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1

INLEIDING

1.1

Op 13 december 1996, nu bijna 20 jaar geleden, opende Café Anneke voor het eerst haar deuren.
Een wonderlijke ontwikkeling in Horecaland die veel complimenten maar ook nieuwsgierigheid in
deze wereld opriep: “een café van de klanten”. Het was van het begin af aan een bijzonder succes.
Het café kende direct een vliegende start. Doelgroepen vonden vrij snel hun weg en economisch
draait het café al 20 jaar goed. Enerzijds door de inzet van de uitbaters en anderzijds door ligging,
inrichting, formule en het werk van directie en commissies is het café gegroeid tot een belangrijke
ontmoetingsplaats. Aandeelhouders en gelijkgestemden ontmoeten elkaar daar vaak en veelvuldig.

1.2

Café Anneke is een aandeelhouderscafé met een gezonde economische exploitatie, waarbij de
aandeelhouders geen ander rendement genieten op hun aandelen dan “geluk en plezier”. De
uitbater is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en verdient met de exploitatie zijn
boterham. Aandeelhouders geven de randvoorwaarden aan, waarbinnen het café geëxploiteerd
moet worden. Randvoorwaarden beogen er een blijvende gezellige ontmoetingsplek van te maken
en te voorkomen dat het café een andere richting uitgaat dan de aandeelhouders voorstaan, zodat
geen afbreuk wordt gedaan aan het beoogde rendement. Dat alles wordt in dit stuk, het raamwerk
voor de exploitatie van Café Anneke, uitgewerkt. Het beleidsplan 2016 – 2020 is de geactualiseerde
opvolger van het beleidsplan 2011-2015.
LEESWIJZER

1.3

In hoofdstuk 2 wordt beschreven wat naar de kernwaarden van Café Anneke zijn. Wat is de essentie
waarom het draait? Hoofdstuk 3 beschrijft de doelgroep van Café Anneke en hoe dit publiek aan te
trekken, te behouden en het kaf van het koren te scheiden. In hoofdstuk 4 worden de feitelijke en
zakelijke eigenschappen van Café Anneke omschreven. In hoofdstuk 5 komt de juridische structuur
achter Café Anneke aan bod. Hoofdstuk 6 beschrijft wat de aandeelhouders verwachten van de
uitbater. Hoofdstuk 7 beschrijft op hoofdlijnen de inhoud van de overeenkomst met de uitbater.
Café Anneke staat bekend om haar activiteiten, de organisatie daarvan komt aan bod in hoofdstuk
8. In hoofdstuk 9 is aangegeven wat de rol is van de aandeelhouders, hoe men aandeelhouder kan
worden en hoe men ook weer kan uittreden. Hoofdstuk 10 geeft de kaders voor directievoering en
de financiële commissie. Hoofdstuk 11 bevat de slotbepaling.

2

KERNWAARDEN VAN ANNEKE
DOELSTELLING

2.1

Café Anneke is een bruin café, dat voor een breed, levenslustig en bekend publiek - dat zich daar
thuis voelt - een kwalitatieve ontmoetingsplek vormt, die als een warm dekentje over je heen valt.
De doelstelling kan worden ontleed in een aantal kernwaarden die onder 2.4 worden toegelicht.

2.2

Om de doelstelling te kunnen bereiken en te kunnen handhaven is gekozen voor een
organisatiestructuur waarin het publiek aandeelhouder kan worden van een vennootschap, welke
het beleid (mee) kan bepalen en ook (mee) verantwoordelijk is voor de exploitatie van het café. Dit
wordt uitgewerkt in hoofdstuk 5.
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Tegelijkertijd is Café Anneke een commerciële instelling met een professionele uitbating. Uit de
omzet dient de uitbater een genoegzaam inkomen te verwerven en dient vennootschap voldoende
middelen te kunnen onttrekken om daarmee de activiteiten te bekostigen die ten dienste staan van
het realiseren van de doelstelling. Dit wordt verder uitgewerkt in hoofdstuk 6 en 7.
KERNWAARDEN VAN ANNEKE

2.4

Bruin café: vloeit voort uit de doelstelling van de vennootschap; het eeuwigdurend (minstens 100
jaar) doen exploiteren van een bruin café in het pand Kasteellaan 2 te Wijchen. Van oudsher voelen
wij ons thuis in een “bruin café”. Volgens Wikipedia is een bruin café: een ouderwets ingericht café
met veel (donkerbruin) hout in de inrichting. De inrichting van Anneke voldoet daaraan. Belangrijke
stijlelementen als de antieke eiken houten lambrisering, de toogkast met houtsnijwerk, de
bekleding van de eigen bar, de eiken vloer, eiken paneeldeuren maar ook het balkenplafond en de
vakverdeling in de ramen dienen onder alle omstandigheden gehandhaafd te blijven en mogen niet
worden gewijzigd of gemoderniseerd.

2.5

Breed publiek: oud en jong, man en vrouw, feestend, serieus, niet elitair.

2.6

Bekend publiek: het is niet de bedoeling dat alle normen en waarden in het café aangepast zouden
moeten worden indien grote groepen niet bekende personen zich als gast melden. Het is wel een
café door en voor de aandeelhouders en dat dan wel in de brede zin des woords. Het moet ons
stamcafé zijn. Bij een stamcafé is sprake van veel vaste klanten. Die verzamelen zich vaak rond de
bar of rond een grote tafel, die daarom de stamtafel wordt genoemd. Deze vaste klanten worden
ook wel "stamgasten" genoemd, en het café is hun "stamkroeg" of "stamcafé"

2.7

Levenslustig: er is ruimte voor vrolijkheid, voor feesten, voor feestelijke muziek maar ook voor een
goed gesprek. Geen ruimte voor zuurpruimen.

2.8

Kwalitatief: dit geldt voor alle aspecten van het cafébedrijf als bijv. uitstraling, assortiment,
prijsbeleid, hygiëne. Anneke moet in alles kwaliteit uitdragen. Producten, gebouw, inventaris,
beleid en bediening. Kwaliteit is dat wat je ervan verwacht of wat je er op basis van afspraken mag
verwachten.

2.9

Ontmoetingsplek: een kwalificatie welke associaties oproept met elementen als: je wilt er heen om
mensen te ontmoeten, te communiceren en van de muziek te genieten, wat inhoud dat e.a. qua
geluid niveau goed afgestemd dient te worden.

2.10

Het warme dekentje uit de doelstelling slaat duidelijk op de sfeer. Het moet er gezellig zijn, sfeervol,
en dat in alle facetten die zich in een café voordoen. Je kunnen ontspannen en je er thuis voelen, de
mensen zijn hartelijk.

3

WIE ZIJN WELKOM BIJ ANNEKE
DE DOELGROEP VAN ANNEKE

3.1

De doelgroep van Café Anneke herkent zich in de volgende kwalificaties: ontmoeten, blik naar
buiten gezellige mensen houden van een beetje praten, muziek luisteren, mensen die op zijn tijd
een beetje gezellig aan de bar kunnen hangen. De doelgroep wordt eigenlijk gevormd door de
mensen die de formule onderschrijven, dus niet alleen maar in een leuk café willen komen maar
onderschrijven dat deze plek meer is dan alleen een café.

3.2

Café Anneke is gericht op een breed publiek. Jong en oud, mannen en vrouwen. Vanuit het warme
dekentje principe is Anneke een café voor iedereen, met dien verstande dat de aandeelhouders wel
het beleid binnen het café bepalen en vooral zij zich daar thuis moeten blijven voelen. Signalen van
aandeelhouders goed blijven volgen en evt. actie ondernemen. Blijvend kritisch bekijken of
bepaalde groepen misschien te dominant worden of zich er wel thuis voelen maar niet thuis horen.
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GEEN ELITAIR CAFÉ; NIET ALLEEN VOOR DE AANDEELHOUDERS
3.3

Uitgangspunt is dat het café niet alleen voor aandeelhouders moet zijn. De aandeelhouders willen
geen uitzonderingspositie (anders dan de korting en het recht op toegang tijdens drukke
evenementen). Aandeelhouders willen ook geen speciale aandacht in het café, geen eigen avond
ieder kwartaal of iedere maand. Aandeelhouders hebben indirect invloed op het café via het beleid
(zie hoofdstuk 5). Daarmee beogen zij dat hun redelijke wensen en verlangens niet ten onder gaan
aan de wensen van andere groepen klanten van Anneke die geen aandeelhouder zijn. In die
conflictsituatie moet de wens van de aandeelhouder voorop staan.
BLIJVEN WAKEN DAT ALLEEN DE DOELGROEP ZICH PRETTIG VOELT

3.4

Het is altijd zeer moeilijk om publiek te selecteren. Een café is een openbare gelegenheid waar
mensen een stuk ontspanning zoeken. Aan de buitenkant valt vaak niet af te lezen wat voor persoon
het is en of hij tot de doelgroep behoort. Wel kun je selecteren door constant en consequent een
vaste uitstraling te hebben. Een constante beleidslijn in alles en iedere dag van de week, leidt er toe
dat de groep mensen die zich daarbij niet thuis voelt niet meer komt. Datgene wat de
aandeelhouders willen is de constante lijn en dat moet consequent uitgevoerd worden. Soms moet
je ook selecteren omdat de aanwas van het publiek (of van de hoeveelheid van het publiek) niet
meer past bij de oorspronkelijke doelstelling.
INSTRUMENTEN OM PUBLIEK TE SELECTEREN

3.5

Als instrumenten om dat te sturen zijn onder meer aanwezig: Het consequent uitdragen van één
lijn, één beeld, één formule. Dat moet zo helder zijn dat een consument snel aan alles kan voelen en
zien of hij zich thuis voelt of niet. De soort muziek is buitengewoon belangrijk. Bij wijze van
voorbeeld: klassieke muziek draaien trekt ander publiek aan dan Dance of Hardrock. De soort
muziek is bij uitstek het middel om publiek te selecteren in combinatie met het volume van de
muziek. De doelgroep van Anneke zal bijv. over het algemeen harde muziek niet op prijs stellen.
Immers de doelstelling is ontmoeten en harde muziek draagt daarin niets bij.

3.6

Ook de keuze van drank kan bijv. een middel zijn. Verkoop van wijn per fles of bier van de maand zal
sommige mensen wel aanspreken en andere niet. Ook de bediening, de leeftijd, hun manier van
doen bepaald in belangrijke mate de uitstraling van het café en daarmee de doelgroep. En last but
not least de prijs van de drankjes. Als je in alles kwaliteit levert dan mag je ook best wat duurder zijn
dan de rest.
LEEFTIJD

3.7

Ook is het zeker niet de bedoeling om op leeftijd te selecteren. Alhoewel de primaire doelgroep (en
de grootste groep klanten) zich tussen de 35 en 55 jaar bevindt, houdt dit niet in dat het publiek zich
dan tot die leeftijdsgroep moet beperken. Alle publiek in alle leeftijden, jong en oud, is bij Anneke
welkom. Men moet zich wel bij de identiteit van Anneke thuis voelen, ongeacht de leeftijd.

4

HET CAFE
HET GEBOUW EN DE LOCATIE

4.1

Anneke is uitstekend gesitueerd, midden in het centrum vlakbij de Markt. Van oudsher is dat de
ontmoetingsplek bij uitstek. De grootte van het café is goed. Het café zelf moet niet veel groter
worden want dan verliest het snel zijn karakter. In 2011 is een houten demontabele uitbouw
vervangen door een uitbouw van doek en glas (combinatie van zonnescherm, in hoogte verstelbare
windschermen en doeken). De daardoor te creëren uitbouw kan snel gebruikt worden bij drukke
tijden.
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De in 2015/16 uitgevoerde verbouwing heeft intern veel ruimte toegevoegd. De opslag van dranken
en eten is nu gescheiden. De grote koelcel op de zolder geeft ruimte om met een grote variatie aan
speciaal bieren te werken. De vergrote keuken achter het café is nu toegerust om maaltijden te
kunnen verstrekken. Desondanks heeft Café Anneke veel te weinig opslag voor drank, podia,
attributen voor festiviteiten (bijv. gevelorkest), terrasmeubilair in de winter. Daarom huurt Explobar
Wijchen BV in de nabijheid een kelderruimte van ca. 200 m2 die niet alleen groot genoeg is voor de
eigen opslag, waarbij gedeelten doorverhuurd kunnen worden aan collega horecabedrijven.
BUITENBAR

4.3

Het is aan de uitbater om bijzondere gelegenheden c.q. drukke tijden, bij de nooduitgang of elders
in de openbare ruimte één of meerdere buitenbars te plaatsen is. Het is de uitbater dan toegestaan
om te bepalen dat de consumptieleveringen aan deze buitenbar of aan een losse bar op straat, zich
beperken tot enkele dranken (bier, wijn, e.d.), er aldaar geen korting aan aandeelhouders gegeven
wordt, niet op rekening kan worden gekocht en uitsluitend tegen (eventueel afgeronde) tarieven
afgerekend kan worden met contant geld of met vooraf ingekochte munten.
HET TERRAS

4.4

Het terras is middels windschermen, gas- en elektrische verwarming zodanig ingericht dat dit
permanent is te gebruiken.
INTERIEUR, MEUBILAIR EN STOFFERING

4.5

Het oudhollandse interieur voldoet goed aan de geformuleerde basiseisen van sfeer en daarbij
passende kwaliteit. Uitbater en directie moeten steeds kritisch blijven kijken naar de aankleding. Is
er de nodige rust en juiste uitstraling? Een aandachtspunt is en moet blijven het (periodiek)
onderhoud. Periodiek zal de directie samen met de uitbaters een inspectie houden van de complete
inventaris en daarvan een lijst maken. Noodzakelijke periodieke bijstelling van de
gebruiksvergunning zal hier een onderdeel van zijn.
OPENINGSTIJDEN

4.6

Maandag
: 11.00 - 01.00 uur
dinsdag
: 11.00 - 01.00 uur
woensdag
: 11.00 - 01.00 uur
donderdag
: 10.00 - 01.00 uur
vrijdag
: 11.00 - 02.00 uur
zaterdag
: 11.00 - 02.00 uur
zondag
: 13.00 - 24.00 uur
Tijdens feestdagen en bijzondere gelegenheden (carnaval, kermis e.d.) kunnen de openings- en
sluitingstijden in onderling overleg worden aangepast.
DE SOORT EN HET GELUID VAN DE MUZIEK(-INSTALLATIE)

4.7

Een installatie waarmee technisch beoogd wordt op een zodanige frequentie geluid te produceren
dat ondanks muziek normale gesprekken mogelijk zijn. Keuze soort muziek; aanpassen aan de sfeer
ter plekke.
TAPBIER / FLESSENBIER / FRISDRANK / WIJNEN / KOFFIE

4.8

Tapbier: wie Brand kiest, kiest goed. Het blijkt wel dat de aandeelhouders echte Brand drinkers zijn
en er geen aanleiding is om ook maar een steelse blik naar een andere brouwer te werpen.
Speciaal bier: mede om te voldoen aan de tegenwoordige eisen van de klanten is er een behoorlijke
keuze van speciaal bieren. Daarvoor zijn ook acht extra tappunten beschikbaar.
Frisdrank: uitserveren in flesjes met glas. Omschakelen naar liter flessen bij grotere evenementen.
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Wijnen: Keuze wijnen zo mogelijk bepalen via proeverij met klanten. Het is bekend (uit vergelijking
met cijfers in andere Horecaondernemingen) dat Anneke een relatief groot aantal wijndrinkers
kent. Misschien ook hier werken met een wijn van de maand, verkoop flessen wijn en invoering
wijnkaart.
Koffie: vernieuwde Espresso apparaat voldoet prima.
EETWAREN

4.10

Het begrip eetwaren laat zich in een cafébedrijf in diverse onderdelen splitsen en wel de (a) gratis
verstrekte borrel-knabbels de (b) gratis verstrekte betere hapjes bij activiteiten of gebeurtenissen
de mogelijkheid om borrelhapjes te bestellen, (c) kleine kaart, (d) lunchkaart en (e) dinerkaart. De in
2016 geheel nieuw geïnstalleerde vergrote keuken geeft voldoende mogelijkheden om het “eten bij
Anneke” genoegzaam uit te voeren en uit te bouwen.

4.11

Bij a; moet ons inziens gestreefd worden dat er in ieder geval altijd tijdens borreltijd, maar
desgewenst ook ’s avonds automatisch, dus zonder dat daarom gevraagd moet worden een
redelijke borrelgarnituur op iedere tafel staat. Bijv. olijven, augurkjes, betere pinda’s, diverse
soorten knabbels e.d.
Bij b; bij activiteiten en gebeurtenissen, zeker als die rond etenstijd gehouden worden, is het
belangrijk om een binding met klanten tot stand te brengen door rond te gaan met snacks.
Bij c; datzelfde geldt voor het samenstellen en aanhouden van een beperkte kleine kaart met
snacks, borrelgarnituur e.d.
Bij d; inmiddels is Anneke een bekend adres om te lunchen en beschikken we over een gevarieerde
lunchkaart. Juist de combinatie van eten en drinken is in deze tijd voor een café belangrijk om te
overleven.
Bij e; een dinerkaart wordt niet nagestreefd.
DRUGSBELEID

4.12

In Café Anneke wordt een zero-tolerance gebruik voor hard- en softdrugs, in welke vorm dan ook
toegepast. Overtreding leidt tot een directe verwijdering uit het café en kan leiden tot een
caféverbod, ongeacht of de betrokkene nu aandeelhouder is of niet.
ROOKBELEID

4.13

Er wordt een niet rookbeleid gehandhaafd in het café. Er wordt gehandeld naar de huidige
wetgeving.
HYGIËNE

4.14

Het schoonhouden van het café en sanitaire voorzieningen is een taak voor de uitbater. De uitbater
maakt een jaarplan voor onderhoud waarin nader gespecificeerd wordt welke onderhoud dagelijks,
wekelijks, maandelijks en (half) jaarlijks uitgevoerd wordt. Daarin dient naast de normale
schoonmaakactiviteiten betrokken te worden (a) het periodiek reinigen en opnieuw in de boenwas
zetten van de vloer, (b) het periodiek in de boenwas zetten van de lambrisering, de eiken deuren, de
buitenzijde van de bar e.d.,(c) het periodiek schuren en lakken van de bladen van tafels en het
barblad, (d) het periodiek uitvoeren van dagelijkse onderhoudsklusjes, smeren van sloten e.d., (e)
het periodiek reinigen van het platte dak en de dakgoten, (f) overige noodzakelijke onderhoud.
COMMUNICATIEMEDIA

4.15

Het café is o.a. ingericht voor Wifi gebruik, heeft een eigen website, twitter account en wordt verder
ge-update naar de modernste technieken op communicatie gebied; Facebook, Flickr, Instagram en
evt. Linkedin.
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De eerste kosten van aanleg en groot onderhoud van deze voorzieningen zijn voor rekening van
Explobar Wijchen BV; de dagelijkse exploitatie en abonnementskosten zijn voor rekening van de
VOF Café Anneke. De uitbater is belast met c.q. verantwoordelijk voor het dagelijks verwerken van
informatieverzoeken, wijzigen en actualiseren van de systemen.
AFREKENEN

4.17

Alle bestellingen door consumenten dienen (evenals eigen gebruik, breuk en representatie) direct
na de bestelling (of het verbruik) als omzet (of anderszins) op de kassa te worden aangeslagen.
Hierop is geen uitzondering mogelijk. Alle bestellingen dienen direct of die avond te worden
afgerekend, tenzij op rekening wordt gekocht (zie hierna). De kassa-afslag van die dag (tot
sluitingstijd) geeft een exacte weergave van de die dag gemaakte omzet.
OP REKENING KOPEN

4.18

Desgewenst kunnen aandeelhouders en goede klanten ook op rekening kopen, mits enerzijds de
maandelijkse omzet van enige omvang is (meer dan € 100,=) én mits de rekeninghouder consequent
binnen 30 dagen na ontvangst de factuur voldoet. Indien hieraan niet voldaan wordt kan de uitbater
beslissen om voor de betreffende rekeninghouder deze betalingswijze niet meer mogelijk te maken.
Het is aan de uitbater om te beslissen of een klant niet die avond maar pas de volgende dag
afrekent. Alsdan wordt de gemaakte omzet wel in de kassa aangeslagen en wordt de openstaande
rekening als kasgeld meegenomen, zodat het de verantwoording van de uitbater is om het nog niet
betaalde bedrag alsnog te ontvangen.
KASSASYSTEEM

4.19

Het huidige kassasysteem voorziet in de mogelijkheid om na opmaken van de concept factuur
d.m.v. indrukken van een knop direct de 10 of 20% aandeelhouderskorting te verrekenen. De
uitbater moet in dat geval de aandeelhouder (her)kennen c.q. deze moet met een pas aantonen dat
hij recht heeft op een korting, waarin handmatig de korting verwerkt wordt. Het huidige
kassasysteem voorziet ook in de mogelijkheid om het verbruik van aandeelhouders of klanten die
op rekening werken op te slaan.

4.20

Nader onderzoek is gewenst om het kassasysteem zodanig uit te breiden dat er gewerkt kan
worden met aandeelhouderskaart met chip of magneetstrip die bij het afrekenen door de kassa
gehaald kunnen worden (LET OP: dit is een aanvullend systeem, want het bestaande systeem van
herkennen en weten en automatisch doorvoeren van een korting bij het opmaken van de factuur is
natuurlijk veel sympathieker; het is voor een nieuwe uitbater echter wel moeilijk omdat hij de
aandeelhouders eerst moet leren kennen). Ook is het gewenst dat er meer en betere
omzetgegevens c.q. dag-/maand-/jaaroverzichten uit het kassasysteem komen. Tot slot is het
gewenst dat de kassa op afstand in te lezen is zodat met name de administrateur wekelijks op
eenvoudige wijze de benodigde omzetstaten en informatie kan opstellen.

5

JURIDISCHE STRUCTUUR
INLEIDING

5.1

Bij het ontstaan van Café Anneke is gekozen voor de structuur van een besloten vennootschap in
combinatie met een exploiterende VOF, omdat het gaat om de commerciële exploitatie van een
bedrijf. Via het aandeelhouderschap kan het beleid voor het café worden vastgesteld, de structuur
van de aandeelhoudersvergadering en het daarin – conform de statuten – geldende stemrecht biedt
daarvoor een goed fundament.
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ENTITEITEN
5.2

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Explobar Wijchen BV (KvK: 10145617 1,
hierna Explobar Wijchen) is opgericht op 7 mei 1996. Explobar Wijchen is 100% aandeelhouder van
Explobar Café Anneke BV (KvK: 09152970 2, hierna: Explobar Café Anneke). Explobar Café Anneke is
de werkmaatschappij. Zij participeert in de exploitatie van het café als vennoot van VOF Café
Anneke 2012 (KvK: 54276780 3, hierna: VOF Café Anneke), tezamen met de uitbater, VOF KootJanssen.
EXPLOBAR WIJCHEN BV

5.3

Explobar Wijchen is eigenaar van de grond en de opstallen, alsmede de inventaris, handelsnaam,
formule en goodwill van Café Anneke De aandeelhouders van Explobar Wijchen stellen middels
(onderhavig) beleidsplan minimaal één maal per vijf jaar het beleid vast voor de exploitatie van Café
Anneke, welk beleid de VOF Café Anneke uitvoert en waaraan zij zich moet houden.

5.4

De statuten van Explobar Wijchen zijn twee maal gewijzigd. In 2011 is de doelstelling gewijzigd door
toevoeging: “het promoten van horeca in het algemene en in de ruimste zin en in dat verband ook
onder meer het organiseren van voor publiek toegankelijke promotieactiviteiten”. De reden hiervan
was om in de statuten te verankeren de vele activiteiten die Explobar Wijchen organiseert en
bekostigt.
In 2016 zijn de statuten (als gevolg van een tot stand gekomen wetswijziging) tamelijk ingrijpend
veranderd. Er zijn formele regels weggehaald en getracht is om zoveel mogelijk te verankeren dat
Explobar Wijchen weliswaar nog steeds een commerciële vennootschap blijft, zonder het oogmerk
winstgevend te zijn voor de aandeelhouders, voor wie het aandeel als rendement met name “geluk
en plezier” betekent. De winst wordt geïnvesteerd in het café.

5.5

De directie van Explobar Wijchen bestaat uit 3 tot 5 zelfstandig bevoegde personen. De aard en de
omvang van de bevoegdheid wordt in een directiestatuut uitgewerkt. Daar waar in het
hiernavolgende over ‘directie’ wordt gesproken, wordt gedoeld op de directie van Explobar Wijchen.
EXPLOBAR CAFÉ ANNEKE BV

5.6

Explobar Café Anneke is de werkmaatschappij die is opgericht om de bezittingen van de moeder
(Explobar Wijchen) te beschermen tegen eventuele (hoofdelijke) aansprakelijkheid die ontstaat
binnen VOF Café Anneke. Explobar Café Anneke organiseert activiteiten samen met de uitbater,
ten behoeve van Café Anneke en de aandeelhouders (zie hoofdstuk 8). De uitbater is de statutair
directeur van Explobar Café Anneke.
VOF CAFÉ ANNEKE

5.7

Er is voor een vennootschap onder firma (VOF) gekozen omdat de partners verschillende taken
hebben een VOF de meest transparante constructie is. Partijen maken gebruik van elkaars
kwaliteiten en delen naar verhouding in de winst na aftrek van de kosten. Belastingheffing vindt
plaats binnen het regime van de partners en niet binnen de VOF.

1

Zetel te Wijchen, bezoekadres Kasteellaan 2, 6602 DE Wijchen. Bestuurders per 30 november 2016 zijn de heren
M.J.G. van Thiel, W.G.A.P. Nillesen, M.G.L de Wildt en B.E.M. Sommerdijk. Allen hebben de titel van algemeen
directeur en zijn alleen/zelfstandig bevoegd.
2
Zetel te Wijchen, bezoekadres Kasteellaan 2, 6602 DE Wijchen. Bestuurder per 30 november 2016 is M.J.P. Koot met
de titel van algemeen directeur, alleen/zelfstandig bevoegd.
3
Zetel te Wijchen, bezoekadres Kasteellaan 2, 6602 DE Wijchen. Vennoten zijn V.O.F. Koot-Janssen, gevestigd te Ooij
aan de Meester Boutenstraat 3, 6576 DG Ooij, en Explobar Café Anneke BV, beiden bevoegd tot een bedrag van €
2.500,=.
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5.8

Binnen VOF Café Anneke is de zeggenschap tussen de uitbater (of de VOF van de uitbater) en
Explobar Café Anneke gelijkwaardig. Zij besluiten bij consensus omdat de waarde van hun stem
gelijk is. Binnen VOF Café Anneke voeren Explobar Café Anneke en de uitbater samen het beleid uit
dat door Explobar Wijchen, gehoord de uitbater, is vastgesteld. VOF Café Anneke huurt van
Explobar Wijchen het gebouw, de inventaris, handelsnaam en goodwill.

5.9

De financiële verdeling van de winst is niet gelijkwaardig. Daarover worden afspraken gemaakt in
de overeenkomst met de uitbater (zie hoofdstuk 7).

5.10

VOF Café Anneke sluit een huurovereenkomst met Explobar Wijchen, voor het gebouw, de
inventaris en de goede naam die Café Anneke in de loop der jaren heeft opgebouwd.

6

DE UITBATER
INLEIDING

6.1

Binnen het café is de uitbater (m/v, hierna voor de leesbaarheid aangeduid als mannelijk enkelvoud)
onbetwist de baas. Hij maakt de dagelijkse dienst uit en is verantwoordelijk voor het werkelijke
cafébedrijf.

6.2

De uitbater kan een natuurlijke persoon zijn, of een rechtspersoon. Sinds 2012 is VOF Koot-Janssen
(KvK 54218942 4) de uitbater. De natuurlijke persoon die de rol van uitbater vervult is de heer Martijn
( M.J.P.) Koot.

6.3

De directieleden van Explobar Wijchen bemoeien zich niet met de werkvloer en gedragen zich als
normale klanten. Zij oefenen geen enkele feitelijke beheersdaad uit. Op deze spelregel door en voor
niemand een uitzondering worden gemaakt.
WERKGEVERSCHAP

6.4

De uitbater is de (juridisch) werkgever van het personeel en draagt alle personeelslasten. Het
werkgeverschap eindigt in beginsel indien de uitbater de overeenkomst met Explobar Café Anneke
opzegt. Alsdan is Explobar Café Anneke gerechtigd – op grond van overgang van onderneming – te
eisen dat het personeel met ingang van het vertrek van de uitbater, het werkgeverschap over het
personeel over te nemen, dan wel over te dragen aan een opvolgend uitbater.
VERGUNNING EN (LOKALE) WET- EN REGELGEVING

6.5

De door de overheid te verstrekken Drank- en Horecavergunning wordt aangevraagd op naam van
de uitbater en deze is ook verantwoordelijk voor de daaruit voortvloeiende wettelijke
verplichtingen.

6.6

De uitbater is verantwoordelijk voor het voldoen aan (lokale) wetgeving ten aanzien van bijv.
terrasvergunning, activiteitenvergunningen en dergelijke. In dat verband zorgt de uitbater ervoor
dat er altijd iemand aanwezig is die over de vereiste horecapapieren (met name sociale hygiëne)
beschikt.
VERANTWOORDELIJK VOOR OPENBARE ORDE

6.7

De uitbater is verantwoordelijk voor de openbare orde binnen het cafébedrijf. De uitbater neemt
maatregelen indien binnen het café en of op het terras gehandeld wordt in strijd met het
drugsverbod (zie 4.11), het rookverbod (zie 4.12), onzedelijke of lasterlijke taal wordt gebezigd,
andere klanten lastig gevallen worden of ander handelen wat niet past binnen café Anneke (zie
hoofdstuk 2).

4

Zetel te Ooij, bezoekadres aan de Meester Boutenstraat 3, 6576 DG Ooij, vennoten zijn de heer M.J.P. Koot en
mevrouw J.A.J. Koot-Janssen, beiden met onbeperkte bevoegdheid.
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De uitbater is bevoegd om klanten die in strijd met de regels handelen (ook al zijn dat
aandeelhouders, directie- of commissieleden) uit het café te doen verwijderen en/of een caféverbod
op te leggen.
VERANTWOORDELIJK VOOR SOCIALE HYGIËNE

6.9

De uitbater is verantwoordelijk voor de sociale hygiëne, met name voor zover deze voortvloeit uit
wettelijke verplichtingen op grond van de Drank- en Horecawet of daarop gebaseerde regelingen. In
dat kader wordt ook jaarlijks een plan van aanpak opgesteld.
UITVOERDER VAN BELEID

6.10

Het aangaan van een samenwerking met Explobar Wijchen impliceert dat de uitbater het beleid
accepteert en con amore toepast en uitdraagt. De uitbater is immers feitelijk de uitvoerder van het
door Explobar Wijchen vastgestelde beleid. De uitbater is bevoegd om met de directie in overleg te
gaan over interpretatie of aanscherping van onderdelen van het beleidsplan.
VERTEGENWOORDIGT HET CAFÉBEDRIJF NAAR BUITEN TOE

6.11

De uitbater vertegenwoordigt het café naar buiten toe bijv. in geval voor de bedrijfsvoering overleg
met de lokale overheid nodig of gewenst is, bij bijeenkomsten van Horeca Wijchen, de
Ondernemersvereniging Wijchen Centrum / Stichting Centrummanagement Wijchen of andere
overkoepelende instanties of noodzakelijke overlegsituaties. De uitbater kan zich daarbij bij doen
staan door een van de leden van de directie of een aandeelhouder. Indien de uitbater juridische,
fiscale of andere specialistische hulp wil inschakelen kan dat, voor zover dat ten laste van Explobar
Wijchen komt, alleen met toestemming van de directie van deze BV.
ZORGT ALS EEN GOED HUISVADER VOOR PAND EN INVENTARIS

6.12

De uitbater zorgt als een goed huisvader voor de door Explobar Wijchen ter beschikking gestelde
zaken als het pand, de inventaris, apparatuur, contract met Brand e.d. Indien er sprake is van klein
onderhoud of vervanging van incidentele zaken (tot een aanschafwaarde van € 500,= excl. BTW)
dan komen deze voor rekening van VOF Café Anneke. Bij hogere uitgaven is de instemming van de
directie van Explobar Wijchen vereist en komen de kosten voor haar rekening.
KLANTGERICHTE BENADERING

6.13

Niet alleen de aandeelhouders maar ook het publiek moet door de uitbaters goed behandeld
worden. Er is geen ruimte voor kwaaie zin, snauwen, onvriendelijkheid, negeren e.d. De uitbater en
het personeel moeten aanspreekbaar en gemakkelijk benaderbaar zijn. Ze moeten ook goed
kunnen omgaan met moeilijk publiek. De uitbater (en hun personeel) moeten tactisch en helder om
kunnen gaan met niet gewenst publiek, met dronken mensen of met groepen die menen dat ze in
het café alles kunnen doen wat ze maar willen.
FINANCIËLE ADMINISTRATIE

6.14

De uitbater is verantwoordelijk voor de financiële administratie van de VOF Café Anneke. Hieronder
valt het invoeren van de omzet in het kassasysteem, het kas- en bankboek, de inkoopadministratie,
de omzet, de facturatie, belastingen e.d. en alles wat verder nodig of dienstig is om een goede
bedrijfsadministratie te verkrijgen. De uitbater kan zich bij de dagelijkse gang van zaken (voor zover
dat niet betreft en het verzamelen en ordenen van de nodige kas- en bankstukken) laten assisteren
door de accountant. Het opstellen van de jaarrekening geschiedt door de accountant. De kosten van
de accountant zijn voor rekening van VOF Café Anneke.

6.15

De uitbater (of de door hem in te schakelen accountant) verstrekt periodiek omzet-, inkoop en
kostengegevens aan de directie (en de door de directie goed te keuren derden als bijv. de financiële
commissie).
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De staten moeten een inzicht geven in de maandomzet, de voortschrijdende jaaromzet en de
vergelijkbare cijfers met voorgaande jaren. De uitbater moet actieve input geven voor toepassing
van door de belastingdienst opgezette controlesystemen, ook indien daarbij relaties gelegd worden
tussen inkoop en omzet met de daarbij behorende varianten gebaseerd op het concrete bedrijf. De
uitbater moet medewerking geven aan periodieke kascontroles door leden van de directie en/of
financiële commissie. In onderling overleg worden nader spelregels voor het voeren van de
financiële administratie vastgesteld welke vervolgens nageleefd moeten worden.
DAGBOEK
6.16

De uitbater houdt een dagboek bij van gebeurtenissen, de daarbij gemaakte omzet, ingeschakeld
personeel, de weersomstandigheden, invloed daarvan op de omzet, organisatorische aspecten,
evaluatie en tips voor de toekomst en verdere zodanig relevante informatie dat daaruit voor het
komend jaar een planning gemaakt kan worden, bestellingen kunnen worden geplaatst, personeel
kan worden ingeschakeld en een aanpak kan worden voorbereid die tot maximalisering van alle
aspecten van die gebeurtenis leidt. De uitbater bespreekt dit dagboek regelmatig met de directie en
voor wat de organisatorische aspecten betreft, met de PR commissie.
JAARPLAN

6.17

Jaarlijks stelt de uitbater een jaarplan op waarin op welke wijze hij denkt gestalte te kunnen geven
aan het beleid van komend jaar, welke verbeteringen of verandering toegepast zullen worden,
welke omzet gemaakt zal worden en op welke wijze het door de aandeelhouders in dit beleidsplan
uitgestippelde beleid gestalte zal krijgen. De uitbater bespreekt en evalueert dit plan jaarlijks
tezamen met de directie.
ACTIEF ZIJN

6.18

Van de uitbater wordt verwacht dat hij actief in het bedrijf staat en het bedrijf binnen de kaders van
het beleidsplan telkens streeft naar verbetering van Café Anneke.

7

OVEREENKOMST MET DE UITBATER

7.1

Explobar Wijchen bepaalt het beleid voor Café Anneke. Daarbij gaat het om uitdraging van de
kernwaarden van Anneke (zie hoofdstuk 2), het onderhouden en actualiseren van het (onderhavige)
beleidsplan, de uitwerking daarvan in de praktijk in goed overleg met de uitbater en het borgen van
het aandeelhoudersrendement (“geluk en plezier”).
UITGANGSPUNTEN CONTRACT UITBATER – EXPLOBAR CAFÉ ANNEKE

7.2

De overeenkomst die ten grondslag ligt aan het oprichten van VOF Café Anneke wordt in beginsel
aangegaan voor onbepaalde tijd. Het bedrijf wordt voor gezamenlijke rekening en risico
uitgeoefend. Het doel is het uitoefenen van een cafébedrijf.

7.3

Inbreng door uitbater van een aantal losse zaken, alsmede vlijt en arbeid. Door Explobar Café
Anneke wordt ingebracht: pand, handelsnaam, inventaris, contracten Brand en anderen, goodwill,
vlijt en zakelijke relaties e.d.

7.4

De uitbater draagt zorg voor de dagelijkse werkzaamheden en de dagelijkse bemanning van het
bedrijf tijdens de openingsuren. Explobar Café Anneke draagt zorg voor de uitvoering van de
activiteiten en de public relations alsmede het beheer van de gebouwen. Explobar Wijchen is
verantwoordelijk voor de formulering en actualisering van onderhavig beleidsplan. Met betrekking
tot de uitvoering van het beleid beslissen de vennoten gezamenlijk. Indien de vennoten hierover
geen overeenstemming bereiken is de stem van Explobar Café Anneke doorslaggevend.
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7.5

De stem van de uitbater is doorslaggevend met betrekking tot dagelijkse bedrijfsvoering en de
dagelijkse gang van zaken in het café alsmede alle personeelsaangelegenheden, inclusief
instructies, opdrachten, het beoordelen van het functioneren alsmede de arbeidsvoorwaarden de
stem van Explobar Café Anneke met betrekking tot: zaken die betrekking hebben op de marketing
en public relations formule, gebouw en inventaris (onderhoud, verzekering, aankleding,
investeringen, vervangingen e.d.)

7.6

Tot de gezamenlijke kosten horen zaken als huisvestingskosten, onderhoud e.d. inventaris,
exploitatie- en algemene kosten. Tot die van uitbater de personeels- en de eigen kosten. Tot de
kosten van Explobar Café Anneke: de public relations. Explobar Wijchen investeert in gebouwen en
inventaris.

7.7

Verdeling na aftrek kosten 68% voor de uitbater en 32% voor Explobar Cafe Anneke BV. De reeds
door de VOF Café Anneke aan Explobar BV betaalde huur voor het café en de inventaris wordt
beschouwd als een voorschot op het winstaandeel van Explobar Café Anneke en worden niet tot de
kosten gerekend. De Brand- of Heinekenbonus op tap- en fustbier is voor Explobar Café Anneke.

7.8

Verder wordt in de overeenkomst met de uitbater geregeld: de wijze waarop onttrekkingen en
opnamen van gelden plaatsvinden. De wijze waarop de administratie wordt gevoerd en de
jaarrekening. De verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de uitbater, het
concurrentiebeding voor de uitbater, een verkrijgingsbeding voor Explobar Café Anneke, bepaling
ten aanzien van de goodwill, slotbepalingen, hardheidsclausule, en dading.

7.9

De overeenkomst van vennootschap eindigt door opzegging door één der vennoten met
inachtneming van een termijn van ten minste zes kalendermaanden, of doordat de uitbater de
leeftijd van 65 jaar bereikt (behoudens verlenging). Verder door faillissement, onder curatele
stelling , surseance, overlijden of onder bewindstelling van de uitbater dan wel door liquidatie van
Explobar Café Anneke c.q. Explobar Wijchen.

7.10

Beëindiging van de overeenkomst heeft tot gevolg dat Explobar Café Anneke gerechtigd is de
onderneming voort te zetten.

7.11

Bij het contract horen dan een aantal bijlagen zoals: Tekening van het pand Kasteellaan 2 te
Wijchen, Inventarislijst, Beleidsplan 2011 (te vervangen door de versie van 2016), Bruikleen- en
leveringscontract met Brand, Lijst van overige door de uitbater, ingebrachte roerende zaken,
Regeling terzake het voeren van Public Relations.

8

ACTIVITEITEN
DE PR/ACTIVITEITEN COMMISSIE

8.1

De commissie Public Relations is een adviescommissie die is ingesteld door Explobar Café Anneke
en waarin wordt samengewerkt met de uitbater ten behoeve van de promotie en het
activiteitenprogramma van Café Anneke.

8.2

De PR commissie bestaat uit de uitbater, alsmede een nader te bepalen aantal aandeelhouders. De
commissie wijst uit haar midden een voorzitter aan. De voorzitter bepaalt de agenda, de
vergaderorde alsmede hoe vaak de commissie bijeen komt. Met uitzondering van de professionele
organisaties worden aan de leden geen vergoedingen toegekend. Eventuele door de commissie te
maken externe kosten komen voor rekening van Explobar Café Anneke.

8.3

De PR commissie adviseert de uitbater bij de aansluiting van Café Anneke op sociale media. Zij
adviseert de uitbater ook over het periodieke onderhoud van deze voorzieningen. De PR commissie
regelt de PR activiteiten en de organisatie daarvan vooraf aan de uitvoering.
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De PR commissie stelt jaarlijks programma van activiteiten op voor Café Anneke. Daaronder vallen
bijvoorbeeld Nieuwjaar, Veurpruufke, Carnaval, de jaarvergadering, Anneke swingt, autorally,
asperge avond, het gevelorkest, de Vierdaagsewoensdag, zomerschaak, oogstfeest, mosselavond,
de verjaardag van Anneke, Jubilea etc.
KOSTENVERDELING

8.5

In het jaarlijkse PR plan wordt bepaald welke kosten voor wie zijn en kunnen afspraken gemaakt
worden over de verdeling van de opbrengst. In de artikelen hierna worden de uitgangspunten voor
de kostenverdeling bepaald. Afwijking of aanvulling daarvan in mogelijk in het PR plan.

8.6

De extern te maken kosten (muzikanten, activiteiten, affiches, PR) komen voor rekening van
Explobar Café Anneke. De interne kosten van organisatie (o.a. eigen verbruik en representatie)
komen voor rekening van VOF Café Anneke. De personeelskosten zijn voor rekening van de
uitbater.

8.7

Het is vast beleid dat dweilorkesten of muziekgezelschappen, met name rond de carnaval, het
gevelorkest en de vierdaagsewoensdag, gratis consumpties krijgen, mits zij uiteraard
sfeerverhogend muziek blijven maken. De inkoopkosten van die consumpties zijn voor rekening van
Explobar Café Anneke en de opslag is voor VOF Café Anneke.

8.8

Het is vast beleid dat tijdens het oogstfeest (naast het uitkeren van 20 consumpties per aandeel),
tijdens de jaarvergadering, de verjaardag van Anneke en andere activiteiten, gratis rondjes gegeven
worden aan de aanwezige aandeelhouders, dit ter plaatse door de directie van Explobar Wijchen te
bepalen. De inkoopkosten van die consumpties zijn voor rekening van Explobar Wijchen en de
opslag is voor VOF Café Anneke.

8.9

De uitbater is bevoegd om zelf PR activiteiten te organiseren, in welk geval de kosten voor hemzelf
komen.
FORMELE VERANTWOORDELIJKHEID

8.10

De activiteiten worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van VOF Café Anneke als
formele organisator. VOF Café Anneke zorgt ervoor dat er een evenementenverzekering wordt
afgesloten, ofwel een “overall” verzekering voor een geheel jaar, of per activiteit.

8.11

Indien VOF Café Anneke deel wil nemen aan activiteiten die georganiseerd worden door Stichting
Activiteiten Horecastraatje Wijchen of een andere organiserende instantie, dan wordt dat binnen de
PR commissie afgestemd en naar buiten toe uitgedragen. VOF Café Anneke verifieert in dat geval of
de Stichting een toereikende evenementenverzekering heeft afgesloten.

9

AANDEELHOUDERS
AANDELEN

9.1

Explobar Wijchen BV kent gewone aandelen en prioriteitsaandelen. Per ultimo november 2016
staan er uit 38 (2010: 40) prioriteitsaandelen, verspreid over 36 (2010: 33) personen en 268 (2010:
229) aandelen verspreid over 251 (2010: 212) personen. In totaal zijn er dus 287 (2010: 245) personen
bij de organisatiestructuur van Café Anneke betrokken. Door de in 2011 en 2016 gevoerde acties om
nieuwe groepen aan te trekken is het aantal gewone aandelen met 65% uitgebreid.

9.2

De gemiddelde leeftijd van de aandeelhouders was in 2011 52,2 jaar en in 2016 56,4. Alhoewel de
gemiddelde leeftijd van alle aandeelhouders stijgt, zegt dit niets over de gemiddelde leeftijd van de
actieve bezoeker. Er zijn veel aandeelhouders van het eerste uur en die zijn allemaal 20 jaar ouder
geworden. Die willen hun aandeel onder geen voorwaarde verkopen, maar zijn geen regelmatige
bezoeker van het café. De nieuwe aandeelhouders zijn gemiddeld jonger, want zij zorgen ervoor dat
de gemiddelde leeftijd niet met vijf maar met 4,2 jaar stijgt.

Versie: Vastgesteld AVA 30-11-2016

12/16

BELEIDS- en ORGANISATIEPLAN 2016 - 2020

CAFÉ ANNEKE WIJCHEN

GEZAG EN ZEGGENSCHAP
9.3

Aandeelhouders hebben in het café zelf geen zeggenschap. Het is belangrijk dat aandeelhouders,
zich steeds realiseren dat zij binnen de fysieke ruimte van het café niets te vertellen hebben. In het
café is iedereen gelijk en is de uitbater het hoogste gezag.

9.4

Binnen de vennootschap zijn de aandeelhouders “Het Hoogste Gezag”. De mening van de
meerderheid van de aandeelhouders is doorslaggevend bij het te voeren beleid, ook al is deze groep
niet homogeen. De kunst is daarom te zoeken naar de grootste gemene deler onder hen bij het
vormgeven en vaststellen van het beleid voor het café. Het is aan de directie om het door de
aandeelhouders vastgestelde beleid te vertalen in het concrete handelingen als dagelijks bestuur.
HOE WORD JE AANDEELHOUDER?

9.5

Eens per vijf jaar (bij de resp. jubilea) worden nieuwe gewone aandeelhouders toegelaten. Een ieder
kan zich alsdan in beginsel aanmelden als kandidaat om aandeelhouder te worden. De directie past
een ballotage toe, volgens nader door de directie te bepalen voorwaarden, waarbij in ieder geval
geldt dat aan kandidaat pas aandeelhouder kan worden indien hij behoort tot de vaste clientèle van
Café Anneke en zich aldaar gedraagt en voelt passen binnen de uitgangspunten van deze
beleidsnotitie. Na aanmelding en na ballotage wordt met de kandidaat een overeenkomst van
aankoop van een aandeel gesloten. Na ondertekening en betaling van de prijs van het aandeel, kan
de kandidaat aandeelhouder zich als aandeelhouder beschouwen en kan hij genieten van de
emolumenten van het aandeelhouderschap. De formele afhandeling van de aankoop van het
aandeel bij notariële akte geschiedt periodiek per collectieve akte.
PRIORITEITSAANDEELHOUDER

9.6

Alleen aan bestaande aandeelhouders wordt de mogelijkheid geboden om hun aandeel om te
zetten (of te upgraden) naar een prioriteitsaandeel. De groep van prioriteitsaandeelhouders, hierna
ook wel ‘de prioriteit’ wordt enigszins beperkt gehouden. Onder hen treft men de founders van Café
Anneke die bij de aanvang grote bedragen beschikbaar gesteld hebben. Aan de prioriteit komen
bepaalde bevoegdheden toe (onder meer benoeming directie, uitgifte aandelen e.d.) die vooral van
belang worden als Café Anneke op enig moment in de problemen zou komen. Een beperkte groep
prioriteitsaandeelhouders, die goed de uitgangspunten van het café kent, moet snel kunnen
schakelen.

9.7

Teneinde de doelstelling – eeuwigdurende exploitatie van Café Anneke – te bereiken, worden
nieuwe prioriteitsaandeelhouders in beginsel gerekruteerd onder jongere gewone aandeelhouders,
die bovendien ook vaste klant zijn (cumulatief), want die worden dan geacht de belangen van Café
Anneke maximaal te kunnen behartigen.
DE AANKOOPPRIJS VAN EEN AANDEEL

9.8

Eens per vijf jaar stelt de directie de aankoopprijs per aandeel vast. De prijs van een normaal
aandeel is in beginsel gelijk aan de prijs van 400 standaard glazen Brand bier in Café Anneke. Per
2016 bedraagt dat 400 x € 2,20 is € 880,=. De prijs van een prioriteitsaandeel bedraagt de kostprijs
van 5 normale aandelen, in totaal derhalve € 4.400,=.
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN GEWONE AANDEELHOUDERS

9.9

Gewone aandeelhouders hebben de navolgende rechten: meebepalen van het beleid binnen Café
Anneke door toepassing, wijziging en toetsing van dit beleidsplan.

9.10

Aandeelhouders ontvangen een korting van 10% op de drankbestedingen in het café (niet het eten
en de zgn. servicebestedingen als sigaretten e.d.) en jaarlijks 20 consumptiebonnen per aandeel.
Aandeelhouders zijn verplicht om zich binnen Café Anneke aan de uitgangspunten van deze
beleidsnotitie te houden.
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RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN HOUDERS VAN PRIORITEITSAANDELEN
9.11

De prioriteit heeft de navolgende rechten: meebepalen van het beleid binnen Café Anneke door
toepassing, wijziging en toetsing van dit beleidsplan, door het formele stemrecht bij de uitgifte, de
vaststelling van de waarde en de inkoop van aandelen; de benoeming van de directie; bepalen dat
besluiten de goedkeuring van de prioriteit 5 nodig hebben. De prioriteit laat de hiervoor genoemde
handelingen over aan de directie, maar trekt in tijden van crisis de bevoegdheden weer naar zich
toe. Houders van prioriteitsaandelen zijn verplicht om zich binnen Café Anneke aan de
uitgangspunten van deze beleidsnotitie te houden.

9.12

Prioriteitsaandeelhouders krijgen een korting van 20% op drankbestedingen in het café (niet het
eten en de zgn. servicebestedingen als sigaretten e.d.) en ontvangen jaarlijks 100
consumptiebonnen per aandeel.
AANDEELHOUDERSVERGADERING

9.13

Jaarlijks wordt omstreeks mei een algemene vergadering van aandeelhouders gehouden waarin aan
de orde komen: de vaststelling van de jaarrekening, het verslag van het afgelopen jaar, de
benoeming van de directie en de plannen voor de toekomst. Deze vergadering draagt in beginsel
een zeer informeel en feestelijk karakter. Enkele dagen vooraf aan de vergadering vindt er een
openbare vergadering van de financiële commissie plaats, waarin naast de commissie, de betrokken
accountants en de directie, ook de aandeelhouders welkom zijn. Daar wordt veel serieuzer ingegaan
op jaarcijfers en plannen en alle aandeelhouders zijn bevoegd om aan de discussie deel te nemen.
Daardoor is het ook mogelijk om aan de vergadering van aandeelhouders een informeler karakter te
geven.
DE UITGIFTE VAN AANDELEN

9.14

Vanaf de aanvang geldt de regel dat per persoon maximaal twee prioriteits- of tien gewone
aandelen in eigendom kunnen worden gehouden. Voorts geldt de regel dat aandelen in beginsel
alleen aan natuurlijke personen kunnen worden uitgegeven en niet aan rechtspersonen, alhoewel
bijv. wel een uitzondering gemaakt is voor een dweilorkest. De directie beslist hier naar bevindt van
zaken.
RENDEMENT: “GELUK EN PLEZIER”

9.15

Het aandeel in Café Anneke is een fun-aandeel, het rendement bestaat uit “geluk en plezier”. De
waarde van een aandeel heeft geen relatie heeft met een rendement in geld of het vermogen van
de vennootschap.
PRIJS VAN EEN AANDEEL

9.16

Vanaf 2011 wordt de uitgifteprijs van een aandeel vastgesteld op de prijs van 400 standaard glazen
Brand Pilsener resp. 2.000 glazen voor een prioriteitsaandeel c.q. in geld uitgedrukt per december
2016 € 880,= resp. € 4.400,=. De prijs c.q. de waarde van het aandeel stijgt of daalt jaarlijks naar
gelang de prijs van een standaard glas Brandbier stijgt of daalt. Voor een aandeel in een café kun je
geen mooiere koppeling hebben.

5

De prioriteit heeft in numeriek opzicht geen meerderheid, omdat zij (oktober 2016) met 38 aandelen, per aandeel 5
stemmen vertegenwoordigt. Dit betekent dat zij in totaal 190 van de 458 stemmen vertegenwoordigen. Uit het
aandelenregister blijkt dat de prioriteit vaak familiebanden heeft met gewone aandeelhouders.
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OVERDRAAGBAARHEID, INKOOP EN UITGIFTE
9.17

Aandelen zijn niet vrij overdraagbaar, maar moeten eerst aan de Explobar Wijchen worden
aangeboden. Explobar Wijchen koopt aandelen in tegen de prijs die de aandeelhouder bij
verwerving betaald heeft. Uitsluitend de aandeelhouders die in 1996 aandelen hebben ingekocht
kunnen bij hun uittreden, hun aandeel door Explobar Wijchen laten inkopen tegen € 453,= voor een
gewoon aandeel, respectievelijk € 2.256,= voor een prioriteitsaandeel.

9.18

Aandelen van Explobar Wijchen zijn vrij over te dragen aan de echtgeno(o)t(te) en aan de kinderen
of kleinkinderen. Alle andere overdrachten behoeven de goedkeuring van de directie. Omdat de
inkoop en uitgifte van nieuwe aandelen slechts eens per vijf jaar plaats vindt geeft de directie
tussentijds geen goedkeuring aan overdracht aan derden en zal formeel ook geen aandelen
inkopen.
HARDHEIDSCLAUSULE

9.19

Explobar Wijchen is bereid om, indien bijv. na overlijden van een aandeelhouder, de erfgenamen dat
wensen, een aandeel feitelijk vast in te kopen. Na het ondertekenen van een akte met notariële
volmacht en legitimatie wordt het geïnvesteerde bedrag aan de erfgenamen terug betaald en wordt
de betrokkene geacht geen aandeelhouder meer te zijn. Dat kan ook in andere bijzondere gevallen,
ter beoordeling aan de directie.

10

DIRECTIE EN COMMISSIES
DIRECTIE EXPLOBAR WIJCHEN

10.1

De directie heeft tot taak Explobar Wijchen te besturen. De directie wordt, overeenkomstig de
statuten van de vennootschap, door de prioriteit benoemd, bij voorkeur uit de aandeelhouders.
SAMENSTELLING DIRECTIE

10.2

De directie is 3 tot 5 leden groot. De directie verdeelt in onderling overleg de taken. Zij wijst een van
de directieleden aan als algemeen voorzitter van de directie, deze vertegenwoordigt de
vennootschap naar buiten toe (Mark van Thiel is daartoe aangewezen). De directieleden zijn allen
statutair volledig bevoegd. De directie heeft geen vaste structuur van vergaderen en bijeenkomen
en lost zaken meestal met de daar aanwezigen leden direct (maar wel zeer discreet) aan de bar op.
DE FINANCIËLE COMMISSIE

10.3

De financiële commissie is een adviescommissie van de directie en heeft een meervoudige taak. Zij
adviseert de directie, gevraagd en ongevraagd, over alle financiële en/of organisatorische aspecten
van Explobar Wijchen of Explobar Café Anneke.

10.4

De financiële commissie controleert jaarlijks de jaarrekeningen van zowel Explobar Wijchen als de
VOF Café Anneke en geeft daarover een oordeel aan de algemene ledenvergadering, die daarna de
jaarrekeningen vaststelt. De financiële commissie fungeert als platform voor overleg tussen
uitbaters, directie, de resp. accountants en de aandeelhouders. In dat verband worden alle
aandeelhouders (in beginsel altijd) uitgenodigd om bij de vergaderingen van de financiële
commissie aanwezig te zijn. Zij hebben daarin, binnen door de voorzitter vast te stellen regels, ook
spreekrecht. Tenslotte heeft de financiële commissie de bevoegdheid om onderzoeken te doen
naar het functioneren van Explobar Wijchen en Explobar Café Anneke, VOF Café Anneke, de
directie of andere binnen deze structuren optredende organen. Zij stelt de directie van haar
bevindingen op de hoogte. De financiële commissie is bevoegd om te allen tijde de vergadering van
aandeelhouders in te lichten over haar bevindingen.
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10.5

De financiële commissie bestaat uit een nader te bepalen aantal, daartoe door de directie, op
voordracht van de financiële commissie, aangewezen aandeelhouders. Aan de commissie worden
(zonder stemrecht) toegevoegd: (a) de uitbater; (b) de accountants van Explobar Wijchen, Explobar
Café Anneke, VOF Café Anneke en van de uitbater; (c) de door de commissie gewenste adviseurs,
(d) aandeelhouders die daarvoor belangstelling hebben. Zij zijn echter in formele zin geen lid van de
financiële commissie.

10.6

De commissie wijst uit haar midden een voorzitter aan. De voorzitter bepaalt de agenda, de
vergaderorde alsmede hoe vaak de commissie bijeen komt en of voor de vergadering uitbaters,
directie, accountants en/of aandeelhouders uitgenodigd worden. De commissie kan ook alleen
zonder toevoeging van derden vergaderen. Met uitzondering van de professionele organisaties en
vaste of incidentele adviseurs worden aan de leden geen vergoedingen toegekend. Eventuele door
de commissie te maken externe kosten komen voor rekening van Explobar Wijchen.
VERGOEDINGEN

10.7

Aan de leden van de directie, van een van de commissies of van andere vrijwilligers wordt geen
vergoeding toegekend. Deelname is te beschouwen als vrijwilligerswerk. De tijdens en direct na
vergaderingen of bijeenkomsten te gebruiken consumpties zijn voor rekening van VOF Café Anneke
en worden daar beschouwd als eigen gebruik. Voor het functioneren van directie en commissies zal
een bestuursaansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten.

11

SLOT

11.1

In dit document is uiteengezet hoe de aandeelhouders van Explobar Wijchen denken over het beleid
binnen Café Anneke moet worden gevoerd door Explobar Café Anneke als participant in de VOF
Café Anneke.

Aldus vastgesteld, gehoord de uitbater, in de vergadering van aandeelhouders van 30 november 2016.
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