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Verenigingsnieuws
Op 8 november j.l. hebben de Tweede Kamerleden Amhaouch, Bruins, Moorlag en Stoffer de MOTIE
VAN HET LID AMHAOUCH C.S. ingediend. De motie is
unaniem aangenomen: "De Kamer, gehoord de
beraadslaging, overwegende dat kredietunies een mooie
aanvulling zijn op het aanbod van mkb-financiering;
overwegende dat het zonde zou zijn als deze
financieringsvorm omvalt en er brancheorganisaties zijn
die bezien op welke wijze de levensvatbaarheid van deze
financieringsvorm het beste kan worden geborgd; verzoekt de regering, een onderzoek te
doen naar de ontwikkeling en het toekomstperspectief van de financieringsvorm
kredietunies en het functioneren hierbij van de brancheorganisaties, en gaat over tot de
orde van de dag".
Vervolgens liet het onderzoekbureau KplusV ons op 11 december weten: "Door het
ministerie van Economische Zaken en Klimaat zijn wij gevraagd om een quick scan uit te
voeren naar de ontwikkeling en het toekomstperspectief van de financieringsvorm
kredietunies en het functioneren van de beide brancheorganisaties. We willen graag het
onderzoeksproces starten met interviews met de beide brancheorganisaties. Vervolgens
interviewen we zes kredietunies......."
In onze vorige Nieuwsbrief lieten wij u weten dat het Ministerie van Economische Zaken en
Klimaat de Vereniging in januari van dit jaar berichtte dat het in de zomer van 2017, onder
druk van de Tweede kamer, besloten heeft geen subsidies meer te verstrekken aan
kredietunies, noch aan kredietunies vertegenwoordigende organisaties.
De ondersteuningsactiviteiten voor nieuwe en bestaande kredietunies blijven overigens
beschikbaar via de Kredietunie Kennisbank, die door De Kredietunie bv worden
aangeboden en onderhouden.

Een aantal projecten van VKN zal worden getemporiseerd of opgeschort, tot het moment
waarop de leden aangeven hieraan prioriteit te willen geven, middelen te willen besteden,
c.q. sponsorgelden of subsidies zijn verkregen:
1. het opzetten van een Co-financieringsfonds ad € 100 miljoen in samenwerking met
het Europese Investeringsfonds
2. Een kredietgarantieregeling via het Europese COSME initiatief
(http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_en),
3. Het vervaardigen van handboeken voor gebruik door kredietunies: Compliance,
Governance & Riskmanagement; Kredietanalyse & Kredietbeheer; Co-financiering
& PPS; Communicatie & Marketing, Fonds- en Ledenwerving; Administratieve
Organisatie, Interne Controle en Back Office; Fiscaliteit; Financiële Coaching;
Beheer Kredietunie.
4. Het organiseren van stapelfinanciering met banken, het z.g. Europese "Access to
Finance" initiatief. Kredietunie Nederland heeft inmiddels met een aantal banken
gesproken en een landingspagina opgesteld, ter doorgeleiding aan kredietunies.
5. Het selecteren van een passend ICT en boekhoudsysteem.
Sinds begin 2014 heeft KN bij elkaar 41 kredietunies opgericht. Er zijn thans 48 prospects
(kunnen binnen een periode van twee jaar worden opgericht) en 125 suspects. Common
Bond kredietunies hebben per einde van 2018 in totaal voor ruim € 11 miljoen aan
kredieten verstrekt (vorig jaar € 8 miljoen), de gemiddelde kredietgrootte bedroeg
€ 80.000,-, er werd voor 455 FTE werkgelegenheid geschapen (vorig jaar in totaal 364).
Dat is ongeveer 4,5 FTE per verstrekt krediet van € 100.000,-. Bij Credit Unions in de VS
bedraagt deze ratio 1 FTE op iedere $ 100.000,- verstrekt krediet.
Onze Vereniging is not for profit en staat en valt met de inzet van vrijwilligers:
http://www.dekredietunie.nl/ondernemers/vrijwilligers/.
We zijn er bijzonder trots op dat Kredietunie Eemsregio begin volgend jaar haar eerste
lustrum viert met thans 51 leden en 25 van de 53 kredietaanvragen gehonoreerd, voor in
totaal ruim € 900.000,-. Er werden 35 arbeidsplaatsen geschapen.

Nieuws van Kredietunies
Kredietunie Eemsregio u.a. (voorzitter Fred Bagnay, opgericht 10 pril
2014). Het 1e lustrum van de Kredietunie Eemsregio komt in zicht! Op
maandagavond, 1 april 2019 hopen wij dit gezamenlijk te vieren in het
Eemshotel waar onze leden Bert en Jannie Boer ons de ins en outs van
het Eemshotel laten zien en proeven. Dit wilt en mag u niet missen.
Tevens heeft het bestuur diverse suggesties ontvangen om een goed
doel of maatschappelijke organisatie, in de Eemsregio, in het kader van ons 1e lustrum te

sponsoren. Uit al deze inzendingen heeft het bestuur besloten een bijdrage te leveren aan
de Stichting Oude Groninger Kerken die een kijkboek heeft gemaakt over de geschiedenis
van de oude kerken ‘De kerk als tijdmachine’. Met onze bijdrage krijgen alle 49
basisscholen in ons werkgebied, per school, 2 kijkboeken van ons
cadeau. https://www.dekredietunie.nl/kredietunie-eemsregio-sponsort-stichting-oudegroninger-kerken-t-g-v-eerste-lustrum/; Tot en met november 2018 heeft de Kredietunie
haar doelstelling ruimschoots gehaald. Momenteel staat een kleine 5 ton uit in het
MKB. Het totaal aan verstrekte leningen bedraagt momenteel 9 ton. Binnenkort
verwachten wij de grens van 1 miljoen te passeren! De prognose voor 2018 is
onveranderd positief, al blijft de aanwas van nieuwe leden achter. http://www.kredietunieeemsregio.nl.

Kredietunie Regio Tilburg u.a. (voorzitter Bart Taminiau,opgericht 4
maart 2015). We hebben vanuit diverse sectoren aanvragen gekregen,
o.a. voor een bedrijfsovername, voor de uitbreiding van werkkapitaal
om sneller te kunnen groeien en voor de financiering van activa.
We zijn bij diverse kredietaanvragen (zowel binnen als buiten de
directe scope van de Kredietunie) betrokken geweest en hebben de
ondernemers concreet kunnen helpen door ze in contact te brengen met een bank, een
private investeerder of een andere, meer geschikte financieringsvorm. Door onze ervaring
op dit gebied en ons netwerk hebben we meerdere ondernemers begeleid bij het vinden
van de juiste ingang naar financiering. In 2018 hebben een aantal financieringen kunnen
verstrekken, waaronder.



Dennis Schoormans voor de overname van Schlappi Markiezen.
Grex Goijarts en Steven Schilthuizen van Sense Textile voor de versterking van
het werkkapitaal.

Om de KRT beter op het netvlies te krijgen en zichtbaar te worden voor MKB ondernemers
zijn we in het derde kwartaal gestart met het bezoeken van accountants- en administratiekantoren. Zij zijn immers de vertrouwenspersoon van de ondernemer en vrijwel altijd
betrokken bij kredietaanvragen. De eerste ervaringen hiermee zijn positief. Het sterkt ons
in de overtuiging dat de KRT toegevoegde waarde heeft voor MKB ondernemers. We gaan
hier zeker mee door, ook in 2019. We hebben nu totaal € 200.000,- verstrekt en 6 FTE
geschapen. http://bit.ly/2EFomex; https://www.de-krt.nl/

Kredietunie Westerkwartier u.a. (voorzitter Ronald Seinen, opgericht
28 december 2016). Nu de nieuwe Gemeente Westerkwartier er komt
is ook de tijd daar om alle ondernemers in het Westerkwartier meer
met elkaar te laten ondernemen. Kennis te delen en elkaar te leren
kennen. Het bedrijfsleven, het MKB is tenslotte de drijvende motor
achter de economie in de nieuwe Gemeente Westerkwartier.
Kredietunie Westerkwartier is destijds op initiatief van de vier gemeenten en de
gebiedscorporatie ontwikkeld juist vanwege die belangrijke functie. De leden van de
Kredietunie Westerkwartier vinden al veel langer dat ze veel meer zijn dan een
laagdrempelige kredietverstrekker. We zijn er ook voor de onderlinge verbondenheid van
alle ondernemers in het Westerkwartier. Om direct maar duidelijk te zijn. We blijven
natuurlijk -op een laagdrempelige wijze- kredieten verstrekken aan het MKB in het
Westerkwartier om de economische bedrijvigheid te bevorderen. Gesprekken met onze
leden leverde op dat we zoveel meer in huis hebben. Onze 40 leden kennen een grote
diversiteit in achtergrond, kennis, persoonlijkheden en vertegenwoordigen verschillende
branches. Deze kennis en ervaring willen we niet alleen ten dienste laten zijn van onze
kredietnemende leden. We trokken de conclusie dat er onderling ook veel meer te leren en
te halen valt. Sterker nog, wij menen dat het zijn van een hechte club die elkaars
kwaliteiten goed kent een voorwaarde is om het gedachtegoed uit te dragen en zodoende
ook in contact te komen met meer potentiële kredietnemers en nieuwe leden.
Het Ondernemersheem Westerkwartier is een virtueel huis. We hebben geen eigen
stenen. Het Ondernemersheem Westerkwartier staat voor in “contact zijn” met
ondernemers in het Westerkwartier. De leden komen maandelijks bij elkaar bij een
ondernemer om van elkaar te leren en te ontdekken waar we elkaar mee van dienst
kunnen zijn en waar we elkaar kunnen versterken. Op die manier versterken we ook de
economische ontwikkeling in het Westerkwartier. “Het Ondernemersheem Westerkwartier”
omdat we ondernemers vertegenwoordigen uit de nieuwe Gemeente Westerkwartier. De
leden komen gespreid uit alle vier de voorgangers van de Gemeente Westerkwartier. Het
Ondernemersheem Westerkwartier is Van en Voor ondernemers in het Westerkwartier.
Kredietunie Westerkwartier heeft nu 40 leden, twee kredieten verstrekt, voor totaal €
100.000,- en 8 FTE geschapen. https://www.kredietuniewesterkwartier.nl/

Kredietunie Westland u.a. (Interim voorzitter Aad Kester, opgericht 2
december 2015). 2018 is het derde bestaansjaar voor Kredietunie
Westland. Een jaar waarin wij afscheid hebben genomen van onze
voorzitter Evert van Malkenhorst. Aad Kester heeft als interim de rol
van Evert overgenomen. Wij hebben meer dan 40
financieringsaanvragen behandeld in de afgelopen 3 jaar. Hiervan zijn

er 5 goedgekeurd, echter 2 aanvragers wisten elders hun financiering onder te brengen.
De ingediende financieringsaanvragen worden zorgvuldig beoordeeld door de
kredietcommissie. Het uitgeleende kapitaal ultimo 2018 bedraagt EUR 350.000 en is
verstrekt aan een kledingzaak, een innovatief bedrijf op het gebied van glastuinbouw en
een bedrijf in zonnepanelen. Momenteel lopen er 2 financieringsaanvragen voor een
bedrag van € 500.000. De leden van Kredietunie Westland die vorig jaar geld hebben
verstrekt, hebben over 2017 5% rente ontvangen. Mocht het resultaat in 2018 ook weer
zodanig zijn, dan kunnen geldverstrekkers een rente van minimaal 2,5% en maximaal 5%
verwachten. Verder hebben wij nu 17 leden, 7 benoemde coaches, 3 leden in de Raad van
Advies en 10 obligatiehouders. https://www.dekredietunie.nl/kredietunie-westlandnieuwsbrief-december-2018/. Voor meer informatie: http://www.kredietuniewestland.nl/.

Kredietcoöperatie Veluwe u.a. ( voorzitter Philipina Vinke,
opgericht 7 februari 2013). https://www.copveluwe.nl/nieuws/vinkenieuwe-voorzitter-voor-kredietcoperatie-veluwe. Zij heeft een
duidelijke opdracht van de Ledenraad gekregen: "zorg dat we van
de pioniersfase in de groeifase komen." Vinke raakt de kern van
de kredietcoöperatie: de leden leggen kapitaal in om dat uit te
lenen aan MKB ondernemers uit de regio. Kredietnemers worden automatisch lid en
krijgen actieve coaching van speciaal daarvoor geselecteerde leden/ondernemers. Zo
helpen leden elkaar niet alleen met geld, maar ook met kennis. En dat gaat dus verder dan
het krediet. Met een goed businessplan, waarbij we zo nodig kunnen assisteren, kan een
kredietaanvraag gerealiseerd worden. Kredietcoöperatie Veluwe heeft tot nu toe voor
€ 1,42 miljoen kredieten verstrekt aan 21 MKB ondernemers (12 daarvan zijn inmiddels
terugbetaald), heeft 130 leden. https://www.copveluwe.nl/
Binnenvaart Kredietunie Nederland u.a. (voorzitter Elbert
Vissers, opgericht 20 april 2015). "Binnenvaart Kredietunie (BKN)
overweegt verhoging limiet", aldus Dirk van der Meulen van
Schuttevaer (dirkvandermeulen@schuttevaer.nl).
Het gaat goed met BKN. Elbert Vissers, voorzitter van het bestuur,
kon de zesde en goed bezochte ledenvergadering van de
Binnenvaart Kredietunie Nederland veel positief nieuws melden.
BKN werkt aan verhoging van de kredietlimiet. De portefeuille van
BKN presteert goed en het aantal financieringen neemt gestaag toe. Ook werden in 2018
met succes twee obligatieronden uitgeschreven. Dat maakt dat BKN zijn doelstelling ‘Door ondernemers, voor ondernemers' - ook in 2018 kon realiseren. Ondernemers
hebben toegang tot krediet en de leden van de Binnenvaart Kredietunie kunnen profiteren
van een aantrekkelijk rendement. Samen met de leden richtte Elbert Vissers vooral de blik
op de toekomst en gaf aan dat BKN de ontwikkelingen op de markt dient te volgen en
daarom de financieringslimiet die nu op 250.000 euro ligt, zou moeten verhogen. De

vergadering ging hierin mee en vroeg het bestuur deze gedachte nader uit te werken. Het
bestuur van BKN zal in het voorjaar een voorstel aan de leden voorleggen om de
kredietlimiet te verhogen. Inmiddels is de naamsbekendheid van de Binnenvaart
Kredietunie in de wereld van de binnenvaart flink gegroeid. Ook het aantal leden groeide in
2018 weer, al blijft de toename van leden wel achter bij de uitbouw van de Binnenvaart
Kredietunie als professionele organisatie. Elbert Vissers riep de leden dan ook op de
Binnenvaart Kredietunie te promoten. Tijdens de vergadering werd ook de BKN-vlag
gepresenteerd, teken van een zelfbewuste organisatie die gezien mag worden.
https://www.binnenvaartkredietunie.nl/ .

Nieuwe Wetten en Regelingen 2018
3 januari 2018: Invoerings- en aanpassingswet Wet op het financieel toezicht
https://bit.ly/2R5hv1J.
25 mei 2018: Algemene Verordening Gegevensbescherming
https://bit.ly/2R6s7NC; https://bit.ly/2KTR66K.
19 juni 2018: Regeling bekostiging financieel toezicht 2018
http://wetten.overheid.nl/BWBR0041031/2018-06-19.
27 juni 2018: Herstelwet financiële markten 2017
https://wetten.overheid.nl/BWBR0039621/2017-06-27
29 juni 2018: MinEZK 200 miljoen euro extra voor BMKB regeling https://bit.ly/2tQPIar.
25 juli 2018: Herziening Wwft (EU anti-witwasrichtlijn) http://bit.ly/2EUuiBn .
1 juli 2018: Wet transparant toezicht financiële
marktenhttp://wetten.overheid.nl/BWBR0040820/2018-07-01.
1 september 2018: Gedragscode Kleinzakelijke Financiering (Code of Conduct for lending
to small businesses) https://bit.ly/2OVIUln,
15 september 2018: Wet op het financieel toezicht
http://wetten.overheid.nl/BWBR0020368/2018-09-15.
15 september 2018: Wet uitvoering verordening SFTR Securities Financing Transactions
Regulation https://bit.ly/2R5Uuf1.
27 september 2018: Wijzigingswet financiële markten 2018
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34859_wijzigingswet_financiele.
1 oktober 2018: Besluit prudentiële regels Wft
1 oktober 2018: Wet op het financieel toezicht http://Wet op het financieel toezicht.
1 oktober 2018: Vrijstellingsregeling Wft https://wetten.overheid.nl/BWBR0020536/201810-01.
5 december 2018: Regeling taakuitoefening en grensoverschrijdende samenwerking
financiële toezichthouders Wft: https://wetten.overheid.nl/BWBR0032529/2018-12-05
20 december 2018: Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
https://wetten.overheid.nl/BWBR0020421/2018-12
20#Hoofdstuk5_Paragraaf5.1_Artikel29b.
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G20 to Evaluate Post-Crisis Financial Reforms,
Limit New Rules
The Group of Twenty (G20) nations’ Buenos Aires Leaders’ Declaration signals that
international financial policymakers will be evaluating the effects of post-global financial
crisis regulatory reforms such as Basel III and will only propose new rules as necessary to
address emerging risks. The G20 issued the Leaders’ Declaration on December 1st at the
conclusion of the G20 Leaders’ Buenos Aires Summit.
The G20 Leaders’ Declaration committed international standard-setting bodies such as
the Financial Stability Board, the Basel Committee on Banking Supervision and
the Financial Action Task Force to evaluate whether their post-crisis financial reforms have
had unintended negative consequences. The Declaration also stated that new
international rules, if needed, should be limited to addressing emerging risks such as
evolving cyber-security threats. The G20 Leaders, however, end
orsed continued implementation of the post-crisis financial reform agenda with limited
“fragmentation” from jurisdiction-to-jurisdiction, indicating that future regulatory burden
reductions are likely to be top-down reforms achieved at the international level.
The G20 Leaders’ Declaration also endorsed international efforts to regulate financial
technology companies and shadow banks, endorsed the Financial Action Task Force’s
efforts to regulate crypto-assets such as bitcoin under anti-money laundering/countering
the financing of terrorism (AML/CFT) rules, and endorsed the continued implementation of
the Organisation for Economic Co-operation and Development’s Common Reporting
Standard on the international exchange of financial account information.

Advocacy Outlook:
G20, FSB Moves Herald Era of Evidence-Based Deregulation
Recent G20 and Financial Stability Board (FSB) policy statements as well as
the appointment of Randal Quarles as the new FSB Chair effective December 1st indicate
that international financial policymakers are willing to reduce regulatory burdens on
financial institutions when the evidence shows that financial rules are having unintended
negative consequences on industry or consumers.
In a report and letter presented at the recent G20 Leaders’ Buenos Aires Summit, the FSB
stated that it is pivoting from creating new rules to evaluating existing financial rules’
effectiveness and adjusting them when “material negative consequences” or emerging
risks are identified. Relatedly, the G20 Leaders’ Declaration instructed international
standard-setting bodies including the FSB to evaluate the effects of their post-crisis
financial reforms, and the FSB on November 27th issued new guidelines to increase its
transparency and standardize its public consultation process.
It will be up to Mr. Quarles, who is viewed as a proponent of deregulation and also serves
as the Vice Chairman for Supervision at the US Federal Reserve Board of Governors, to
implement the FSB’s new policy direction and public accountability procedures. Mr.
Quarles has led recent efforts at the Fed to limit stress testing compliance burdens and to
reduce Basel III leverage ratio requirements for both large banks and community banks.
Pro-regulatory forces remain in the FSB’s leadership, however, such as new FSB Vice
Chair Klaas Knot, President of De Nederlandsche Bank. Mr. Knot opposes “rolling back”
the post-crisis financial reforms and his selection as FSB Vice Chair indicates that
successful deregulatory initiatives at the international level will indeed need to be
evidence-based.
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Frank de Laat
Voorzitter ledenraad
Het afgelopen jaar was voor onze kredietuniebeweging niet
gemakkelijk. Door gebrek aan uitzicht op sponsoring en/of
subsidiering heeft de Algemene Ledenvergadering van Kredietunie
Nederland noodgedwongen moeten besluiten de verenigingstaken
op te schorten, tot het moment waarop financiering beschikbaar
komt. Niettemin blijven we (waar mogelijk) bezig met het
ondersteunen van de Leden en het oprichten van nieuwe
kredietunies.
Gezien deze resultaten (zie hierboven) is de kredietunie beweging
onomkeerbaar, hetgeen bewijst dat dit financieringsinstrument,
van, voor en door MKB ondernemers in een duidelijke behoefte voorziet. Of zoals Herman Wijffels
het eerder zei:
"Kredietunies: teken van de tijd waarin wij leven”: “de historie leert
ons dat lokale en sociale intelligentie veel meer solide is dan
systeem intelligentie".
Dat merken we iedere keer weer in de coaching gesprekken die
kredietunies met kredietnemende leden voeren. De coöperatieve
ondernemingsvorm, het samen delen van rendement en risico, het
weloverwogen eigen belang van de leden om kennis, ervaring en
netwerken te delen, bieden een unieke kans om kredietunies op
succesvolle manier te onderscheiden.

Uit eerder onderzoek onder kredietunies bleek: Mond tot mond reclame werkt het beste voor het
starten van een kredietunie en is in deze fase van ontwikkeling van kredietunies schijnbaar de
enige voor de hand liggende mogelijkheid om geldgevende en kredietnemende leden aan te
trekken. Groei is aan de andere kant daardoor beperkt. Meer en beter gebruik van (sociale) media
kan de groei versnellen. Het wordt aanbevolen om relaties te ontwikkelen die de ledengroei op
nationaal en regionaal of sectoraal niveau kunnen versnellen en vergroten door samenwerking te
zoeken met strategische partners zoals banken, verzekeringsmaatschappijen,
verzekeringstussenpersonen, accountantskantoren, financiële en fiscale adviseurs, intermediairs,
lokale bedrijfsverenigingen, zakelijke en serviceclubs enz. Het persoonlijke contact en de
noodzaak om kennis, ervaring en netwerken te delen, is voor alle MKB ondernemers van groot
belang. Kredietunies reageren goed op dit aspect. Het relatiebeheer wordt van hoge waarde
geacht. Krediet verlenen is mensenwerk, waarbij je elkaar in de ogen moet kijken.
Je kunt geen kredietunie noch een Common Bond bouwen zonder
passie, het onderscheidend vermogen komt voort uit een gevoel van
onvervangbaarheid, en dat creëert een sterk gevoel van loyaliteit.
Loyaliteit van leden aan kredietunies, maar ook van kredietunies aan
hun leden, is een essentieel onderdeel van het succes van de
wereldwijde kredietuniebeweging de World Council of Credit Unions
(WOCCU). "We werken lokaal en werken wereldwijd samen", zei Brian
Branch, voorzitter van de WOCCU. "Dit is hoe we een wereldwijde credit
union-gemeenschap willen bouwen."

Onze beweging is in 2018 gegroeid, zowel in aantal werkende kredietunies, totaal uitgezette
middelen als in gecreëerde werkgelegenheid. Dit alles is mogelijk gemaakt door vrijwillige MKB
ondernemers, projectleiders en leden van kredietunies. Hun enthousiasme, inzet en
doorzettingsvermogen is naast de bereidheid om spaargeld ter beschikking te stellen en
kredietnemers te coachen van onschatbare waarde voor de toekomst van kredietunies in
Nederland. WIJ danken iedereen voor de getoonde inzet en betrokkenheid en wensen u allen een
gelukkig en voorspoedig nieuw jaar toe!

Kredietunie Nederland (KN) is op 1 augustus 2013 opgericht. KN
wil zo dicht mogelijk bij het oorspronkelijk concept van de
kredietunie blijven, op basis van de in ons land geldende
wettelijke regels en van internationaal geaccepteerde
voorwaarden (“Governance”, “compliance”, gedragscode, regels
voor een behoorlijke bedrijfsvoering etc.).
Deze tijd vraagt om anders ondernemen. Jonge talenten,
ambitieuze ondernemers en innovatieve start-ups strijden nog altijd voor hun plekje op de markt.
Maar waar het vroeger “ieder voor zich” was is in deze tijd samenwerken, co-creëren en
netwerkvorming heel normaal geworden. Ondernemers zoeken elkaar op, werken samen
aan producten en diensten of delen kosten en resources. Jonge ondernemers proberen netwerken
te ontwikkelen met collega’s, jong én oud.
Deze tijd vraagt daarom ook om andere vormen van financiering en kredietverlening. Naast de
traditionele financiering via de banken zijn nieuwe vormen in opkomst, zoals crowdfunding.
De vorm die misschien wel het meest past bij deze nieuwe tijd: kredietunies.
Een kredietunie is een samenwerkingsverband waarin jongere en oudere ondernemers een
gemeenschappelijke kas opbouwen om kredieten te verlenen aan leden-deelnemers.
Deelnemers ontmoeten en helpen elkaar met geld, coaching en begeleiding. Samen voor het
beste resultaat.
Kredietunies: van, voor en door ondernemers
Kredietunie Nederland is een vrijwilligersorganisatie, die ondernemers helpt een kredietunie op te
zetten en er een succes van te maken. Daarnaast behartigt de Vereniging de belangen van haar
leden.
KN is een boetiek:
-een keurmerk voor verantwoorde kredietverlening en
-een waarborg voor integere transparante bedrijfsvoering
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