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Wie wordt FC Emmen Hoofdsponsor 2020? FC Emmen scout  

Jong Ondernemerstalent 
 

 

FC Emmen is gewend om het voetbaltalent al op jonge leeftijd te scouten maar gaat nu ook al op 

zoek naar het jonge ondernemerstalent van morgen! Want wie weet zit daar de Hoofdsponsor 2020 

al tussen? En zo bent u als ondernemer, directeur of manager toch ook altijd op zoek naar jong 

talent? Die jonge manager voor over een paar jaar, of wellicht zelfs uw opvolger, of eerst een zeer 

geschikte stagiair(e) op HBO niveau? Maar waar komt u deze jongeren normaal gesproken tegen?  

FC Emmen gaat een brug slaan tussen u en dat jonge ondernemerstalent , maar gaat daarnaast ook 

op zoek naar de Hoofdsponsor 2020! 

 

En dit alles gaan we doen in een werkelijk spectaculaire kandidatenstrijd. Een beetje à la The Voice of 

Holland, maar dan anders. Geen zangers en zangeressen, maar jonge ondernemers in de dop die óf 

net een bedrijf zijn gestart óf een briljant idee daartoe hebben. Geen audities, maar een spetterende 

Pitch van maximaal 120 seconden. En geen Battles, maar het overleven van een vragenvuur. Geen 

RTL4, maar wel een samenvatting op FC Emmen TV. Met een kritische vakjury, die een spervuur aan 

vragen op de kandidaten af zal vuren. Dit om erachter te komen hoe briljant en hoe goed 

onderbouwd en hoe haalbaar het voorgedragen idee dan wel niet is. Met een aantal voorrondes en 

een Grande Finale. En met een heus publiek in de zaal! Namelijk u als ondernemer, directeur of 

manager en daarnaast tal van studenten en jonge ondernemers. En natuurlijk ook met naast de 

eeuwige roem, een echte hoofdprijs! En dan geen platencontract maar wel de aanzet om ook 

daadwerkelijk een eigen bedrijf te beginnen of om als al startend jong ondernemer de volgende stap 

te maken. De uiteindelijke winnaar ontvangt namelijk als hoofdprijs de eerste jaarrekening gratis 

opgemaakt door Adbeco Accountants en Belastingadviseurs, daarnaast om het idee/bedrijf meteen 

een boost te geven, een investering van € 1.000,- als startkapitaal, maar ook van FC Emmen voor het 

seizoen 2014-2015 twee business-stoelen in de Adbeco Business Corner. Want ja, als beginnend 

ondernemer moet je natuurlijk wel als een razende gaan Netwerken! 

 

De Jong Business Award 2014 bestaat uit drie avonden, waarvan er twee dienen als voorronde. Per 

voorronde zijn er vijf kandidaten die door middel van een heuse Pitch van maximaal 120 seconden de 

vakjury hun idee/bedrijf uit de doeken mogen doen, waarna zij op de diverse onderdelen van het 

ondernemerschap in maximaal een kwartier bevraagd worden. Per voorronde gaan er maximaal 

twee kandidaten door naar de finaleavond. Net als bij de echte The Voice is er bij de Jong Business 

Award natuurlijk ook een echte presentator. Alleen heet deze geen Martijn Krabbé maar Peter 

Möhlman (30 jaar, ex student Stenden Hogeschool, Locatieleider Jenaplan basisschool Kristalla te 

Emmen maar bovenal stadionspeaker FC Emmen). 

 

 

 

 



Het programma woensdag 2 april 

19.30 uur Ontvangst in de JENS Vesting met koffie en thee 

19.45 uur Inleiding avond door Gerard van der Heide, reeds succesvol jong ondernemer, 

oprichter van Uitgenodigd.nl 

20.00 uur Pitches en doorstaan kritisch vragenvuur, kandidaten 1, 2 en 3 

20.45 uur Korte pauze 

21.00 uur Vervolg Pitches en vragenvuur, kandidaten 4 en 5 

21.30 uur De vakjury gaat zich beraden 

21.45 uur Uitslag 1
e
 voorronde 

 

Aansluitend:  Netwerken tussen ondernemers, directeuren, managers en de studenten, jong 

ondernemers. Wie maakt een match met wie? In verband met de aanwezige studenten zal er met 

betrekking tot de consumpties sprake zijn van een speciale ‘studentenprijs’. 

 

Als kritische vakjury voor deze spectaculaire en zeer vernieuwende kandidatenstrijd zal fungeren: 

- De heer Wilfred Hadders, 40 jaar, Algemeen Directeur en DGA Sunoil Biodiesel, 

Hoofdsponsor FC Emmen 

- De heer Cap Tabbert, 67 jaar, ondernemer en (vastgoed) investeerder 

- De heer Ron Peters, 47 jaar, Algemeen Directeur en mede-eigenaar Adbeco Accountants en 

Belastingadviseurs 

- Mevrouw Anouk Dros, 37 jaar, Algemeen Directeur Verhoef & Co, marketing en 

communicatiebureau 

- Mevrouw Jeanet Bakker, 39 jaar, Registeraccountant en eigenaresse netwerk op maat 

Netontmoet (www.netontmoet.nl) 

- De heer Wim Beekman, juryvoorzitter, 47 jaar, Algemeen Directeur FC Emmen. 

 

Wij nodigen u bij deze van harte uit om aanwezig te zijn bij dit nieuwe event. Nee, u móet 

aanwezig zijn bij dit nieuwe event! Want u wilt dit nieuwe fenomeen toch niet missen en u wilt 

toch graag met jonge, talentvolle mensen in contact komen? FC Emmen biedt u bij deze de 

gelegenheid! En wellicht ontmoet u die talentvolle stagiair of die manager voor morgen. 

U bent meer dan welkom en ook met meerdere personen. U kunt zich aanmelden op 

jongbusinessaward@fcemmen.nl onder vermelding van Jong Business Award. VOL = VOL. Het is 

ons streven om het publiek voor 50% uit studenten of jonge ondernemers te laten bestaan. Dus 

meldt u zich snel aan. Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 28 maart. 

 

Jong Business Award is Powered by Adbeco Accountants en Belastingsadviseurs en is een 

initiatief van FC Emmen in zeer nauwe samenwerking met Roy Rocks, Stef Brandsema en Niels 

Palmers.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Henk Eising 

Manager Commerciële Zaken 

  

 

 


