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Administratiekantoor S. Pheninckx
vestigt zich in Steenwijksmoer
SANDRA PHENINCKX BEGON TIEN JAAR GELEDEN HAAR
ADMINISTRATIEKANTOOR IN DE BILT. NA EEN AANTAL JAAR
IN HARDERWIJK GEWOOND TE HEBBEN VERHUISDE SANDRA
SAMEN MET HAAR GEZIN NAAR STEENWIJKSMOER.
STEENWIJKSMOER – Sandra en haar
gezin wonen tijdelijk aan de Hoofdweg 85 in Steenwijksmoer en daar
runt Sandra haar Administratiekantoor. ‘Een dag in de week werk ik
in Groenekan bij Utrecht. Ik heb
daar nog steeds een aantal vaste
klanten die al vanaf het eerste
moment klant bij mij zijn. Ik vind
het belangrijk om goed contact te
houden met mijn klanten en ben
daarom nog steeds werkzaam voor
deze klanten. Het is bovendien
een leuke afwisseling om een dag
in de week er ‘even uit te zijn’.

ling van kleine en grote bedrijven
in allerlei branches maakt mijn
werk erg leuk. Ik werk samen met
een accountant en een loonadministrateur, zodat ik mijn klanten
de beste service en kwaliteit kan
bieden’.

Administratiekantoor S. Pheninckx
verzorgt voor haar klanten de
financiële administratie, BTW en
inkomstenbelastingaangifte en
eventuele loonadministratie. ‘Ik
heb alleen zakelijke klanten en
dan voornamelijk eenmanszaken/
ZZP-ers, maar ook een aantal
grotere bedrijven heb ik in mijn
klantenbestand. Juist die afwisse-
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Na de verhuizing een half jaar geleden probeerde Sandra Pheninckx
nieuwe klanten in de omgeving
van Steenwijksmoer te vinden en
dat is al gelukt. Een autogarage,
een hondenfokkerij en een nieuwe
viswinkel in Coevorden zijn reeds

Huishoudelijke regels
Tijdens de verschillende rondes van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi
is het niet toegestaan eigen geluidsapparatuur, zoals gastoeters, radio’s,
megafoons, sirenes op accu’s enz. mee te nemen. Tevens is het niet
toegestaan alcoholische drank en drankjes in blik mee te nemen naar de
hallen.
Ook is het mogelijk dat er, vanaf de voorronde tot en met de finale, een
tassencontrole bij de ingang van de sporthal wordt gehouden. De
organisatie behoudt het recht personen die dit negeren de toegang tot de
sporthal te ontzeggen en/of uit de sporthal te verwijderen.
Tevens willen wij u vragen te parkeren op de aangewezen parkeerplaatsen
om overlast voor zowel de bewoners als hulpdiensten, te voorkomen. Uw
auto wordt anders weggesleept.
Finaledag
Op de finaledag gaat sporthal Angelslo in Emmen om 10.00 uur open. Er is
geen voorverkoop. Kom op tijd om teleurstelling te voorkomen.

klant geworden bij Sandra. ‘Daar
ben ik erg blij mee, zodat ik ook in
mijn nieuwe woonomgeving voor
mooie bedrijven kan werken, zowel
vanuit mijn kantoor als op locatie
van de klant’.
De link met het Protos Weering

Zaalvoetbaltoernooi legt Sandra
via Mario Verharen, die sinds dit
seizoen deel uitmaakt van de
eerste selectie van Protos. ‘Mario
kent het toernooi heel goed en hij
vindt het een gigantisch en mooi
toernooi. Hij heeft ook bij andere

clubs gevoetbald. Hij heeft nog
nooit tegen Protos gespeeld. Ik
had, eerlijk gezegd, nog nooit
van Protos en Steenwijksmoer
gehoord, maar ik ga wel kijken bij
Protos als hij moet voetballen’.
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