
 

  

#samensterk #samennaareensuccesvolletoekomst 

 

Beste partners, 

 

         Samen staan we sterk           

 

Zoals in ons eerdere bericht genoemd heeft Stichting Excelsior4All besloten om alle maatschappelijke 

programma’s en projecten tot en met 1 juni uit te stellen vanwege het Coronavirus. Dat betekent niet dat we stil 

zitten, maar juist op een andere manier aan de slag gaan met onze deelnemers om zo impact te creëren. 

Uiteraard volgen wij hiervoor de richtlijnen die gesteld zijn vanuit het RIVM. 

Excelsior4All presenteert met trots het jaarverslag! 
Het jaar 2019 was een mooi jaar voor Stichting Excelsior4All. In het achtste jaargang hebben wij de gerealiseerde 

resultaten van 2018 doorgetrokken en nog meer impact kunnen genereren in de regio Rotterdam. Deze impact 

kunnen wij niet generen zonder de betrokkenheid en samenwerking van onze partners en betrokkenen. Stichting 

Excelsior4All heeft deze resultaten verwerkt in een jaarverslag. Dit jaarverslag zijn wij op dit moment aan het 

versturen naar alle partners en betrokkenen om hun zowel te bedanken voor de samenwerking alsmede een 

inzage te geven in de behaalde resultaten. Wij kunnen tevreden terugkijken op 2019, maar er ligt ook nog 

voldoende werk om de maatschappelijke programma’s en projecten te verbeteren en de kwaliteit te verhogen.  

Sportparticipatie & Leefbaarheid 
De Excelsior Clinics, Excelsior Street League, Excelsior Futsal League, Walking Football en het G-voetbal 

hebben geen uitvoering, maar doormiddel van onze social mediakanalen bereiken wij onze deelnemers en 

kinderen. Voor alle deelnemers en kinderen hebben wij enkele video’s opgenomen met daarin verschillende 

challenges. Met deze challenges willen wij onze doelgroep stimuleren om thuis (binnen of buiten) mee te doen en 

zowel lichamelijk als geestelijk actief te blijven. Tevens willen wij via onze social mediakanalen betrokkenheid 

behouden van onze doelgroep en ze op gepaste wijze te stimuleren tot een gezonde leefstijl. Daarnaast hebben 

wij in samenwerking met DOCK (Kralingen-Crooswijk) een online FIFA 20 toernooi opgezet, waarin onze 

deelnemers en kinderen vanuit huis aan konden deelnemen. Met dit toernooi wilde wij ze stimuleren en 

informeren over een gezonde leefstijl en een goed dagritme. Ook zijn medewerkers op pad gegaan, zijn er 

verschillende lespakketten en gadgets langs gebracht en hebben we de hotspots bezocht om te zien of we 

kinderen/jongeren treffen. Als wij ze zagen, hebben wij geïnformeerd zo veel mogelijk binnen te blijven en in een 

aantal gevallen een bal gegeven, zodat ze thuis aan de slag kunnen met de challenges. Binnen de pijler 

sportparticipatie en leefbaarheid blijven wij constant onderzoeken op welke wijze wij onze deelnemers en 

kinderen kunnen blijven activeren en stimuleren.  

Educatie 
Binnen de pijler educatie zitten wij ook niet stil en houden wij doormiddel van onze social mediakanalen contact 

met onze doelgroep. Ook gebruiken wij de video’s met daarin de verschillende challenges om de kinderen te 

stimuleren om thuis (binnen of buiten) mee te doen en zowel lichamelijk als geestelijk actief te blijven. Het project 

de Excelsior Schools heeft op dit moment geen uitvoering, maar om toch iets op educatiegebied bij te dragen 

organiseren wij via het Instagram account van Excelsior4All live persconferenties met een speler/speelster van 

Excelsior Rotterdam. Hiermee willen wij de leerlingen stimuleren om actief te blijven en zichzelf te ontwikkelen op 

het gebied van taal. Binnen Playing for Success Excelsior hebben wij op digitale wijze de oudergesprekken voor 

de kinderen uit tranche 2 gevoerd en hebben de leerlingen een digitale les gevolgd. Tevens gaan wij in de week 

van 13 april starten met Playing for Success digitaal. Dit betekent dat de kinderen van tranche 3 de lessen gaan 

volgen via het digitale programma Zoom. Bij deze lessen worden de studentes ook betrokken en zullen we de 

kinderen actief betrekken op sociaal en emotioneel gebied. Als laatste blijven wij de kinderen continue stimuleren 

om thuis opdrachten uit voeren in het Excelsior doeboek en zal het contact met de scholen blijven doorlopen. 
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Re-Integratie 
Talentontwikkeling = Topsport is ook via de digitale wijze actief. De 1 op 1 coaching gaan via conference calls, 

skypegesprekken, chats en digitale opdrachten. De groepssessies vinden plaats via de videochat. Een mooie 

koppeling is dat onze betrokken partners ook via de videochats workshops geven aan de groepen. Vanuit 

Stichting Excelsior4All doen we er alles aan om de nodige ondersteuning te bieden, zodat de deelnemers vanuit 

huis kunnen blijven sporten. Onze sportinstructeurs hebben een videoserie van ExcelsiorFit4All @ home 

opgenomen om onze deelnemers vanaf volgende week te voorzien van woonkamerworkshops. Deze video’s 

worden gedeeld via onze social mediakanalen. Zo hopen wij een positieve impact te hebben op de persoonlijke 

ontwikkeling, doorstroming naar werk en/of opleiding. 

Voorbeelden van de activaties 
Zoals eerder genoemd bereiken wij onze deelnemers en kinderen via online platformen.  
Hieronder volgen een aantal voorbeelden en vinden jullie de links naar onze social  
mediakanalen, waar de video’s en challenges op te zien zijn.  
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Links naar de social mediakanalen 

Hieronder volgende de namen en de links naar onze social mediakanalen waar wij actief zijn. 

 

Excelsior4All algemeen  

Kanaal Naam Link 

Facebook Excelsior4All KLIK HIER 

Instagram @Excelsior4All KLIK HIER 

Twitter @Excelsior4All KLIK HIER 

Youtube Excelsior Rotterdam KLIK HIER 

LinkedIn Excelsior4All KLIK HIER 

Website Excelsior4All KLIK HIER 

 
Projecten Excelsior4All 
Voor sommige projecten maken wij ook gebruik van een speciale instagrampagina, waar wij de deelnemers van 
bepaalde projecten bereiken. Dit geldt voor zowel projecten onder de pijler (sport)participatie & leefbaarheid als 
voor het project Playing for Success. 
 

Kanaal Naam Link 

Instagram @excelsior.jeroen KLIK HIER 

Instagram @excelsior.berkay KLIK HIER 

Instagram @excelsior.pfs KLIK HIER 

 

https://nl-nl.facebook.com/Excelsior4All/
https://www.instagram.com/excelsior4all/?hl=nl
https://twitter.com/excelsior4all
https://www.youtube.com/user/sbvexcelsior
https://nl.linkedin.com/company/excelsior4all
https://excelsior4all.nl/
https://www.instagram.com/excelsior.jeroen/?hl=nl
https://www.instagram.com/excelsior.berkay/?hl=nl
https://www.instagram.com/excelsior.pfs/?hl=nl

