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JAARVERSLAG STICHTING BEUM

Periode januari tot en met december 2018

ALGEMEEN 

De stichting Beum is opgericht  bij notariële acte d.d. 16 mei 2016. De stichting heeft tot 
doel:  

- Het verhogen van de kwaliteit van leven en het uit een isolement halen van 
personen met een afstand tot de arbeidsmarkt door het bieden van een (passende) 
leerwerkplek op horeca gelegenheid Beum in Dorst. 

De stichting beoogt haar doel onder meer te verwezenlijken door het in stand houden en 
exploiteren van horecagelegenheid  Beum  in de boswachterij Dorst. 

De stichting beoogt geen winstoogmerk bij het nastreven van haar doelstellingen. 
Eventuele winst wordt toegevoegd aan het vermogen van de stichting ten behoeve van de 
contiuniteit van de stichting. 

De stichting  is ingeschreven  bij de kamer van koophandel  onder nummer 66024137 en is 
aangemerkt als een “algemeen nut beogende instelling”  (ANBI,  hetgeen inhoudt  dat 
giften aan de stichting fiscaal aftrekbaar zijn. 

De horecagelegenheid Beum is in september 2015 officieel geopend door de burgemeester 
van de gemeente Oosterhout, Mr. Huisman . Tot 1 juli 2017 ressorteerde de 
horecagelegenheid onder de stichting Amarant Groep. Vanaf 1 juli 2017 is stichting Beum 
de horecagelegenheid met daaraan verbonden het leerwerk- en opleidingstraject gaan 
exploiteren. Het vastgoed wordt gehuurd van de Amarant Groep. 

Zowel het opleidingstraject als de horecagelegenheid functioneren naar volle 
tevredenheid. Beum is een begrip geworden in de omgeving voor de passant, gasten en 
bedrijfsleven. 

Beum  vervult diverse functies: 

- Een plaats waar  mensen met een beperking een leerwerktraject kunnen volgen om 
daarna  met een opleidingscertificaat door te stromen naar de reguliere 
arbeidsmarkt 

- Een plaats waar mensen met een beperking gebruik kunnen maken van de 
faciliteiten en aanbod van de locatie 

- Beum fungeert tevens als een Social Enterprise project. Beum vervult middels haar 
leerwerk- traject het commercieel uitbaten van een restauratieve 
horecagelegenheid die tevens een maatschappelijk functie voor Dorst en de 
omgeving is 

- Beum creëert een omgeving waar mensen met een beperking hun mogelijkheden 
kunnen etaleren aan bezoekers en gebruikers van de accommodatie 

- Naast het leerwerktraject werkt Beum samen met Amarant Werk en Dagbesteding. 
Deze medewerkers en cliënten verzorgen de groenten- en bloementuin. Deze 
producten worden gebruikt in het restaurant. Verder levert  “tuingroep” een 
belangrijke bijdrage aan het onderhoud van het parkeerterrein, de wandelpaden en 
terras. 
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- Beum betrekt een aantal producten van de “Smaakmakers ”, de bakkerij van de 
Amarant Groep. Ook worden producten afgenomen van ’t Klooster,  de 
banketafdeling  van de  Stichting Maatschappelijke opvang  uit Breda 

Beum werkt op het gebied van leerlingen/cliënten voor de leerwerkplaatsen in de 
restauratieve voorziening  samen met zorginstellingen zoals bijvoorbeeld de Amarant 
Groep en Prisma en speciaal onderwijs zoals bijvoorbeeld de Praktijkschool en het Breda 
College. Voorwaarde is wel dat iedere leerling naast motivatie ook een positieve instelling 
bezit. Iedere leerling behoort tot de doelgroep met een zogenaamd “rugzakje” en mede 
hierdoor komt men in aanmerking voor een gesubsidieerde stageplaats in het 
opleidingstraject met als ultieme doel een betaalde arbeidsplaats in de reguliere 
arbeidsmarkt te vinden na het behalen van het examen. 

Beum is 6 dagen per week geopend van 9.30 uur tot circa 21.00 uur. Bij reserveringen van 
groepen of gezelschappen is Beum ook ’s avonds wat later geopend. De kerntaken van 
Beum zijn het aanbieden van een drankje en hapje aan passanten en gezelschappen. Een 
belangrijke focus ligt op het presenteren van een uitgebreide lunchkaart waar gemiddeld 
per dag meer dan 100 gasten gebruik van maken. Daarnaast verzorgt Beum vergader- en 
feestarrangementen en recepties  zowel voor bedrijven, organisaties en particulieren. 
Door het opgebouwde vertrouwen en de kwaliteit van de dienstverlening  wordt hier bijna 
dagelijks gebruik van gemaakt. Net als in 2017 werden ook in 2018 een aantal  
rouwrecepties georganiseerd bij Beum die plaats vonden na crematies in het nieuwe 
crematorium in Oosterhout Zuid, net ver van Beum gelegen. Daarnaast werden een aantal 
huwelijken bij Beum gesloten met aansluitend een feestelijk diner of een bruiloftsparty. 

Het grote aantal groepen en individuele aantal gasten dat gebruikt maakt van Beum blijft 
belangrijk voor de realisatie van het totale concept. Alleen op deze wijze kunnen de 
leerlingen (8 leerlingen in 2018) naast hun theoretische scholing van 1 dag per week,  
voldoende praktijk /leerervaringen opdoen.  De opleiding wordt in samenwerking met  
Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) gegeven en heeft in 2018 twee groepen leerlingen 
opgeleid tot bedieningsassistent en keukenassistent en gastvrouw/gastheer of kok. Een 
groep beginnende leerlingen aan de opleiding niveau 1, 2 leerlingen die in juli 2018 
examen zullen doen voor gastvrouw/gastheer niveau 2 en een groep leerlingen die medio 
2019 examen zullen doen voor het tweede jaar van de opleiding.  Het zal duidelijk zijn dat 
indien men de leerlingen voldoende wil trainen en opleiden, dit alleen slaagt als je veel 
gasten kunt verwelkomen in de uitbating. 

Locatie 

Beum is gelegen in de bossen van Surae in de driehoek Oosterhout, Dorst en Rijen. Van 
oorsprong was het gebouw een werkschuur van Staatsbosbeheer en vormde samen met de 
boswachterswoning een geheel. Na een intensieve verbouwing in 2014/2015 heeft de 
werkschuur een totale metamorfose ondergaan wat heeft geleid  tot de realisatie  van een 
brasserie/restaurant met vergaderfaciliteiten, totaal ruim 140 plaatsen. Tevens beschikt 
Beum over een buitenterras wat gedeeltelijk is overdekt met nogmaals 140 plaatsen. Naast 
het restaurant bevinden zich in de korte nabijheid een vakantiewoning en een 
groenten- ,bloemen- en kruidentuin. Dit totale ensemble heeft een karakteristieke  
natuurlijke uitnodigende uitstraling. Staatsbosbeheer is eigenaar van de grond (erfpacht 
voor 40 jaar) en de Amarant  Groep is eigenaar van zowel het restaurant als 
vakantiewoning.  Het totale complex exclusief de parkeerplaats (100 plaatsen) omvat ruim 
3000 m2. 
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De stichting Beum heeft vooralsnog voor een periode van 5 jaar een huurovereenkomst 
gesloten met de Amarant Groep. In 2017 is Stichting Beum gestart met de exploitatie van 
de vakantiewoning die naast Beum ligt. Op deze wijze worden complete arrangementen 
aangeboden en hebben de leerlingen weer mogelijkheden andere leerervaringen op te 
doen. 

   

Inspelen op de actuele markt  
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BESTUURSVERSLAG 

In 2018 is het bestuur van Beum 4 maal bijeen geweest om te vergaderen.  Tijdens de 
vergadering komen diverse onderwerpen aan de orde zoals het verloop van het 
leerwerktraject en de financiële aspecten.  

Tijdens de bestuursvergadering van november is de begroting van 2019 door het bestuur 
vastgesteld.        

  

    

Beum exploiteert vanaf 2017 ook het Boshuis 

ACTIVITEITEN 2018 

Examen 

In de maand juli hebben 2 van de 8 leerlingen van Beum, examen gedaan voor de opleiding 
Gastvrouw/gastheer niveau 2.  In augustus werden in het bij zijn van hun ouders en de 
bestuursleden van Beum, de diploma’s uitgereikt.  Ook deze opleidingen wordt intern 
verzorgd door de leermeesters van Beum en een ervaren leerkracht en in samenwerking 
met de Stichting Vakbekwaamheid Horeca. Een samenwerkingsovereenkomst voor het 
schooljaar 2018 -2019 werd door beide partijen ondertekend.  

Activiteiten 

Naast de reguliere activiteiten organiseerde Beum in 2018 diverse thema bijeenkomsten 
zoals een ladies night, kerstmarkt en diverse succesvolle muzikale evenementen zowel 
binnen als op het terrass. Door de grote opkomst kan om diverse redenen worden 
gesproken van een succes. 

Daarnaast nam het aantal recepties bij Beum aanzienlijk toe zowel op het gebied van 
feestelijke gebeurtenissen als rouwrecepties. Deze grote bijeenkomsten waren voor de 
leerlingen unieke momenten om ervaringen op te doen.  Ook het aantal vergaderingen bij 
Beum nam in 2018 toe. Deze vergaderingen varieerden van kleine vergadergroepen tot 
groepen van  meer dan 100/200 personen. 
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Er vonden diverse excursies plaats in 2018 voor de leerlingen en medewerkers. Zo brachten 
zij een bezoek aan meester Bakker Robert van Bekhoven in Oisterwijk en bezochten zij een 
regionale bierbrouwerij. 

In december werd wederom, zoals hier bovenvermeld, een grote overdekte kerstmarkt 
georganiseerd.  Ruim 500 mensen bezochten deze  sfeervolle markt. De leerlingen waren 
op deze avond allemaal  aanwezig en leverden  een belangrijke bijdrage tot het welslagen 
van dit evenement. 

Samen met alle medewerkers namen de leerlingen deel aan een geslaagde 
personeelsavond en ontving iedereen een kerstattentie. 

Tijdens de kerstdagen was Beum alleen tot eind van de middagen geopend. Deze dagen 
laten hetzelfde zien als andere drukke feestdagen.  Gasten , gasten en nog eens gasten. 
Op deze wijze wordt het jaar op oudejaarsdag ’s middags om 16.00 uur succesvol 
afgesloten. 

In april 2018 won Beum de Gold Award voor het beste beoordeelde en leukste restaurant 
van de gemeente Oosterhout. De Award werd vol trots door een aantal medewerkers en 
leerlingen tijdens hiervoor georganiseerde feestavond in Gorinchem ontvangst genomen en 
hangt aan de muur bij de kassa. 

  

Vergaderarrangementen zijn erg in trek. 
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Werken aan een walking diner 

SAMENSTELLING BESTUUR 

Per 31 december 2016 was het bestuur als volgt samengesteld: 

Naam                                                 Woonplaats                            Functie 
Eric Jan Borgmeijer                              Bennekom                             voorzitter 
Harm Kat                                           Hooge Zwaluwe                       lid 
Cees van Sprang                                    Goirle                                      secretaris/ 
                penningmeester 
Jan Graven                                            Bavel                                      buiten statutair lid 
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Management 

Wilma Graven van Gorp                Bavel                               manager Beum 
Johan Beemster          Breda        chef kok 

Bestuur en manager blijven het tot hun taak rekenen  dat leerlingen met een beperking  
alle ruimte en mogelijkheden  krijgen om via een gedegen opleidingsplan hun talenten in 
die mate te ontwikkelen dat zij mogelijkheden krijgen om in het regulier arbeidsproces te 
participeren en onderdeel uitmaken van de maatschappij. 

Dorst, april 2019 

De welbekende Beum Lemon 
Pie 

        

        Vuurkorven branden op het terras
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Leerlingen oefenen met het maken van een cocktail voor hun eindexamen 
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Stichting Beum te Dorst  

Verkort financieel verslag per 31 december 2018

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa 38.987           

Totaal vaste activa 38.987

Vlottende activa
Voorraden  10.595           

Handelsdebiteuren  15.975
Vorderingen op participanten 10.928
Omzetbelasting 13.810
Vorderingen en transitorische activa 35.068
Liquide middelen 157.688
Totaal vlottende activa 244.064

Totaal activazijde 283.051

PASSIVA
Eigen vermogen
Overige reserves 89.833
Resultaat boekjaar 81.089
Totaal eigen vermogen 170.922

Voorzieningen 
Voorzieningen 6.000
Totaal voorzieningen 6.000

Kortlopende schulden
Handelscrediteuren 55.163
Vennootschapsbelasting 9.312
Loonheffing 7.445
Premies pensioen 1.168
Overige schulden 33.041
Totaal kortlopende schulden 106.129

Totaal passivazijde 283.051


