
 

 
 

 

BIJLAGE BIJ PROJECT 018582 | Curves Meppel 
 

De Ondernemer 
 

Janine van der Sluis | 48 jaar 

Ongehuwd, samenwonend  

Woonsituatie: Koopwoning in Nijeveen 

 

Opleiding en werkervaring 

 

Na het afronden van de MTHS “De Maere” in 1992 heb ik diverse 

banen in de buitendienst gehad. Tijdens mijn laatste buitendienst 

functie bij Care Cosmetics heb ik veel ervaring opgedaan met 

drogisterijen.  Hierdoor ontstond het idee om zelf drogist te 

worden. In 2002 ben ik met de thuisstudie drogist gestart en heb 

ik contact gezocht met Etos. Via de regiomanager kwam ik in 

gesprek met de franchisenemer van Etos De PeelerEs in Assen, dit 

klikte zo goed dat ik hier in januari 2003 aan de slag gegaan ben. 

Ik ben door de franchisenemer opgeleid tot bedrijfsleider en na 

ongeveer 4 jaar ben ik op zoek gegaan naar  mijn “eigen” Etos.  

 

In juni 2008 heb ik de Etos in Dedemsvaart overgenomen.  In 2012 moest ik beslissen om op een nieuwe 

locatie in een nieuw pand verder te gaan. Op dat moment bleek echter dat de investering die daar mee 

gemoeid was in de toen aanwezige markt pas na 10 jaar rendement zou opleveren.  Op basis van die 

gegevens heb ik besloten om dat niet te doen. Eind februari 2014 is de winkel gesloten. 

 

Vanaf maart 2014 t/m februari 2017 heb ik voor diverse organisaties als bedrijfsleider gewerkt. Hierna 

heb ik besloten dat ik weer als zelfstandig ondernemer aan de slag wilde gaan.  Naast mijn huidige baan 

als vertegenwoordigster ben ik vanuit mijn passie voor gezondheid en sport gestart met de opleiding 

gewichtsconsulent. 

 

In deze opleiding kwam steeds het belang van bewegen naast het aanpassen van voedingsinname aan 

bod. Toen ik de Curves franchise tegenkwam was mij al snel duidelijk dat dit voor mij de beste oplossing 

was. Curves bied namelijk een bewezen beweeg- en voedingspatroon aan. Vanuit het overgewicht dat 

mensen in de jaren opbouwen, komen steeds meer gezondheidsrisico’s voort. Dit is inmiddels 

wetenschappelijk bewezen. Door vrouwen te gaan begeleiden met voeding en sport wil ik ze helpen om 

deze risico’s te verminderen.  Curves Holland heeft in meer dan 10 jaar meer dan 50 clubs helpen 

opbouwen en ondersteund. Deze begeleiding is voor mij dé reden om voor Curves te kiezen. Doordat 

tijdrovende activiteiten als marketing en administratie al centraal geregeld zijn, heb ik meer tijd om mij 

volledig te richten op het laten groeien van mijn onderneming. 

 

Het succes van deze formule overbrengen op onze leden moet met mijn ervaring in het 
begeleiden/coachen van mensen lukken. Ik heb er alle vertrouwen in dat ik samen met Curves Holland 
een succesvolle club ga neerzetten in Meppel.  

 



 

 
 

Aanvullende Financiële Informatie 

 
Winst en Verlies (x € 1.000,-) 

Prognoses 2018 Q4 2019 2020 2021 

Omzet 15 101 148 166 

Brutowinst 15 101 148 166 

Afschrijvingen 2 6 7 8 

Overige 
bedrijfskosten 

24 85 94 100 

Bedrijfsresultaat -11 10 47 58 

Financiële baten 
(+) of lasten (-) 

-7 -6 -4 -3 

Bijzondere baten 
(+) of lasten (-) 

0 0 0 0 

Resultaat voor 
belasting 

-18 4 43 55 

 
 

Balans (x € 1.000,-) 

ACTIVA 2018 na financiering 

Vaste activa 56 

Huurgarantie 5 

Vlottende activa 0 

Liquide middelen 32 

Totaal 93 

Eigen vermogen 15 

Langlopende verplichtingen 78 

Kortlopende verplichtingen 0 

Totaal 93 

Solvabiliteit 16% 

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

