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De Ondernemer 

Paula van Loobergen | 53 jaar 

Gehuwd | twee kinderen 

 

Opleiding en cursussen 

In 2003 heb ik mij laten omscholen van activiteitenbegeleider tot allround Fitness instructeur bij de 

AALO.  De keuze voor dit beroep heb ik gemaakt uit passie voor de sport en de mogelijkheden hierbij.  

Met de basisopleiding op zak, ben ik een diverse opleidingen en cursussen gaan volgen op gebied van 

Fitness en Groepslessen. Hieronder vind u de belangrijkste opleidingen. 

• 2003 AALO Allround Fitness Instructeur 

• 2004 AALO Aerobics Master 

• 2005 AALO Steps Master 

• 2006 AALO Indoor Cycling Master 

• 2011 Fysio Physics  Personal Trainer 

• 2013 Fysio Physics Medical Fitness 

• Tussen 2004 en 2016 heb ik cursussen, bijscholingen en vervolgopleidingen gevolgd op het 

gebied van fitness en groepslessen en ben ik bevoegd Pilates instructeur. 

Werkervaring 

• Als allround Fitness instructeur heb ik ervaring opgedaan in verschillende fitnesscentra. In 2006 

ben ik mijn eigen bedrijf Elbe Groepslessen begonnen, eerst als vennoot en vanaf 2010 als 

eenmanszaak.  

• Naast de werkzaamheden als ondernemer, heb ik als parttime fitness instructeur bij Elbe Fitness 

van 2004 en 2013 met veel plezier gewerkt. Ik voerde o.a. intakegesprekken, maakte 

trainingsschema’s en begeleidde sporters tijdens de training. Mede hierdoor heb ik veel leden 

én het bedrijf goed leren kennen. 

De markt en de mogelijkheden 

(1) Het huidige karakter van Elbe Fitness wil ik graag behouden. Het is wel nodig om vernieuwingen door 

te voeren om de continuïteit van de twee bedrijven samen, te waarborgen. Zo wil ik de samenwerking 

met de therapeuten die in hetzelfde pand zitten onder Elbe Therapie intensiveren. Zo ga ik het voor hen 

makkelijker maken om met hun cliënten gebruik te maken van de fitnessruimte. Zo wordt de kans 

vergroot dat cliënten, na de afronding van de therapie, blijven sporten in de Elbe. Kortere lijnen met de 

therapeuten, ook voor advies in het begeleiden van sporters is zeer welkom gebleken en zeker haalbaar. 

(2) De komst van andere fitness centra die lagere abonnementsprijzen hanteren, heeft er voor gezorgd 

dat het aantal leden met een jongere leeftijd is gedaald. Daarom wil ik graag dat Elbe Opleidingen een 

duidelijk  recreatieve functie krijgt in de buurt in de vorm van een buurtcentrum voor o.a. jongeren.  

We zien een stijging van de leden in deze doelgroep doordat wij begin 2019 de leeftijd voor het 

jongerentarief al hebben verruimd van 18 naar 23 jaar. Tevens zullen de openingstijden worden 

aangepast zodat ook op de zondag kan worden gesport. 



 

 
 

Een aantal, ook weinig gebruikte, apparaten wordt vervangen door meer uitdagend materiaal, zoals een 

zgn. Monkey bar en Fitness touwen. Er worden ook Cross Fit en Bootcamp activiteiten georganiseerd, 

ter aanvulling van het bestaande aanbod. 

De indeling van de fitnessruimte wordt aangepast, de vloerbedekking in de fitness ruimte wordt 

vervangen voor een dempende sportvloer. De entreehal zal opnieuw en functioneel worden ingedeeld. 

Deze zal worden voorzien van een gezellige zithoek én een nieuwe balie.   

 

Aanvullende Financiële Informatie 
 

Elbe Groepslessen (eenmanszaak)  

 

Winst en Verlies (x € 1.000,-) Historische cijfers Prognosecijfers 

 2017 2018 2019TD* 2020 2021 

Omzet 49 48 25 218 223 

Brutowinst 49 48 25 217 222 

Af: Afschrijvingen 2 2 1 19 20 

Af: Overige bedrijfskosten 30 28 15 150 153 

Bedrijfsresultaat 17 18 9 48 49 

Af: Financiële lasten  - - - 7 6 

Resultaat voor belasting 17 18 9 41 43 

Af: Privé-onttrekkingen 20 20 - 22 22 

*Dit betreft de halfjaarcijfers van 2019.  

 

Balans (x € 1.000,-) 2017 2018 2019TD BNI 

ACTIVA 

Vaste activa 5 3 2 90 

Vlottende activa 2 2 1 2 

Liquide middelen 1 - 2 3 

Totaal 8 5 5 95 

PASSIVA 

Eigen vermogen 6 4 4 24 

Langlopende verplichtingen - - - 70 

Kortlopende verplichtingen 2 1 1 1 

Totaal 8 5 5 95 

RATIO’s* 

Solvabiliteit 75% 80% 80% 25% 

Liquiditeit (current ratio) 1,5 2,0 3,0 5,0 

 

* 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

