
Gezocht!
Een echte horeca-tijger voor Café de Drie Hamers!

Stichting Dorpshuis Beets
In het mooie dorpje Beets in Noord-Holland staat het dorpshuis van Beets. Dit dorpshuis is 
gefinancierd door alle inwoners van het dorp en wordt beheerd door een Stichting met een bestuur. 
Zij worden gecontroleerd door de Algemene Raad Beets, waarin alle verenigingen die gebruik 
maken van het dorpshuis een afvaardiging hebben.

Café de Drie Hamers
Aan de voorkant van het dorpshuis hebben wij een prachtig bruin café, de Drie Hamers. Dit café 
wordt door een pachter uitgebaat voor eigen rekening en risico. De pachtinkomsten zijn een 
belangrijke peiler onder de begroting van de Stichting.

Pacht
De pachtsom is 600 EURO per maand inclusief btw. Daarnaast betaalt u de kosten voor gas, water 
en licht. Deze bedragen momenteel ongeveer 433 EURO per maand. Wij dagen u uit om energie te 
bezuinigen en het verbruik omlaag te krijgen.

Woning
Boven het cafe is een woning (3 slaapkamers, plusminus 70m2) die indien gewenst door een 
pachter kan worden gehuurd. De huur bedraagt momenteel 583 EURO per maand.

Openingstijden
Het café is momenteel 5 dagen per week geopend van 16 uur tot uiterlijk 2 uur ‘s nachts. Wij 
zouden graag zien dat u in de warmere maanden ruimere openingstijden zult hanteren om 
bijvoorbeeld het grote aantal fietsers dat door ons dorp fietst een gelegenheid te bieden om een 
hapje en drankje te nuttigen. Het is aan u om dit verder in te vullen. Minimaal dient u op 
donderdag- en vrijdagavonden open te zijn voor de verenigingen.

Wat zoeken wij?
Wij zoeken zo spoedig mogelijk een nieuwe pachter. Onze huidige pachter gaat na twaalf mooie 
jaren beginnen aan een nieuw uitdaging. De Stichting is daarom op zoek naar een enthousiaste en 
gedreven persoonlijkheid die de uitdaging wil aangaan om ons bruisende dorpshart levendig te 
houden.



De procedure
In beginsel maakt iedereen die zich aanmeldt als kandidaat nieuwe pachter evenveel kans. Een 
commissie met mensen uit het bestuur van de stichting, de verenigingen en mensen uit het dorp 
zullen uw kandidatuur allereerst schriftelijk beoordelen. De twee of drie beste kandidaten zullen 
worden uitgenodigd voor een gesprek met enkele bestuursleden. Een avondje proefdraaien in het 
café kan van u worden gevraagd, evenals een demonstratie van uw eventuele kookkunsten.

De planning
Stap Datum

Start inschrijving 24 september 2018

Sluiting inschrijving 21 oktober 2018

Eerste schriftelijke beoordeling 24 oktober 2018

Gesprekken 27/28 oktober 2018

Proefavond 1/2 november 2018

Besluit / gunning Uiterlijk 9 november 2018

Start nieuwe pachter 1 januari 2019, of eerder indien mogelijk

De eisen
Wij stellen enkele minimumeisen aan een nieuwe pachter:

 Horecavergunning met Bibob-screening gemeente (deze hoeft u niet vooraf aan uw 
inschrijving al te hebben)

 Diploma sociale hygiëne
 Voldoende financiële middelen (onderbouwd in uw bedrijfsplan)
 Aangiften Inkomsten Belasting en/of Jaarcijfers afgelopen drie jaren
 Uittreksel BKR + KvK
 Bedrijfsplan voor de komende drie jaar. Daarin minimaal:

o Financiële prognoses
o Marketingplan
o Helder plan m.b.t. assortiment, menukaart etc.
o Plannen voor nieuwe activiteiten
o Heldere risicoparagraaf

 Meewerken aan de gebruikelijke dorpsactiviteiten zoals Sinterklaas, Kermis, Harvest Moon,
vergaderingen van Algemene Raad en Dorpshuis, biljartavonden, Muziekfestival etc.

 Onderschrijven van de doelstellingen van de Stichting
 Minimaal een keuken met kleine kaart 
 Affiniteit met het dorp en haar bewoners
 Motivatiebrief



De wensen
Naast de minimumeisen hebben wij ook wensen aan een nieuwe pachter. U kunt op deze wensen 
punten scoren mits u aan alle bovengenoemde eisen voldoet. De twee of drie kandidaten met de 
hoogste scores worden uitgenodigd voor een gesprek.

De wensen zijn:

 Horeca-ervaring 80 punten
 Ervaring als zelfstandig werkend kok 70 punten
 Behoud assortiment speciaal bieren 30 punten
 Een gevarieerde (seizoens-)menukaart voor de avond 70 punten
 Leuke ideeën voor nieuwe activiteiten 70 punten
 Creatieve plannen voor aanboren van nieuw marktpotentieel 50 punten
 Terras mooi inrichten c.q. creatief idee hierover 50 punten
 Inzicht in online promotie 50 punten

U kunt dus in totaal 470 punten behalen.

Overname inventaris en voorraad
Het café beschikt over een uitgebreid inventaris zoals een biljart, borden, bestek, koel- en 
vrieskasten, pannen et cetera. In principe wordt u geacht de inventaris over te nemen voor zover die 
nog niet economisch zijn afgeschreven. Op dit moment is hier nog geen overzicht van. Zo gauw dit 
er is zullen inschrijvers dit indien gewenst van ons kunnen ontvangen.

Tevens beschikt het café over een voorraad aan dranken zoals sterke dranken, speciaalbieren en 
Amstel pilsener. U wordt geacht deze voorraad over te nemen. Het is niet mogelijk om nu al een 
opsomming hiervan te geven omdat deze voorraad telkens fluctueert.

Inschrijven?
Heel graag! U kunt uw inschrijving voorzien van alle bovengenoemde stukken (bij voorkeur 
digitaal) sturen naar:

Stichting Dorpshuis Beets
Koogweg 28
1475JL Beets
pim@pimbliek.nl

Vragen?
Belt u gerust met de voorzitter van de Stichting, Pim Bliek: 0624711729. Het is uiteraard ook 
mogelijk om een bezoek te brengen aan het dorpshuis. Ook daarvoor kunt u contact opnemen met 
de voorzitter.

mailto:pim@pimbliek.nl
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