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Overal in het land zijn initiatieven om tot oprichting van een kredietunie te komen. Om die
reden hebben wij met teleurstelling kennis genomen van het feit dat de Kredietunie Zeeland
besloten heeft haar activiteiten te staken. Het laat zien, dat het tot bloei brengen van een
kredietunie hard en zwaar werk is. Het komt neer op het van de grond af aan opzetten van
een nieuw (krediet)bedrijf. Te weinig wordt beseft, dat je er met oprichten alleen niet komt.
Daar is ook kennis, ervaring, inzicht en doorzettingsvermogen voor nodig.
De Vereniging Kredietunies Nederland (VKN) zet zich er juist voor in dat kredietunies een
succes worden en ondersteunt ze daarom van oprichting tot dagelijks functioneren. In
diverse regio's is het zo gelukt om een kredietunie effectief in de markt te zetten en mkb‐
financiering op gang te brengen.
De VKN is er geenszins van overtuigd dat een kredietunie in Zeeland geen bestaansrecht
heeft. Ook daar zijn talrijke mkb‐ondernemers die snakken naar goede financiering, net als
elders in Nederland. De kunst is om die ondernemers te verenigen binnen een common
bond, waarbinnen zij rendement en risico met elkaar willen delen.
De VKN is te allen tijde bereid met ondernemers en overheden in Zeeland te onderzoeken
wat er nodig is om deze effectieve vorm van financiering, ook in Zeeland, van de grond te
tillen.
Voor nadere informatie:
Vereniging van Kredietunies in Nederland
Roland Lampe, Michiel Werkman
Mesdagstraat 57
2596 XV DEN HAAG

+31 (0)70‐3604411 (k)
+31 (0)65‐3200590 (m)
rlampe@dekredietunie.nl
www.dekredietunie.nl

De Vereniging van Kredietunies in Nederland bevordert financiering van, voor en door ondernemers in het Kleinbedrijf. De co-operatieve structuur van kredietunies
waarborgt de persoonlijke en menselijke factor in het bankbedrijf, waardoor sparen en lenen weer een gezicht krijgen. De Vereniging van Kredietunies in Nederland staat
de ondernemer in het Midden en Klein Bedrijf met geld, maar ook en vooral met raad, daad en ervaring ter zijde. De Vereniging vn Kredietunies in Nederland is lid van de
World Council of Credit Unions, “the world's leading advocate, platform, development agency and good governance model for credit unions”

