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Verenigingsnieuws
Ronald is voorzitter van de
Stichting MKB Financiering, de
brancheorganisatie voor
alternatieve financiers in
Nederland, en directeur van het
internationale onderzoekscentrum
"European Centre for Alternative
Finance" bij de Universiteit
Utrecht. Ronald gelooft sterk in de
sociale kracht van community
financiering (zoals crowdfunding
en kredietunies) om sterke,
onafhankelijke organisaties te
bouwen met duurzame relaties
met klanten, leveranciers,
buurtbewoners en medewerkers.

Financial Engineering voor MKB ondernemers
Sinds het nieuwe bestuur en onze nieuwe directeur op onze ALV van 26 november vorig jaar zijn
toegetreden, heeft zich een aantal stormachtige ontwikkelingen voorgedaan. Uit een eerder uitgevoerde enquete uit
2017 bleek dat kredietunies weinig moeite hadden met het financieren van kredietaanvragen, maar grote moeite bij het
vinden van acceptabele kredietnemers (geen fantasten en wolkenfietsers). Kredietunie Nederland heeft een groot aantal
Regionaal werkende leden-kredietunies en enkele Sectorale leden-kredietunies, zie https://www.dekredietunie.nl/leden/.
Sectorale kredietunies werken in principe in het hele land; regionale kredietunies binnen hun eigen regio. Voorbeelden
van sectorale kredietunies zijn SheCredit (vrouwelijke ondernemers), Kredietunie Slim Geld (microfinanciering tot €
50.000,-), Kredietunie MKB Bedrijfspanden (financiering bedrijfsonroerend goed via hypotheken), Chinese Kredietunie
Nederland (Chinese ondernemers), Binnenschippers Kredietunie Nederland (Binnenschippers), Kredietunie Agrarische
Ondernemers en Kredietunie Bakkerij Ondernemers.
Deze sectorale kredietunies kunnen met regionale kredietunies
samenwerken, specifieke kennis delen en vice versa. Hierdoor kan

Beroepsgroep mkb

door deling van kennis, ervaring en netwerken het kredietrisico

financieringsadviseurs

worden beperkt. Anderzijds kunnen financieringsaanvragen met

Niemand wil een accountant die geen

elkaar worden gedeeld, waardoor iedere kredietunie beschikbare

opleidingen heeft gevolgd. Voor een

financiele middelen aan meer kredietnemers kan verstrekken. Ook

advies over een verzekering of

hierdoor kan het kredietrisico worden verkleind. Dit stapelen van

hypotheek willen we geholpen worden
door een adviseur die onafhankelijk is
en kennis van de aanbieders heeft. Ook

financieringsbronnen heeft de afgelopen jaren al gewerkt bij
samenwerking met banken. Een volgende stap is stapelen met elkaar

vinden we het belangrijk dat er ook

en met andere non-bancaire financiers, zoals crowdfunding platforms, lease- en factoring bedrijven en Business Angels.

toezicht is om excessen in de markt te

Het bestuur heeft een groot aantal tussenpersonen waarmee we samenwerken voor het aanbrengen van kredietaanvragen, de

voorkomen. Daarom is het vreemd dat
een ondernemer die de belangrijkste
financiele afspraak in zijn of haar leven

Verbonden Kredietunie Adviseurs (VKA’s).,Dit model en deze term is
afkomstig van onze medebestuurder Henk Folkers) bereid gevonden om de bij hen aangeboden kredietaanvragen door

gaat maken, overgeleverd is aan een

te verwijzen naar onze Vereeniging en via deze aan te kunnen bieden bij onze leden. Vaak leidt dit tot financiering van

ongereguleerde markt van adviseurs.

een kredietaanvraag door meerdere kredietunies, c.q. meerdere non-bancaire financiers.

ledere persoon met enige financiele
kennis kan morgen beginnen als mkb

KN heeft de expertise in huis om deze soort van samenwerking intern (tussen kredietunies) en extern (met andere non-

financieringsadviseur en ondernemers

bancaire financiers) te structureren, zodat MKB Kredietaanvragers een optimale financieringsstructuur wordt aangeboden.

adviseren over kredieten die vele malen
hoger zijn dan hypotheken of
verzekeringen, terwijl deze twee
markten wel streng gereguleerd zijn.

In het verleden werden deze architectuur-diensten door de banken aangeboden via z.g. Corporate banking
eenheden, dus uitsluitend voor het grotere bedrijfsleven, nu dus ook voor kleinbedrijfondernemers. Kredietunies en
andere non-bancaire financiers kunnen zich hiertoe wenden tot het Bestuur.

Deze situatie zorgt voor excessen in de
markt, waarbij adviseurs hoge kick-back

Samenwerking

vergoedingen ontvangen, er

Een van de doelstellingen van onze Vereniging is het verbinden van kredietunies in Nederland, het bouwen van een

onvoldoende inhoudelijke kennis

common bond tussen kredietunies. Dat kan met name voordelig zijn tussen sectorale en regionale kredietunies. Maar

aanwezig is van de bancaire en nonbancaire financiele producten die in de

ook tussen kredietunies en bancaire of niet-bancaire financiers. Tot nu toe wordt al zeer veel samengewerkt met banken,

markt aangeboden worden en krijgen

ongeveer de helft van alle door kredietunies verstrekte kredieten; vooral met lokale Rabobanken en ING kantoren.

ondernemers verkeerde financiele

Kredietunies hebben het voordeel dat zij een zeer lage default risk laten zien, door de

producten geadviseerd. Met de

werking van de common bond en de coaching (kredietunies 0,5%, banken 8%). Ook

terugtrekkende beweging van banken

Gemeenten kunnen deze samenwerking zoeken, bijvoorbeeld op het gebied van re-

om het mkb te financieren en het

integrate trajecten (lotsverbondenheid met coachende leden, MKB ondernemers, waarbij

afbouwen van het netwerk van
accountmanagers bij lokale banken,
zullen steeds meer ondernemers de

begeleiding door ondernemers vaak effectiever blijkt dan begeleiding door consultants) of
bijvoorbeeld in de uitvoering van specifiek MKB beleid. Gemeenten stellen daarvoor soms

komende jaren aangewezen zijn op

bedragen ter beschikking, maar vergeten dat de uitvoeringskosten een groot deel van die

adviseurs om hen te ondersteunen in

subsidie gebruiken (kredietanalyse, begeleiding, zekerhedenbeheer, kredietbeheer,

het vinden van de juiste (combinatie

administratie), terwijl indien de Gemeente deze middelen ter beschikking stelt in de vorm van co-financiering van een

van) financieringsoplossingen.

kredietunie, deze kosten nihil zijn. MKB ondernemers, leden van de kredietunie zijn gewend rendement, risico, kennis,

Om hier een oplossing voor te bieden
heeft Stichting MKB Financiering begin
dit jaar het Keurmerk Erkend

ervaring en netwerken met elkaar te delen, hun spaargeld is immers at stake! En de defaultrisks zijn daardoor minimaal,
juist door de common bond die word gebouwd met lokale MKB ondernemers.

Financieringsadvies MKB
geintroduceerd. Dit keurmerk is de

Algemene Ledenvergadering

afgelopen twee jaar voorbereid en

Onze ALV is gepland op vrijdagmiddag 25 juni a.s in Amersfoort. Nadere locatie en berichten volgen. We zullen niet alleen

ontwikkeld in samenwerking met

de Jaarrekening 2020 vaststellen, maar ook een nieuwe Bestuursvoorzitter en een aantal nieuwe bestuurders kiezen,

ondernemersorganisaties,

alsmede een nieuwe Raad van Toezicht, bestaande uit tenminste 3 personen. Kandidaten kunnen zich voor 19 juni a.s.

toezichthouders, financiers, het
Ministerie van EZK en natuurlijk de mkb

met een CV melden bij het huidige bestuur.

financieringsadviseurs zelf. Hiermee
kunnen gekwalificeerde

ROMS en Financieringstafels

financieringsadviseurs zich

Staatssecretaris Keijzer (begin 2019): “uit de evaluaties blijkt dat onze financiering ondernemers verder helpt. Nu is het

onderscheiden en wordt de positie

tijd om door te pakken en bedrijven extra te helpen met bijvoorbeeld het aantrekken van risicokapitaal. We verlengen

versterkt van mkb-ondernemers bij het

daarom onze succesvolle financieringsinstrumenten” Bedrijven hebben financiering nodig om te kunnen groeien,

aanvragen en realiseren van

investeren en innoveren. Voor de financiering van innovaties zijn investeerders nodig die bereid zijn risico's te nemen.

verantwoorde financieringen. Ook wordt
door permanente educatie er voor

Doel van EZK is om ondernemers samen met de markt te helpen aan financiering in verschillende levensfases van het

gezorgd dat de adviseurs die kennis en

bedrijf, waar de markt dit niet zelf doet. Met name innovatieve startups en scale-ups hebben hier veel behoefte aan. Uit

kunde blijven bijscholen.

de Financieringsmonitor van het CBS blijkt dat daar juist hier een knelpunt zit. Sinds de start van deze instrumenten zijn

Het komende half jaar zullen de eerste

ongeveer duizend Nederlandse ondernemingen met deze instrumenten van EZK gefinancierd. De Vroege Fase

200-300 erkend adviseurs naar

Financiering (VFF), het Innovatiekrediet (IK) en de Seed Capital-regeling worden daarom verlengd met 5 jaar. De

verwachting het examen succesvol

afronden zich kunnen onderscheiden in

fondsen waar Dutch Venture Initiative (DVI) in heeft geinvesteerd kunnen nog door met investeringen in ondernemingen

de markt. Hiermee wordt een nieuwe

en voor de Groeifaciliteit (GF) wordt gewerkt aan een alternatief bij Invest-NL.

beroepsgroep gevormd van specialisten
die op een integere wijze de aanvragen
van ondernemers kunnen begeleiden

Bart Taminiau, Voorzitter Kredietunie Regio Tilburg en Voorzitter van de financieringstafel Midpoint Brabant over de
laatste nieuwsbrief (https://mailchi.mp/midpointbrabant/nieuwsupdate-maart-2021) en het succes van deze

naar de juist financier(s).

financieringstafel: "We zijn haast te succesvol, want de brief staat weer bom en bomvol ©. Delen via LinkedIn is fijn en

Financieringsadvies is te belangrijk om

hopelijk trekken we daardoor extra volgers aan. Zeker als je er nog even expliciet bij vermeldt dat als geinteresseerden

over te laten aan vlotte

de LinkedIn-pagina volgen, zij helemaal bij blijven over alles wat er in regio Midden-Brabant gebeurt @ (de nieuwsbrief

accountmanagers of flitsende Fintech

is niet volledig zeg maar, dus volgen heeft zeker nut). Hebben nog maar 108 volgers nodig en dan tikken we de 2.000

tools. Schakel een onafhankelijke

aan!!!!

adviseur in.
Meer informatie:
https://erkendfinancieringsadviesmkb.nl/

Kredietverlening kredietunies
De Vereniging heeft nu 46 Common Bond kredietunies opgericht, waarvan 16 daadwerkelijk krediet verlenen. Het
ontbreekt ons aan menskracht om aan alle aanmeldingen en vragen om te helpen kredietunies op te richten te kunnen
beantwoorden. Kredietunie Nederland beschikt over kennis, ervaring, documentatie, tools en systemen die van belang
zijn bij het op een verantwoorde wijze op- en inrichten en begeleiden van kredietunies.
Het eerste kwartaal van 2021 heeft de groeiende trend in de kredietvraag goed volgehouden. De totale
kredietuitzettingen van 16 Common Bond kredietunies passeerde de grens van € 24 miljoen. Dat is een cumulatief
gemiddelde van €1.524.594,- per kredietunie (vorig jaar €1.513.107,-). De uitzettingen namen dit eerste kwartaal toe
met 15%, in verhouding tot het vorig jaar. De gemiddelde kredietgrootte nam licht toe van € 89,034,- tot € 90.682,-. Op
basis van interviews met individuele Common Bond kredietunies over de laatste ruim zeven jaar, kan het volgende
overzicht worden samengesteld:

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

Jaar
Verstrekte kredieten in €
Cumulatief
Aantal verstrekte Kredieten
Cumulatief
Gemiddelde kredietgrootte
Geschapen, behouden FTE
Cumulatief
Aantal betrokken MKB ondernemers

2014
800.000
800.000
9
9
88.889
18
18
39

2015
2.900.000
3.700.000
37
46
78.378
127
145
180

2016
2.000.000
5.700.000
25
71
80.000
78
224
277

2017
2.300.000
8.500.000
26
97
88.462
140
364
413

2018
2.500.000
11.000.000
38
135
65.789
91
455
534

2019
3.480.000
14.480.000
66
201
72.040
102
557
766

2020
6.703.500
21.183.500
133
334
83.729
479
1.036
1.197

2021 Q1
3.210.000
24.393.500
51
385
90.682
229
1.265
1.308

ons land geldende wettelijke
regels en van internationaal
geaccepteerde voorwaarden
(“Governance”, “compliance”,

Uit het register van kredietaanvragen blijkt dat Kredietunie Nederland voor Q1 van 2021 voor een bedrag van
€ 3.605.000,- (cumulatief €87.613.500,-) heeft afgehandeld (geholpen en doorverwezen naar de leden, gestapeld met

gedragscode, regels voor een

banken, ondergebracht bij Crowdfunding platforms, Qredits en/of particuliere investeerders, c.q. afgewezen omdat die

behoorlijke bedrijfsvoering etc.).

aanvragen niet te financieren waren. Vorig jaar kwam het totale bedrag uit op € 84.008.500.- (+19,670,000,-).

Deze tijd vraagt om anders
ondernemen. Jonge
talenten, ambitieuze ondernemers en
innovatieve start-ups strijden nog altijd

Nieuws van Kredietunies

voor hun plekje op de markt. Maar waar
het vroeger “ieder

Kredietunie Eemsregio u.a. https://www.kredietunie-eemsregio.nl/. (voorzitter Fred Bagnay, opgericht 10 pril 2014). We

voor zich” was is in deze tijd

zijn bezig een filmpje te maken met alle ondernemersverenigingen in onze regio om de waarde van een kredietunie in

samenwerken, co-creeren

deze barre tijd aan te geven en op die manier ondernemers met een goed jaar te laten investeren en ondernemers die

en netwerkvorming heel normaal

een lastig jaar hebben gehad daarmee te kunnen ondersteunen. Om zo met elkaar een divers MKB bestand in de

geworden. Ondernemers zoeken elkaar

Eemsregio in stand te houden, waarmee ook de werkgelegenheid in de regio blijft. Tevens hebben wij vanaf de laatste

op, werken samen aan producten en

maanden twee ondernemers krediet verstrekt van totaal € 105.000.- waarbij een duidelijk een door

diensten of delen kosten en

corona getroffen ondernemer is. Beide ondernemers werden geweigerd door banken terwijl het toch

resources. Jonge ondernemers

echt goede ondernemers zijn. Dat scheelt toch weer twee lege panden, vier arbeidsplaatsen met zes

proberen netwerken te ontwikkelen met

gezinsleden daar achter. Wat een impact!!

collega's, jong en oud.
Deze tijd vraagt daarom ook om andere
vormen van financiering en

Kredietunie Westerkwartier u.a. https://www.kredietuniewesterkwartier.nl/ (voorzitter Ronald

kredietverlening. Naast de traditionele

Seinen, opgericht 28 december 2016). Naar aanleiding van onze vorige nieuwsbrief hebben we

financiering via de banken zijn nieuwe

gelukkig al wat input voor op de website van ondernemers mogen ontvangen, waarvoor onze dank.

vormen in opkomst, zoals

Wil je jouw bedrijf beter zichtbaar maken via de Kredietunie en ben je bereid om jouw ervaring te

crowdfunding.

delen met de andere leden en mogelijk nieuwe leden? Dan zouden we graag de juiste informatie
over jou en jouw bedrijf beter zichtbaar en gepresenteerd willen maken op de site van de

De vorm die misschien wel het meest
past bij deze nieuwe tijd:

Kredietunie Westerkwartier. Het jaar 2020 is voor de Kredietunie in financieel opzicht een bijzonder jaar geweest. Door
de coronacrisis konden veel activiteiten, zoals onze ondernemersheembijeenkomsten en de bedrijvencontactdagen in

kredietunies.
Een kredietunie is een
samenwerkingsverband waarin jongere
en oudere ondernemers

Martiniplaza, niet doorgaan. Dit heeft geleid tot lagere exploitatielasten ten opzichte van de begroting. Daarentegen
hebben de ondernemers aan wie de Kredietunie kredieten heeft verstrekt, hun rente-en aflossingsverplichtingen in het
jaar 2020 volledig voldaan. Dit stemt het bestuur tot grote dankbaarheid. Het jaar 2020 konden we daarom afsluiten met

een gemeenschappelijke kas

een positief resultaat. Want alleen samen (met, voor en door ondernemers), maken en houden we het Westerkwartier

opbouwen om kredieten te verlenen

economisch gezond!

aan leden-deelnemers.

Naast de ondersteuning van andere ondernemers, willen we ook graag met elkaar in contact blijven. Onze maandelijkse

Deelnemers ontmoeten en

Ondernemersheem bijeenkomsten kunnen helaas ook niet doorgaan, maar ons voorstel is om op een van onderstaande

helpen elkaar met geld, coaching

manieren in contact te blijven:

enbegeleiding. Samen voor het beste
resultaat.

•

online webinar (verzorgd door een van onze leden)

•

nieuwsbrief waarin een of twee ondernemers aan het woord komen

Kredietunies: van, voor en door

Heeft u een vraagstuk dat u eens wilt voorleggen aan andere leden van Ondernemersheem Westerkwartier? Neem dan

ondernemers

contact op door een mail te sturen naar info@kredietuniewesterkwartier.nl.

Kredietunie Nederland is een
vrijwilligersorganisatie, die

Shecredit u.a. Home - Shecredit, (Voorzitter Elisabeth Werter, opgericht 21 november
2019). SheCredit heeft na een lange procedure en door bezwaar aan te tekenen bij de eerste

ondernemers helpt een kredietunie

afwijzing de mogelijkheid gekregen om geaccrediteerd te worden voor garantiestelling van de

op te zetten en er een succes van

Staat der Nederlanden om kredieten onder te brengen bij de BMKB-C regeling. De Rijksdienst

te maken. Daarnaast behartigt de

voor ondernemerschap vond in eerste instantie dat we als start-up niet gekwalificeerd waren om

Vereniging de belangen van haar leden.

tot deze regeling toe te treden. Maar door steun van de overkoepelende organisatie VKN, kennis
deling en het feit dat we met zeer ervaren kredietbeoordelaars werken, is de deur voor ons opengezet. Na nog wat

KN is een boetiek:
-een keurmerk voor
verantwoorde kredietverlening en

formaliteiten zoals een VOG en een brief hoe we deze regeling zien in het kader van de Corona-kredieten, zal er tot
ondertekening overgegaan kunnen worden. Dit succes hebben we echt te danken aan het netwerk van de Vereniging

-een waarborg voor integere

van Kredietunies in Nederland, met name aan onze nieuwe directeur. Uiteraard geeft dit weer

transparante bedrijfsvoering

verplichten ten aanzien van de backoffice en rapportering, maar ook daar wordt gezamenlijk aan gewerkt. Het grote
voordeel van deze accreditering is dat we nu (met staatsgegarandeerd krediet) makkelijker aan investeerders kunnen
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Voor nadere informatie:
Roland Lampe,
rlampe@dekredietunie.nl

komen en dit SheCredit publicitair geen windeieren legt. Verder heeft SheCredit intensieve contacten en een potentiële
samenwerking met de Chinese Kredietunie Nederland. Dit zou een eerste concrete samenwerking worden tussen
kredietunies van VKN en VSK. Uiteraard gaat het dan wat ons betreft om vrouwelijke ondernemers. Ook hierbij geldt
weer dat onze samenwerking met het bestuur van VNK deuren opent en we op zoek zijn naar een Win-Win-Win voor
iedereen. Al met al zijn dit inspirerende ontwikkelingen.

Kredietunie Groningen u.a. (https://www.kredietuniegroningen.nl/. Voorzitter Geurt Volkers,
opgericht november 2014) Persbericht: Kredietunie Groningen en Kredietunie Veenkolonien &
Oostermoer (https://dekvo.nl/) hebben de handen ineengeslagen en gaan intensief samenwerken.
Beide unies willen kredietaanvragen sneller en slagvaardiger laten verlopen om zo ondernemers
in Groningen nog beter van dienst te kunnen zijn. Het werkgebied van Kredietunie Groningen
betreft de gemeenten Groningen. Het Hogeland en Midden-Groningen. Kredietunie Veenkolonien
& Oostermoer richt zich op de gemeenten Pekela's, Stadskanaal, Westerwolde, Aa & Hunze en
Borger Odoorn. Een kredietunie is een activiteit van, voor en door ondernemers. Naast gelden van
(oud) ondernemers stelt ook de provincie Groningen financiele middelen ter beschikking aan de kredietunies om
kredieten te verstrekken. Kredietunie Groningen is al sinds haar oprichting goed in staat om middelen te vergaren om
kredieten te verstrekken. Inmiddels heeft zij al voor circa anderhalf miljoen euro aan kredieten verstrekt en daarmee ruim
twintig ondernemers kunnen helpen. Kredietunie Veenkolonien en Oostermoer heeft daarentegen meer moeite met het
aantrekken van gelden en is daardoor dan ook beperkt geweest in het verlenen van krediet.
Kredietunie Agrarische Ondernemers u.a. (opgericht 25 oktober 2017). Voorzitter Frank de
Laat. De agrarische sector is de motor waar een groot deel van Nederland op draait. Denk aan
de voedselvoorziening, transport, productie, machines en niet te vergeten gezond
grondbeheer. Zonder de agrarische sector zijn de supermarkten binnen een week leeg. Geen
zuivel, geen beleg, geen vlees maar ook geen andere producten zoals pasta's, jam en ga zo
maar door. Kortom, we kunnen niet zonder deze sector. Helaas zien we steeds vaker dat
financieringsinstellingen hogere normen opleggen aan de agrarische sector ondanks dat er
voldoende ruimte is voor financieringslasten. Daarnaast is het moment van 100% financieren steeds lastiger. Private
investeerders snappen veelal niet hoe de financiering van de agrarische sector mogelijk is omdat de normen voor deze
sector sterk afwijken van de normen in de Handel-Industrie en Dienstverleningssector. Juist in dat gat gaat de nieuwe
kredietunie voor de agrarische sector zich bewegen en wel zodanig dat ook de gelden bij voorkeur uit de agrarische
sector moet komen, ofwel de agrarische sector gaat zichzelf financieren. Van, voor en door Agrarische Ondernemers.
Deze kredietunie moet gaan functioneren naast de reguliere financieringsstructuren als zelfstandige financiering of als
stapelfinanciering. We zijn op dit moment druk bezig om deze kredietunie vorm te geven en financiering te zoeken voor
de oprichting van de kredietunie. Doel is dat deze kredietunie uiterlijk 1 juli 2021 actief moet zijn in deze sector.
Kredietunie Regio Tilburg u.a. (KRT <https://www.de-krt.nl/>, voorzitter Bart Taminiau, opgericht
4 maart 2015). De Kredietunie Regio Tilburg heeft dit jaar een goede start gemaakt. . ‘Van, Voor
en Door ondernemers en lotsverbondenheid door de common bond.' Bij KRT levert elke 100.000
euro werkgelegenheid op voor ten minste een persoon. De KRT is in de basis werkzaam in de
negen gemeenten die worden omvat door Hart van Brabant, Tilburg, Goirle, Loon op Zand
(Kaatsheuvel), Waalwijk, Heusden, Dongen, Gilze en Rijen, Oisterwijk (Moergestel) en
Hilvarenbeek. Bij een van onze laatste obligatie emissies tekende een kredietnemend lid (die het
erg goed doet) eveneens in om een nieuwe ondernemer mee te helpe financieren! Werkelijk fantastisch!
Kredietunie Slim Geld u.a. (opgericht 5 februari 2016, voorzitter Henk Folkers). SlimGeld heeft
een goed jaar achter de rug en kan nu al terugkijken op een zeer succesvol eerste kwartaal. We
hebben een aantal financieringen bemiddeld en/of in cofinanciering met andere kredietunies
gedaan. De meest opmerkelijke cofinanciering is die met de Chinese Kredietunie Nederland
(https://www.chinesekredietunie.nl/). Hierin financieren wij samen een Chinese MKB ondernemer.
Een prachtig voorbeeld van samenwerking tussen VKN en VSK! Wij danken de voorzitter van de
CKN Dhr. Li ( tevens bestuurslid VSK) voor zijn voortvarende medewerking, openheid en
inzet. Ook SlimGeld gaat net als SheCredit de RVO accreditatie aanvragen om nog beter de KKC

en BMKB-C kredieten te kunnen verzorgen. We staan daarbij open om aanvragen van andere kredietunies in
behandeling te nemen en te funden. Samen met ons kunnen zij onder deze accreditatie dan ook Staatsgegarandeerde
leningen verstrekken.
Kredietunie Rotterdam u.a. (http://www.kredietunierotterdam.nl/. opgericht 25 augustus 2015).
Het bestuur van Kredietunie Rotterdam u.a. heeft overeenstemming bereikt met VKN en de
Kredietunie bv om in samenwerking met de Gemeente Rotterdam ruimte te maken voor een
doorstart. Kredietunie Rotterdam heeft veel moeite gehad met het aantrekken van gelden en is
daardoor beperkt geweest in het verlenen van krediet. VKN en DKbv hebben een aantal
Rotterdamse MKB ondernemers bereid gevonden om het Bestuur van de Kredietunie over te
nemen en een nieuwe start te maken. Kredietunie Rotterdam was eerder lid van VSK. Het
werkgebied van de Kredietunie volgt de lijnen van Groot Rotterdam. dus inclusief Goeree Overvlakee, de Maasvlakte.
Hoek van Holland. Bleiswijk. Krimpen aan den IJssel, Ridderkerk en Spijkenisse.

Nieuwe Kredietunies, Samenwerking, Innovaties, Nieuwe Projecten
Stichting MKB Co-Financierings Fonds (opgericht 16 december 2020. bestuur: Henk Folkers en Roland Lampe. Het
MKBCF zoekt financiering voor co-financiering tot 50% van MKB kredietaanvragen bij nietbancaire kredietverschaffers. zoals de kredietunies. crowfundingplatforms. lease-. factoring- en Venture Capital
maatschappijen. Nieuwe financiers. zoals Kredietunies. crowdfundingplatforms. e.d. zijn in de huidige markt met de zeer
beperkte mogelijkheden van traditionele banken in Nederland om snel. kostentechnisch aantrekkelijk. verantwoord en
gestructureerd het MKB van krediet te voorzien. We willen met het MKBCF in een marktsegment opereren dat door de
reguliere banken niet. of steeds minder wordt bediend. Van het door de staat (grotendeels gegarandeerde)
leningenbudget voor KKC- en BMKB-leningen is tot op heden nog maar 9% in de markt is verstrekt!
Professionele particuliere en institutionele beleggers. waaronder pensioenfondsen (met name de ondernemers- en
bedrijfstak pensioenfondsen) zullen verzocht worden om obligaties van het MKBCF te kopen. MKBCF verpakt als het
ware veel kleine kredieten tot grote portefeuilles. die qua omvang aantrekkelijk zijn voor grote beleggers! Het
Investeringsmemorandum is vertrouwelijk in te zien. Meer info: rlampe@mkbcf.nl en hfolkers@mkbcf.nl
Samenwerking met One Planet Crowd, Geld voor Elkaar en Horeca Crowdfunding Nederland
VKN werkt inmiddels goed samen met drie crowdfunders: Hotel Crowdfunding Nederland (horeca). One Planet Crowd
(groen.duurzaam.inclusief) en Geldvoorelkaar ( algemeen. starters). Hiermee denken we het totale pallet van
bedrijfsfinancieringen te kunnen bedienen. Met alle drie hebben we een aantal cofinancieringen gedaan en met deze
goede ervaring zijn we nu bezig om een Kredietunie Marktplaats op te zetten. Hiertoe hebben we een samenwerking
opgestart met GeldvoorElkaar. Zij stellen hun technologie en kennis ter beschikking om het voor VKN leden mogelijk te
maken hun leningen op deze white label VKN- marktplaats te zetten en te laten funden en administreren. De
aanbrengende kredietunie kan daarbij voor een dergelijke lening-aanvraag zelf de eerste gesprekken met de
ondernemer voeren. de intake en (voor-) acceptatie doen. Indien de kredietunie de funding zelf geheel of slechts
gedeeltelijk wil doen. dan zal deze lening pas (ter eventuele voltekening) op het platform (na digitale openstelling)
worden aangeboden aan de andere kredietunies en of niet-bancaire financiers. Indien een dergelijke aanvraag daarna
nog aanvullende funding nodig heeft. zetten we deze vraag uit via het platform van Geldvoorelkaar of een ander
platformen. De kredietunie blijft zelf penvoerder en levert zelf de coach. Al met al denken we dat 2021 een jaar zal zijn
waarin de kredietunies gaan groeien als nooit te voren!
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New data from the National Credit Union Administration continues to provide a wider window into the industry's 2020
performance. The agency's latest Quarterly Map Review, released last week, examines several key industry metrics at
the median on both the national and state level. The data shows a continuation of many trends seen earlier the year,
including surging deposits, decreased lending and slow membership growth.

As in previous reports, many states that perform well - such as Idaho and Alaska - show up near the top of several
different metrics, with similar commonalities at the lower end of the list. Read on for more information. For a look at
fourth-quarter trends at a national level, click here.
https://www.americanbanker.com/creditunions/list/8-takeawavs-from-ncuas-4q-2020-state-level-data
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