
Co-founder 
gezocht voor
een eigentijdse 
beachclub
op Scheveningen

PROFIEL Wij zijn op zoek naar iemand met 

ondernemerservaring en sterke 

ambities. Ook een creatieve geest en 

een aanpakkersmentaliteit zijn nodig 

om van dit object een succes te maken.

Wonend in de buurt van Scheveningen 

is een pré. YOUNG venture group



Over beachclub
Scheveningen

YVG heeft recent een 

beachclub aangekocht op 

het strand van 

Scheveningen (Den Haag). 

De beachclub, nu nog 

bekend onder de naam 

strandtent Dolfijn, ligt op 

een ideale locatie aan het 

populaire Noorderstrand. 

Sector

Hospitality

Locatie

Scheveningen (Den Haag)

Pal tegen de surfspot aan 

ligt dit waanzinnige plot 

waar alle kansen liggen 

voor een nieuwe fase.

Momenteel is het perceel 

enkel voorzien van een 

counter voor uitgifte en 

richt het paviljoen zich op 

kinderen en ouders d.m.v. 

kinderattracties zoals 

springkussens en 

trampolines. 



Het paviljoen heeft nog 

geen alcoholvergunning en 

standplaatsvergunning voor 

het gehele jaar. Vele 

omliggende bedrijven 

hebben deze inmiddels 

verworven. 

Het perceel en de omgeving 

lenen zich perfect voor 

revitalisering tot een 

vernieuwende beachclub 

waar naast eigentijdse 

horeca ook ruimte is voor 

bijvoorbeeld evenementen 

en (groeps)activiteiten als 

(kite)surfen, suppen of 

zeilen. 

Momenteel zoeken wij een 
partner die hier samen met 
ons een succes van wil 
maken.

Daarnaast is de markt van 

kids surfkampen, lessen en 

trainingen enorm groot.

Wij zijn benieuwd naar 

jouw ideeën voor een 

eigentijds concept op deze 

locatie. 



Wat bieden we jou 
als business 
partner?

Als partner bieden wij startkapitaal, een 

klankboord, indien gewenst een (extra) 

kantoorruime in Den Haag en een groot 

netwerk. 

Wij stellen het gehele terrein ter 

beschikking en participeren mee in de 

onderneming. 

Samen met jou starten we een 

juridische entiteit waar jij als 

ondernemer ook na een bepaalde 

termijn aandeelhouder in kunt worden. 

Geen “managing baan” maar “skin in 

the game”. De start van dit avontuur 

kunnen wij financieren net als het 

aantrekken van een team.

Over Young Venture 
Group

“Samen durven
bouwen, dat is waar 
Young Venture Group 
voor staat”.

Young Venture Group (YVG) is een 

ambitieuze allround investeerder met 

meer dan 20 jaar ondernemerservaring. 

YVG participeert in diverse 

ondernemingen die elkaar versterken. 

Wij investeren in vastgoed, financieren 

en adviseren bedrijven en initiëren 

ondernemingen. Een succesvolle 

combinatie van ondernemen en 

investeren. 



Huidige situatie



Pitch jouw plan via young.nl/pitch-scheveningen

Is dit jouw droom?

→

YOUNG venture group

Schroom niet en meld je aan voor dit mooie avontuur. Wij kijken naar verhalen en niet naar cv’s.

We zijn benieuwd hoe jij kunt aangeven op welke manier jij dit project tot een groot succes gaat brengen. Wij faciliteren, 

financieren en adviseren. Maar jij bent degene met het plan, de visie, daadkracht en doorzettingsvermogen. 

In eerste instantie lezen we daarom graag in een digitale pitch hoe jij dit project van de grond gaat krijgen. Leef je uit en schrijf 

jouw visie op.

Graag in de pitch rekening houden met het (voorlopig) ontbreken van een alcoholvergunning.


