WAT IS DE
EXCELSIOR STREET LEAGUE?

De Excelsior Street League is een straatvoetbal competitie voor jongens en
meiden die in groep 6,7 en 8 zitten, maar de Excelsior Street League is meer
dan alleen maar voetballen.

STADION

Kies je eigen voetbalveld bij jou in de
wijk, dit is jullie stadion! Om de week
speel je uit & thuis, er zijn punten te
verdienen per wedstrijd!

10 punten bij goed gedrag & inzet, bij winst 3 extra
punten bij gelijk spel 2 & verlies 1.
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WORKSHOPS
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WIN BIJ DE EXCELSIOR STREET LEAGUE OOK PRIJZEN!

Behaal elke week punten bij de Excelsior Street League om zo hoog mogelijk
op de ranglijst te eindigen. Bij aanwezigheid horen ook prijzen & gadgets
bekijk het schema hieronder:

WEDSTRIJDEN
3e keer aanwezig =

WORKSHOPS
Aanwezig bij 1e workshop =

5e keer aanwezig =

Aanwezig bij 2e workshop =

Kleding! (Excelsior broek & shirt)
Excelsior Clinic in het stadion!

7e keer aanwezig =

Wedstrijdbezoek met je team!

10e keer aanwezig =
10 extra punten!

Aanvoerdersband met jullie teamnaam!
Wedstrijdbezoek met je team!

Aanwezig bij 3e workshop =
Voorwedstrijd in het stadion!

Aanwezig bij 4e workshop =

Meet en greet met speler Excelsior in
het stadion!

Wil je graag mee doen met de
Excelsior Street League schrijf
je dan in via de website & neem
dan contact op met:

JEROEN VAN GALEN!

TELEFOONNUMMER
06 18 29 96 93

INSTAGRAM

@Excelsior.Jeroen | @Excelsior4All

SNAPCHAT

JeroenExcelsior4all

E-MAIL

jeroen.vangalen@excelsior4all.nl

EXCELSIOR4ALL

De maatschappelijke foundation van Excelsior Rotterdam

WIE ZIJN WIJ
Excelsior Rotterdam 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.
Stichting Excelsior4All i s 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.
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