
 

 
 

 

BIJLAGE BIJ PROJECT 18802 | Papa John’s Rotterdam - Alexander 
 

De Ondernemers 

 
Joël Weidum | 36 jaar 

Ongehuwd, geen kinderen 

Huurwoning in Amsterdam 

 

Clydle Weidum | 33 jaar 

Ongehuwd, geen kinderen 

Huurwoning in Amsterdam 

 

Aangenaam! Wij, Joel en Clydle, zijn de ondernemers achter de vestiging van Papa John’s 

Rotterdam-Alexander. Samen met onze jongere broer Othniël (30), die nu aspirant manager bij 

Papa John’s in Leiden is en in onze vestiging operationeel leidinggevende zal worden, trekken 

wij straks de kar in deze nieuwe Papa John’s. Om volwaardig Papa John’s Operator te worden, 

volgen we gezamenlijk een opleidingstraject van zes weken voor nieuwe franchisenemers.   

 

Alle drie hebben wij een andere achtergrond en vaardigheden. Joel is afgestudeerd ICT’er en 

werkt op dit moment voor Heineken. Clydle leerde na de middelbare school voor 

elektromonteur en werkt als zodanig sinds 2006 bij Stedin bij de afdeling Storing & Onderhoud. 

Othniël deed na zijn opleiding Economie veel ervaring op in de retail. Door onze verschillende 

kwaliteiten vullen we elkaar goed aan. Naast de exploitatie van onze Papa John’s vestiging 

zullen wij voorlopig, en zo lang dit goed te combineren is, onze huidige banen voortzetten.  

 

Over pizzaketen Papa John’s hoorden we goede verhalen van Amerikaanse kennissen. Toen 

Papa John’s zich in Nederland vestigde, zochten we contact met het bedrijf voor een eigen 

vestiging in Rotterdam. De formule wordt geleid door ervaren franchisegevers met een 

duidelijk plan voor de groei van Papa John’s in Nederland. Na een aantal goede gesprekken 

medio 2018 was er voldoende wederzijds vertrouwen om met elkaar in zee te gaan. Papa 

John’s heeft een strenge en bewezen selectieprocedure. De franchisegever kijkt onder andere 

naar ons eigen vermogen en naar onze ervaring en ambities. Wat ons betreft geldt: we zijn 

ondernemend, gedreven in wat we doen en we werken hard. Ook gaat het opleidingstraject 

van Papa John’s ons goed af. 

 

Wij kozen voor Papa John’s als franchisegever vanwege hun ondersteuning op bijvoorbeeld 

marketinggebied. Naast het opleidingstraject worden wij bijgestaan met advies, tips en ‘extra 

handjes’ tijdens spitsuren. De keten biedt de franchisenemers dus een solide en professionele 

basis voor een succesvolle bedrijfsvoering. 

 

 



 

 
 

 

Aanvullende Financiële Informatie 

 
Winst en Verlies (x € 1.000,-) 

Prognosecijfers Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 

Omzet 520 624 728 

Brutowinst 374 449 524 

Afschrijvingen -39 -39 -39 

Overige bedrijfskosten -284 -341 -395 

Bedrijfsresultaat 51 68 89 

Financiële baten (+) of lasten (-) -11 -9 -7 

Bijzondere baten (+) of lasten (-)    

Resultaat voor belasting 40 59 82 
Privé-onttrekkingen    

 
 

Balans (x € 1.000,-) 

ACTIVA 2018 na financiering 

Vaste activa 155 

Financiële activa 40 

Vlottende activa 59 

Liquide middelen 24 

Totaal 278 

PASSIVA 

Eigen vermogen 58 

Langlopende verplichtingen 172 

Kortlopende verplichtingen 48 

Totaal 278 

RATIO’S  

Solvabiliteit 21% 

Liquiditeit (current ratio) 1.73 

 
* 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

