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NETWERKPARTNERSTEUN JE VOETBALCLUB 
EN BESTEL HET BOEK

Verdien
per boek

€ 4,-
voor je club

Ga snel naar
www.cruijffactie.nl

en bestel het boek voor je team, familie en vrienden 
(en voor jezelf, maar da’s logisch)
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De Pearlcard helpt members om 
hun wensen, dromen en doelen 
te verwezenlijken. Dat klinkt 
veelbelovend. Merlin Melles, 
oprichter van het Founders 
Carbon Network | FCN en 
Pearlcard, legt uit dat dit ook 
echt zo is en dat members 
met de Pearlcard een unieke 
combinatie van exclusieve 
services en privileges genieten.

Verbinden 
om het 
verbinden

foto: Tony Perez
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Merlin Melles legde twintig jaar geleden de basis 
voor een business-netwerk dat qua kwaliteit, 
identiteit, naam en faam in Nederland en daar 
buiten zijn gelijke niet kent. Het specialisme 
van Founders Carbon Network anno 2017 is dat 
het werkelijk alle branches vertegenwoordigt. 
FCN is een opgezet platform waar ondernemers 
elkaar treffen, kennis delen en nieuwe initiatieven 
opzetten. FCN functioneert als een eco-systeem 
waar tal van kruisbestuivingen plaatsvinden door 
onder andere netwerk events, handelsmissies en 
seminars. Daarmee voldoet FCN aan het credo 
van haar founder Merlin Melles: ‘Verbinden 
om het verbinden’. In 2011 zette Merlin Melles 
haar indrukwekkende Rolodex online in een 
nadrukkelijk besloten community. Netwerken en 
relatiebeheer zijn haar tweede natuur. Business 
members van FCN kunnen dankzij deze online 
community 24 uur per dag, zeven dagen per 
week, 365 dagen per jaar direct en onmiddellijk 
een beroep doen op elkaars kennis, contacten, 
netwerken, ervaring en kwaliteiten.

HOGE GUNFACTOR
Merlin Melles: ‘Het FCN-netwerk bestaat uit 
500 parels van ondernemers binnen en buiten 
Nederland. Leden worden geselecteerd met 
als uitgangspunt dat er een mix ontstaat van 
ondernemers met allerlei achtergronden, jong 
en oud. Dat maakt de kans groter dat de een de 
ander kan helpen. Om het netwerk zo optimaal 
mogelijk te houden is er een in- en uitstroom van 
ongeveer 50 leden per jaar. Het netwerk van FCN 
is de solide basis geworden van toeleveranciers 
door  Pearlcard services. Door de hoge gunfactor 
binnen het netwerk is er een warme band ontstaan 
tussen de leveranciers en Pearlcard. Dat maakt 
Pearlcard uniek in prijs/prestatie, betrokkenheid 
en betrouwbaarheid.’

PERSOONLIJKE WENSEN
Op de vraag: ‘Wat de Pearlcard is en wat je ermee 
kunt’, geeft Merlin met veel passie antwoord. 
‘De Pearlcard is een servicecard pur sang. De 
Pearlcard helpt members om hun wensen, 
dromen en doelen te verwezenlijken. Dat klinkt 
misschien wat abstract, maar dat is echt zo. De 
Pearlcard biedt exclusieve services en privileges, 
zowel zakelijk als privé. Dat vertaalt zich in 
unieke kortingen bij onze partners, maar vooral 
in snelle, zorgvuldige en betrouwbare service die 
is afgestemd op persoonlijke wensen. Wij bieden 
onze members exclusieve services op het gebied 
van conciërge, lifestyle, healthcare, travel en 
trusted advisor services. Daarnaast kennen we 
ook de Pearl Winecircle.’

 NETWERKPARTNER
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FOUNDERS CARBON 
NETWERK & PEARLCARD

Koningslaan 52

1075 AE Amsterdam

088-5115510 (FCN)

officemanager@fcn-nl.com

088-5115555 (Pearlcard)

services@pearlcard.com

Luxury By Nature | IJburglaan 1393 | Amsterdam, 1087 KH | 020 221 3534
De Ru verf- en behangspeciaalzaak | Van Woustraat 143/145 | Amsterdam, 1074 AJ | 020 662 6821

Links & Co | Willemsstraat 167-16 | Amsterdam, 1015 JC | 020 626 5928
Co van der Horst | Binderij 2 | Amstelveen, 1185 ZJ | 020 641 2505

www.dwc-amsterdam.com
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De Ru verf- en behangspeciaalzaak | Van Woustraat 143/145 | Amsterdam, 1074 AJ | 020 662 6821

Links & Co | Willemsstraat 167-16 | Amsterdam, 1015 JC | 020 626 5928
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ONTZORGEN
Merlin Melles: ‘Om daar verder op in te zoomen, 
met onze Pearlcard Travel Service ontzorgen wij 
relaties met hun zakenreis, vakantie, incentive of 
handelsmissie, bijvoorbeeld. Wij stellen samen 
met onze partners een reis op maat samen. Met 
onze Pearlcard Lifestyle Service zijn wij vaak in 
staat om bij een uitverkocht evenement worldwide 
toch tickets te regelen. Maar ook voor exclusieve 
toegang bij internationale golfclubs tot speciale 
zitplaatsen bij Formule 1 en ga zo maar, is deze 
service grenzeloos. Dat geldt ook voor Trusted 
Advisors Service. Bij deze service doen wij een 
beroep op onze beste zakelijke dienstverleners. 
Al naar gelang de behoefte worden de beste 
advocaten,
notarissen, accountants, verzekeraars, 
vermogensbeheerders, estate planners, enzovoort 
voor onze Pearlcard members ingezet.’

EXCLUSIEVE WIJNREIZEN
‘Onze Pearlcard services gaan nog veel verder’ 
zegt Merlin Melles enthousiast. ‘Ook op het gebied 
van Healthcare helpen wij graag en wijzen wij 
onze members de snelste weg naar de beste zorg. 
Er is niets belangrijker dan gezondheid, toch? 
Onze medische experts adviseren en verbinden 
desgewenst met de beste specialisten. Daarnaast 
kunnen onze members ook met hun hospitality-
wensen

bij ons terecht. Daar valt ook het organiseren 
van bedrijfsevents onder. Alles volledig op 
maat en afgestemd op de identiteit van het 
bedrijf. Met onze Pearl Winecircle bieden wij 
onze members de mooiste wereldwijnen tegen 
de scherpste prijzen. Maar de service gaat veel 
verder. Zo kan er gebruik gemaakt worden van 
onze wijnkelderservice, geven onze wijnadviseurs 
persoonlijk advies en organiseren wij voor 
members exclusieve wijnreizen.’

TOOL VOOR RELATIEBEHEER
Merlin Melles: ‘Je kunt onze Pearlcard services wel 
vergelijken met de services van de grote creditcard 
uitgevers. Je kunt er alleen niet mee betalen, maar de 
services gaan echt verder. Veel meer maatgericht en 
veel persoonlijker. Wij hebben een team van zeven 
dames die helpen met het verbinden. Dit serviceteam 
geeft invulling aan het servicekader dat Pearlcard 
biedt. We onderscheiden drie categorieën cards: 
White, Navy and Black. De White Pearlcard heb je 
al vanaf € 99,00 per jaar en ook de andere Pearlcards 
zijn zeer betaalbaar. Iedere Pearlcard heeft z’n eigen 
servicekader. De services van Pearlcard gaan vaak 
veel verder dan die van bekende creditcards. Terwijl 
de jaarlijkse bijdrage maar een fractie is van het 
bedrag dat deze creditcard maatschappijen aan hun 
kaarthouders in rekening brengen. Pearlcard is ook 
een tool voor relatiebeheer. Het is mogelijk om de card 
onder private label uit te geven. Dat bindt en verbindt 
bedrijven en hun zakenpartners en/of werknemers het 
hele jaar door. 

PERSOONLIJKE VERBINDINGEN
Pearlcard komt, zoals gezegd, voort uit het Founders 
Carbon Network. Binnen FCN draait het om 
persoonlijke verbindingen, nieuwe samenwerkingen, 
nieuwe kansen, nieuwe markten en groei. Niet 
alleen zakelijk, ook persoonlijk. Het gaat om 
gunnen en geven. Dat maakt FCN een imposante 
business family, die qua kwaliteit, identiteit en naam 
zijn gelijke in Nederland en daarbuiten niet kent. 
Het aantal beschikbare plaatsen binnen het FCN 
netwerk is gelimiteerd tot 500 members. Een aantal 
ABA leden maken deel uit van het FCN en / of zijn 
Pearlcardhouder. De zakelijke business seats en het 
lidmaatschap van ABA sluiten goed aan op de filosofie 
van FCN: ‘Verbinden om het verbinden’. Ajax is mijn 
club en de faciliteiten die ABA biedt, zoals het diner 
voor de wedstrijd en een hapje en een drankje na 
afloop, maken de beleving compleet. Ik ben dan graag 
bij van de partij.’

 NETWERKPARTNER
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SAFARI IN AFRIKA?

Tanzania  
Kenia  
Madagaskar  
Oeganda  
Rwanda  
Zimbabwe  
Namibië
Botswana  
Zambia  
Mozambique 
Seychellen  
Mauritius  
Zuid-Afrika

Ruim 100 uitgekiende reizen vindt u op jambo.nl en in onze brochure of 
bel met onze Afrika specialisten op 020-2012740 voor een reis op maat. 

De mogelijkheden zijn eindeloos, privé reizen geheel conform uw wensen!

Al sinds 1979 dé Afrika specialist

SAFARI IN AFRIKA?
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