Hoofdlijnen beleidsplan stichting Excelsior4All

Algemeen
Stichting Excelsior4All is het maatschappelijke hart van de club. Het doel van de stichting is
middels de kracht (merk, imago en kernwaarde) van Excelsior Rotterdam sociaalmaatschappelijk actief te zijn in de regio Rotterdam en bijdragen aan verbetering van de
leefsituatie van individuen, groepen en wijken.
Missie
Excelsior is een voetbalorganisatie, die met een jong, dynamisch en maatschappelijk
betrokken karakter een meerwaarde wilt zijn voor de lokale samenleving en daarbij vooral
wilt bijdragen aan ontwikkelingen op sportief, sociaal maatschappelijk en economisch vlak.
Visie
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 verwijst naar het verbeteren van de
leefsituatie van individuen, groepen of wijken. Om onze maatschappelijke rol vorm te geven
richten we ons op projecten die gebaseerd zijn op een (of meer) van de pijlers:
– (Sport) participatie (Normen & Waarden/ Sportiviteit & Respect)
– Educatie
– Re – integratie (werkgelegenheid, inkomen, economie en opleiden)
– Gezondheid (vitaliteit/ gezonde levensstijl)
– Leefbaarheid (veiligheid)
– (Duurzaamheid) t.b.v. stadionontwikkeling

Programma’s
De organisatie van Stichting Excelsior4All is sinds de oprichting enorm aan het groeien. Dit is
vooral te danken aan de verschillende maatschappelijke programma’s en projecten die wij
uitvoeren.
Hieronder volgen per pijler de verschillende maatschappelijke projecten:
1. (Sport)participatie en Leefbaarheid
Excelsior (Meiden) Clinics
Excelsior Street League
Excelsior Street Soccer
Excelsior G-voetbal
Excelsior Walking Football
Excelsior Football Memories
2. Educatie
Playing for Success Excelsior
Excelsior Schools
3. Re-integratie
Talentontwikkeling = Topsport vrouwen
Talentontwikkeling = Topsport mannen
Ambitie stichting Excelsior4All
Stichting Excelsior4All heeft als ambitie om te blijven groeien in haar maatschappelijke
programma’s en projecten om zo uiteindelijk de doelgroep 0 t/m 100 te bereiken. Met deze
groei wil stichting Excelsior4All de kwetsbare Rotterdammer(s) blijven ondersteunen en
helpen in hun ontwikkeling richting een positieve en succesvolle toekomst.
Uitgebreid beleidsplan wordt de komende maanden uitgewerkt en afgerond.

