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Inmiddels heeft de Tweede Kamer 

unaniem het initiatief wetsvoorstel Wet 

Toezicht Kredietunies (WtK) aangenomen. 

Hiermee wordt het voor kredietunies 

mogelijk om tot een bedrag van € 10 

miljoen spaargeld aan te trekken buiten 

de toezichtregels die in ons land en 

internationaal voor financiële instellingen 

en dus ook voor kredietunies gelden. 

Dit is een uitzondering. Onze Tweede 

Kamer heeft hiermee visie getoond door 

kredietunies de ruimte te bieden buiten 

de knellende regels van de WfT te kunnen 

groeien. Zo wordt MKB ondernemers een 

reële alternatieve financieringsbron 

geboden en worden groei en 

werkgelegenheid bevorderd. 

Ook een mooi stuk in het Financieel 

Dagblad begin maart: 

"Met een kredietunie de 'negativiteit' in 

Groningen te lijf" 

Zorgen over de aardbevingsschade en 

krimp van de bevolking waren voor de 

Groningse ondernemer Fred Bagnay reden 

een kredietunie van de grond te tillen. 'We 

moeten de negativiteit in deze regio te 

lijf', zegt Bagnay, die zelf eigenaar is van 

een schildersbedrijf in Delfzijl. 

Kredietunie Eemsregio, opgericht in april 

vorig jaar, heeft intussen ruim een ton in 

kas. Het geld is bijeengebracht door  

 

 

uitgifte van obligaties aan ondernemers 

met een liquiditeitsoverschot.  

De provincie Groningen steunt het 

initiatief met een lening van €0,5 mln. 

Daarnaast zijn subsidies verkregen van 

€25.000. 

Het geld is bestemd voor mkb-bedrijven 

met expansieplannen. Zo heeft Martin 

Vegter uit Spijk ook een willig oor 

gevonden bij de regionale kredietunie, na 

een afwijzing van de bank. Hij leent geld 

om meer financiële armslag te hebben bij 

de plaatsing van zonnepanelen. Met het 

krediet kan de installateur meer voorraad 

aanhouden. De kredietunie eiste geen 

concreet onderpand. Vegter: 'Ze hebben 

wel naar mijn persoonlijke bezittingen 

gekeken. Huis en auto wegen mee. En 

mijn vrouw heeft meegetekend bij de 

kredietovereenkomst.' 

 

'Eemsregio' verstrekt kredieten tot 

maximaal €250.000. Tot nu toe 

schommelen de leningen tussen de 

€10.000 en €15.000. Voorzitter Bagnay 

denkt dat zijn kredietclub, geïnspireerd op 

de boerencoöperaties uit de vorige eeuw, 

nog flink kan uitdijen.  
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In drie jaar moet de organisatie groeien 

van 30 naar 175 leden. Tegen die tijd moet 

er €2 mln in kas zitten en moet voor €1,5 

mln krediet verstrekt zijn aan ongeveer 

dertien ondernemers.  

De kredietunie is een instelling zonder 

winstoogmerk. Bij een batig saldo aan het 

einde van een jaar krijgen de leden van 

Eemsregio geld uitgekeerd. 

Met klem verzoeken wij onze leden om 

actief nieuwe leden te werven binnen uw 

eigen netwerk. Er is dringend behoefte 

aan cash geld i.v.m. de vele 

kredietaanvragen 

Onze nieuwste leden: 

 

 
De Groene Weide 
 
 
Oproep! 

Bent of kent u een (oud) ondernemer die 

zich maatschappelijk betrokken voelt?  

En iemand die een vrijwillige bijdrage wil 

leveren aan het ondersteunen van het 

MKB in de Eemsregio? 

 

Kortom; mee wil werken aan: 
- Het bevorderen van de gemeenschapszin,     
  sociaal weefsel en menselijke maat 
- Investeren in leefbaarheid  
 

 
 
- Creëren van werkgelegenheid 
- (Branche) kennis en (ondernemers)    
  ervaring overdragen door het begeleiden  
  en adviseren van huidige MKB-ers of  
  starters, waar zij hun voordeel mee doen 

Neem dan zitting in de coaching- of 
kredietcommissie van Kredietunie 
Eemsregio! 

Wilt u zich aanmelden?  

Neem dan contact op met Kredietunie 
Eemsregio via                              
secretariaat@kredietunie-eemsregio.nl          
of bel 06-30989712  

Kijk voor meer informatie op 
www.kredietunie-eemsregio.nl 
 

Denkt u om onze Algemene Leden 

Vergadering op 20 april? 

De agenda hiervoor ontvangt u 

binnenkort! 

 

Agenda 

April        

 9-4 17.00 uur  
Netwerkbijeenkomst 
Eemshaven.info 

 15-4 19.30 uur             
Presentatie 
Handelsvereniging Delfzijl 

 20-4 19.30 uur 
Algemene Leden Vergadering 

 Kennisnetwerk Krimp Noord 
       Nederland 

Juni          

 3 en 4-6  
Eemsdelta Expo 
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