
 

 

  
 

  

 

Beste leden,  

Het gaat goed met onze Kredietunie! Sinds de Kick Off bijeenkomst groeit het aantal leden 

gestaag, in deze nieuwsbrief zien jullie wie dat zijn. Gedeputeerde Brouns van de Provincie 

Groningen heeft ons een lening voor Co-financiering toegezegd. Dit moet nog formeel besloten 

worden door GS en dat duurt enkele maanden. Dat is niet erg want we kunnen er zo goed als 

zeker op rekenen en kunnen tegen die tijd met terugwerkende kracht reeds verleende 

kredieten funden met deze lening. 

  

Het wordt dus tijd dat we goede kredieten gaan verstrekken en we schakelen hierbij graag jullie 

hulp in. Spreek je ondernemers in je omgeving met kredietbehoefte, verwijs ze dan svp naar 

onze Kredietunie. We gaan door met het genereren van meer bekendheid en ledenwerving. 

Ook willen we graag een aantal ledenactiviteiten organiseren. 

   

 
 

 

Aantallen leden en opgehaald kapitaal 

We hebben momenteel 21 leden. Hieronder staat iedereen vermeld. Te zien is dat er nu al 

aardig wat verschillende branches , kennis en ervaring beschikbaar is in onze club. 

   

   

 
 

Ledenwerving en toestemming vermelding naam op website 

Wij gaan door met de ledenwerving, oa door individuele gesprekken te voeren. Ook staan er 

presentaties voor ondernemersverenigingen gepland en zullen we publiciteit zoeken. Weten 



 

jullie mensen met wie we zouden moeten spreken? En kunnen jullie daarbij ook een goed 

woordje voor ons doen? Laat het ons weten! 

  

Het lijkt ons een goed idee om alle leden met naam en toenaam op de website te vermelden. 

Immers, dit geeft vertrouwen en kan aanstekelijk werken. 

 

Laat ons svp voor 15 april weten als je het hier niet mee eens bent en/of je naam niet 

vermeld wilt hebben. 

   

 
 

 

Provincie wil lening Co-financiering 

beschikbaar stellen 

Nu gedeputeerde Brouns zich hard maakt 

voor Co-financiering is het vrijwel zeker dat 

we hierover kunnen beschikken. Dit 

betekent dat we het benodigde geld voor te 

verstrekken kredieten voor de helft door 

onze leden bijeengebracht wordt en voor de 

andere helft door de Provincie.  
 

 

De leden hebben tot nu toe 225.000 euro toegezegd wat betekent dat we vanaf nu 450.000 

euro beschikbaar hebben om kredieten te verstrekken. De lening voor Co-financiering bedraagt 

in totaal 500.000 euro wat het voor ons mogelijk maakt om vlot door te groeien naar een 

kredietportefeuille van 1.000.000 euro mits we genoeg obligaties bij onze leden kunnen 

uitzetten. 

   

 
 

 

Planning bijeenkomst coaches 

Binnenkort ontvangen jullie een uitnodiging voor een bijeenkomst met leden die zich 

beschikbaar stellen om te coachen. We vinden het belangrijk dat we elkaar goed kennen zodat 

we de juiste matches kunnen maken en we ook van elkaars kennis en ervaring kunnen 

profiteren. Bovendien kunnen we in die bijeenkomst een gezamenlijk visie op de manier van 

coachen ontwikkelen.  
    



 

 

Aankondiging datum ledenvergadering 

Onze eerste ledenvergadering staat gepland op 2 juni 2017. Hiervoor ontvang je in de 

week van 8 t/m 14 mei een uitnodiging en een agenda. 

  

Overigens is iedereen die daar interesse in heeft welkom om onze 

bestuursvergaderingen bij te wonen. De eerstvolgende vergaderingen staan gepland op 

10 april, 8 mei en 12 juni. De bestuursvergaderingen worden gehouden in het kantoor 

van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier, Industrieweg 5, Noordhorn. 

  

Vragen? Opmerkingen? Tips?  Laat het ons s.v.p. weten! 

  

Met hartelijke groeten, 

Het bestuur 
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