
!!!OPROEP!!!
HTC zoekt nieuwe pachters voor onze kantine

Gezelligheid - Familiegevoel - Vertrouwd - Welkom - Feestje - Gastvrij - Vereniging - Samen

Spreken deze woorden jou aan en heb je altijd al een horecazaak willen runnen waarbij gezelligheid
voorop moet staan? Lees dan snel verder, want HTC Den Helder is op zoek naar nieuwe pachters voor
onze kantine!

Nadat Henny en Marja vele jaren de gezichten van onze kantine zijn geweest hebben ze besloten na het einde van dit
jaar wat rustiger aan te gaan doen en te gaan genieten van hun welverdiende pensioen. Wij zijn ze natuurlijk
dankbaar voor al hun inzet en wat ze hebben betekend voor de vereniging. Omdat we onze kantine een nieuwe
impuls willen geven zijn we dan ook op zoek naar nieuwe pachters. Wij vragen binnen en buiten onze vereniging dan
ook of er mensen zijn die altijd al in de horeca hebben willen werken en het als een uitdaging zien om onze
vereniging zo gezellig te houden als we gewend zijn.

Wat vragen wij;

- De kantine is de huiskamer van HTC. Je zorgt ervoor dat de huiskamer goed onderhouden wordt en er een
“altijd welkom”gevoel overheerst.

- Je bent enthousiast, gastvrij en gezelligheid staat voor jou op nummer 1!
- Je bent gek van tennis.
- Van het organiseren van toernooitjes of andere evenementen krijg je energie. Sowieso is plannen en

organiseren jou op het lijf geschreven.
- Je bent een echte ondernemer. Je bent creatief en kan goed inschatten wat de verschillende leden van de

vereniging willen qua activiteiten, zowel in de zomer als in de winter. Daarbij speel je in op de wensen van
onze verschillende doelgroepen.

- Je wil ondernemen binnen de mogelijkheden van de volledige horecavergunning.
- Je werkt samen met de eigenaren van de binnenhal tbv de verhuur van de binnenbanen (zowel tennis als

padel), waarbij je als pachter ook hierin de samenwerking opzoekt en naar nieuwe  kansen kijkt om meer
bezoekers in de kantine te krijgen.

- Jij en je eventuele partner zijn fulltime beschikbaar. Ons park en de hal zijn zeven dagen per week open.
- Samenwerken gaat voor alles. Communicatief ben je dan ook sterk en vanzelfsprekend voor jou is Afspraak =

Afspraak.

Wat bieden wij:
- Unieke kans om de kantine van HTC te runnen en daarmee word jij het nieuwe gezicht van HTC.
- Pachtovereenkomst van minimaal 1 jaar.
- Ondersteuning vanuit het bestuur bij het organiseren van activiteiten.

Reageren:
Ben je na het lezen van deze oproep enthousiast en wil je meer informatie? Bel of mail dan met één van onze
bestuursleden, zodat we jou meer kunnen vertellen.

Martijn Tesselaar - Voorzitter - 06-20480477
William Boogert - Secretaris - 06-39113286
Roos Hendriks - Penningmeester - 06-18149351
Angela Visscher - Communicatie & PR - 0630956936
Jennifer Muse - Jeugdzaken - 06-14193914

Email: info@htcdenhelder.nl

mailto:info@htcdenhelder.nl

