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Wat is The Tosti Club?

Franchise nemer Niels Hoekstra

The Tosti Club is een uniek Nederlands concept waarbij het om hospitality, top kwaliteit en ambachte-
lijke producten voor een eerlijke prijs draait. Wij Nederlanders zijn de grootste tosti-eters ter wereld. 
Dit doen wij ’s ochtends bij het ontbijt, ’s middags als lunch en ’s avonds als makkelijke maaltijd. Ofte-
wel het klokje rond.

Alle gebruikte producten zijn vers en de Tosti’s, dubbel of triple worden ter plaatse na bestelling vers 
klaar gemaakt volgens een beproefd concept. Het desembrood in combinatie met bakkersgist wordt 
gebakken met meel dat is gemalen bij een molenaar.Vervolgens bakt The Tosti Club bakkerij hier een 
heerlijk brood van.  Het heerlijke verse brood in dikke plakken snijden  doen we in  The Tosti Club zelf. 
Bij de Tosti kan men een ruim assortiment aan warme en koude (non-alcoholische) dranken bestellen. 
Binnen het The Tosti Club Concept draait alles om oprechte aandacht voor de gast in combinatie met 
lekkere verse en onderscheidende producten.
Dit concept is nieuw, verfrissend en is een verrijking voor de stad Leeuwarden en omgeving. 

Want ja,  wie lust er nou geen heerlijke , dikke, vers bereide Tosti?

Niels Hoekstra is een ondernemer in hart en nieren. In 2008 startte hij samen met zijn vader Johan 
Hoeksta restaurant Sluiszicht te Workum. Samen bouwden ze het restaurant vanaf de grond opnieuw 
op. Hierbij kwamen alle facetten van het ondernemerschap aan bod : �nance,marketing, inkoop, 
planning, bedrijfsvoering en natuurlijk het harde werken op de “vloer”. In deze tijd startte Niels ook 
zelfstandig een reisbureau in Friesland op met als doel het ontvangen van gasten in Friesland en het 
opstellen van dag arrangementen. In die periode stopte hij met het restaurant om zich door te 
ontwikkelen in de reisbranche, maar nu is het tijd voor een nieuwe uitdaging ! The Tosti Club. Een 
sympathiek , uniek Nederlands concept voor jong en oud. Check ook eens www.thetosticlub.nl voor 
uitgebreide informatie over het concept. 

VOLG JE PASSIE, MAAK JE DROMEN WAAR
Soms hoor je van die verhalen waar je kippenvel van krijgt, op de goede manier. Verhalen van 
mensen die hun passie volgen, hun dromen waarmaken. Coen Heijkoop (toen 12) had zo’n droom. 
Met een passie voor Oudhollandse molens, en alles wat daarbinnen gebeurt wist hij zijn vader te 
overtuigen om zelf aan de slag te gaan met brood. Het resultaat? The Tosti Club
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Hoe kun je helpen?

Doe je mee?
Om m’n droom te verwezenlijken in de eerste maanden van 2020 heb ik je hulp nodig ! Locatie en pand 
gelegen in centrum Leeuwarden zijn al geregeld . Nu kan het echte werk beginnen. De realisatie van The Tosti 
Club in Leeuwarden  begint met een crowdfunding campagne . Met de inzet van Collin Crowd funding- om 
zaken in de juiste en goede banen te leiden-  wil ik mijn droom verwezenlijken. Maar dit kan ik niet zonder 
jouw hulp. In totaal heb ik € 180.000,= nodig om te starten. Via crowdfunding wil ik € 130.000 funden en biedt 
een terugbetaling van 60 maandelijkse termijnen met een rentevergoeding van maar liefst 8,5 %. Het restant 
bedrag van maar liefst € 50.000,= leg ik zelf in , dit geeft aan hoe groot mijn vertrouwen is in het slagen van 
deze onderneming ! Een van de leuke dingen aan “crowd- funden “vindt ik juist dat vertrouwen & sympathie 
vanuit een groep “funders”die ik dan ook liever ambassadeurs wil noemen van The Tosti Club Leeuwarden.

Ben je geïnteresseerd in deze manier van participeren ? check dan voor alle informatie :
https://www.collincrowdfund.nl/introductie-investeren/

Wordt een ambassadeur van The Tosti Club Leeuwarden ! Voor de haalbaarheid van de funding moet ik 
minimaal 10% van het totaal bedrag ( € 13.000,= )ge-fund zien te krijgen binnen mijn eigen netwerk van 
familie, vrienden, en kennissen.

Ik wil jullie dan ook enthousiast vragen om mij te steunen van het realiseren van deze droom. Investeren kan 
al vanaf € 500,= maar meer is natuurlijk van harte welkom ! 

Investeren kan via onderstaande link. 

https://www.collincrowdfund.nl/the-tosti-club-leeuwarden/?auth=6686b3a44d8d361d7513e1785a449417f77007d10d405a2cd4b766c52b68099e

Om alle ambassadeurs / funders van het eerste uur extra te bedanken & te betrekken bij “onze “The Tosti Club  
heb ik een prachtig cadeau pakket gemaakt met daarin spullen waarmee je kunt laten zien dat jij ’n echte 
ambassadeur bent !

Ik hoop dat je mij wilt helpen in het opzetten van The Tosti Club Leeuwarden.

Als je vragen hebt , meer info wilt of geïnteresseerd bent bel me dan gerust op 06-20892356, ik leg graag alles 
uit. Als je zelf niet kan investeren maar iemand kent die dat wel kan mag je dit bericht ook doorsturen. Alle 
hulp wordt zeer gewaardeerd en ook hier heb ik uiteraard een leuk cadeautje voor.

Graag tot snel bij The Tosti Club Leeuwarden ! 


