
Voor veel ondernemers is het financieel 
management van de onderneming niet 
het aspect waar ze de meeste lol aan be-

leven. Ze houden zich liever bezig met de vakin-
houdelijke zaken, zoals de programma’s en dien-
sten die ze aanbieden, en de aanschaf van de 
daarvoor noodzakelijke materialen. Toch wordt 
wel onderkend dat financieel management cru-
ciaal is voor het realiseren van een winstgeven-
de, en dus blijvende, onderneming. 

Doelgroep
Om ondernemers en managers te helpen en on-
dersteunen bij de uitvoering van het financieel 
management van hun club is dit boek geschre-
ven; een handleiding voor de financiële aspec-
ten van een fitness-onderneming. 

Wat is belangrijk bij het maken van een onderne-
mingsplan? Hoe krijg ik mijn investeringen gefi-
nancierd? Hoe houd ik een vinger aan de pols? 
Welke kengetallen moet ik verzamelen? Hoe 
houd ik inzicht in de financiële situatie van mijn 
onderneming? Hoe kan ik tijdig ingrijpen bij een 
mogelijk probleem? Met welke trends dien ik 
rekening te houden? Voor inzichten en antwoor-
den op deze vragen geeft dit handboek het on-
misbare gereedschap.

Het is een handboek geworden dat op verschil-
lende momenten in de levenscyclus van de on-
derneming een rol kan spelen. Vóór de start bij 
het maken van het businessplan, tijdens de be-
drijfsvoering bij het vaststellen van de resulta-
ten en tussentijdse overzichten, en ook bij de 

bedrijfsoverdracht of de bedrijfsbeëindiging, als 
hulp bij het waarderen van de club.

Auteurs
Hans Dekker is accountant en voormalig sector-
hoofd bij Rabobank Nederland. Peter Wolfhagen 
is auteur van diverse publicaties. Jan Middel-
kamp is onderzoeker en ondernemer.

Publicatie details
-  Uitgever: BlackBoxPublishers   

(www.blackboxpublishers.com)
- Hard cover en full color boek
- 136 pagina’s
- Prijs: 59,50
-  Het boek is onderdeel van een gelijknamig con-

gres op 27 oktober te Veldhoven
- Meer info: www.hddgroup.com

De fitnessbranche is een relatief jonge branche, waarin ondernemers met 
een eigen club met veel passie zich inzetten om het hun klanten naar de zin 
te maken, en ze te ondersteunen bij het realiseren van diverse doelen. Bij het 
succesvol leiden van een fitnessclub komt een hoop kijken, en natuurlijk zijn niet 
alle aspecten van dat ondernemerschap even leuk.   
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HDD Congres - Finance in Fitness 
Het boek ‘Fitness & Financiën’ wordt voor het 
eerst gepresenteerd tijdens het HDD Congres op 
27 oktober in Veldhoven; een inspirerend event 
voor clubeigenaren en -managers uit de 
fitnessbranche. 

Meer info: academy.hddgroup.com 


