
Officiële introductie Kredietunie Zeeland tijdens Contacta.nl 

 

Lancering Kredietunie Zeeland tijdens ContactaNL 2013 

met v.l.n.r. Scarlett Kwekkeboom-Janse (interviewer, 

tevens voorzitter RvC Kredietunie Zeeland), Kees van 

Beveren (Gedeputeerde), Maurice Buijs (Schipper 

Accountants), Marinus Schroevers (ZLM), Edwin 

Advocaat (Zwaartekracht) en Ben de Reu 

(Gedeputeerde). (foto: Sabrina de Koster) 

 

Op 5 november 2013 vond op de Contacta.nl de officiële 

introductie van de Kredietunie Zeeland plaats. Dat 

gebeurde in de Goese Zeelandhallen. Tijdens de aftrap 

lanceerden gedeputeerden Ben de Reu en Kees van 

Beveren de website www.kredietuniezeeland.nl. Ook 

interviewde Scarlett Kwekkeboom, voorzitter van de raad van commissarissen van de Kredietunie, 

participerende ondernemers en foundingpartners. 

 

Zeeland biedt volop ruimte om te ondernemen. Door de economische crisis is het voor MKB-

bedrijven echter steeds lastiger om bij de bank een lening te krijgen. Er is daardoor een grote 

behoefte aan nieuwe vormen van financiering. In 2012 namen Albert Besuyen en Edwin Advocaat 

van Zwaartekracht samen met Ad Koppejan daarom het initiatief om in Zeeland een Kredietunie te 

starten. Na een jaar van voorbereidingen werd met behulp van Economische Impuls Zeeland en Jan 

Kees Oorthuijs de Coöperatieve Vereniging Kredietunie Zeeland u.a. notarieel opgericht. Dat 

gebeurde op 24 juli 2013, na nauw overleg met autoriteiten als ministeries, DNB en AFM. De 

Kredietunie zal leningen verstrekken aan MKB-ondernemers, van 50.000 tot maximaal 250.000 euro. 

De Kredietunie organiseert een nauwe samenwerking of integratie met bestaande fondsen in 

Zeeland (zoals InnoGo, het Zeeuws Participatiefonds, ZIGZAG en het Zeeuws InvesteringsFonds). 

 

Gedeputeerde: “Een goed initiatief” 

Gedeputeerde Ben de Reu vindt de Kredietunie een goed initiatief: “De Provincie maakt zich sterk 

voor economische ontwikkeling, groei en innovatie. Oprichting van de Kredietunie past prima in dat 



plaatje; het is een innovatieve vorm van financiering die ondernemers een duwtje in de rug geeft. 

Een prima aanvulling op de bestaande instrumenten voor ondernemers.” 

De Kredietunie verstrekt 3 of 5 jarige lineaire leningen met verlengingsmogelijkheden. De ontvanger 

betaalt een marktconforme rentevergoeding. “Die werkwijze past prima in de trend van subsidiëren 

naar investeren”, aldus Kees van Beveren. “Als private partijen een startkapitaal van twee miljoen 

euro bij elkaar hebben gebracht en Provinciale Staten instemmen, dragen wij als Provincie daarom 

de resterende 500.000 euro bij. 

 

Gevraagd: 800.000 euro 

Kredietunie Zeeland gaat begin 2014 van start als het benodigde startkapitaal van € 2,5 miljoen 

bijeen is gebracht. De komende jaren dient dit startbedrag te groeien tot circa € 20 miljoen voor 

investeringen in het Zeeuwse mkb. Het College van Gedeputeerde Staten is voornemens om een half 

miljoen beschikbaar te stellen als ondernemers de resterende € 2 miljoen inleggen. Momenteel 

hebben Zeeuwse ondernemers ongeveer € 1,2 miljoen toegezegd; er is dus nog 800.000 euro nodig. 

De Kredietunie Zeeland bestaat immers voor ondernemers én door ondernemers. Zeeuwse 

ondernemers worden daarom actief opgeroepen om het initiatief mogelijk te maken door vanaf 

10.000 euro te participeren. 

 

Hoe werkt een kredietunie? 

Een kredietunie is een coöperatie tussen 

MKB ondernemers die via een 

gemeenschappelijke kas geldmiddelen 

ter beschikking stellen en aan de andere 

kant MKB-ondernemers die geld lenen 

uit deze kas. Kredietgevende leden 

fungeren als coach voor ervaren of 

beginnende collega-ondernemers, de 

kredietnemers. Zij zetten zich in voor het 

succes van de ondernemer en vergroten daarmee de kans op het welslagen van zijn of haar 

onderneming. Een kredietunie bevordert de onderlinge solidariteit tussen kredietgevers en 

kredietnemers, heeft geen winstoogmerk en is op democratische leest geschoeid. Zowel 

kredietgevers als kredietnemers zijn lid en mede-eigenaar van de coöperatie. Een eventueel positief 

saldo aan het eind van het jaar komt ten goede aan de leden. 

 

Over Kredietunie Zeeland 

Het bestuur van Kredietunie Zeeland bestaat momenteel uit: 

 Jan Wolter Molster, voorzitter en voormalig financieel directeur van o.a. Dow en Total 

 Dennis Bernhard, penningmeester en voorheen directeur bij diverse Rabobanken o.a. in 

Heinkenszand, Zierikzee en Goes. 

 Frans van de Velde, secretaris en ondernemer 

 Jaap Verwest, ondernemer en voorheen accountant op o.a. Schouwen-Duiveland 

De Raad van Commissarissen van Kredietunie Zeeland bestaat momenteel uit: 

 Scarlett Kwekkeboom-Janse, voorzitter en ondernemer 

 Bram de Jonge, algemeen directeur ZLM 

 Dick ten Voorde, directeur Economische Impuls Zeeland 

Beoogd (account)manager is Jan Kees Oorthuijs 

Kredietunie Zeeland is aangesloten bij de recent opgerichte koepel Samenwerkende Kredietunies. 

 


