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In deze rubriek vertellen FiscAlert-abonnees over de manier waarop zij hun persoonlijke
financiën hebben geregeld. Dit nummer Tineke Rensen. Wilt u ook meedoen? Mail kort uw
situatie naar redactie@fiscalert.nl, dan nemen wij contact met u op. Iedere geïnterviewde
abonnee krijgt van ons een gratis belastingaangiftecheck.

‘JE MAG OOK GELD HEBBEN
ÈN GELUKKIG ZIJN’

Inkomen
‘Ik had een “outdoorbedrijf”, organiseerde activiteiten voor particulieren en bedrijven. In het
hoogseizoen had ik twintig man rondlopen en
het hele jaar door had ik één persoon in vaste
dienst. Ik werkte hard, maar kwam niet toe
aan wat ik echt leuk vond: iemand zo ver krijgen dat hij die berg wèl op kon komen, wèl
durfde abseilen.
‘Op kantoor regelde ik alles zelf: de boekingen,
de betalingen... Ik had een omzet van drieënhalf ton, maar daarvan hield ik bijna niets over.
Dat weet ik aan de branche — waarin iedereen elkaar op prijs kapot concurreert. Of aan
het weer. Ik zag toen niet in dat het ook wel
eens aan mezelf kon liggen.
‘Altijd had ik gesport en ik wilde altijd de beste
zijn. Ik ben Nederlands kampioen freestyle kajakken geweest, heb meegedaan aan de Europese kampioenschappen. Ik dacht dat ik niets
anders kon dan dingen doen die met sport te
maken hebben. Vandaar dat ik ook maar bleef
doorgaan, ook al had ik er dus niet zo heel veel
plezier meer in.
‘Met mijn outdoorbedrijf had ik 15.000 euro
aan vaste lasten per maand. Toen heb ik besloten in mijzelf te gaan investeren. Dat vergeten
ondernemers heel vaak. Ik heb de wereld overgevlogen om allerlei seminars over bijvoorbeeld geld verdienen, personal development
en ondernemersstrategie te volgen. Het principe dat ik in die cursussen heb geleerd, pas ik
nu toe bij mijn klanten. Ik blijk mensen ook te
kunnen coachen, te leren hoe ze moeten doorzetten en op een andere manier naar zichzelf
te kijken. Ik ben “business empower coach”
voor ondernemers die hun bedrijf een niveau
hoger willen tillen. Hun leer ik dat ze verder
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