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  Notulen van de Vergadering van  
Obligatiehouders van BOB Autowas B.V. 

 
Datum:  20 januari 2021, 16.00 -17.00 uur 

Locatie:  Via Zoom 

Aanwezig: 

• 10  beleggers aanwezig  

• Remco Trebus  – Directie BOB Autowas B.V. 

• Myra Meijering - NPEX 

• Stephan van de Vusse – Stichting Obligatiehoudersbelangen, voorzitter en notulist van de                                                                                        

vergadering 

  
1. Opening 
 
De heer Van de Vusse opent de 2e obligatiehoudervergadering van BOB Autowas. Hij bespreekt de 
notulen van 19 februari 2020, de laatste vergadering die plaatsvond net voordat de Corona pandemie 
in Nederland uitbrak. In die vergadering gaf de heer Trebus nog aan dat 2020 een jaar van 
consolidatie zou worden. Maar dat was zoals gezegd voor de pandemie en daarna is de wereld op 
haar kop gegaan. Derhalve zijn we allen in deze vergadering zeer benieuwd hoe BOB Autowas door 
deze periode is gekomen. De notulen van 19 februari 2020 worden vastgesteld. Er zijn geen 
mededelingen dan wel vragen binnengekomen. Hij heeft het woord aan de heer Trebus. 
 
2. Presentatie BOB Autowas door de heer Trebus 
 
De heer Trebus heet alle deelnemers van harte welkom. Ook binnen BOB Autowas was Corona het 
hoofd agendapunt in 2020. Er zijn meerdere besmettingen geweest binnen het personeel maar 
iedereen is gelukkig gezond geworden. In het halfjaarbericht 2020 is al een update aan de beleggers 
bekend gemaakt waarin is vermeld welke maatregelen men heeft genomen. Later in de vergadering 
daarover meer. 
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Financieel verslag 2019 
Aan de hand van een presentie (beschikbaar op NPEX) licht de heer Trebus de cijfers 2019 toe. De 
omzet bedroeg € 5.474.654 (+6% t.o.v. 2018) waarmee de groei zich heeft doorgezet. Deze omzet was 
voor meer dan circa 54% van vaste klanten (abonnementen en waspassen) ten opzichte van circa 43% 
in 2018.   
Het aantal wassingen steeg naar 580.000 en het aantal interieurreinigingen naar 110.000.  
De personeelskosten zijn met 17,8% gestegen door inzet salesteams en verbeteringen 
personeelsvoorzieningen. Mede daardoor is de EBITDA 8% lager uitgevallen dan in 2018 en bedroeg 
nu € 992.000. Het resultaat voor belastingen was circa € 400.000 zoals in de vorige vergadering 
voorspeld. Vanwege deelnemingen in enkele verlieslatende vestigingen is het uiteindelijk resultaat na 
belastingen € 144.317. 
 
 Ontwikkelingen 2020 en COVID-19 
 
De heer Trebus schetst belangrijke, bedrijfsmatige ontwikkelingen van 2020 

• Overname BOB Autowas Apeldoorn. Voorheen Blinq Exploitatie B.V. 

• September 2020 → Opening BOB Autowas Rotterdam-IJsselmonde 

• Afsplitsing ACE Carwash Systems B.V. van BOB Autwas 

• BOB Autowas Amsterdam B.V. → 100% in eigendom 
 
Hij laat een filmpje zien van de flagstore Rotterdam-IJsselmonde dat naar zijn zeggen de beste 
wasstraat van Nederland is. Het was de bedoeling dat deze obligatiehoudervergadering daar zou 
plaatsvinden. Hopelijk zal dit nu de volgende keer zijn. 
 
In 2020 is het aantal wassingen doorgestegen naar bijna 689.000 (+18,8%). Het aantal reinigingen is 
gedaald naar 102.000. De oorzaak hiervan is dat vanwege Corona de interieur reinigingslijnen in het 
voorjaar 2020 twee maanden dicht zijn geweest. Nadat ingrepen zijn gedaan in het proces konden de 
lijn weer open in mei.  De heer Trebus deelt enkele voorlopige cijfers 2020. Opvallend in dit Corona 
jaar dat de omzet met 8% is gestegen naar € 5,8 miljoen afkomstig van circa 49% vaste klanten.  De  
EBITDA ligt in de lijn met 2019 (toen € 992.000 positief) hetgeen ook een positieve verrassing genoemd 
kan worden. 
 
De heer Trebus licht toe wat men allemaal heeft gedaan om te reageren op COVID-19. Men heeft 
procesaanpassingen gedaan en de 1,5 meter RIE (Risico Inventarisatie en – Evaluatie) ontwikkeld 
samen met de BOVAG Deze geldt nu als de branche brede werkwijze. Daarnaast heeft men 3 
maanden huurvrij gekregen van verhuurders en 6 maanden uitstel op aflossing van de Rabobank 
lening. De liquiditeitspositie is goed. Men heeft geen beroep gedaan op de NOW-regelingen. 
 
4. Rondvraag en sluiting 
 
Een belegger vraagt hoe de ontwikkeling is personeelskosten was in 2020 tov 2019. De heer Trebus 
geeft aan dat deze sterk gematigd is in 2020. Een belegger vraagt in hoeverre het sociaal 
ondernemerschap op de agenda staat met oog op de inzet van mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt. Een onderdeel waar BOB Autowas zich altijd mee onderscheidt. De heer Trebus geeft 
aan dat dit in 2020 wat minder aandacht heeft gekregen en dat ze het weer gaan oppakken in 2021. 
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Een belegger vraagt of BOB Autowas overweegt vervroegd af te lossen. De heer Trebus geeft aan dat 
dit niet speelt. De obligatie loopt af in 2023. In de volgende jaarvergadering zal dit worden 
geagendeerd en wordt duidelijk of men denkt aan aflossing met of zonder herfinanciering.   De 
vergadering dankt de Trebus voor zijn open communicatie en wenst hem succes. De heer Van de Vusse 
constateert dat BOB Autowas sterker door de COVID crisis aan het komen is dan misschien verwacht 
gezien het verlaagde autogebruik in Nederland. Dit is een belangrijke constatering van deze 
vergadering.  Hij sluit de vergadering af. De volgende jaarvergadering zal hopelijk nu wel worden 
gehouden in de top vestiging Rotterdam-IJsselmonde in Schiedam geeft de heer Trebus aan en hij 
dankt de aanwezigen voor hun belangstelling. 


