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Arnhem, 31 juli 2018 

 

 

Geachte leden, 

 

Het bestuur van de Edese Golf Club Papendal nodigt u van harte uit voor een extra Algemene 

Vergadering die wordt gehouden op woensdag 22 augustus 2018 om 20.00 uur in het clubhuis. 

 

Agenda: 

1. Opening 

2. Ingekomen post 

3. Mededelingen van het bestuur 

4. Aanbesteding Horeca 
Stem item 1: De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met het voorstel van 
het bestuur voor het afsluiten van een nieuw contract voor de horeca met Casper Schenk. 

5. Rondvraag 

6. Sluiting 

 

 
Met vriendelijke groet, 
 
namens het bestuur van 
Edese GC Papendal 
 
Peter Ligtvoet 
Secretaris 
 
 
 
Toelichting agenda: 

 

Ad 4: Aanbesteding Horeca 

Het contract met Casper Schenk, de huidige uitbater van de horeca, hierna te noemen De 

Hofmeester, eindigt op 31-12-2018. 

Na een periode met De Hofmeester heeft het bestuur besloten zich breed te oriënteren ten 

aanzien van de aanbesteding van de horeca. Er is gestart met het inwinnen van intern en extern 

advies. Hiertoe zijn onder andere de NGF en HTC Advies Foodservice & Hospitality benaderd. 

Vervolgens zijn mogelijk geschikte kandidaten geïnventariseerd. De huidige partij, De Hofmeester, 

was in ieder geval één van de potentiële kandidaten. Naast de Hofmeester zijn onder andere Hotel 

Papendal, Van der Valk hotels, Toine van de Zanden/Bart |Pons van OV Oosterbeek en de huidige 

uitbater van de Rosendaelsche Golf Club benaderd. 
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Na een eerste selectie is gekozen is om verder te praten met De Hofmeester, Horeca Papendal en 

Toine van de Zanden/Bart Pons. Deze partijen hebben een lijst met (minimale) eisen gekregen naast 

een lijst met na te streven doelstellingen. 

Toine van de Zanden/Bart Pons waren in meerdere projecten actief en zijn vroegtijdig afgevallen. Uit 

de gesprekken met de horeca van Hotel Papendal is gebleken dat er onvoldoende tijd beschikbaar 

was en daarom is in goed overleg besloten geen offerte uit te brengen. 

Met De Hofmeester zijn vervolgens diverse gesprekken gevoerd, mede op basis van de door hem 

aangeleverde offerte. Kernthema bij deze gesprekken zijn steeds GASTVRIJHEID en 

ONDERNEMERSCHAP geweest. 

Naast een aantal andere doelstellingen hebben wij aangegeven dat deze twee thema’s de grootste 

aandachtspunten voor verbetering zullen zijn. 

De gesprekken hebben geresulteerd in een voorstel waar zowel het bestuur als de Hofmeester in 

geloven en waarvan het bestuur overtuigd is dat het positief is voor de verdere professionalisering 

van de horeca. Het voorstel zal zeker ook bijdragen aan het realiseren van onze missie, zoals 

vastgelegd in ons beleidsplan. 

Tijdens de behandeling van dit agendapunt zal het bestuur de inhoud van het voorstel nader 

toelichten. Kernpunten uit het voorstel zijn, naast de al gememoreerde gastvrijheid en het 

ondernemerschap, onder andere: 

- Contractduur van 3 jaar 

- Substantiële sponsoring 

- Vaste bezetting van het personeel 

- Opleiding van het personeel 

- Gestructureerd en regelmatig overleg 


