
PERSOONLIJKE UITNODIGING 
Sociaal Economisch Programma Feyenoord City

Vrijdag 7 september 2018 

15:30 - 16:00 uur: inloop 

16:00 - 17:45 uur: inhoudelijke programma  

17:45 - 18:30 uur: netwerkborrel 

Board Room (Maasgebouw) in De Kuip 

Van Zandvlietplein 1, 3077 AA Rotterdam 

Feyenoord City. Sterker door sport. 
Met Feyenoord City ontwikkelt Rotterdam een gebied waar sport en bewegen centraal staan, midden in 
het sporthart van de stad op Zuid. De gebiedsontwikkeling is veel meer dan alleen bakstenen en 
infrastructuur. Feyenoord City wil Rotterdam letterlijk en figuurlijk in beweging brengen. Het wil met de 
kracht van sport Rotterdam - en met name Rotterdam-Zuid - sterker, gezonder en veerkrachtiger maken. 

Sport is de verbindende factor in Feyenoord City. Sport is katalysator voor een gezonde levensstijl, 
talentontwikkeling en nieuw toekomstperspectief en sterke communities. En op Zuid is dat hard nodig. 
De impact en uitstraling van de gebiedsontwikkeling, de potentie van en de noodzaak voor Zuid, de kracht 
van sport en de kracht van Feyenoord maken dat Feyenoord City de motor kan zijn voor verandering. 

Sociaal Economisch Programma  
Op 7 september 2018 organiseert Feyenoord in samenwerking met de Maatschappelijke Alliantie een 
kick-off meeting met (potentiële) partners in de Kuip. Doel van de bijeenkomst is om het Sociaal 
Economisch Programma van Feyenoord City officieel te presenteren, alsmede om het aantal partners 
overheid, bedrijfsleven, fondsen en maatschappelijke organisaties) uit te breiden ten aanzien van 
financiering van het programma.  

Hoofdlijnen programma 7 september 
• Welkom door Jan de Jong (algemeen directeur Feyenoord) en Steven van Eijck (moderator en

voorzitter Maatschappelijke Alliantie)

• Kick-off door Jan Peter Balkenende (bestuursvoorzitter Maatschappelijke Alliantie)

• Presentatie Sociaal Economisch Programma door Edu Jansing (kwartiermaker Feyenoord City)

• Reacties op de presentatie door deelnemers

• Break out sessie: hoe kunnen we het programma versterken/hoe kan mijn organisatie bijdragen?

• Reflectie en wrap up

• Borrel

Jan Peter Balkenende Jan de Jong 
Bestuursvoorzitter Maatschappelijke Alliantie Algemeen directeur Feyenoord 
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