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Verenigingsnieuws
Toon Lepoutre is op 7 augustus j.l. na een lang ziekbed overleden. Toon was een van de oprichters en gangmakers van

Frank de Laat
Voorzitter Ledenraad
Kredietunie Nederland

Staatssteun
Het Ministerie van Economische
Zaken en Klimaat heeft, op grond
van extern onderzoek naar de
mogelijkheden voor kredietunies
in Nederland, besloten om nog
twee jaar subsidie te verstrekken
aan onze zusterorganisatie de
Vereniging van Samenwerkende
Kredietunies en Kredietcoöperaties (VSK). Het rapport
stelt onder meer:

Naoberkrediet in Winterswijk. Op 10 september 2014 organiseerde de Vereniging van Kredietunies in Nederland in
samenwerking met BarentsKrans (advocaten en notarissen) een seminar over de toekomst van de kredietunies. Toon was
uitgenodigd als initiatiefnemer van een reeds gestarte kredietunie om zijn ervaringen met de zaal te delen: Hij deed dat
samen met Michiel Werkman van Kredietunie Stad Amsterdam. Beide wonden er geen doekjes om. Ze gaven aan dat het
oprichten van een kredietunie vraagt om een gedreven groep initiatiefnemers met doorzettingsvermogen. Er komt heel wat
bij kijken: organisatorisch, juridisch en financieel. Gelukkig is er de VKN die aspirant - kredietunies bijstaat. Maar dan nog
moet er veel gebeuren. Het is essentieel dat bij het initiatief ondernemers worden betrokken die in de regio of in de branche
een goede uitstraling en reputatie hebben. En dat er ook wordt gewerkt aan goede relaties met de overheid. Bij het
oprichten van een kredietunie moeten kosten worden gemaakt (men noemt bedragen van ca. € 50.000). Voor de
financiering daarvan kan o.m. naar de overheid worden gekeken. Beide ondernemers waarschuwen dus om het oprichten
vaneen kredietunie niet te licht op te vatten. Maar ze onderstreepten tegelijkertijd dat het moment dat je het eerste krediet
kunt verstrekken ongeëvenaard is. Dat maakt heel wat goed! Toon stond aan de wieg van Naober krediet en van kredietunies in Nederland. Een groot verlies
voor de kredietunie beweging in Nederland. Toon heeft als pionier, met veel passie een essentiële bijdrage geleverd niet alleen aan de ontwikkeling van
Naoberkrediet, maak ook van het kredietunie concept. Hij had een onverwoestbaar vertrouwen hiermee veel MKB ondernemers te inspireren hun droom kunnen
te verwerkelijken. En het is hem gelukt! Onze hartelijke condoleances aan familie, vrienden en de leden van Naoberkrediet, namens de Vereniging van
Kredietunies in Nederland.

''De kredietunie branche is te
klein voor het bestaan van twee
brancheorganisaties. Er gaat
energie en tijd verloren aan de
concurrentiestrijd tussen de twee
brancheorganisaties. De
communicatie vanuit de brancheorganisaties over elkaar kan het
vertrouwen in het financierings-

Charles Jansen, onze Bestuursadviseur kredieten, behandelt MKB kredietaanvragen uit gebieden waar nog geen Common Bond
kredietunies werkzaam zijn. Ook ondersteunt hij de kredietcommissies van leden bij lastige of complexe kredietaanvragen. Hij houdt een
register bij, waaruit blijkt dat Kredietunie Nederland sinds 2015 voor een bedrag van (cumulatief) €59.728.500,- heeft afgehandeld (geholpen
en doorverwezen naar de leden, gestapeld met banken, ondergebracht bij Qredits en/of particuliere investeerders). Voor het jaar 2017 het
totaal aantal aanvragen: €17.833.000,- voor 2018: €17.010.000-, voor de eerste drie kwartalen van 2019: €3.315.000,-., totaal cumulatief
over de jaren € 61.598.500,-

instrument “an sich” schaden. Alle
vier tot nu toe (door VKN
geïnitieerde) ondernomen
fusiepogingen tussen de VSK en
VKN zijn mislukt, en er is geen
zicht op een tot elkaar komen van
de brancheorganisaties''.
Als exclusief financier van VSK
kan het Ministerie natuurlijk wel
degelijk invloed uitoefenen op
een eventueel fusieproces! VKN
heeft het Ministerie verschillende
malen voorstellen gedaan om dit
te bereiken, iedere keer reageert
het Ministerie met de stelling dat
dit door beide verenigingen
geïnitieerd zou moeten worden
en dat het hierin geen rol kan
spelen. Zo wordt de staatssteun
en het ongelijke speelveld steeds
in stand gehouden. Sinds eind
2013 heeft het Ministerie in een
aantal verstrekte subsidies, naar
schatting in totaal bijna € 1,3
miljoen subsidie aan VSK
verstrekt. Alle vier subsidieaanvragen van VKN zijn
afgewezen. Een in 2015 door
onze Vereniging aangevraagde
subsidie voor het bouwen van
een Back-Office systeem (€
100.000,-), werd uiteindelijk
zonder overleg en voor een veel
groter bedrag, verstrekt aan VSK.
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

Op basis van interviews met individuele common bond kredietunies over de laatste zes jaar, kan het volgende overzicht worden samengesteld:

Nieuws van Kredietunies
Kredietunie Eemsregio u.a.(voorzitter Fred Bagnay, opgericht 10 pril 2014). Het 1e lustrum van Kredietunie Eemsregio was een groot
succes. De lustrum bijdrage aan de Stichting Oude Groninger Kerken die een kijkboek heeft gemaakt ‘De kerk als tijdmachine’ is bij alle 49
basisscholen (2 exemplaren per school) met veel enthousiasme ontvangen. Kredietunie Eemsregio is een nauwere samenwerking
aangegaan met het Ondernemershuis Noord Groningen, het financieringsloket voor Noord Groningse MKB ondernemers, als
uitvoeringsorgaan van de Economic Board Groningen. Oorspronkelijk was het de bedoeling om MKB ondernemers laagdrempelig van
bedrijfsadvies te voorzien. Het doel van het Ondernemershuis is om professioneel bedrijfsadvies bereikbaar te maken voor ondernemers die
in verband met de daarmee gepaard gaande kosten in de regel niet terecht kunnen bij commerciële adviesbureaus. De advisering van deze
groep ondernemers moet leiden tot het behouden en creëren van werkgelegenheid in de regio Noord-Groningen. Tot en met juni 2019 heeft de Kredietunie haar
doelstelling ruimschoots gehaald. Momenteel zijn vier kredietaanvragen in behandeling. Het totaal aan verstrekte kredieten zal na verstrekking ruim boven de € 1
miljoen uitkomen.

Kredietunie Regio Tilburg u.a. (KRT, voorzitter Bart Taminiau, opgericht 4 maart 2015). Ook wij hopen volgend jaar ons eerste jubileum te
vieren. Op 1 oktober a.s. houden we onze ALV, onze jaarlijkse netwerkborrel zal in november georganiseerd worden bij Etemf, waar Bart de
Jong onze gastheer is. We hebben de eerste negen maanden van 2019 ca 13 kredietaanvragen binnen gekregen.We verwachten dit jaar nog
twee financieringen te kunnen doen. We hebben MKB ondernemers daarnaast concreet kunnen helpen door ze in contact te brengen met en
kunnen begeleiden bij een aanvraag bij banken, private investeerders of een andere, meer geschikte financieringsvorm. Door onze ervaring
op dit gebied en ons netwerk hebben we meerdere ondernemers in onze regio kunnen begeleiden bij het vinden van de juiste ingang naar
financiering. Een financiering, TIgreen inductie ketels, hebben we zo kunnen onderbrengen bij een investeerder uit ons netwerk. Om de KRT beter op het netvlies
te krijgen en zichtbaar te worden voor MKB ondernemers in de regio, zijn we vorig jaar gestart met het bezoeken van accountants- en administratiekantoren. Zij

125 suspects. Common Bond
kredietunies hebben per einde
september 2019 in totaal voor
ruim € 13,2 miljoen aan kredieten
verstrekt (vorig jaar € 8 miljoen),
de gemiddelde kredietgrootte

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 in onze regio. Het aantal leden is het afgelopen jaar gegroeid van 18 naar 32
leden en we verwachten dit nog verder uit te breiden naar ca. 40 leden. De uitzettingen van KRT tot nu toe bedragen 255.000,-, we hebben daarmee 17 FTE
geschapen of kunnen behouden. Enkele kredieten hebben we kunnen stapelen met Rabobank Tilburg, waarmee een goede en groeiende band is ontstaan.

bedroeg €75.000,-, er werd voor
535 FTE werkgelegenheid

Kredietunie Westerkwartier u.a. (voorzitter Ronald Seinen, opgericht 28 december 2016).

geschapen (vorig jaar in totaal
455). Dat is ongeveer 4 FTE per

De Gebiedscoöperatie Westerkwartier en Kredietunie Westerkwartier gaan vanaf nu intensiever met elkaar samenwerken. Het

verstrekt krediet van € 100.000,-.
Bij Credit Unions in de VS
bedraagt deze ratio 1 FTE op
iedere $ 100.000,- verstrekt

belangrijkste doel van de Gebiedscoöperatie is behoud en ontwikkeling van het Westerkwartier. Daarvoor stimuleert, ontwikkelt
en realiseert de Gebiedscoöperatie groene economische activiteiten die in het voordeel zijn van het Westerkwartier in zijn geheel
en van de leden in het bijzonder. Daarnaast draagt de Gebiedscoöperatie bij aan:

krediet (Member Business

het vermeerderen en delen van de beschikbare kennis van en tussen de leden,

Loans).

het verbeteren van de kwaliteit van het beheer van het landschap door een collectieve aanpak,
het (kostentechnisch) efficiënt(er) uitvoeren van het beheer door een collectieve aanpak,

De subsidies aan VSK hebben

het ontsluiten van (financiële) hulpbronnen die beschikbaar zijn voor de collectiviteit en niet voor individuele leden om de hiervoor genoemde doelen te

haar in staat gesteld om 15 van

bereiken.

door ons opgerichte kredietunies
en de helft van onze kennisbank
te ontvreemden. Uit de fusiebesprekingen die VKN met VSK
heeft gevoerd, bleek dat er bij
VSK een groot gebrek is aan
kennis over de werking van
kredietunies, daarnaast een
gebrek aan integriteit. Enkele
subsidies zijn als een vorm van
de-minimissteun verleend. Deze
grens ligt op € 200.000,- per drie
belastingjaren per onderneming.
Daarbij valt het op dat aan VSK
verstrekte subsidiebedragen vaak

De coöperatie was één van de oprichters van Kredietunie Westerkwartier. Er zijn volop mogelijkheden om elkaar nog meer te versterken en te inspireren! We
hebben al een datum geprikt voor onze eerste gezamenlijke bijeenkomst: vrijdag 18 oktober. Noteer het alvast in uw agenda. Het belooft een interessante
bijeenkomst te worden! Informatie over de bijeenkomst volgt zo spoedig mogelijk.

Kredietunie Westland u.a. (Interim voorzitter Aad Kester, opgericht 2 december 2015). Onlangs heeft Kredietunie Westland een nieuw
Westlands bedrijf gefinancierd voor een bedrag van 60.000 euro, gestapeld met een bank. Met deze nieuwe aanvraag loopt het totaalbedrag
aan financieringen inmiddels richting een half miljoen euro. Op deze wijze draagt Kredietunie Westland een steentje bij aan de ontwikkeling
en versterking van de Westlandse economie.
Bent u nieuwsgierig en wilt u ook een financiering aanvragen of wilt u geld verstrekken om dit mogelijk te maken? Kredietunie Westland
wordt gesteund door Rabobank Westland, Ondernemersklankbord, VNO-NCW Westland-Delfland, MKB Westland, Westland Partners, Cees
Advocaten.

hoger zijn. Op grond van artikel
3, lid 7 van de deminimisverordening geldt dat indien het
plafond wordt overschreden (door
nieuwe steun) de gehele nieuwe
steun niet in aanmerking komt
voor de de-minimis ontheffing.
Dat betekent dat de hogere
bedragen, zonder nadere
specificering van kosten, mogelijk
in het geheel niet onder de
ontheffing vallen (en dus
staatssteun vormen). Op grond
van artikel 5 van de deminimisverordening geldt een
cumuleringsverbod, wat onder
meer inhoudt dat de-minimissteun
niet gecumuleerd mag worden
met andere staatssteun.
Ons inziens is het handelen van
het Ministerie in strijd met de
behoorlijkheidsnormen die
betamelijk zijn om goed om te
gaan met burgers, bedrijven,
instellingen en hun belangen.
Hoewel VKN volledig zelfstandig,
zonder behulp van het Ministerie,
de Wet Toezicht Kredietunies
heeft geïnitieerd en geëntameerd,
maar voor een aantal zaken toch
afhankelijk is van de medewerking van of besluitvorming
door het Ministerie (bijvoorbeeld
het EU "Access to Finance"
project), behoren het Ministerie
en VKN op een respectvolle en
gelijkwaardige wijze met elkaar
om te gaan. Dat kan door niet
alleen VSK, maar ook VKN
zoveel mogelijk bij de besluitvorming over kredietunies in
Nederland te betrekken en door
te handelen op basis van
vertrouwen. VKN is “not for profit”
en staat en valt met de inzet van
vrijwilligers, VSK lijkt op een
Staatsbedrijf en bestaat bij de
gratie van subsidies van het
Ministerie, ten detrimente van
kredietunies, het MKB en de
werkgelegenheid in Nederland.
VKN heeft in 2017 (voor eigen
rekening en risico) in Indiana (VS)
en Canada uitgebreid onderzoek
gedaan naar samenwerkingsmogelijkheden en naar daar door
credit unions gebruikte Backoffice ICT systemen. Er zijn
wereldwijd circa 52 robuuste en
schaalbare back-officesystemen
op de markt, met een langdurige
staat van dienst en grote
“installed bases”, waaronder ook

Kredietcoöperatie Veluwe u.a. (Interim Voorzitter Mr M.J. de Lange, oud notaris te Putten, opgericht 7 februari 2013). De Krediet
Coöperatie Veluwe verstrekt leningen tussen € 10.000 en € 250.000, met een looptijd van 5-7 jaar. Aanvragen tussen € 25.000 en € 50.000
komen het meest voor. Aanvragen komen veelal vanuit het bestaande netwerk. De bestuursleden beoordelen zelf niet; hiervoor zijn
kredietanalisten, adviseurs en fiatteurs. Wie voor een krediet in aanmerking wil komen, moet ook lid zijn/worden van de coöperatie. De
minimale inleg is € 1.000 voor de gemeenschappelijke kas. Dat geld blijft van de ondernemer. Het lidmaatschap kost € 25 per jaar en
eenmalig € 125 voor uitgifte van certificaten. Bijzonder is dat elke kredietnemer verplicht een coach krijgt. Enerzijds om te adviseren op financieel gebied,
ondernemersvaardigheden, netwerk of marketing. Ook ziet de coach hoe de onderneming zich ontwikkelt, of het krediet goed besteed wordt en of aan de
verwachtingen wordt voldaan. Coaches zijn veelal (oud)ondernemers uit dezelfde branche als de kredietnemer. Momenteel groeit de vraag naar geld en de
Veluwse Krediet Coöperatie heeft zelf ook de ambitie om meer goede aanvragen te honoreren. We verwelkomen graag aspirant leden en zoeken ook
kapitaalleden; de geldinbrengers. Dat kan vanaf 1.000 euro of een veelvoud daarvan, of met 10.000 euro of een veelvoud daarvan. Leden krijgen jaarlijks
dividend uitgekeerd. Op het ingelegde kapitaal van 2018 was dit 1,75%. Ook konden leden inschrijven op een spaardeposito. Dat levert hen per jaar 2,5% op,
gedurende drie jaar. Kredietcoöperatie Veluwe heeft thans in totaal 26 leningen verstrekt, voor een totaal van 1,9 miljoen en daarmee circa 60 FTE geschapen
en/of behouden. Kredietcoöperatie Veluwe heeft thans 139 leden.

Binnenschippers Kredietunie Nederland u.a. (voorzitter Elbert Vissers, opgericht 20 april 2015).
De Schuttevaer: De Coöperatieve Binnenvaart Kredietunie Nederland u.a. (BKN) vervult een steeds belangrijker rol bij het financieren van
projecten die de banken door strengere regelgeving niet meer willen of kunnen financieren. Leden van deze coöperatieve vereniging bieden
elkaar voordeel. Via de centrale kas van de Binnenvaart Kredietunie (BKN) lenen zij elkaar geld door tegen een mooi rendement te
beleggen in obligaties. Banken moeten voldoen aan strenge eisen die hoge interne kosten en strakke voorwaarden voor kredietverlening
met zich meebrengen. Dat maakt het voor een grote groep ondernemers in het midden- en kleinbedrijf lastig om groei, innovatie of
noodzakelijke investeringen te financieren. Aan de andere kant zijn er ondernemers/investeerders in de binnenvaartsector die beperkte
mogelijkheden hebben om een goed rendement te behalen op hun beschikbare middelen. Voor deze ondernemers/investeerders is het
aantrekkelijk om via de Binnenvaart Kredietunie te beleggen en tegelijk hun kennis over te dragen. BKN heeft inmiddels een sterke en
gestaag groeiende portefeuille opgebouwd en levert met het samenbrengen van kapitaal, kennis en kunde een bijdrage aan de verbetering van het
ondernemersklimaat in de binnenvaartbranche.

Kredietunie voor Vrouwelijke Ondernemers
Na de lancering van dit initiatief op 25 jun j.l hebben de Coöperatie Voor Vrouwelijke Ondernemers (CVVO) en Kredietunie Nederland de
handen ineen geslagen om deze kredietunie, onder de bezielende leiding van Elisabeth Werter, op te richten. inmiddels is een
businessplan opgesteld, een initiatiefgroep geformeerd en een groot aantal vrouwelijke ondernemers benaderd om in een functie deel te
nemen. Als werknaam is gekozen voor Shecredit. Elisabeth: Wij zien als de belangrijkste pijlers voor Shecredit naast: zelfredzaamheid,
gemeenschapszin, lotsverbondenheid, sociaal weefsel, menselijke maat, persoonlijke benadering, maar vooral vergroting van (het besef
over) de circulaire economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen, naast natuurlijk het delen van rendement en risico
tussen alle leden van Shecredit en de autonomie, subsidiariteit en soevereiniteit. Leden kiezen bestuur en kredietcommissie en alle leden bepalen samen het
beleid en de bestemming van een batig saldo over enig boekjaar. Heren kunnen ook lid worden van Shecredit en in bestuursorganen, c.q. kredietcommissie of
coachingscommissie deelnemen, echter zij kunnen geen krediet aanvragen. Belangstellenden kunnen zich melden bij ewerter@dekredietunie.nl .

Innovaties, Nieuwe Projecten
Re-itegratie kredietunies
In de VS, Canada en alle andere landen waar kredietunies werkzaam zijn, hebben Credit Unions een maatschappelijke opdracht om de onderkant van de
samenleving te dienen, ervoor zorgen dat de financieel zwakkeren toch toegang krijgen tot krediet of bankdiensten (banking the unbankables). Steeds vaker
wordt de sociale impact van de kredietunie gemeten en met de leden gedeeld. Vaak uit zich dit in het verstrekken van micro-financieringen, schuldhulpverlening,
coaching, budgetadvisering, trainingen, workshops etc. In Nederland worden ondernemers die in de bijstand terecht zijn gekomen, wettelijk geholpen om weer
als ondernemer aan de slag te kunnen gaan. De begeleiding van deze ondernemers wordt uit participatie- en re-ïntegratiegelden betaald en gebeurt veelal door
het ambtelijk apparaat. De huidige BBZ regeling word meer efficiënt gemaakt, er wordt meer gestuurd op resultaten van deze betaalde begeleiding. Zijn de
resultaten niet voldoende dan zullen veel gemeenten de mogelijkheid om te ondernemen vanuit een bijstandssituatie niet snel promoten. De echte ondernemer in
de bijstand, zit daarmee gevangen! Kredietunies kunnen, omdat zij door MKB ondernemers zijn opgezet, een succesvolle rol spelen in deze groep (her)startende
ondernemers. De MKB ondernemers die lid zijn, hebben een weloverwogen eigenbelang om te begeleiden en te coachen waar nodig en de ondernemer
eventueel van werkkapitaal te voorzien. Er zal een win win situatie ontstaan, waardoor het slagen van deze nieuwe onderneming en uiteraard de ondernemer

een systeem dat door Wolters
Kluwer is gebouwd en wordt
onderhouden. Wij achten het
Fyndoo platform, dat door
meerdere actieve VKN
kredietunies is onderzocht het
dichtst bij komen bij de praktische
behoeften die de komende jaren

een flinke voorsprong krijgt. We hebben de afgelopen maanden met een aantal private en publieke partijen gesproken. Daaruit blijkt dat de verwachting dat deze
activiteiten voor kredietunies uitermate kansrijk zijn.

Internationale Ontwikkelingen
World Council of Credit Unions more than 260 million members

bij kredietunies zullen gaan
ontstaan. De door MinEZK via
VSK in het Collin systeem
geïnvesteerde bedrag van circa €
500.000,- zal uitsluitend voordeel
bieden aan quasi kredietunies,
(kredietbemiddelende
kredietcoöperaties) niet of
nauwelijks aan common bond
kredietunies. Zonder overleg en
zonder enige scrupule tekent
VSK op 30 september a.s. (met
Staatsteun) een samenwerkingsovereenkomst met de heer Dallas
Berghl, voorzitter van de Indiana
Credit Union Association (ICUA).
VSK oogst, waar VKN heeft
gezaaid! En zo gaat dat al zes
jaar lang.
Bij VKN hebben wij niet het
gevoel met respect door het
Ministerie behandeld te worden of
te zijn. Het ongelijke speelveld
met VSK wordt ieder jaar weer in
stand gehouden en blijvend
vergroot. Onze vrijwilligersorganisatie wordt in haar bestaan
bedreigd door de met subsidies in
stand gehouden VSK, die onze
leden en onze kennis zonder
enige notie van integriteit van ons
afpakt. Wij zijn van mening dat
het handelen van het Ministerie in
strijd is met de behoorlijkheidsnormen die betamelijk zijn om
goed om te gaan met MKB

International Credit Union Day
International Credit Union Day® (ICU Day) is an annual occasion to acknowledge both credit unions' important role in creating opportunity for their members and
communities and the achievements of pioneers who laid the foundation for ongoing credit union success. The excitement of ICU Day arrives on the third
Thursday every October, when credit unions around the world join together to celebrate the spirit of the credit union movement. It is a day to honor the hard work
of credit union staff and volunteers and to show appreciation to members. ICU Day celebrates the economic democracy and equal ownership rights of each credit
union member. At credit unions throughout the world, every customer is both a member and an owner. Credit unions and associations in every part of the world,
from Kentucky to Kenya, Alberta to Azerbaijan, will celebrate the day with open houses, contests and picnics.

ondernemers, kredietunies en
hun belangen.

ENCU Welcomes New Members from Croatia and Moldova
BRUSSELS. — The European Network of Credit Union has welcomed to new members, the Croatian Association of Credit Unions (CACU) and the Central
Association of Savings and Credit Associations (CASCA) from Moldova. Established in 2011, the Croatian Association of Credit Unions represents 12 credit
unions with 44,000 members and US$87 million in assets CASCA was formed in 2009 by Moldova’s 49 largest credit unions. Its affiliates control 42% (US$12.7
million) of Moldova’s credit union assets and account for 32% (40,735) of the country’s total credit union members. CASCA, Moldova’s only credit union trade
association, provides representation, training and liquidity management services for its members.

Members of the European Network of Credit Unions
Member
Estonia

Credit Unions

Members

Savings

Loans

Reserves

Assets

Penetration*

19

11,375

€105,795,935

€89,533,468

€2,147,685

€111,017,017

0.7%

Kredietunie Nederland (KN) is op

United Kingdom

450

1,749,441

€1,378,474,281

€923,598,513

€169,984,577

€1,618,712,291

3%

1 augustus 2013 opgericht.

Ireland

479

3,300,000

€13,303,405,421

€4,967,180,595

€2,307,408,835

€15,754,032,735

74.7%

1

7,838

€2,048,210

€3,206,302

€1,503,169

€3,644,968

0.5%

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

Republic of North Macedonia

Netherlands

20

400

€4,511,967

€2,356,250

€150,399

€6,015,956

0.004%

(“Governance”, “compliance”,
gedragscode, regels voor een

Poland

52

2,192,287

€2,936,342,004

€1,986,575,712

€68,266,058

€3,246,755,628

8.1%

behoorlijke bedrijfsvoering etc.).

Romania

20

63,938

€42,265,737

€128,028,348

€53,069,111

€49,225,146

0.4%

Deze tijd vraagt om anders

Ukraine

589

821,600

€70,183,209

€128,028,348

€53,069,111

€150,130,314

2.6%

1,548

7,590,982

€17,765,592,815

€8,069,792,701

€2,609,316,861

€20,861,091,572

geaccepteerde voorwaarden

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

Total Members

Operations of credit unions in other countries

samenwerken, co-creëren

Member

en netwerkvorming heel normaal
geworden. Ondernemers

Latvia

Credit Unions
31

Members
25,788

Savings
€20,147,769

Loans
€16,232,134

Reserves
€4,412,703

Assets
€22,751,512

1.7%

zoeken elkaar op, werken samen

Lithuania

63

142,603

€457,209,095

€311,688,466

€57,491,375

€541,100,236

5.9%

aan producten en diensten of
delen kosten en

Moldova

359

121,104

€11,152,209

€18,397,160

€8,152,055

€25,999,865

4.7%

proberen netwerken te
ontwikkelen met collega’s, jong

Total Others

397

289,495

€488,509,073

€346,317,760

€70,056,133

€589,851,612

én oud.

Total All

1,945

7,880,477

€18,254,101,889

€8,416,110,461

€2,679,372,994

€21,450,943,185

resources. Jonge ondernemers

Deze tijd vraagt daarom ook
om andere vormen van
financiering en
kredietverlening. Naast de

Penetration*

traditionele financiering via de
banken zijn nieuwe vormen in
opkomst, zoals crowdfunding.
De vorm die misschien wel
het meest past bij deze nieuwe

Andrew Price succeeds Michael Edwards

tijd:

Vice President of Advocacy
kredietunies.
Een kredietunie is een
samenwerkingsverband waarin
jongere en oudere ondernemers
een gemeenschappelijke kas
opbouwen om kredieten
te verlenen aan ledendeelnemers.
Deelnemers ontmoeten en
helpen elkaar met geld, coaching
enbegeleiding. Samen voor het

Andrew “Andy” T. Price currently serves as Vice President of Advocacy for World Council of Credit Unions. He leads WOCCU's international advocacy work on
behalf of credit unions worldwide before the various international standard setting bodies such as the Basel Committee on Banking Supervision the Financial
Action Task Force, and others. Andy combines years of diverse experience in the credit union industry having served as General Counsel for First Commerce
Credit Union, engaged in advocacy and lobbying for credit unions at both the Credit Union National Association and the League of Southeastern Credit Unions,
and worked for the prudential bank, credit union, and finance regulator in the State of Florida (Office of Financial Regulation) where he also served as a Cabinet
Aide to Comptroller General Robert F. Milligan. He holds his Juris Doctor from Nova Southeastern University and a Bachelor of Science in Legal Studies from the
University of Central Florida. Additionally, he is certified as a Bank Secrecy Act Compliance Specialist, a Credit Union Compliance Expert, and a Credit Union
Enterprise Risk Management Expert.

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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Andy Price

Voor nadere informatie:
Roland Lampe,

VP & General Counsel
World Council of Credit Unions (WOCCU)

rlampe@dekredietunie.nl
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