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Over FESA
FESA The Hague is de studievereniging voor studenten van de opleiding Finance &
Control van de Haagse Hogeschool. Daarnaast wil FESA op korte termijn de studie
International Financial Management & Control (IFMC) bij de vereniging betrekken.

FESA staat voor Financial & Economic Study Association en heeft verschillende doelen
die het samen met haar partners wil gaan bereiken:








Het creëren van een platform waar bedrijven en studenten met elkaar kunnen
verbinden.
Het organiseren van cursussen, seminars en lezingen waar de kennis, deskundigheid
en vaardigheden van de student worden vergroot, in overeenstemming met de
Sustainable Development Goals.
Het organiseren van sociale activiteiten waar netwerken centraal staat, in
overeenstemming met de Sustainable Development Goals.
Het creëren en onderhouden van een informatie platform waar de student
ondersteuning kan vinden omtrent studie- en vaktechnische problemen.
Het creëren van een sociaal platform waar de studenten onderling kunnen
verbinden.
Het kunnen aanbieden van stagemogelijkheden, projecten en
afstudeeropdrachten.

Visie
FESA wil bijdragen aan de toekomstige financial en daarbij een platform creëren waar
studenten Finance & Control een basis kunnen leggen voor hun netwerk, ideeën kunnen
uitwisselen en kennis kunnen opdoen. Hierdoor wil FESA het gat tussen het bedrijfsleven
en de student overbruggen.

Missie
FESA creëert een netwerk waarin bedrijven en studenten aan elkaar verbonden worden.
FESA staat voor duurzame samenwerkingen om de student de optimale verbinding naar
de arbeidsmarkt te kunnen aanbieden. FESA geeft de student de mogelijkheid door middel van stagemogelijkheden, projecten, seminars en workshops om hun maximale potentie te benutten. Daarnaast creëert FESA een community waarbij soft-skills en team
building centraal staan.
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De activiteiten
FESA organiseert verschillende activiteiten die in drie categorieën opgedeeld kunnen
worden, namelijk vaktechnische-, netwerk- en sociale activiteiten.
Vaktechnische activiteiten
De vaktechnische activiteiten zullen voornamelijk bestaan uit workshops, seminars, lezingen, projectcasussen en trainingen. De onderwerpen van deze activiteiten kunnen uiteen lopen. Het is van belang dat deze aansluiten bij de studie. Het kunnen zowel verdiepende of verbredende onderwerpen zijn. Deze kunnen uitlopen van circulaire economie tot business intelligence tools tot blockchain. Daarnaast kunnen trainingen gegeven
worden, met betrekking tot onderwerpen zoals sollicitatievaardigheden, LinkedIn, LEAN,
ondernemerschap en communicatievaardigheden.
Netwerkactiviteiten
Bij een netwerkactiviteit kunt u denken aan borrels, in-housedagen of netwerkmarkten,
waarbij de student kennis maakt met uw bedrijf. Hierdoor wordt de naamsbekendheid
van uw bedrijf vergroot. Daarnaast is dit de mogelijkheid om in contact te komen met
mogelijke toekomstige medewerkers van uw bedrijf. Verder kunnen tijdens deze activiteiten ideeën, opinies, mogelijkheden en kennis uitgewisseld worden.
Sociale activiteiten
Een studievereniging heeft ook teambuildingactiviteiten nodig, zodat het een fundering
kan leggen, waar studenten zich veilig en gehoord voelen en zich kunnen ontwikkelen.
Dit staat in het kader van team building en persoonlijke- en sociale ontwikkeling.
Partnerschap
Bij het aangaan van een partnerschap met FESA zal in overleg worden bepaald welke
activiteiten en mogelijkheden in samenwerking met uw bedrijf kunnen worden uitgevoerd.
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Sponsormogelijkheden
Bij FESA The Hague heeft u als sponsor verschillende mogelijkheden; zo heeft u de keuze
uit vier pakketten, namelijk, Goud, Zilver, Brons en Studiereis. Voor ons pakket studiereis
verwijzen wij u graag naar bladzijde zes van deze brochure.
Onze prioriteit ligt altijd bij de belangen van onze leden en sponsoren. Daarom denken
wij graag met u mee over nieuwe activiteiten en/of bijeenkomsten die u als sponsor voor
onze leden zou willen organiseren. Bij het aangaan van een sponsorcontract kunnen de
pakketten in overeenstemming gepersonaliseerd worden.
Bent u geïnteresseerd in het sponsoren van FESA? Neem gerust contact met ons op, zodat we gezamenlijk de samenwerkingsopties kunnen bespreken. U kunt ons bereiken per
mail via: Betrekkingen@fesathehague.com.

4

5

: Het logo komt alleen op de poster en/of flyer van de daarbij horende activiteit die in samenwerking met uw bedrijf wordt
georganiseerd.
: De samenstelling van de logo’s op het T-shirt en de banner wordt op 1 september vastgesteld voor het startende schooljaar.
: De social media post heeft betrekking op de gezamenlijk georganiseerde activiteit met uw bedrijf.

5x per jaar

Post op social media

3x per jaar

1x per jaar

X

X**

X

X

X

X

X

2x per jaar

Vanaf € 1.000,-

Goud

Aanwezig zijn bij FESA borrels

Vermelding op de website homepage

1x per jaar***

X

X**

X*

Vermelding op de posters en flyers

X

Vermelding van uw logo op de T-shirts en de banner

X

De mogelijkheid om via FESA vacatures voor stages en
(bij)banen aan te bieden

X

X

X

Mogelijke aanwezigheid netwerkmarkt

X

2x per jaar

Vanaf € 500,-

Vermelding van uw logo op de nieuwsbrief

X

Vermelding op de website partnerpage

**
***

*

1x per jaar

Geen

Zilver

Wat kunnen onze partners verwachten van FESA?

Gezamenlijk organiseren van activiteiten

Financiële sponsoring

Wat verwacht FESA?

Brons

Studiereis
Naast de drie standaard pakketten die FESA aanbiedt, kunt u FESA’s jaarlijkse studiereis sponsoren. De eerste studiereis zal plaatsvinden in het studiejaar 2020-2021.

Vanaf € 250,00
Vermelding op de website

X

Mogelijke aanwezigheid netwerkmarkt

X

Vermelding op posters en flyers

X

Logo op t-shirt

X

Post op social media

2x per jaar

De vermelding van het logo op de website, posters en flyers zal alleen plaatsvinden bij studiereis-gerelateerde berichten. Ook zal het logo alleen op het T-shirt of trui geplaatst worden die speciaal voor de studiereis gemaakt wordt.

6

De opleiding
De opleiding Finance & Control (voorheen Bedrijfseconomie) is de opleiding waar financial professionals worden klaargestoomd. Binnen de opleiding worden verschillende financiële aspecten behandeld zoals; Finance, Cost Accounting, Procesbeheersing, belastingrecht, enzovoorts. Ook nieuwe ontwikkelingen komen aan bod, zoals Blockchain,
sustainable economy en Power BI.
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Contact
fesathehague.com

@fesathehague

FESA The Hague

FESA The Hague

Adres:
Betrekkingen@fesathehague.com

Haagse Hogeschool
Johanna Westerdijkplein 75
2521 EN Den Haag

