spelers als ouders weten wat er allemaal
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Yuki
Yuki is een online boekhoudplatform waar ondernemers
en accountants elkaar ontmoeten. De ondernemer kan
zijn boekhouding uitbesteden aan de accountants
en administratiekantoren die aangesloten zijn bij het
Yuki platform. ,,De ondernemer kan heel simpel zijn
boekhouding aanleveren en binnen een dag is het
verwerkt. Het slimme Yuki platform zorgt ervoor dat
accountants en administratiekantoren de boekhouding
dagelijks makkelijk kunnen verwerken. Heeft de
ondernemer vragen over zijn boekhouding? Dan kan hij
ze stellen via het Yuki platform. Zo komt boekhouding
en communicatie helemaal samen”, aldus Micha.
Volgens Micha, die Yuki omschrijft als energiek en
persoonlijk, is het bedrijf meer dan alleen een aanbieder
van het online boekhoudplatform: ,,We zijn een team
van gepassioneerde professionals die accountants en
ondernemers helpen om een veranderslag te maken.
Het Yuki platform is enorm belangrijk, maar onze
collega’s die Yuki in de markt zetten, zijn misschien wel
even belangrijk of zelfs belangrijker.”

Micha Smit

Commercieel Directeur
Yuki Software

Micha Smit is al negen jaar werkzaam bij Yuki. Hij is gestart als marketeer bij het
bedrijf en bekleedt inmiddels de functie commercieel directeur. ,,Toen ik startte bij
Yuki zaten we nog op het Delftseplein en waren we met z’n vijftienen. Inmiddels zijn
we actief in Nederland, België en Spanje en hopen we het eind van het jaar richting
de 200 werknemers te gaan.”
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Waarom Excelsior4All?
,,We hadden al een goede relatie met Excelsior, omdat we
een aantal business-seats hebben. Na een presentatie
van één van de directeuren over Excelsior4All werden
we heel enthousiast en konden we ons goed vinden in
de gedachtegang van Excelsior4All.” Het hoofdkantoor
van Yuki is gevestigd in Rotterdam, waardoor ze graag
iets terugdoen voor de maatschappij in de omgeving.
Micha haalt een voorbeeld aan: ,,Wij werven veel jong
talent en hebben veel mensen in dienst die hier uit de
regio komen. We doen ook graag iets voor de mensen
die uit dezelfde regio komen, maar niet bij ons in dienst
zijn. Wat Excelsior4All bijvoorbeeld heel goed doet, is
helpen met een sollicitatieprocedure. Dat vinden wij een
heel gaaf iets en daar helpen wij graag aan mee.”
De invulling van de samenwerking
Naast het stukje financiële ondersteuning dat Yuki doet,
vinden ze het ook belangrijk dat het personeel zich inzet
voor de maatschappelijke projecten van Excelsior4All.
,,We laten ons personeel onder andere voorlezen tijdens
de voorleesdagen op de basisscholen en daarnaast zijn ze
ook betrokken bij het project Playing for Success”, aldus
Micha. Binnen de projecten van Excelsior4All valt het op
dat Yuki zich voornamelijk richt op educatieprojecten.
Micha geeft aan dat die keuze erg snel was gemaakt:
,,Ik heb vroeger altijd op hoog niveau getennist. Op een
bepaalde leeftijd werd het voor mij duidelijk dat het
tennis op professioneel niveau niet haalbaar was. Ik ben
toen verder gaan studeren, maar wist nog niet goed
welke richting mijn passie ging. Tijdens een seminar
kreeg ik een heel gepassioneerd verhaal te horen van een
man die de marketing deed voor Heineken in Amerika.

Ik werd daar zo enthousiast van dat ik dacht: dat wil ik
ook! Dat verhaal van die man is de reden geweest dat ik
marketing ben gaan studeren op HBO-niveau. Graag zou
ik willen zien dat ons personeel van Yuki ook die inspirator
wordt voor die kinderen die net als ik niet direct weten
wat ze moeten met hun studie of leven.’’
Maatschappelijk betrokken
Voor Yuki is het erg belangrijk om maatschappelijk
betrokken te zijn, zo geeft Micha aan. ,,Je kan nog zo
succesvol zijn maar er hoeft maar iets mis te gaan en je
leven staat op zijn kop. Ik heb het geluk dat ik een goede
opleiding heb kunnen volgen en mijn ouders altijd voor
me klaar stonden, maar er zijn genoeg gezinnen in
Rotterdam waar dat niet zo soepel loopt. Doordat die
ouders niet de inspirator kunnen zijn voor hun kinderen,
belanden die kinderen tussen wal en schip. Dan vind
ik het heel belangrijk dat wij als bedrijf die ouders en
kinderen proberen te helpen. Hiervoor nemen wij graag
de tijd omdat wij heel goed beseffen dat die kant van de
medaille ook bestaat.’’
Naast dat Yuki via Excelsior4All maatschappelijk
betrokken is, doen ze nog genoeg andere activiteiten op
dit gebied. ,,Persoonlijke ontwikkeling is voor ons heel
belangrijk. Daarom hebben we bij diverse scholen om
ons heen stageprogramma’s uit staan, zodat leerlingen
kennis kunnen maken met Yuki en een stage kunnen
lopen. Daarnaast zijn we enorm digitaal ingesteld. We
zijn een volledig online platform, waarbij je normaal
met boekhouding stapels papier hebt is dat bij ons
allemaal digitaal. Ook binnen de kantoren proberen we
papierloos te werken.
De accountantskantoren die zijn aangesloten bij Yuki
krijgen een gratis Yuki goede doelen administratie. Op
deze manier kan het aangesloten kantoor op de kosten
van Yuki een goed doel naar keuze steunen. ,,Wij hebben
de luxe dat we een snelgroeiend bedrijf zijn dat we dit
soort zaken kunnen doen en dan vind ik dat je als bedrijf
ook verplicht bent om iets terug te doen”, aldus Micha.
Samenwerking in de toekomst
Micha geeft aan dat Yuki volgend jaar weer om de tafel
gaat om te kijken naar wat de mogelijkheden zijn op het
gebied van ondersteuning. Daarbij wordt ook gekeken
om het project Talentontwikkeling = Topsport op het
gebied van kennis te steunen. Momenteel wordt dat
alleen op financieel gebied gedaan. ,,We zullen kijken
hoe we de samenwerking in de toekomst kunnen gaan
invullen en hoe we de samenwerking voort kunnen
gaan zetten.”
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PROJECTLEIDER
(SPORT)PARTICIPATIE
& LEEFBAARHEID
ANDREAN LOIZIDES

,,Voor de pijler (sport)participatie & leefbaarheid is 2019 goed verlopen. Zo hebben wij vier extra
Excelsior Clinics toegevoegd aan ons aanbod, organiseren wij de Excelsior Street League voor 200
kinderen waarbij burgerschapsvorming centraal staat, zijn wij een pilotproject Excelsior Futsal
League gestart waar de jeugd van 12 tot 16 jaar tweemaal per week kan zaalvoetballen en hebben wij
een Excelsior G-voetbalteam in de Bijzondere Eredivisie elftal omarmd.’’
Verbeteren burgerschapsvaardigheden
,,Het meest trots ben ik op de omvang en voortgang
van de projecten. Wekelijks zijn wij op 30 locaties actief
en daar bereiken we ongeveer 300 personen die door
ons in beweging komen. Wat wij met onze hechte team
realiseren is van grote waarde voor de stad Rotterdam.
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Het is geweldig dat we de burgerschapsvaardigheden
van 300 kinderen verbeteren. Wij geven het goede
voorbeeld en stellen een norm die kinderen de rest van
hun leven kunnen hanteren. Hierdoor hoop je om betere
Rotterdammers te vormen en daar op de lange termijn
ook een betere stad door te realiseren.’’

Andrean Loizides

Projectleider (Sport)participatie & Leefbaarheid
Stichting Excelsior4All
andrean.loizides@excelsior4all.nl
010-3138699

RESULTATEN EXCELSIOR BIJZONDERE EREDIVISIE ELFTAL, EXCELSIOR CLINICS, STREET LEAGUE & FUTSAL LEAGUE
Bijzondere en unieke ervaring als
profvoetballer, die voorheen voor
deze doelgroep onhaalbaar was
(Bijzondere Eredivisie)

Unieke deelnemers
wekelijks (EC)

Totaal aantal unieke
deelnemers (EC)

Unieke deelnemers
met verbetering in
burgerschapsvaardigheden (ESL)

Totaal aantal unieke
deelnemers (EFL)

12

276

700

200

115

0 tot en met 100 jaar
,,We hebben afgelopen jaar ook onderzoek gedaan naar
nieuwe projecten. In maart 2020 starten we met Walking
Football, waarbij 55-plussers elke woensdag sporten en
onder het genot van een kopje koffie kunnen bijpraten. De
verhouding tussen die twee is voor ons minder belangrijk,
als zoveel mogelijk 55-plussers hierbij kunnen aansluiten is
het voor ons geslaagd. Wij willen er met Excelsior4All zijn
voor Rotterdammers van 0 tot en met 100 jaar en Walking
Football is daarom een mooie toevoeging.’’
Ambitie in 2020
,,In 2020 starten we in samenwerking met de gemeente
Rotterdam vier meidenclinics. Dan hebben we 30
wekelijkse momenten waar structureel sporten wordt
aangeboden. De Excelsior Street League mag ook groeien,

maar dat is geen must. De nadruk ligt op het verbeteren
van de burgerschapsvaardigheden. Met de Excelsior Futsal
League draaien we in 2019-2020 een pilot en het zou
mooi zijn als dit project volgend jaar definitief kan worden
toegevoegd. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit gaat
lukken. Jongeren willen voetballen en er is jeugd genoeg.’’
Blik op de toekomst
,,Onze blik is in elk geval gericht op de toekomst. We
hebben veel wensen en zouden graag met het merk,
imago en de kernwaarden van de voetbalclub nog meer
doelgroepen willen bedienen. We moeten echter keuzes
maken in wat we kunnen doen. In dit kader vernemen we
dan ook graag de wensen vanuit de gebieden of partners
en bekijken vervolgens hoe we hier als Excelsior bij
kunnen aansluiten.’’
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SUCCESVERHAAL

GLENN VAN TROOST
Glenn van Troost (24) liep in 2019 stage bij Stichting Excelsior4All. Via
opleidingspartner Hogeschool Rotterdam kwam de derdejaars student
Sportmarketing en Management in aanraking met Excelsior4All en werd hij
werkzaam binnen de stichting. Een unieke rol was weggelegd voor hem als
ondersteunende factor bij de pijlers Sportparticipatie en Leefbaarheid en Reintegratie. Daarom blikken we binnen dit succesverhaal graag terug op zijn tijd
binnen de stichting, zijn persoonlijke ontwikkeling en de toekomst!
“In het derde jaar van mijn opleiding moest ik
opzoek naar een stageplek. Vanuit mijn verleden
ben ik bekend met de stichting dankzij mijn
opleiding Sport en Bewegen bij het Albeda.
Daarnaast kende ik directeur Niels Redert al
toen hij mijn trainer was bij voetbalclub Excelsior
Maassluis. Daar vanuit is het balletje eigenlijk
gaan rollen en ben ik weer terecht gekomen bij
de stichting.
Na een aantal gesprekken met Andrean Loizides
ben ik uiteindelijk aangenomen als stagiair bij
de projecten Talentontwikkeling = Topsport, de
Excelsior Clinics en Excelsior Street League. Een
mooie combinatie omdat je bij beide projecten
onwijs veel kan leren in de praktijk. Het leeraspect
stond bij mij wel hoog op het lijstje, je gaat een
stageperiode in om je door te ontwikkelen en
dat heb ik ook zeker gedaan. Ik vind het daarom
ook mooi dat ik in mijn stage periode terecht ben
gekomen bij een mooie stichting die goed werk
levert voor de Rotterdamse jeugd en volwassenen.
Dat ik aan dat werk een bijdrage heb mogen
leveren ben ik alleen maar trots op.
Mijn stagetijd bestond uit het ondersteunen
van de projecten Talentontwikkeling = Topsport,
de Excelsior Clinics en de Excelsior Street
League. Talentontwikkeling = Topsport is echt
een bijzonder project. Binnen 10 weken maak
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je de dames mee, je ziet ze binnenkomen en
aan zichzelf werken. Om dan eigenlijk een
ontwikkeling te maken waar zij echt iets aan
hebben. Mijn absolute hoogtepunt bij T=T was
dan ook de afsluiting die je meemaakt, dat is
prachtig om te zien. Voor mij gold dat ik bij het
project als ondersteunende factor de dames
begeleidde in hun ontwikkeling, maar dankzij die
werkzaamheden heb ik ook mijzelf kunnen door
ontwikkelen.
Bij de Excelsior Clinics en de Excelsior
Street League heb ik een onderzoeksvraag
meegekregen hoe de naamsbekendheid van
de Excelsior Street League kan worden vergroot.
Een mooi vraagstuk waar ik mij de afgelopen
tijd veel onderzoek heb naar gedaan. Hier zijn
uiteindelijk een aantal mooie opties uitgekomen
waar de stichting profijt van kan hebben. Die
hoop ik ook toe te kunnen passen in de toekomst.
Want als we het over de toekomst hebben dan
ga ik natuurlijk terug naar school binnenkort.
Dat betekent echt niet dat ik volledig afscheid
ga nemen van de stichting. Want na wat
gesprekken met Andrean biedt de stichting mij
graag een contract aan om verbonden te blijven
bij de Clinics en Street League. Een blijk van
waardering waar ik ongelofelijk blij mee ben en
trots op kan zijn!”
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Jeroen van Galen

PROJECTCOÖRDINATOR
(SPORT)PARTICIPATIE &
LEEFBAARHEID
JEROEN VAN GALEN

,,Als ik terugkijk op 2019 hebben we twee mooie halve seizoenen gedraaid met zowel de Excelsior
Street League als de Excelsior Clinics. We hebben met deze projecten veel kinderen bereikt, en
mooie toernooien, workshops en buurtbijdrages georganiseerd die een bijdrage hebben geleverd
aan de ontwikkeling van de kinderen. Dit alles hebben we kunnen realiseren door hard werken en
veel werving om beide projecten nog bekender te maken bij de doelgroep.’’
30

Projectcoördinator (Sport)participatie & Leefbaarheid
Stichting Excelsior4All
jeroen.vangalen@excelsior4all.nl
010-3138699

RESULTATEN EXCELSIOR CLINICS EN STREET LEAGUE
Unieke deelnemers wekelijks (EC)

276

Totaal aantal unieke deelnemers (EC)

700

2019
,,In 2019 hebben we er bovendien voor gekozen om de leeftijden
van deelnemers aan de Excelsior Street League te veranderen.
Van de groepen 7, 8 en de 1e en 2e klas naar de groepen 6,7 en 8
van het primair onderwijs. Deze wijziging is doorgevoerd omdat
de werving bij Excelsior is komen te liggen en we hier kaders
in hebben moeten stellen. Gelukkig werpt deze aanpassing zijn
vruchten af en zien we het aantal deelnemers groeien.’’
16 locaties
,,Ik ben trots op het feit dat wij bij de Excelsior Clinics vier
nieuwe pleinen hebben opgenomen in ons programma. We
zijn gegroeid van 12 naar 16 pleinen en allemaal worden ze
hartstikke goed bezocht. Voor de Excelsior Street League
hebben we meer structuur kunnen krijgen in de opkomst, de
vaste teams, de buurtbijdrages en het resultaat, Je ziet dat onze

Unieke deelnemers met verbetering in
burgerschapsvaardigheden (ESL)
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inspanningen hun vruchten afwerpen. Waar ik ook trots op
ben, is dat we Youssef, een deelnemer van de Excelsior Clinics
en Excelsior Street League, via TOS een bijbaan hebben kunnen
aanbieden. Zo heeft hij een bijbaantje in de wijk en helpt hij ons
tijdens de activiteiten.’’
Ambities
,,Natuurlijk hebben we ook ambities. Eén daarvan is het
daadwerkelijk organiseren van Excelsior Meiden Clinics.
We zijn daar al langer over in gesprek met onder andere de
gemeente Rotterdam, maar in 2020 mogen we deze clinics
daadwerkelijk gaan organiseren. Daarnaast willen we ook de
stijgende lijn doorzetten die we in 2019 ingezet hebben. Met
meer kinderen op de pleinen, meer teams bij de toernooien en
meer buurtbijdrages, zodat we nog meer kunnen werken aan
het verbeteren van de burgerschapsvaardigheden.’’
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SUCCESVERHAAL

YOUSSEF SINNA

Youssef Sinna (14) is al langer te vinden op de pleintjes als deelnemer aan de
Excelsior Clinics en de Excelsior Street League. Hij staat bekend als sfeermaker,
altijd in voor een gesprek en betrouwbaar. Youssef viel al een tijdje op bij
projectcoördinator Jeroen van Galen en daarom besloot hij met hem in gesprek
te gaan. Uiteindelijk werd Youssef als jongste ‘medewerker’ toegevoegd aan
het team van Excelsior4All.
,,Ik doe al een paar jaar mee aan de Excelsior
Clinics en Excelsior Street League, voornamelijk
op de pleintjes in Rotterdam Noord en Kralingen
Crooswijk. Bij de Excelsior Street League heb ik
het afgelopen jaar geholpen met klusjes. Ook
zet ik de teams aan om mee met doen met de
buurtbijdrages. Nu heb ik een bijbaantje via
het zakgeldproject van TOS bij Excelsior. Ik help
Jeroen bij de Street League, fluit wedstrijden, ben
aanwezig op de pleinen en zorg dat de jongens in
de buurt naar het juiste plein komen. Ik ken de
deelnemers vrijwel allemaal, dat maakt het alleen
maar gemakkelijker. Voor mijn werkzaamheden
heb ik van Jeroen een trainingspak van Excelsior
gekregen, zodat ik herkenbaar ben.’’
Projectcoördinator Jeroen van Galen heeft
Youssef de afgelopen tijd zien groeien: ,,Hij is een
mooi voorbeeld van waar wij mee bezig zijn met
de Excelsior Street League; het verbeteren van de
burgerschapsvaardigheden van deelnemers. In
het begin had ik echt mijn handen vol aan hem,
maar inmiddels is hij een jongen die zich op een
positieve manier inzet voor de projecten.’’ ,,Na
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de leeftijdsverandering bij de Excelsior Street
League mocht hij eigenlijk niet meer mee doen.
Omdat hij graag wilde blijven komen, hebben wij
besloten dat hij ons kon komen helpen. De kleine
taken zoals hesjes uitdelen, banners ophangen,
teams maken, muziek regelen en jongens
naar het goede plein sturen. Daarnaast fluit
hij wedstrijden samen met medewerkers om
te oefenen en te groeien. Ook corrigeert hij de
jongens omdat hij ze kent. Ik ben trots hoe hij zich
heeft ontwikkeld en blij met de samenwerking
met Atilla Nazligul van TOS, omdat Youssef het
zakgeld project bij ons mag invullen!’’
,,Het is echt leuk om Jeroen te helpen’’, zegt
Youssef. ,,Ik zit in het eerste leerjaar van de
Praktijkschool Accent in Rotterdam West en
voetbal ik zelf ook. Later wil ik voetbaltrainer
worden, dus kan ik nu alvast zien wat daar
allemaal bij komt kijken. Ik weet dat de Excelsior
Street League niet alleen draait om voetbal,
maar ook om het gedrag van de deelnemers.
Ik leer hier veel van en kijk uit naar de rest van
het seizoen!’’
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PARTNERINTERVIEW

Willem Groenendijk
Rabobank Rotterdam
Rayondirecteur Capelle aan den IJssel &
Rotterdam Oost, Kralingen, Crooswijk

RABOBANK ROTTERDAM

Willem Groenendijk heeft als Rayondirecteur van Rabobank
Rotterdam de leiding over de gebieden Rotterdam centrum,
Kralingen-Crooswijk, Capelle aan den IJsel en Rotterdam-Oost.
Mooie gebieden binnen de stad waarin zowel maatschappelijk
als in de vraagstukken veel diversiteit is. In het afgelopen jaar
hebben Rabobank Rotterdam en Excelsior4All de handen
ineengeslagen om Rotterdam samen sterker te maken.
De missie van de bank luidt: ‘Samen de stad sterker
maken met Rabobank Rotterdam’. ,,Dat doen wij
door bij te dragen aan het welzijn en de welvaart
van Nederland’’, begint Willem Groenendijk. ,,Wij
hebben als Rabobank vier thema’s uitgerold:
ondernemerschap, zelfredzaamheid, vitale woon- en
leefomgeving en duurzaamheid/innovatie. Binnen het
thema zelfredzaamheid zetten we ons onder andere
in via de projecten Excelsior Street League en het
Doeboek van Playing for Success.’’
Zelf houdt hij zich voornamelijk bezig met de
coöperatieve kant van de bank, maar daarnaast
is Groenendijk werkzaam voor de commercie; de
coöperatie en de community dus. ,,We bouwen graag
een community om met elkaar de verbinding te
leggen en met elkaar aan de stad te bouwen. Wij willen
bijdragen aan de groei die Rotterdam doormaakt.’’
Excelsior4All kreeg onder meer steun van Rabobank
Rotterdam voor de Excelsior Street League. ,,Buiten
de maatschappelijke kant, dus door die jongeren te
benaderen en warm te maken voor voetbal, lever je
echt een bijdrage aan de samenleving. Wij kijken als
bank vaak door een financiële bril en willen daar graag
iets mee doen. Zo kijken wij bij dit project naar de
21-eeuwse vaardigheden, die iemand nodig heeft om
later succesvol te zijn in studie of werk. Daar kan sport
een bijdrage aan leveren.’’
Binnen de Street League worden ook workshops
georganiseerd en de Rabobank levert hier een
bijdrage aan: ,,Wij proberen jongeren die meedoen aan
de Street League financieel vaardiger te maken. Dan
moet je denken aan de basale kant van het geld, dus
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geef niet meer uit dan dat je binnen krijgt. Een simpel
voorbeeld, maar wel heel belangrijk.’’
In principe ondersteunt Rabobank projecten met ‘een
kop en een staart’, dit doet de bank eenmalig en voor één
jaar. ,,Aan het eind verwachten wij een terugkoppeling
van hoe het is gegaan. Wij doen dit zo omdat wij niet
weten wat volgend jaar onze winst is en welk bedrag
kan worden gereserveerd.’’ Daarom kijkt Rabobank
Rotterdam ook naar andere pijlers van Excelsior4All,
zoals re-integratie. ,,Dat is voor ons interessant, omdat
jullie al zo’n traject met dames hebben gedaan en op het
punt staan om een programma met mannen te starten.’’
Een ander belangrijk thema voor Rabobank is
‘zelfredzaamheid’. Onder dit thema vallen de
onderwerpen werk, jongeren naar stage en mensen

met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk leiden.
Groenendijk vindt het mooi dat je sport als middel
kunt gebruiken als laatste zetje in de goede richting:
,,Bepaalde disciplines bijbrengen, zoals op tijd naar bed
en gezond ontbijten. Eigenlijk weer die basale dingen.
Wij willen mensen verbinding met elkaar laten maken
en vanuit daar elkaar sterker maken.’’
De Rabobank voelt zich verantwoordelijk voor de
maatschappij en draagt graag een steentje bij.
Daarnaast vinden zij wederkerigheid belangrijk: ,,Wij
hebben liever dat er na een project word gezegd ‘Mede
mogelijk gemaakt door de Rabobank’ in plaats van
jezelf op de borst te kloppen.’’ De stad vooruit helpen
doet de Rabobank dan ook graag samen met anderen.
,,We zeggen bij de Rabobank dan ook altijd ‘growing a
better world together’.’’
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Berkay Celik

Projectcoördinator (Sport)participatie & Leefbaarheid
Stichting Excelsior4All
berkay.celik@excelsior4all.nl
010-3138699

PROJECTCOÖRDINATOR
(SPORT) PARTICIPATIE
& LEEFBAARHEID
BERKAY CELIK

,,In 2019 ging Excelsior4All van start met het nieuwe project Excelsior Futsal League. Voor mij
betekende dit dat ik definitief in dienst kon treden bij de stichting. Daar waar ik in het verleden
al een paar uur in de week actief was voor Excelsior4All bij verschillende projecten, werd ik dat
nu voor bijna de gehele week.’’
36

RESULTATEN EXCELSIOR FUTSAL LEAGUE
Unieke deelnemers wekelijks (EFL)

75

Vaste progammering
,,Voor jongeren is er geen vaste zaalvoetbalprogrammering in Rotterdam, terwijl daar wel
behoefte aan is. Uit de start van de Excelsior
Futsal League blijkt dat ook, want de activiteiten
in Schuttersveld werden vanaf het begin meteen
drukbezocht. Daarom vind ik het ook mooi dat wij
deze behoefte hebben opgevuld. Zeker als je kijkt
naar de deelnemers, dat zijn voornamelijk jongens
van het voortgezet onderwijs klassen 1 en 2. Als je
die kinderen op locatie krijgt, dan weet je ook dat je
de echt intrinsiek gemotiveerde deelnemers hebt.’’
Competitievorm
,,We hebben bij (sport)participatie en leefbaarheid

Totaal aantal unieke deelnemers (EFL)

115

breed gekozen om een onderscheid te maken
tussen primair en voortgezet onderwijs. We
merkten namelijk dat de kinderen van het
voortgezet onderwijs het leuker vonden om in de
zaal actief te zijn in plaats van op de trapveldjes.
Op maandag en dinsdag hebben wij nu al rond
de 80 deelnemers. Wij hebben uiteraard de
ambitie om dit te verhogen naar minimaal 100
kinderen die structureel wekelijks sporten tijdens
de Excelsior Futsal League. Daarnaast zouden
we graag een competitievorm met contributie
invoeren, en bekijken we de mogelijkheden om
deze vorm in meerdere gebieden uit te voeren.
Een mooie ambities voor 2020!’’
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Lars van Helden

Coördinator Maatschappelijk Partnerships
Stichting Excelsior4All
lars.vanhelden@excelsior4all.nl
010-4046041

INTERVIEW

LARS VAN HELDEN
Stichting Excelsior4all heeft op personeelsgebied afgelopen jaar een aantal
nieuwe gezichten mogen verwelkomen, waaronder Lars van Helden. Als
coördinator maatschappelijke partnerships versterkte hij Excelsior4All om het
bedrijfsleven te verbinden met de stichting, maar ook om termen als SROI
bekender te maken bij deze bedrijven.
,,In het begin was ik vooral bezig met het leren
kennen van de stichting, haar projecten en mijn
nieuwe collega’s. Dat betekende veel inlezen,
meelopen met projecten en spreken met
collega’s. Ik houd mij binnen mijn functie bezig
met verschillende vraagstukken, waaronder de
verbinding met het bedrijfsleven. Daarnaast geldt
voor mij dat ik mij aan het specialiseren ben op
het gebied van Social Return On Investment
(SROI). Een complex gebied, maar dit thema is wel
extreem belangrijk voor de stichting.’’
,,Wat ik ook mooi vind, is dat de eerste verbindingen
met het bedrijfsleven gelegd zijn. Een voorbeeld
daarvan is Eldon Dakbedekking. Zij wonnen
onlangs een aanbesteding, maar wisten eigenlijk
niet hoe zij het SROI gedeelte konden invullen.
Dan is het mooi dat wij deze kennis in huis hebben
en daarnaast het platform bieden voor SROI en de
invulling daarvan. Wij zijn eigenlijk de verbindende
factor tussen een bedrijf en de Rotterdammers.
Dat is althans waar wij naar streven.’’
,,In 2019 zijn we begonnen om onze partners meer
te betrekken bij de stichting door middel van
kleinschalige bijeenkomsten en ontbijten. Daar
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gaan we in 2020 mee verder. Partners kunnen
elkaar daar ontmoeten en met elkaar in gesprek
gaan om kennis uit te wisselen. Ook zoeken wij
in 2020 meer de verbinding met commerciële
partijen. Niet alleen vanuit het SROI vraagstuk,
maar ook vanuit MVO activiteiten. Mijn focus lag
daarom in het begin op het in kaart brengen van
de omgeving waarin wij ons bevinden. Daarna
willen we onderzoeken of er samenwerking
mogelijk is met bedrijven in onze omgeving.
Mocht dit zo zijn, dan verbinden we deze bedrijven
graag aan Excelsior4All.’’
,,Het begin van 2020 is ook al redelijk volgepland,
dus we zijn op weg om deze ambities te
verwezenlijken. De samenwerkingen die we
aangaan met bedrijven zijn duurzaam, dus voor
een langere periode en beide partijen hebben er
profijt van. Maar het hoofddoel is uiteraard om
Rotterdam mooier te maken!’’
Mocht u als lezer of bedrijf ook geïnteresseerd zijn
om de Rotterdammer te helpen of meer te weten
te komen over SROI en de invulling daarvan, dan
ga ik graag met u in gesprek onder het genot van
een kop koffie!

39

Jaarverslag 2019

WILCO VAN HUIZEN

“WANNEER JE ERGENS NIEUW
AANSLUIT, MOET JE WETEN
WAT ER ALLEMAAL SPEELT.”
Wilco van Huizen is sinds
kort actief voor Stichting
Excelsior4All. De private
bankier, werkzaam bij Bank ten
Cate & Cie, wil op persoonlijke
titel iets terug doen voor de
maatschappij. Hij vindt dat
hijzelf een maatschappelijke
bijdrage moet leveren aan de
stad waar hij woont. Nadat
hij zich op zakelijk gebied
had aangesloten bij de mooie
businessclub van Excelsior,
kwam hij ook in contact met
Excelsior4All.

Jaarverslag 2019

Meer willen doen voor de
Rotterdamse maatschappij
Voordat Wilco zich bij Excelsior4All aansloot,
zette hij zich al in op maatschappelijk vlak. Zo
geeft Wilco aan dat hij voorheen één keer in de
week een 12 jarige jongen bij een Rotterdamse
stichting begeleidde. Hiermee voerde hij
gesprekken om hem zo zijn talenten te laten
ontdekken. Na dit een tijd te hebben gedaan,
vond Wilco dat hij te weinig impact maakte
en wilde hij nog meer gaan betekenen voor
de Rotterdamse maatschappij. ,,Nadat ik
de presentatie van Niels had gezien waarin
duidelijk naar voren kwam wat de impact is van
de projecten van Excelsior4All, werd ik daar erg
enthousiast van. Het inspireerde mij om kennis
te maken met Excelsior4All”, aldus Wilco.
Kennismaking met
Excelsior4All
,,Wanneer je ergens nieuw
aansluit,
moet
je
weten
wat er allemaal speelt”, is
volgens Wilco één van de
belangrijkste punten. Dit gaf
hij dan ook gelijk aan bij het
kennismakingsgesprek. Wilco
zelf noemt het met je voeten
in de klei staan. ,,Als je als iets
wil
vertegenwoordigen
of
uitdragen, dan moet je weten
waar het om draait en wat er
allemaal gebeurt. Daarom ben
ik ook een kijkje gaan nemen bij
de verschillende projecten van
Excelsior4All.’’
Meelopen met de projecten
Wat
hem
het
meest
is
bijgebleven, is het project op een
school in Kralingen-Crooswijk.
Op de vraag wat hij van het
project vond, reageerde Wilco
volmondig met: ‘Fantastisch!’.
Tijdens dit project kwam
voormalig spits van Excelsior
Dennis Eckert langs om een
aantal vragen van de kinderen
te beantwoorden. Wat hem het
meest opviel was dat wanneer
de spits aan het woord was, dat
iedereen aandachtig luisterde
en het muisstil was in het lokaal.
Wilco, die naast de directeur zat,
vroeg hem of de kinderen altijd
zo aandachtig luisterden. De
directeur gaf lachend aan dat
dit helaas niet vaak gebeurde.
,,Voor mij was dit een mooie
bevestiging dat je eigenlijk al
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met iets kleins heel veel kunt betekenen voor
die kinderen.’’ Daarnaast vond hij het mooi
om te zien in wat voor beleveniswereld de
kinderen zitten. ,,Een speler van Excelsior die
het zelfde wordt behandeld als bijvoorbeeld
een Cristiano Ronaldo. Wanneer Dennis
Eckert aangaf maar één auto te hebben en
dat dit geen Lamborghini was, waren de
kinderen toch wel verbaasd.“
Goede indruk van de projecten
Door
meegelopen
te
hebben
met
verschillende projecten heeft Wilco echt
kunnen zien wat voor bijdrage Excelsior4All
levert aan de samenleving. Wilco gaf aan dat
hij het mooi vindt om te zien dat het bij alle
projecten draait om normen en waarden.
Als voorbeeld noemt hij de Excelsior Clinics.
De kinderen kunnen de meeste punten
verdienen met het laten zien van hun normen
en waarden. ,,Dus voor elke wedstrijd elkaar
een handje geven en achteraf het veldje
weer netjes achterlaten.” Volgens Wilco zijn
dit principiële basis dingen die niet voor alle
kinderen vanzelfsprekend zijn. ,,Kleine dingen
die een grote impact hebben. Fantastisch om
te zien en voor mij de belangrijkste reden dat
ik Excelsior4All een warm hart toe draagt!’’
De toekomst van Excelsior4All
Wilco geeft aan dat hij al druk bezig is met
de toekomst van Excelsior4All. ,,Ik heb met
Niels al gesprekken gevoerd over wat ik
nog meer voor Excelsior4All kan betekenen.
Met de zakelijke contacten die ik opdoe
met mijn werk als private bankier denk ik
dat ik nog meer impact kan uitoefenen
op Excelsior4All’’, aldus Wilco. ,,Het idee
kwam na het lezen van de ambitie van
Excelsior4All: er willen zijn voor mensen van
0 tot 100+. Hiervoor zijn meer handjes en dus
meer financiële middelen nodig. Aan het
stukje financiële middelen wil ik graag mijn
steentje bijdragen. Mede doordat ik veel
zakelijke contacten heb, besefte ik dat ik op
dat gebied zeker wat voor de stichting kan
betekenen.’’
Geïnspireerd zijn door de autorally van zijn
huidige werkgever wil Wilco dit concept ook
gebruiken om zo meer naamsbekendheid te
geven aan Excelsior4All. ,,Waar de autorally
bij mijn werkgever meer om plezier draait,
wil ik bij deze autorally het goede doel,
Excelsior4All als belangrijkste pijler inzetten.’’
Wilco geeft aan dat hij zichzelf twee jaar
de tijd geeft om tot de autorally te komen,
waarbij het daarna een repeterend karakter
zou moeten krijgen. Wilco hoopt hiermee
dat dit bijdraagt aan de bekendheid onder
de Rotterdammers!
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EXCELSIOR4ALL DANKT ALLE MAATSCHAPPELIJKE
PARTNERS, SUPPORTERS, VRIENDEN, FONDSEN,
BESTUUR EN RAAD VAN ADVIES VOOR HUN STEUN
GEDURENDE HET JAAR 2019.

FONDSEN

Maasmond B.V.

Fonds DBL

Mansveld Totaal Vastgoedonderhoud

Van Beek – Donner stichting

Meesters Assurantiën B.V.

Erasmus stichting

Mr. O.E. de Witt Wijnen Praktijk B.V.

Stichting Hulpfonds voor het Onderwijs

MAATSCHAPPELIJKE PARTNERS

Rotterdam Sportsupport

MSR Verhuur V.O.F.

Stichting Job Dura Fonds

A. de Jong Groep

STONE

Nox People Holding

Rotterdam vrouwenfonds

Albeda College

Studio Nul

Nsecure B.V.

Sint Laurensfonds

Beercoo Schoonmaakgroep

Youcar

Perfect Groep B.V.

Stichting Aelwijn Florisz

Coca Cola Nederland B.V.

ZPRESS

Profs4Security

Stichting Elise Mathilde Fonds

Provoost Management

Stichting Hendrik Backers

DHL
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Installatiebedrijf Zondervan B.V.

Fujitsu

VRIENDEN

Quooker

Stichting Kinderfonds

Gemeente Rotterdam

A. de Jong B.V.

R.P.M. de Kuyper

Stichting Kinderpostzegels

Havensteder

Aboriginal marketing B.V.

RCS International Transport and Forwarding

Stichting Kinderzorg Rotterdam

Hogeschool Rotterdam

Autobedrijf Spiering B.V.

Rent a Butler

Stichting Rabobank Rotterdam Fonds

Mazars

Azet Trading B.V.

Ros Accountancy

Stichting Steunfonds jeugdbescherming Rotterdam

Rabobank Rotterdam

Baker Tilly Berk N.V.

Schot Accountants & Adviseurs

Stichting van Ommeren – De Voogt

Rotterdam School of Management

BeGlobal Promotions

Snelle Vliet Touringcars B.V.

Stichting Bevordering van Volkskracht

Tien Producties

Benevia

Ten Hoopen Jonker Fresco advocaten

Stichting Zabawas

Yuki

Binnenmaas Groep B.V.

Tinex Complete Service

Stichting Zonnige Jeugd

Binnenstebuiten groei & ontwikkeling

Van Arkel Gerechtsdeurwaarders B.V.

van Cappellen stichting

SUPPORTERS

CentiChem B.V.

Van Kessel Ventilatie B.V.

Verhagen stichting

BeLife

De Gier wonen

Van Lanschot Bankiers N.V.

Vinci Foundation

BMW Dubbelsteyn

De Kreek Transport B.V.

Van Leeuwen Autobedrijf B.V.

DSW Zorgverzekeraar

DEWERF.com

Van Zon Consultancy B.V.

BESTUUR

Excelsior hospitality & Events

DVDW

Verkerk Groep

Eric Verwey – Voorzitter

Hotel New York

Een Veilig Gevoel B.V.

Verwey Vastgoed B.V.

Otto de Witt Wijnen – Penningmeester

I am Luigi

Eticoll Zelfklevende Etiketten B.V.

Vorm en Decor Atelier

Ferry de Haan – Secretaris

Lions Club Hillegersberg

Familie Doeve

W. de Jong

Room to Grow

FvA Holding B.V.

Wesseling Transport B.V.

Rotary Club Kralingen

Hoveniersbedrijf R.A. van der Lee

Bob de Kuyper

Rotary Stad Rotterdam

I Am Luigi B.V.

Ivo van Opstelten

RAAD VAN ADVIES
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DANKWOORD

NIELS REDERT
2019 was een mooi jaar voor de stichting. Terugkijkend wil ik alle partners, betrokken, vrijwilligers
en studenten bedanken voor hun inzet. Dankzij deze inzet hebben wij ons kunnen inzetten voor de
deelnemers aan onze projecten. Wij geven onze deelnemers een steuntje in de rug en zodoende
krijgen zij een beter toekomstperspectief. Met drie vaste nieuwe medewerkers - Berkay Celik,
Bo Pernet en Lars van Helden - hebben wij weer geïnvesteerd in expertise en daarmee ook in de
kwaliteit van onze projecten. Dat streven geldt ook voor 2020 en die ambitie hopen wij te realiseren.
MVO Ontbijt
Als ik stil sta bij de evenementen van 2019, dan ben
ik heel erg content met ons best bezochtste MVO
Ontbijt ooit. Wij mochten die ochtend 220 partners
verwelkomen en hadden scheidsrechter Danny
Makkelie als gastspreker. Ook hebben wij door het
organiseren van ontbijtsessies en bijeenkomsten
getracht
partners,
gemeente
en
bedrijven
meer bij elkaar te betrekken. Op het gebied van
zichtbaarheid hebben wij in 2018 al nadrukkelijk
stappen ondernomen, maar afgelopen jaar hebben
we die lijn doorgetrokken. Zo hebben wij op onze
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socialmediakanalen een maandelijks journaal, waarin
wij in samenwerking met onze productiepartner Tien
Producties een update geven over onze activiteiten.
Ook de investering in het SROI geheel heeft zijn
vruchten afgeworpen en dat hopen wij in 2020 door
te trekken.
Samenwerking Excelsior Rotterdam
Iedereen die terugkijkt op 2019, weet dat het sportief
een rampjaar is geweest voor Excelsior. Met de
degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie kwam
een eind aan vijf mooie jaren Eredivisie. Ondanks

Niels Redert
Directeur Stichting Excelsior4All
info@excelsior4all.nl
010-3138699

de degradatie hebben wij stappen gezet in onze
samenwerking. Bij Excelsior Rotterdam staat actief zijn
op maatschappelijk gebied hoog in het vaandel en het
is prachtig dat wij dat gezamenlijk kunnen uitvoeren. De
samenwerking is uitstekend en in het afgelopen jaar zijn
beide partijen alleen maar dichter bij elkaar gekomen.

voor mannen van Talentontwikkeling = Topsport zit in
de afrondende fase en wij hopen hier medio maart 2020
mee te beginnen. Binnenkort hopen we bovendien
informatie te kunnen verschaffen over een vernieuwde
website, waarover wij in gesprek zijn met een nieuwe
partner.

Voortzetting in 2020
Voor 2020 zijn wij in elk geval van plan om de huidige
projecten door te zetten en te verbeteren. Wij moeten
geen genoegen nemen met de behaalde resultaten,
maar onszelf uitdagen om dit verder te verbeteren.
Daarnaast zijn we aan het onderzoeken om in de
toekomst nieuwe projecten te ontwikkelen. Binnen de
ambitie 0 tot en met 100 zijn wij druk bezig met Excelsior
Walking Football, zodat ook de doelgroep 55+ wekelijks
actief kan bewegen. Ook zijn we druk in overleg over
het nieuwe project Football Memories. Wij willen
ouderen die last hebben van dementie koppelen aan
voetbalherinneringen. De ontwikkeling van de tranche

SROI
In 2020 willen we bovendien nog meer verbinding
zoeken met het bedrijfsleven en de fondsenwervende
partijen. Ook de samenwerking met de Gemeente
Rotterdam is goed, we gaan er echter tijd en energie
insteken om dit nog verder te verbeteren. 2020 brengt
ons hopelijk ook een nieuw bestuurslid. Na het vertrek
van Wouter Gudde is de zoektocht gestart naar een
nieuwe kandidaat. Deze positie is echter nog niet
ingevuld. Hopelijk kunnen wij daar zo spoedig mogelijk
meer duidelijkheid over verschaffen. Ik denk dat 2020
een heel mooi jaar kan worden, wij willen er ook dit jaar in
elk geval weer zijn voor zoveel mogelijk Rotterdammers!
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