
 

 
 
 

BIJLAGE BIJ PROJECT 18697| Havendorp 
 

De Ondernemer 

Dicky Wattimena | 54 jaar 
Weduwnaar, vader van Sharmaine (27 jr) 

Koopwoning in Middelburg 

 

Opleiding:  1981  LTS – Diploma Electro Techniek 

1981 – 1983 Bedrijfsschool “Koninklijke Maatschappij de Schelde” 

2003   MTS opleiding “Werkvoorbereider” MBO-4 

2007   MVK Opleiding (Veiligheidskundige)  

 

Werkervaring:  2004 – 2007 Werkvoorbereider en –uitvoerder, veiligheidscoördinator bij  

Akkermans 

   2007 – 2011 Werkvoorbereider en projectadministrator bij Hertel 

   2011 – 2012 Werkvoorbereider bij MCS Staalbouw 

   2012 – 2018 Projectcoördinator bij WVB Ebert Hera Group 

   2018  Planning & Cost Controller bij Citters B.V. 

     

In de jaren ‘50 kwamen mijn ouders naar Nederland. Vught was hun eerste woonplaats en daarna zijn ze 

verhuisd naar De Havendorp in Vlissingen, dat in de jaren ‘60 een nooddorp was. Ik ben grootgebracht 

in een gezin van 10 kinderen. De keuken was het centrale punt van komen en gaan: afgaand op de geur, 

snel wat meepikken en genieten van alle lekkernijen die door mijn ouders gemaakt werden. Daar is mijn 

liefde voor koken en de Molukse keuken ook begonnen, bij mijn ouders. Ik had geen opleiding nodig, ik 

ben ermee opgegroeid. Saamhorigheid, familie en zorgzaamheid zijn de waarden die ik meegekregen 

heb in mijn opvoeding.  

 

Naast mijn liefde voor koken en eten is mijn grote passie 

muziek. Als semi-professioneel muzikant was ik te 

vinden op diverse events in Zeeland. Ik heb jarenlang in 

de coverband Boaz Black and the Soulpatrol gespeeld, 

waarmee ik door Nederland en België tourde. Daarna 

heb ik een periode eigen muziek gemaakt en het project 

RoseMotion gedaan, waarbij ik jonge Zeeuwse talenten 

begeleid heb tot wat ze nu zijn (afgestudeerd aan het 

conservatorium en momenteel optredend met de top 

van Nederland). Met mijn jarenlange ervaring in de 

muziekwereld heb ik een groot netwerk opgebouwd, dat 

ik kan inzetten voor de evenementen in mijn restaurant. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Aanvullende Financiële Informatie 

 
Winst en Verlies (x € 1.000,-) 

 Prognosecijfers 

 2018 2019 2020 

Omzet 184 614 633 

Brutowinst 114 380 392 

Afschrijvingen 4 15 15 

Overige bedrijfskosten 88 301 308 

Bedrijfsresultaat 22 64 69 

Financiële baten (+) of lasten (-) -2 -6 -4 

Bijzondere baten (+) of lasten (-) -8   

Resultaat voor belasting 12 58 65 

Privé-onttrekkingen 8 40 40 

 

Balans (x € 1.000,-) 

 2018 na financiering 

ACTIVA 

Vaste activa 82 

Financiële activa  

Vlottende activa 5 

Liquide middelen 3 

Totaal 90 

PASSIVA 

Eigen vermogen 15 

Langlopende verplichtingen 75 

Kortlopende verplichtingen  

Totaal 90 

RATIO’S* 

Solvabiliteit 17% 

Liquiditeit (current ratio) - 

 
* Uitleg over hoe Geldvoorelkaar.nl de getoonde ratio’s heeft berekend, leest u op de pagina Onze 

Werkwijze. 

 

https://www.geldvoorelkaar.nl/geld-investeren/onze-werkwijze#ratios
https://www.geldvoorelkaar.nl/geld-investeren/onze-werkwijze#ratios

