
 

Oprichting Kredietunie HLMR goed nieuws voor ondernemers 
 
De oprichting van een eigen kredietunie voor de Haarlemmermeer is goed nieuws voor MKB-
ondernemers in de Haarlemmermeer die nu of in de toekomst financiering nodig hebben. 
De traditionele banken zijn nauwelijks nog in staat zijn om in de financiering van het 
Midden- en kleinbedrijf te voorzien. Met een Kredietunie HLMR eo is er nu een 
financieringsalternatief.   
 
In aanwezigheid van notaris Rajesh Gopisingh van Sterel notarissen werden op 8 mei jl alle 
benodigde handtekeningen op de oprichtingsakte gezet en was de oprichting van een eigen 
kredietunie voor de Haarlemmermeer een feit.  
Initiatiefnemers en oprichters zijn vijf Haarlemmermeerders: Roel de Jong en Addick Land 
(van de stichting MeerMatch), Thomas Hendriksen (ondernemer, adviseur en bestuurder 
maatschappelijke organisaties), Gerco Tolsma (voorheen bankdirecteur en nu informal 
investor) en Pim van der Horst (directeur/eigenaar Credion HLMR).  De oprichting wordt 
gesteund door regiodirecteur Fabian Nagtzaam van MKB Schiphol-Haarlemmermeer, en het 
HOP, de koepel van ondernemersverenigingen in de Haarlemmermeer.  
Alle betrokken partijen zijn het eens over de doelstelling van de kredietunie: met het 
verstrekken van financiering voor goede plannen van ondernemers de economische 
bedrijvigheid en daarmee ook de werkgelegenheid in de HLMR een extra impuls te geven.  
 
Met de ondertekening van de oprichtingsakte volgt nu een fase waarin het vinden van 
financiering voor de aanloopkosten en het eigen vermogen van de kredietunie moet worden 
gerealiseerd.  Voor advies heeft de Kredietunie Haarlemmermeer eo (KUH eo) zich als 
adspirant lid aangesloten bij de koepel van Samenwerkende Kredietunies waar diverse 
kredietunies verspreid over heel Nederland al bij zijn aangesloten. Zo kan al van veel kennis 
en ervaring gebruik worden gemaakt.  
Het nieuwe bestuur van de KUH eo gaat nu alles in het werk stellen om tijdens de 
financieringsbeurs van 10 juni a.s. in Hoofddorp de nieuwe kredietunie HLMR eo te lanceren. 
Als alles goed gaat kunnen vanaf dat moment (ex-) ondernemers die hun betrokkenheid bij 
de ondernemend Haarlemmermeer willen tonen gelden ter beschikking stellen aan de 
kredietunie. Daarvoor ontvangen zij een vergoeding. Ondernemers met plannen mogen  
daarna een beroep doen op de KUH eo voor de financiering van hun plannen.  
 

 


