WIJ ZOEKEN EEN ENTHOUSIASTE PACHTER
De Stichting Tennishal Veldwijk is een stichting die al ruim 30 jaar Tennishal Veldwijk in Hengelo exploiteert.
Het sfeervolle complex heeft drie indoor tennisbanen met een kantine en is geopend voor vaste en
incidentele winterseizoenverhuur van september t/m half april, alsmede incidenteel voor zomerverhuur.
Wij zijn op zoek naar een nieuwe pachter of pachters duo ingaande september 2022.

Wat verwachten wij
Als pachter bij Stichting Tennishal Veldwijk (STV) exploiteer je als zelfstandig ondernemer de horeca
en verzorg je onze accommodatie en het voorterrein. Jij zorgt ervoor dat iedereen zich thuis voelt in onze
tennishal en dat er een voldoende breed horeca-assortiment is dat aansluit bij de behoefte van onze huurders.
Het belang van onze huurders staat voorop en de gastvrijheid- en faciliteiten-lat ligt hoog bij de STV.
Tennishal Veldwijk maakt deel uit van het sportcomplex Veldwijk, waar komende jaren ook mooie dingen
staan te gebeuren.
Als pachter verzorg je het dagelijks beheer van de accommodatie en de kantine, met waar nodig, overleg
met het bestuur van de STV. Je zorgt ervoor dat het complex er mooi bij ligt en ziet toe op het correct gebruik
van de banen.

Wat bieden wij
-

De om niets te gebruiken, volledig ingerichte, goed geoutilleerde horeca accommodatie (bar, kantine,
keuken)
Een goed gevulde agenda met (vaste) huurders en de potentie van weekend-toernooiverhuur, met
catering, waaronder het welbekende STV Kersttoernooi
De mogelijkheid/oproep om (nieuwe) tennisactiviteiten te ontwikkelen/organiseren, ter stimulering
van hal- en kantinegebruik
In de niet verhuurde, vrije uren is er de mogelijkheid tot het zelfstandig geven van tennislessen

Werkzaamheden/ Vereisten
-

Exploitatie van het horecadeel voor eigen rekening en risico, met passend assortiment aan
drankjes en hapjes en tegen bij onze tennishal aansluitende prijzen
Dagelijks onderhoud en schoonmaak: Netjes (onder)houden en schoonhouden van de hal (de banen),
de bar, kantine en keuken, sanitaire ruimtes en buitenterrein. Met oog voor hygiëne
Bij voorkeur ervaring als tennisleraar en/of horecaondernemer dan wel –medewerker
Vereiste papieren voor een volledige horecavergunning
Gastvrijheid hoog in ’t vaandel; wervend voor nieuwe huurders c.q. (tennis-verhuur) activiteiten
Liefst wonend binnen 30 minuten reizen van de hal
AED-EHBO-hartreanimatie cursus gehad (of bereidheid om die te volgen)
Zorgen dat de hal/kantine dagelijks 9.00 tot 23.30 geopend is tijdens het haltennis-winterseizoen;
incidenteel daarbuiten
Affiniteit met (tennis)sport
In goede banen leiden (letterlijk) van de reguliere seizoen-verhuur, losse verhuur, toernooiverhuur
en incidentele verhuur
De pachter is verantwoordelijk voor de bemensing van (bediening in) de kantine, tijdens de uren
waarop de hal verhuurd is

Is dit iets voor jou?
Herken je je in de verwachtingen en sluiten de vereisten aan bij jouw kunnen, neem dan contact op
met onze voorzitter. Wij vragen je een motivatie en CV en/of eventuele vragen te sturen naar
voorzitter@tennishalveldwijk.nl

