-- Bedrijfsplan -Benodigde gegevens

Benodigde gegevens
Om een bedrijfsplan goed te kunnen beoordelen is een zo uitvoerig mogelijke beschrijving noodzakelijk van de gewenste, toekomstige bedrijfssituatie. Dit betekent een zo compleet mogelijk verhaal ofwel ontwikkelingsschets, waarin de volgende punten zo veel als mogelijk dienen terug te
komen. Des te uitvoeriger de huidige en toekomstige bedrijfsvoering wordt beschreven, des te beter
kan het bedrijfsplan en daarmee het voornemen worden beoordeeld. Bij alle punten gaat het indien
van toepassing om een beeld van zowel de huidige als de toekomstige situatie.
Algemeen
Een alledaags overzicht van het bedrijf.


Bedrijfsnaam



Bedrijfsvorm (mts, vof, bv, eenmanszaak)



Partners (binnen de bedrijfsvorm)



Vestigingsplaats (van het bedrijf zelf)



Adres (van het bedrijf)



Contactpersoon met telefoonnummer en woonadres



Situatieschets (incl. overzicht huidige gebouwen)



Indien beschikbaar: (recente) foto’s



Huidige werkzaamheden



Historische schets bedrijf

Persoonlijk profiel
Een overzicht van de kennis en kunde van de verzoeker.


Leeftijd



Opleiding



Ervaring/expertise



Motivatie/doelstelling

Bedrijfsopzet
Een overzicht van de personele bezetting.


Personeelsinzet (fulltime/parttime)



Taakverdeling personeel



Planning/organisatie werkzaamheden (bijv. overzicht weekindeling)
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Geldelijke middelen (indien mogelijk)
Een overzicht van de financiële haalbaarheid.
Noodzakelijk:


Globale begroting (overzicht van de exploitatie: opbrengsten en kosten voor de eerste 5 jaar)

Indien beschikbaar:


Globaal investeringsplan (overzicht kosten van de investeringen)



Globaal financieringsplan (overzicht van de financieringsbehoefte)

Fysieke middelen
Een overzicht van de grond, gebouwen, machines etc.


Totaal hectaren (incl. eigendomsverhoudingen)



Hectaren weiland, akkerland (maïs) etc.



Machines (aantal en omschrijving)



Bedrijfsgebouwen (aantal en omschrijving gebruik)



Overige accommodatie/faciliteiten (tbv het bedrijf)

Toekomstige activiteiten met urenbelasting
Een overzicht, met bijvoorbeeld…


Netwerken en klanthandeling



Management en administratie



Onderhoud en beheer



Handel/Aankoop/Verkoop



Verzorging en training (bijv. bij paarden)



Toezicht etc.

In geval van veehouderij
Een overzicht van de aantallen dieren uitgesplitst, bijvoorbeeld…


Melkvee uitgesplitst naar melkkoeien, jongvee, mannelijk vee



Varkens uitgesplitst baar zeugen, biggen, vleesvarkens



Paarden uitgesplitst naar fokmerries, dekhengsten, opfok-, africhtings- en wedstrijdpaarden

Marktprofiel (indien mogelijk)
Geef een globaal inzicht in de commerciële kracht, bijvoorbeeld een omschrijving van…


Naamsbekendheid (lokale, regionale, landelijke bekendheid)



Netwerkanalyse (overzicht contacten tbv het bedrijf)



Marktanalyse/klantanalyse (overzicht klanten van het bedrijf)



Concurrentieanalyse (overzicht concurrenten van het bedrijf)



Public relations/commerciële activiteiten (overzicht reclameactiviteiten)
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