Beloningsbeleid Restaurant Nr 7.
Doel van Restaurant Nr7
Werken in restaurant Nr7 biedt onze jongeren de kans om beroepsvaardigheden op te doen voor de
dienstverlenende sector en maakt hen ‘sociaal handiger’, waardoor zij makkelijker stage- en/of
werkplekken kunnen vinden. De kennis en ervaring die zij opdoen, kunnen zij vervolgens toepassen
op bredere schaal in de maatschappij.
Restaurant Nr 7 is een leerwerkrestaurant zonder winstoogmerk waarbij de financiering voor inventaris
en vervangingen geregeld wordt door de stichting ‘Vrienden van Restaurant Nr 7’.
Beloningen voor bestuursleden Stichting Vrienden van Restaurant Nr7
Om deze reden zijn bestuursleden niet gerechtigd vakantiegeld te declareren of zich op andere wijzen
voor hun bestuursinspanningen en/of tijdsbesteding te laten compenseren. Enkel voorgeschoten
uitgaven en reiskosten mogen gedeclareerd worden bij de Stichting. Om deze uitgaven
gecompenseerd te krijgen dient in elk geval een kwitantie te worden overhandigd.
Bestuursleden:
Cees Rootjes, voorzitter
Bart Schwartz, secretaris
Pim Botterman, penningmeester
Frans Verhage, algemeen lid
Beloningen voor personeel
Restaurant Nr 7 is een onderdeel van De Spinaker Alkmaar, school voor voortgezet speciaal
onderwijs. Bestuurlijk valt De Spinaker onder Ronduit Onderwijs te Alkmaar.
Het personeel wordt betaald, conform CAO PO, door Ronduit Onderwijs.
Het personeel:
Chef-kok Ben Gagliardi
Gastvrouw Lotte Mol
Teamleider: Kris Groentjes
Webbeheerder Rosan Koning
Facturatie Normen Bouhuis.
Dagelijks wordt de horecakeuken, het restaurant en de toiletruimte door het schoonmaakbedrijf
Breedweer, ingehuurd door Stichting Ronduit, schoongemaakt.
Beloningen stagiaires
Stagiaires van MBO Horizon ontvangen geen loon of stagevergoeding.
Inkomsten en winst
De inkomsten van Nr 7 komen op een deelrekening bij Stichting Ronduit. Vanuit de inkomsten worden
de inkopen gedaan. Ingrediënten, servies, bestek, meubilair maar ook onderhoudsmateriaal van
vaatwasser en stoomoven. Mocht er winst worden gemaakt, dan wordt dit bedrag gespaard om
aanvullende materialen te kopen voor het restaurant.
Winst uit het restaurant en donaties aan de stichting worden nooit voor schooldoeleinden (De
Spinaker) gebruikt, enkel voor Restaurant Nr 7.
Kris Groentjes, september 2016
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