FEAN TALENT CLUB
Het netwerkplatform van sc Heerenveen
voor young professionals

Een van de kernwaarden van sc Heerenveen is talent ontwikkelen. Hier krijgen
talenten aandacht en de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen. En niet alleen óp
het voetbalveld, maar ook daarbuiten. Met de Fean Talent Club – als onderdeel van
businessclub OSSH – biedt sc Heerenveen jonge ondernemers en young professionals
een netwerkplatform op maat.

VOOR WIE?

VOORDELEN

Jonge ondernemers (zzp, start-up, scale-up), young

• Laat jouw kennis, talent én netwerk groeien

professionals en zakelijk talent dat in een familiebedrijf

• Een aantrekkelijk instaptarief

stapt (van 18 tot en met 39 jaar)

• Een exclusieve beleving (naast de wedstrijden ook
		 vergaderingen, presentaties en borrels
		 in de Young Business Box)

DUURZAME RELATIE
sc Heerenveen gelooft in een specifieke benadering richting
zijn (potentiële) partners. Vanuit die filosofie is de Fean
Talent Club opgericht. Met dit platform wil sc Heerenveen
ambitieuze jonge ondernemers en young professionals
uit de regio aanspreken. Door met hen een duurzame
relatie op te bouwen, wil de club op zakelijk terrein
toekomstbestendiger zijn.

DIT KRIJG JE
• Toegang tot alle thuiswedstrijden
• Gereserveerde stoel in de Young Business Box
		 met toegang tot alle OSSH-ruimten
• Mogelijkheid tot deelname aan

SPECIFIEKE VOORWAARDEN

		 de OSSH-activiteiten seizoensopening,

• Je bent tussen de 18 en 39 jaar

		 nieuwjaarsreceptie en seizoensafsluiting

• Je kunt maximaal vijf jaar lid zijn van de

• Mogelijkheid om gebruik te maken van
		 de Young Business Box als werkplek of
		vergaderruimte
• Mogelijkheid om introducés mee te nemen

		Fean Talent Club
• Het lidmaatschap wordt per (half)jaar betaald
		 en is jaarlijks opzegbaar
• Consumpties zijn voor eigen rekening

		 die interesse hebben in de Fean Talent Club
• Toegang tot de OSSH-app

OSSH

• Vermelding van jouw bedrijfsnaam op

De Fean Talent Club vormt een nieuw en specifiek

		 de website van sc Heerenveen
• Persoonlijke vermelding op de LinkedIn-pagina
		 van Fean Talent Club

onderdeel binnen de Ondernemers Sociëteit Sportclub
Heerenveen (OSSH), de zakenclub van sc Heerenveen.
Alle sponsoren en partners van de Friese eredivisionist
zijn lid van de OSSH. Met honderden leden is de
OSSH een van de grootste businessclubs en zakelijke

DIT VRAGEN WIJ

netwerken van Noord-Nederland.

• Het lidmaatschap kost in het eerste seizoen
		 1.500 euro (excl. btw). Gedurende het

Gedurende het voetbalseizoen organiseert sc

		 lidmaatschap wordt het bedrag per seizoen

Heerenveen voor zijn sponsoren, partners en

		 met 100 euro verhoogd

Fean Talent Club-leden – buiten pandemieën

• Als lid werf je andere zakelijke talenten

om – verschillende activiteiten, waaronder een

• Je medeorganiseert Fean Talent Club- en

seizoensopening, een nieuwjaarsreceptie en een

		maatschappelijke evenementen

seizoensafsluiting.

“Al van jongs af aan ben ik supporter van
sc Heerenveen. Om nu de stap te kunnen maken naar
sponsor is geweldig. De Fean Talent Club is voor mij
bij uitstek het platform om in contact te komen met
andere jonge ondernemers. Kortom, een uitje om naar
uit te kijken”
Steffan Nijhof - eigenaar PRONIEK

“Voorheen had ik een seizoenkaart van Nieuw Noord
om de club te supporten, met de wens om later
sponsor van deze prachtige club te kunnen worden.
Door deze opzet is dat op een fantastische manier
werkelijkheid geworden.”
Erwin Jonkman - consultant / eigenaar BINOS

HEB JE INTERESSE OM JE AAN TE SLUITEN
BIJ DE FEAN TALENT CLUB OF HEB JE EEN VRAAG?
SCAN DE QR-CODE.

