K.A.R. & Z.V. ‘De Hoop’ zoekt horecaondernemer voor haar sociëteit aan
de Amstel
In verband met het vertrek binnen enkele maanden van de huidige pachter is de Koninklijke
Amsterdamsche Roei- en Zeilvereniging ‘De Hoop’ (K.A.R. & Z.V. ‘De Hoop’) op zoek naar een
professionele partij voor de exploitatie van de sociëteit. De Hoop is gevestigd in een uniek
gebouw aan de Amstel, met aan twee zijden een prachtig terras.
Wij zoeken een partij die begrijpt wat vereist is om gastheer/vrouw te zijn op De Hoop, die
actief meedenkt en mee-ontwikkelt aan activiteiten, die de sociëteitsfunctie voor roeien en
zeilen bij De Hoop kleur geeft en die een “Hoop-gevoel” koppelt aan een zakelijke en
ondernemende benadering.
Het verenigingsleven en de vele activiteiten bij De Hoop komen tot stand door en voor leden.
In alle gevallen is er een nauwe verwevenheid met de hospitality-functie. Daarom zoeken we
een vorm van samenwerking waarin beide partners verantwoordelijkheid nemen voor hun
eigen inbreng en waarin beide partners tegelijkertijd gericht zijn op de vraag hoe de belangen
van de ander het best zijn gediend.
De Hoop telt meer dan 1000 actieve roeiers en zeilers van ‘8 tot 80’, waarvan het hart gevormd
wordt door de leeftijdsgroep 25-70 jaar. Een bloeiend sociaal verenigingsleven zorgt voor
binding. Het betreft op leden gerichte activiteiten zoals clubavonden, lezingen, (thema)diners,
en borrels, als ook de organisatie van diverse (internationale) wedstrijden en toertochten. De
partij die we zoeken, faciliteert deze activiteiten op professionele en verbindende wijze
De sociëteit biedt een warm thuis voor de Hoop-leden en hun introducés. Het is de
vanzelfsprekende plek om elkaar in ploegverband en in individuele ontmoetingen te spreken
onder het genot van een drankje en/of een maaltijd. De inrichting, het assortiment en de
toegankelijkheid bieden leden - jong en oud - kwaliteit, comfort en plezier. Persoonlijke
aandacht en een persoonlijke benadering staan centraal.
De inspirerende en uitnodigende omgeving is ook een gewilde verhuurlocatie. De Hoop stelt via
en door haar horeca-exploitant de sociëteit (“grote sociëteit” en -indien niet benodigd voor
verenigingsactiviteiten- ook de “kleine” sociëteit) en het unieke terras boven de Amstel ter
beschikking aan die externe partijen, mits hun activiteiten niet strijdig zijn met de doelstellingen
en het imago van de vereniging.
Ziet u in onze bijzondere omgeving een mooie uitdaging voor uw gastvrijheid en
ondernemerschap, neem dan contact met ons op. Wij zijn nog bezig onze wensen en
voorwaarden verder te concretiseren. Uw inbreng kan ons daarbij helpen. Een mooie kans om
van meet af aan te werken aan een duurzame en langdurige samenwerking.
Reacties, met daarin o.a. de horeca-ervaring en de motivatie, zien we per e-mail graag
tegemoet via club@karzvdehoop.nl t.a.v. Monique van Schendelen, commissaris club
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