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Eerste Bestuur van VKN gekozen en benoemd
Gisteren heeft de Algemene Ledenvergadering van VKN haar eerste bestuur gekozen en benoemd.
Voorzitter is Fred Bagnay, Secretaris Remco Suchtelen van de Haare, Penningmeester Coos Oomen.
Fred Bagnay is geboren in Ermelo. Sinds 1987 woonachtig in Delfzijl en een schildersbedrijf
begonnen, werkzaam in Delfzijl en omstreken. Waarom ik de Kredietunie Eemsregio een
warm hart toedraag? Het is een mooi gebied, met een goed woonklimaat en prettige
mensen die het verdienen om in te investeren, zeker naar de toekomst toe. Hier wil ik graag
via onze kredietunie een steentje aan bijdragen. Fred is voorzitter van Kredietunie Eemsregio
u.a.; info@kredietunie‐eemsregio.nl ; 06‐50468264
Remco van Suchtelen van de Haare Remco heeft 12 jaar gewerkt bij de ING als lease
adviseur, accountmanager zakelijke relaties en rayondirecteur. In 2000 heeft Remco MKB5
opgericht: Managementadvies: Zakelijke kredietconstructies, bedrijfseconomische‐ en
organisatorische adviezen, training en opleiding management, verandermanagement en
zakelijk vastgoed advies. In 2012 heeft hij Quatro directieadviseurs B.V. opgericht, is tevens
mede eigenaar en geeft bedrijfseconomische‐ en organisatie adviezen. Remco is sinds 5 jaar
directie lid woning corporatie Wooncom, nu Lefier. Hij is initiatiefnemer van Kredietunie Veenkoloniën &
Oostermoer u.a.; r.van.suchtelen@mkb5.nl; 06‐23471456
Coos Oomen heeft Ruim 30 jaar ervaring met functies op het gebied van senior management
in het algemeen en financieel / organisatorisch management in het bijzonder. Coos is
eindverantwoordelijk geweest voor stafdiensten (interne bedrijfsvoering) en leiding gegeven
aan veranderprocessen. Zowel in dienstbetrekking en als zelfstandig professional heeft hij
gewerkt binnen en voor verschillende branches en sectoren zoals groothandel, automobiel‐,
kunststof‐ en voedings‐industrie, horeca, technische infra, meubel‐ & interieurbouw,
pensioenen en verzekeringen, houthandel, holdings en muziekindustrie. Rode draad door de jaren heen:
verbeteren, stroomlijnen, duidelijkheid scheppen, bouwen en samenwerken. Coos is secretaris van Kredietunie
Zaanstad‐NH au; info@kuzaanstad.nl ; 06‐53902297
Fred Bagnay: “Mijns inziens is ons eerste belang dat er actieve kredietunies ontstaan. Deze kredietunies hebben
alle een sociaal aspect. Hierop kunnen MKB ondernemers in Nederland bouwen aan een betere toekomst, door
saamhorigheid en lotsverbondenheid. Wij willen er als bestuur alles aan doen om dit uit te dragen bij onze
leden en startende kredietunies. De mens staat centraal in kredietunieland. Dat heeft zich al bewezen bij
bestaande kredietunies.”
Vanaf de oprichting van VKN op 22 september 2014 is het bestuur waargenomen door oprichter Roland
Lampe: “ik ben blij dat het bestuur van onze Vereniging nu in de veilige handen komt van Fred, Remco en Coos.
Dit is een logische stap in de verdere professionalisering van de VKN. We hebben er alle vertrouwen in dat zij
VKN verder zullen ontwikkelen tot een volwaardige belangenvereniging”. VKN heeft nu 14 leden en 24
prospects, die dit jaar opgericht kunnen worden bij in totaal 200 aanvragen.
Vereniging voor Kredietunies in Nederland
De Vereniging van Kredietunies in Nederland (VKN) is een belangenvereniging, die de invoering van een stelsel van
kredietunies in Nederland stimuleert, faciliteert en begeleidt, conform de Wet Toezicht Kredietunies en volgens
internationaal geaccepteerde standaarden. VKN is lid van de World Council of Credit Unions, waaraan zij de governance
regels ontleent, de gedragscode en de regels van een zorgvuldige bedrijfsvoering. Voor meer informatie over bestaande
kredietunies of informatie over hoe een kredietunie op te richten, kijkt u op www.dekredietunie.nl.
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