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De Ondernemers 

 

Stéphane Tremour | (bijna) 32 jaar 

Gehuwd, 2 prachtige meiden van 3 jaar en 2 jaar 

Koopwoning in Alkmaar 

 
 

Wat kleinschalig begon met het organiseren van regionale schoolfeesten op mijn zestiende, mondde uit 

in een carrière bij een groot entertainmentbedrijf, waar ik veel ervaring op heb gedaan. Ik wilde graag 

meer kennis in sales en marketing om uiteindelijk een eigen bedrijf te starten. Dat lukte: vanaf mijn 

achttiende ontwikkelde ik als deur-aan-deur verkoper (door weer en wind in Cardiff, Wales) een 

onuitputtelijke salesmentaliteit. Die mentaliteit bracht ik over aan mijn eigen salesteam, en zo stroomde 

ik intern door naar de functie van salesmanager. 

 

Na enkele maanden kreeg ik in Rotterdam de mogelijkheid een eigen saleskantoor op te zetten. Het 

team groeide snel, haalde steeds haar targets en stond continu in de top 5 van Europa. Graag wilde ik 

mijn eigen opdrachtgevers binnenhalen, waarvoor ik helaas niet de vrijheid kreeg. Om die reden besloot 

ik weg te gaan. Na een korte tijd in loondienst zette ik mijn eigen bedrijf op: Businessday, een sales- en 

marketingorganisatie die bedrijven in Nederland op de kaart zette. Het was relatief makkelijk om 

opdrachtgevers te vinden, dankzij de ervaring en het netwerk dat ik eerder had opgebouwd. In een 

korte tijd had ik een groot aantal tevreden opdrachtgevers. Businessday heeft het echter, mede door de 

roerige economische tijden, niet overleefd.  

 

Na ruim vijf jaar als leidinggevende bij Vodafone Retail wilde ik weer gaan ondernemen. Inmiddels ken ik 

de modebranche van binnen en buiten, en weet ik wat er nodig is om in deze branche te slagen. Nu is 

het tijd om binnen deze industrie een eigen bedrijf op te zetten: Street & Luxury.  

 

Sterktes:  Ondernemend, Verkoopkracht, Doorzettingsvermogen, Georganiseerd, Analytisch 

Zwaktes:  Overgeconcentreerd 

 

Lenny Macnack | 40 jaar 

Geregistreerd partnerschap, 2 prachtige kinderen 18 jaar en 13 jaar 

Huurwoning in Heerhugowaard 

  

In mijn jeugd voetbalde ik bij Nederlandse profclubs, waaronder Ajax, FC Volendam en Telstar. Hoewel 

ik voetbalde met wereldspelers als Zlatan, Sneijder en Van der Vaart zat een carrière als profvoetballer 

er – mede door blessures – voor mij niet in. Natuurlijk neem ik mooie herinneringen mee. Zo werd ik 

bekroond tot Panna Knock Out (straatvoetbal) koning van Nederland en werd ik in een Tv-serie op MTV 

een aantal weken gevolgd tijdens een tour in Amerika.  

 

Ik wist dat ik niet kon leven van straatvoetbal, en vond een passie in de kappersbranche. Als een echte 

sportman wilde ik ook hierin steeds beter worden. Mijn netwerk en mijn voetbalverleden hielpen me 

https://www.linkedin.com/in/stéphane-tremour-4b8b1aa8/


 

 
 

snel te groeien. Inmiddels ben ik ruim twintig jaar actief als kapper, en heb ik dagelijks zowel nationale 

als internationale beroemdheden in mijn kappersstoel. 

 

Ik reis regelmatig naar het buitenland om daar mijn kapperskunsten te vertonen. Als persoon heb ik 

altijd een passie gehad voor uiterlijke verzorging en ben tot de dag van vandaag van alle nieuwe 

modetrends op de hoogte. Als voetballer en ondernemer in de kappersbranche heb ik inmiddels een 

ruim netwerk opgebouwd. Nu wil ik me richten op het opzetten van Street & Luxury. Daarbij kan ik mijn 

netwerk direct aanspreken en de onderneming promoten. 

 

Sterktes:  Ondernemend, Netwerk, Doorzettingsvermogen, Gedrevenheid, Initiatief en durf 

Zwaktes:  Te snel willen gaan 

 

Aanvullende Financiële Informatie 

 
Winst en Verlies (x € 1.000,-) 

Prognosecijfers 2019 2020 2021 

Omzet 774 1.176 1.260 

Brutowinst 348 529    567 

Afschrijvingen -3 -3      - 3 

Overige bedrijfskosten -236 -266   - 272 

Bedrijfsresultaat 109 260   292 

Financiële baten (+) of lasten (-) -9 -7      -5 

Bijzondere baten (+) of lasten (-)    

Resultaat voor belasting 100 253   287 

Belasting -20 -53    -62 

Resultaat na belasting 80 200    225 

Privé-onttrekkingen    

 
Balans (x € 1.000,-) 

ACTIVA 2018 na 
financiering 

2019 2020 2021 

Vaste activa 36 33 30 27 

Financiële activa 23 21 21 21 

Vlottende activa 50 56 56 56 

Liquide middelen 41 98 277 481 

Totaal 150 208 384 585 

PASSIVA 

Eigen vermogen 30 110 310 535 

Langlopende verplichtingen 120 98 74 50 

Kortlopende verplichtingen     

Totaal 150 208 384 585 

RATIO’s* 

Solvabiliteit 20% 53% 81% 92% 

Liquiditeit (current ratio) >1 >1 >1 >1 

 
* 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

