
Jaarverslag 2020 
van het bestuur van de Coöperatie Kredietvereniging Kredietunie Westerkwartier U.A. (KUW) 
 
 
Inleiding 
Hierbij bieden wij u het Jaarverslag 2020 aan.   
 
Doel van de KUW is in het Westerkwartier een laagdrempelige vorm van kredietverstrekking voor het 
MKB mogelijk te maken, als aanvulling op de bestaande kredietverstrekkers. Bijzonder en essentieel 
daarbij is dat de KUW naast de kredietverstrekking een coach (ervaren ondernemer) beschikbaar 
stelt. Daarnaast bieden wij studenten de mogelijkheid praktijkervaring op te doen tijdens de 
opleiding. 
Het jaar 2020 is het vierde boekjaar van de KUW. Een jaar waarin we een voorzichtige toename zien 
van het aantal leden en verstrekte kredieten. Bijzonder bij de verstrekte kredieten is dat het hier 
ondernemers in de horeca betreft waarvan deels het kredieten met een maatschappelijk karakter 
betreft. 
We weten dat de bijeenkomsten van het ‘Ondernemersheem Westerkwartier’ een succes zijn. Naast 
kredietverstrekking hebben we hiermee een sterk instrument om ondernemers met elkaar te 
verbinden en ondernemersvragen aan elkaar voor te leggen. 
 
Sinds maart 2020 hebben wij te maken met het coronavirus. Dat heeft grote gevolgen voor de 
volksgezondheid en het maatschappelijk leven en voor de mondiale en Nederlandse economie.  
Ook voor onze kredietunie heeft dit gevolgen gehad. Niet zozeer in de groei van het aantal leden en 
de kredietstrekking maar met name het niet kunnen organiseren van de bijeenkomsten van ‘het 
Ondernemersheem’ heeft ons geraakt. Immers naast kredietverstrekking zijn deze bijeenkomsten 
een belangrijke pijler – netwerken en delen van ondernemerskennis - van onze kredietunie. 
Nog belangrijker zijn de gevolgen voor de ondernemers in het Westerkwartier. Afhankelijk van de 
sector waarin wordt gewerkt kan dit negatieve financiële effecten hebben gehad. Voor sectoren 
waarin de negatieve effecten worden gevoeld is er een steun- en herstelpakket van de Rijksoverheid 
beschikbaar met tijdelijke financiële regelingen, een sociaal pakket en investeringsmaatregelen. 
Hiermee helpt de Rijksoverheid grote en kleine (zelfstandig) ondernemers en biedt het 
ondersteuning als werknemers van werk(loosheid) naar nieuw werk bewegen. Naast het steun- en 
herstelplan van de Rijksoverheid heeft de Provincie Groningen besloten om voor heel 2020 een 
minimale rente van 0,69%  rente in rekening te brengen over het verstrekte krediet.  
In deze voor de ondernemers lastig periode hebben wij regelmatig contact gehad met de 
ondernemingen waaraan wij een lening hebben verstrekt. Inzet daarbij was dat – indien nodig – 
uitstel van aflossingen (en in het uiterste geval geen rente) beschikbaar is om een kans van overleven 
mogelijk te maken. Gelukkig hebben de betreffende ondernemers hiervan in 2020 geen gebruik 
hoeven te maken. 
 
 
Organisatie 
Op 28 december 2016 is de KUW opgericht. Het dagelijks bestuur bestaat uit: 
Voorzitter:   Ronald Seinen 
Secretaris:   Piet van Esch 
Penningmeester:  Hans Schipper 
Overige leden:   Anneke Laan en Klaas Michiel Elema 
 
In aansluiting op het vastgestelde rooster van aftreden waren Ronald Seinen en Anneke Laan in 2020 
aftredend en herkiesbaar. Tijdens de (digitale) ledenvergadering van 9 oktober 2020 zijn zij herkozen 
in het bestuur voor een nieuwe periode van vier jaar. 
 
Het bestuur heeft in 2020 4 keer vergaderd waarvan 3 op locatie en 1 via Teams. Daarnaast is er  
veelvuldig digitaal overleg geweest over bestuurlijke zaken en hoe om te gaan met de situatie rond 
corona. 



Ter ondersteuning van de taken van het bestuur zijn er twee commissies ingesteld: 
Ledenwerfcommissie:  versterken contact tussen de leden en werving nieuwe leden 
Leden zijn:   Anneke Laan, Klaas Michiel Elema, Cees Schutte en Omar Keuning 
 
Kredietcommissie:  beoordelen kredietverzoeken ter voorbereiding op bestuursbesluiten 
Leden zijn:   Arthur van Zwol, Arend de Reus, Peter Beukema en Jelte Zwerver 
 
 
Ledenwerving 
De KUW bestaat uit een drietal ledencategorieën: kredietgevende, kredietnemende en overige 
leden. De kredietgevende leden stellen financiële middelen ter beschikking van de kredietnemende 
leden. Ultimo 2020 zijn 46 ondernemers lid van de KUW (2019: 44). Hiervan zijn er 16 
kredietgevende leden, 5 kredietnemende leden en 26 overige leden. 
De kredietgevende leden hebben gezamenlijk € 128.000,- krediet beschikbaar gesteld. Daarvan is 
ultimo 2020 € 61.000,- gestort. 
 

Kredietverstrekking 
In 2020 zijn meerdere kredietverzoeken ontvangen en zijn er 2 verzoeken gehonoreerd. Het betreft 
totaal € 80.000,- verleende kredieten dat deels met geld van de leden is gefinancierd (€ 16.000,-), 
deels is gefinancierd met de kredietfaciliteit van de Provincie Groningen (€ 12.500,-) en  uit eigen 
middelen van de KUW (€ 51.500) 

De behoefte aan financieringen bij ondernemers is nog steeds groot. Net als voorgaande jaren is voor 
ondernemers lastig om via de reguliere banken de financiering rond te krijgen. We zien een stage 
stroom van financieringsverzoeken die jaarlijks resulteren in een of meerdere toekenningen. 
 
Naamsbekendheid en samenwerking 
Als gevolg van coronamaatregelen was het lastig zo niet onmogelijk om in 2020 verder te werken aan 
het vergroten van de naamsbekendheid. We hebben deze activiteiten bevroren in afwachting van de 
ontwikkelingen. Ook het vergroten van de samenwerking met bijvoorbeeld diverse 
ondernemersorganisatie in het Westerkwartier hebben we tijdelijk op een laag pitje gezet. Met de 
kredietunies in de provincie Groningen hebben we een gezamenlijke website. 
 
Ondernemersheem Westerkwartier 
In 2019 zijn we gestart met het Ondernemersheem Westerkwartier. Een club die bijeenkomsten 
organiseert waarbij op basis van vertrouwen ondernemerskennis wordt gedeeld. De bijeenkomsten 
zijn toegankelijk voor leden en niet-leden. In 2019 zijn er diverse bijeenkomsten geweest. Vanwege 
corona konden we in 2020 helaas maar 1 bijeenkomst organiseren. De verwachting is dat we met het 
organiseren van deze bijeenkomsten het aantrekkelijker wordt om lid te worden van de kredietunie. 
 
Vlak voor de uitbraak van corona zijn we eind februari 2020 op bezoek geweest bij de Postwagen in 
Tolbert. Daarin zijn de aanwezigen bijgepraat door het bestuur over de ontwikkelingen, hebben we 
een rondleiding gehad door het nieuwe en prachtige activiteitencomplex en werd er uiteraard ruim 
tijd genomen voor onderlinge gesprekken. 
 
Tot slot zien we dat het vergroten van de naamsbekendheid van de kredietunie blijvend aandacht 
vraagt. Het bestuur nodigt de leden van harte uit bij te dragen aan de naamsbekendheid van de 
kredietunie en hun eigen netwerk hiervoor te benutten! 
 
 
  



Algemene ledenvergadering 
Op 9 oktober 2020 is er een digitale ledenvergadering gehouden. Normaliter zou dit in het voorjaar 
worden gehouden maar is vanwege corona verplaats naar deze datum en is in afwijking van regulier 
gekozen voor de digitale vorm. 
Alle leden hebben via de email het verzoek gehad om te stemmen. Gevraagd is voor 9 oktober 2020 
via de email aan te geven of zij kunnen instemmen met de bestuursvoorstellen. In de email is 
aangegeven dat wanneer uiterlijk 9 oktober 2020 geen reactie is ontvangen door het bestuur kan 
worden aangenomen dat is ingestemd met de voorstellen. 
Totaal zijn 14 stemmen via email ontvangen. Deze leden hebben unaniem ingestemd met de 
voorstellen. Er zijn geen reacties van leden ontvangen die de voorstellen hebben afgewezen. 
 
Genomen besluiten: 

- Vaststellen gewijzigde procedure voor stemmen over bestuursvoorstellen (via email) tijdens 
ALV oktober 2020 

- Jaarverslag 2019 en jaarrekening 2019 zijn vastgesteld 
- Aan bestuur wordt decharge verleend voor het gevoerde (financiële) beleid over 2019 
- Er hebben zich geen leden gemeld voor de bestuursverkiezing waardoor Ronald Seinen en 

Anneke Laan automatisch zijn herkozen in het bestuur voor een nieuwe periode van 4 jaar 
 
 
Externe contacten 
Het bestuur heeft met de volgende overheden, instellingen en bedrijven contacten onderhouden: 

- Andere Kredietunie’s Noord Nederland 
- VKN 
- Provincie Groningen 
- Gemeente Westerkwartier 
- Gebiedscoöperatie Westerkwartier 
- Ondernemersverenigingen in het Westerkwartier 
- Accountants en intermediairs in het Westerkwartier 
 
 

Financieel 
Zoals bekend dragen de gemeenten in het Westerkwartier en de Provincie Groningen de KUW een 
warm hart toe.  
Van de Provincie Groningen is in 2017 een co-financiering aangegaan van maximaal € 1 miljoen. 
Hiervan is ultimo 2020 € 82.500,- gebruikt. 
De rentevergoeding bedraagt 3%. Voor het jaar 2020 is door de provincie een percentage van 0,69% 
gehanteerd. 
Op verzoek van de Provincie Groningen is het maximale bedrag van € 1 miljoen in 2020 verlaagd naar 
€ 500.000,-. Het verzoek was ingegeven op basis van de werkelijk gerealiseerde verstrekkingen. 
 
Zoals aangegeven zijn in 2020 2 kredieten verstrekt met een totale hoofdsom van € 80.000,-. Het 
totaal van de verstrekte financieringen komt hiermee op € 220.000,-. Na aftrek van de ontvangen 
aflossingen resteert ultimo 2020 nog te vorderen € 130.417. 
Door de KUW wordt een liquiditeitsreserve aangehouden van 20% ultimo het boekjaar. 
 
Het jaarresultaat 2020 bedraagt  € 1.093,- positief. De baten bedragen € 10.275,-. Dit betreft met 
name de rentebaten van leningen.  De totale kosten bestaan enerzijds uit de exploitatiekosten en 
anderzijds uit rentelasten obligatiehouders, Provincie Groningen, kosten kredietbeoordeling en bank 
(9.182,-). 
 
Accres Accountants en Belastingadviseurs te Marum is de accountant van de KUW. Conform het 
besluit van de ALV wordt een samenstellingsverklaring opgesteld. 
 
 
 
 



Tot slot 
Het jaar 2020 was een bijzonder jaar vanwege het coronavirus. Bij het schrijven van dit verslag lijkt 
het erop dat ook 2021 voor een belangrijk deel wordt beïnvloed door corona. We hopen en 
verwachten dat door het vaccinatieprogramma het ‘gewone leven’ in de 2e helft van 2021 weer kan 
worden opgestart. En daarmee ook onze activiteiten van het ‘Ondernemersheem Westerkwartier’.  
Het bestuur ziet er naar uit! 
 
We mogen ons gelukkig prijzen dat we tot op heden de corona-crisis zo goed hebben doorstaan. We 
hebben geconstateerd dat de kredietnemers zich bijzonder wendbaar hebben getoond in deze 
moeilijke tijd. Dat is een fijne constatering waar we blij mee zijn en vertrouwen geeft voor de 
toekomst. We willen dan ook graag een woord van dank en waardering uitspreken voor de inzet van 
de kredietnemers. 
 
Ook willen we alle leden - die welke wijze dan ook - hebben bijgedragen aan de kredietunie langs 
deze weg hartelijk danken voor hun inzet. 
 
Namens het bestuur van de Coöperatie Kredietvereniging Kredietunie Westerkwartier U.A. 
 
5 augustus 2021 
Ronald Seinen 
Voorzitter 


