
Beste dorpsbewoners,                                                                            
  
De huidige uitbater van café ’t Vossenhol stopt per 1 december.  
Om de leefbaarheid van Handel hoog te houden zijn wij van mening dat het 
belangrijk is dat dit café in Handel open blijft.  
Het idee is om dit te realiseren in een breed gedragen collectief. 
Een kleine groep Handelnaren heeft hierover met de eigenaar van het pand  
gesproken. En we zijn het er allemaal over eens dat we samen de schouders 
eronder willen zetten. 
  
Om een start te kunnen maken, hebben we de volgende uitgangspunten 
geformuleerd: 

1. We streven naar een startkapitaal van minimaal € 25.000,- t.b.v. 
voorfinanciering, seizoensinvloeden en tegenvallers. 

2. Daarvoor zijn we op zoek naar zoveel mogelijk “Vrienden van de Vos” die 
minimaal €500,- in willen leggen. 

3. Het onroerend goed en de inventaris worden gehuurd. 
4. Kapitaalbeheer en exploitatie vinden plaats via een stichting zonder 

winstoogmerk met eigen bestuur. 
5. Het eerste jaar zal het café gerund worden door vrijwilligers. 
6. Vooralsnog zal het café alleen op vrijdag, zaterdag en zondag open zijn. 

Uitbreiding hiervan zal afhankelijk zijn van hoe het loopt. 
7. Naast het bestuur zullen er werkgroepen worden gevormd met ieder een 

eigen aandachtsgebied (zoals inkoop horeca, vrijwilligers, financiën etc.). 
8. Naast het startkapitaal zoeken we vrijwilligers om de bezetting, overige 

taken en ondersteuning te kunnen realiseren. 
  
Let wel, dit is een eerste inventarisatie van een kleine groep initiatiefnemers om 
te komen tot een breed gedragen collectief. 
We willen namelijk niets liever dan dat er zoveel mogelijk dorpsgenoten 
meedenken en meedoen. 
Naast bovenstaande punten blijven er nog veel vragen onbeantwoord. We willen 
deze samen met jullie verder gaan oppakken. 
 
Voor ons is jullie eerste reactie erg belangrijk zodat we weten of jullie het open 
houden van de Vos net zo belangrijk vinden als wij.  



 
Dus wil je meedoen met: 

1. Het startkapitaal ? 
2. En/of vrijwilligerswerk achter de bar, in de keuken, poetsen of andere 

klusjes ? 
3. En/of in het bestuur ? 

 
Jouw antwoord is geen definitieve toezegging maar voor ons een indicatie om te 
beoordelen of er voldoende draagvlak is voor dit initiatief. 
Dus heb je interesse meld je dan voor 26 oktober via 
vrienden@dorpscafedevos.nl en geef aan op welk vlak je zou willen helpen. 
 
Aan de hand van het aantal reacties en jullie antwoord op wat jullie 
kunnen/willen betekenen voor dit initiatief kunnen wij vervolgstappen nemen.  
 
Het zou toch geweldig leuk zijn als we zouden kunnen starten met ons eigen 
breed gedragen dorpscafé. 
 
Wij doen in ieder geval mee!! 

Werkgroep Vrienden van de Vos 
Twan, Wilno, Antwan, Joan, Leo, Pim, Jeroen, Pauly 

 
  
            


