“Naobers staan elkaar bij met raad en daad”
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VOORWOORD EN BELANGRIJKE INFORMATIE
Dit informatiememorandum bevat belangrijke informatie over het Coöperatief Ondernemers Platform
Naoberkrediet U.A., hierna te noemen Naoberkrediet.
Leden en potentiële leden van Naoberkrediet wordt aangeraden om dit informatiememorandum zorgvuldig
te bestuderen om een weloverwogen oordeel te kunnen vormen over Naoberkrediet. Bij onduidelijkheden
wordt geadviseerd om aan een onafhankelijk adviseur advies te vragen.
Het bestuur van Naoberkrediet (hierna te noemen ‘bestuur’) wijst er nadrukkelijk op, dat aan een lidmaatschap van Naoberkrediet financiële risico’s zijn verbonden. Het is dus een natuurlijk, c.q. rechtspersoon
die het zich niet kan permitteren zijn inleg geheel of gedeeltelijk te verliezen, te ontraden lid te worden.
Het bestuur is verantwoordelijk voor de inhoud van dit informatiememorandum. Het informatiememorandum kan onderhevig zijn aan veranderingen. Alleen de inhoud van de laatste versie van dit memorandum is naar beste weten van het bestuur in overeenstemming met de werkelijkheid.
Het bestuur geeft geen garantie, dat de in het memorandum genoemde doelstellingen ook gerealiseerd
zullen worden.
Alleen door het bestuur verschafte informatie over Naoberkrediet is vigerend.
Het is voor leden niet mogelijk de door hen gehouden certificaten aan niet-leden aan te bieden, te
verhandelen, of te leveren. De gehouden ledencertificaten kunnen alleen met toestemming van het
bestuur nominaal worden overgedragen aan andere leden. Aangezien de tegenwaarde van de effecten
die worden aangeboden, berekend over een periode van 12 maanden, lager is dan € 2.500.000,-, is
deze brochure vrijgesteld van de goedkeuring AFM.
Daarnaast valt Naoberkrediet niet onder het toezicht van de Nederlandse Bank, omdat zij uitsluitend
perpetuele ledencertificaten uitgeeft. In afwachting van gewijzigde wet- en regelgeving met betrekking
tot kredietunies geeft Naoberkrediet voorshands geen obligaties uit.
Het bestuur heeft geen prospectusplicht. Het doel van dit informatiememorandum is het verstrekken
van informatie.

NB. Alle informatie in dit memorandum met betrekking tot de uitgifte van obligaties is niet van
toepassing totdat er nieuwe wet- en regelgeving* hieromtrent van kracht is.
*) V
 oorstel van wet van de Tweede Kamerleden van Hijum en Mulder tot wijziging van de wet op het financieel toezicht met het
oog op een regelgevend kader voor kredietunies (Wet toezicht kredietunies)
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1. INLEIDING
Met lede ogen ziet een aantal (oud-)-ondernemers de economische activiteit van het MKB in de regio
Achterhoek terugvallen tot een verontrustend laag niveau. Een ontwikkeling, die bovendien nog eens
sterk negatief wordt beïnvloed door het opdrogen van kredietverlening door banken, juist aan de
belangrijkste economische motor: het MKB.
Alleszins reden om in actie te komen. Die groep (oud-)ondernemers heeft het initiatief genomen tot
oprichting van het Coöperatief Ondernemers Platform Naoberkrediet U.A. (Naoberkrediet); een coöperatie
met uitgesloten aansprakelijkheid.
De grote groep oud-ondernemers vertegenwoordigt een enorme bron van kennis, ervaring en kapitaal.
Naoberkrediet wil deze bron activeren en exploiteren om het MKB een steuntje in de rug te geven.
Dit informatiememorandum geeft op hoofdlijnen aan hoe Naoberkrediet zich heeft voorgenomen om
deze bron van kennis, innovatie, coaching en kapitaal maatschappelijk verantwoord met elkaar te verbinden ter versterking van het MKB.
Doel van dit informatiememorandum is om (oud-) ondernemers uit te nodigen lid te worden van
Naoberkrediet. Het lidmaatschap bedraagt eenmalig € 125,- inschrijfgeld met daarboven een jaarlijkse
contributie van € 25,-. Verder is een lid verplicht om minimaal met één (1) A-certificaat van € 10.000,- of
met één (1) B-ledencertificaat van € 1.000,- deel te nemen in het eigen vermogen van Naoberkrediet.
Deelname in Naoberkrediet met meerdere ledencertificaten is mogelijk op aangeven van het bestuur.
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2. MISSIE EN DOEL
De missie van Naoberkrediet is het stimuleren van de werkgelegenheid en economische activiteit in
de Achterhoek door het beschikbaar stellen van kredieten in combinatie met kennis en ervaring.
Het doel van Naoberkrediet is het voorzien in de behoeften van leden, door leden en voor leden, door
• het verstrekken van kennis en coaching aan leden voor innovatief en duurzaam ondernemen met
het doel om de lokale en regionale economie te stimuleren.
• het verwerven van vermogen van leden, dat aan andere leden ter beschikking kan worden gesteld
als bedrijfsfinanciering om uitvoering van kansrijke ondernemingsplannen mogelijk te maken.
Kennis: 	Onze regio heeft een enorm arsenaal aan kennis. De kunst is om dat aan te boren. Vele
(oud-)ondernemers en specialisten zijn maar al te graag bereid die kennis met leden te
delen. Zij scheppen er genoegen in en helpen een volgende generatie ondernemers
met kennis en kunde graag (verder) op weg.
Innovatie: 	Diezelfde kennis en ervaring moet met volle kracht worden omgezet in nieuwe producten,
diensten en systemen door energieke, ondernemende leden. Met de duurzaamheid en
de maatschappelijke verantwoordelijkheid in het vizier.
Coaching: 	Iedere ondernemer kent het: overleg dwingt je tot (na)denken. Klankborden bevordert
oplossingen. Tegenslagen kun je beter delen om de controle te houden. Daarom wordt
bij Naoberkrediet een prominente plaats ingeruimd voor coaching door medeleden,
die een degelijke ervaring hebben in de branche.
Kapitaal: 	Ondernemen zonder kapitaal gaat niet. Daarom verwerft Naoberkrediet kapitaal bij
kapitaalverschaffende leden tegen een fair rendement en verstrekt dat aan kapitaalvragende leden, die daarvoor een acceptabele en marktconforme vergoeding betalen.
Het onverbrekelijke grondthema is: K.I.C.K. Het verbinden van Kennis, Innovatie, Coaching en Kapitaal
voor het MKB bedrijf. De MKB-ondernemer staat als lid van Naoberkrediet centraal.
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3. DOELGROEP
Leden van Naoberkrediet zijn MKB-(oud-) ondernemers (natuurlijke- en rechtspersonen), die over kennis
en geldmiddelen beschikken (kapitaalverschaffers) en MKB-ondernemers die kennis en korte tot middellange financiering zoeken voor hun onderneming (kapitaalvragers). Naoberkrediet kent gewone leden en
kapitaalleden.
• K
 apitaalleden zijn rechtspersonen, die statutair als doelstelling hebben het beleggen, investeren of
participeren in kapitaal van ondernemingen, of natuurlijke personen die als kapitaallid wensen op te
treden; gekwalificeerde beleggers dus.
• G
 ewone leden zijn natuurlijke of rechtspersonen, die participeren in de coöperatie door leningen en
andere tijdelijke vermogensvormen te verstrekken of aan te gaan.
- Kapitaalleden vallen onder de groep ledenkapitaalverschaffers door deelneming in het eigen vermogen
van de coöperatie met minimaal één (1) A-certificaat van € 10.000,- en door het eventueel kopen van
door Naoberkrediet uit te geven vastrentende obligaties op naam.
- G
 ewone leden nemen deel in het eigen vermogen door minimaal één (1) B-certificaat van € 1.000,-.
De gewone leden kunnen verder worden verdeeld in ledenkapitaalverschaffers en leden kapitaalvragers.
- G
 ewone leden vallen onder de groep kapitaalverschaffers, indien zij met één of meerdere B-certificaten, evt. aangevuld met door Naoberkrediet uit te geven obligaties op naam, deelnemen in het
vermogen van de coöperatie.
- G
 ewone leden, die door de coöperatie bedrijfsfinancieringen verstrekt krijgen, vallen onder de groep
ledenkapitaalvragers.
- Naoberkrediet werkt uitsluitend binnen de beslotenheid van de coöperatieve vereniging met het
motto ‘van leden, voor leden en door leden’.
Voor wat betreft kredietvragers richt Naoberkrediet richt zich vooral op leden MKB-ers met een omzet
tot ± € 10 mln. in de regio Achterhoek, die hun ondernemingen willen versterken of die een onderneming
willen starten en daarvoor kennis, coaching of kennis/coaching en financiering nodig hebben.
Ondernemingen waaraan gedacht wordt zouden kunnen zijn:
• Sterk groeiende MKB-ondernemingen die werkkapitaalbehoefte hebben;
• MKB-bedrijven die investeren in bepaalde bedrijfsactiva (met uitzondering vastgoed en levende have);
• Familiebedrijven waar familieleden/participanten zich uit de onderneming willen terugtrekken;
• Management buy-outs (MBO’s) waarbij de directie de onderneming van de oorspronkelijke
eigenaren overneemt;
• Verzelfstandiging door grote concerns van bedrijfsonderdelen die niet tot de kernactiviteiten
worden gerekend;
• Management buy-ins (MBI’s) waarbij de directeur/eigenaar zowel de leiding als de eigendom
overdraagt aan een buitenstaander;
• Uitbreiding van activiteiten, bijvoorbeeld door uitbreiding, innovatie of overname van een
ander bedrijf;
• Financiële reorganisatie, bijvoorbeeld bij een winstgevende onderneming met een zwakke
terugbetalingscapaciteit;
• Startende ondernemers, zij het met terughoudendheid en alleen als er sprake is van een goed
businessplan met een gematigd risico en een goed management;
• Combinaties van bovengenoemde mogelijkheden.
Het verstrekken van een bedrijfsfinanciering aan leden gaat altijd gepaard met kennis/coaching en
monitoring.
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4. ORGANISATIE
Naoberkrediet is een coöperatieve vereniging met uitgesloten aansprakelijkheid. De leden van Naoberkrediet lopen daarmee een financieel risico van maximaal ter grootte van hun financiële inleg in de
vorm van ledencertificaten en obligaties.
In het onderstaande organigram wordt schematisch de organisatie van Naoberkrediet weergegeven.

LEDEN

LEDENRAAD

ALGEMENE
LEDENVERGADERING

DIENSTVERLENING

DIENSTVERLENING

BESTUUR

COACHINGCOMMISSIE
• KENNIS
• INNOVATIE
• COACHING

werkorganisatie

COMPLIANCE

KREDIETBEOORDELINGSCOMMISSIE
KAPITAAL

De leden zijn de eigenaren van Naoberkrediet en bepalen het beleid binnen de kaders, zoals vastgelegd in de statuten en de reglementen. Hiertoe kiezen de leden uit hun midden een ledenraad van zes
leden; twee uit de groep kapitaalleden, twee uit de groep ledenkapitaalverschaffers en twee uit de
groep ledenkapitaalvragers. Kapitaalleden zijn dus professionals, die een belangrijk aandeel in het eigen
vermogen van COP nemen.
De ledenraad wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter, die zelf geen deel uitmaakt van de
ledenraad en geen stemrecht heeft. De ledenraad benoemt o.a. het bestuur van Naoberkrediet, welke
bestaat uit minimaal vijf personen. De voorzitter van het bestuur dient steeds op voordracht van de
benoemingsadviescommissie door de ledenraad voor de periode van vier jaar te worden benoemd. De
overige bestuursleden kunnen aan het einde van hun zittingsperiode op advies van het bestuur door
de ledenraad worden herbenoemd.
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De ledenraad is met het in achtnemen van het in de statuten gestelde in het bijzonder bevoegd te
besluiten tot:
a. Benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders;
b. Het vaststellen van het jaarplan, de begroting en de jaarrekening;
c. Het benoemen van de registeraccountant;
d. Het verlenen van goedkeuring voor belangrijke besluiten van het bestuur, zoals in de statuten
genoemd.
De werkorganisatie wordt gevormd door twee door het bestuur benoemde commissies: de coachingcommissie en de kredietbeoordelingscommissie. De commissies bestaan uit drie leden van Naoberkrediet
en kunnen worden voorgezeten door een bestuurslid. De commissies kunnen in hun functioneren
ondersteund worden door derden voor de benodigde backofficeactiviteiten. Het bestuur zal daartoe
een service level agreement (SLA) aangegaan met de betreffende organisatie.
De compliancefunctie wordt uitgeoefend door het bestuurlid dat juridische zaken onder zijn hoede
heeft, zo nodig met ondersteuning van deskundigen van buiten.
Bestuursleden, ledenraadsleden, voorzitter ledenraad, commissieleden en adviseurs ontvangen geen
bezoldiging, maar als het resultaat van Naoberkrediet dit toelaat een vacatievergoeding gebaseerd op
maximaal de SER-norm.
Het oprichtingsbestuur van Naoberkrediet is als volgt samengesteld:
• Toon Lepoutre, Winterswijk, voorzitter (35 jaar ervaring als ondernemer en bestuurder van organisaties
in de ICT, tevens 5 jaar interim manager Rabobank)
• Dirk Kuiken, Terborg, vicevoorzitter (30 jaar ervaring als ondernemer, waarvan 15 jaar bij Hencon Groep)
• Willem van Ast, Winterswijk, secretaris (30 jaar ervaring als directeur/bestuurder Arco BV)
• Frank Maarsingh, Aalten, penningmeester (20 jaar werkzaam als registeraccountant en vennoot van
BonsenReuling Accountants)
• Hans Goorhuis, Groenlo, lid Juridische zaken (25 jaar ervaring als bankier, thans vennoot van Taurus
Corporate Finance, oud bestuurder VNO/NCW regio Achterhoek en oud bestuurslid IKGL)
• Willem Jansen van Velsen, Ulft, bestuurslid (20 jaar onderwijservaring (PO, VO en HBO), 25 ervaring
als ondernemer, mede-oprichter en directeur van teamtva! reclamebureau BV)
Adviseur via zusterorganisatie COP Veluwe:
• Prof. Dr. Ir. Gert van Dijk, Lienden (professor Nyenrode University, Social Venturing, Financial Policy
& Cooperative Strategies, Developing Economies; Entrepreneurship & Investment Strategies)
Onafhankelijk voorzitter ledenraad:
• Nog te benoemen. Zolang er geen ledenraad is ingesteld, berusten de bevoegdheden van de ledenraad bij de algemene ledenvergadering.
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5 WERKWIJZE
Naoberkrediet werkt uitsluitend binnen de beslotenheid van de coöperatie. Dat wil zeggen van leden
voor leden en door leden. Het is dus van belang om zoveel mogelijk leden te werven.
5.1 WERVING LEDEN
Door presentaties op bijeenkomsten van brancheorganisaties/ondernemingsverenigingen, door conferenties en door publiciteit interesseert Naoberkrediet (oud-) ondernemers om lid te worden van de coöperatie.
Voor geïnteresseerden worden daarna voorlichtingsbijeenkomsten gehouden waarin volledig transparant de doelstelling, de organisatie, de werkwijze en de risico’s van het lidmaatschap van Naoberkrediet
worden toegelicht. Geïnteresseerden kunnen via een daartoe door het bestuur beschikbaar gesteld
formulier een lidmaatschapsaanvraag doen aan het bestuur. Het bestuur beslist hierover binnen één
maand.
5.2 KENNISVERSTREKKING
De aanstormende Z-generatie van hoog gedigitaliseerde en maatschappelijk kritische burgers stelt de
MKB-ondernemers voor de strategische vraag hoe hun bedrijf te evolueren om de continuïteit te waarborgen. Innovaties op gebied van onder andere digitalisering, dna-technologie, micro-technologie, food
science en 3-dimensionale printing bepalen in belangrijke mate de nieuwe toekomst van het MKB.
Naoberkrediet legt hiervoor een verbinding tussen de ‘oude’ kennis en de nieuwe ontwikkelingen door
samenwerking met de kennisinstellingen (Universiteiten, zoals Universiteit Twente, Nyenrode, Hogescholen, innovatieplatforms, bijvoorbeeld TNO en de overheden).
5.3 KAPITAALVERSTREKKING AAN NAOBERKREDIET DOOR LEDEN
Naoberkrediet voorziet zich van kapitaal door contributie van de leden, door uitgifte aan leden van
perpetuele ledencertificaten op naam en door de uitgifte aan leden van vastrentende obligaties op
naam met een looptijd van 3, 5 of 7 jaar. Het bestuur bepaalt wanneer en tot welk bedrag leden kunnen
deelnemen in ledencertificaten en obligaties. De obligaties en ledencertificaten zijn niet verhandelbaar.
Wel kunnen ledencertificaten met toestemming van het bestuur nominaal worden overgedragen aan
andere leden. De vaste rente op de obligaties wordt jaarlijks achteraf uitgekeerd, mits het resultaat van
Naoberkrediet dat toestaat. Op de ledencertificaten wordt jaarlijks achteraf een dividend uitgekeerd
waarvan de hoogte winstafhankelijk is. Het bestuur bepaalt jaarlijks de hoogte van het uit te keren
dividend.
5.4 PROCEDURE KREDIETVERSTREKKING DOOR NAOBERKREDIET AAN LEDEN
Leden kunnen via de website en de e-mail van Naoberkrediet een kredietaanvraag indienen. De kredietaanvraagprocedure kan in samenwerking met derden gebeuren. Naoberkrediet voert onderhandelingen
hiertoe met Qredits en soortelijke organisaties. Het kredietaanvraagproces verloopt in 5 fasen: aanvraag,
intake, screening, beoordeling en verstrekking.
5.4.1 AANVRAAG
	Na de beantwoording van de vragenlijst dient een businessplan met minimaal de volgende
informatie te worden verstrekt (geüpload of toegestuurd):
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- C.V. van de ondernemer(s);
- beschrijving van de bedrijfsactiviteiten en de markt;
- bewijs van rechtmatige vestiging
- uittreksel Kamer van Koophandel;
- investeringsbegroting met toelichting;
- jaarcijfers van de laatste 3 jaar, tenzij starter;
- exploitatiebegroting 3 jaar vooruit;
- liquiditeitsprognose 3 jaar vooruit.
	De cijfermatige informatie dient door een gekwalificeerd accountant te zijn opgesteld of te zijn
beoordeeld.
5.4.2. INTAKE
Een ingediende aanvraag wordt in eerste instantie op 2 criteria beoordeeld:
a. valt deze binnen het doelgebied van Naoberkrediet;
b. is de aanvraag volledig.
Alleen dan kan de aanvraag door Naoberkrediet verder in behandeling worden genomen.
5.4.3. SCREENING
	Na ontvangst van de kredietaanvraag wordt het dossier inhoudelijk beoordeeld. Wanneer de
kredietaanvraag voldoende mogelijkheden biedt, wordt er contact opgenomen met de aanvrager
voor het maken van een afspraak. Ook is het mogelijk dat er vooraf nog om aanvullende informatie wordt gevraagd. Aan het einde van het gesprek wordt ook het type coach vastgesteld,
waaraan de aanvrager behoefte heeft. Nadien wordt de kredietaanvraag voorzien van een formele
toetsing. Naar aanleiding van het gesprek, de formele toetsing en de verstrekte informatie wordt
ten slotte een kredietadviesrapport opgesteld met een advies. Dit kredietadviesrapport, inclusief
advies gaat naar de kredietbeoordelingscommissie van Naoberkrediet voor beoordeling.
5.4.4.BEOORDELING
	De kredietcommissie evalueert de kredietaanvraag en het kredietadviesrapport kritisch op haalbaarheid en risico’s. De commissie legt dit vast in een beoordelingsrapport. Bij goedkeuring gaat
het beoordelingsrapport naar het bestuur voor marginale toetsing.
5.4.5 VERSTREKKING
	Wanneer de kredietaanvraag is goedgekeurd worden de kredietdocumenten opgemaakt. De kredietdocumenten bestaan uit de kredietofferte (hierin worden ook voorwaarden voor de verplichte
coach genoemd), de leningovereenkomst en de akte zakelijke zekerheden waaronder mogelijk ook
een te vestigen hypotheek. Ingeval het een B.V. betreft kan eventueel een (privé) borgstellingsovereenkomst worden toegevoegd. Deze documenten worden naar het zakelijke adres gestuurd
en worden daarna rechtsgeldig getekend. Wanneer alle getekende stukken zijn teruggestuurd, aan
de eventuele voorbehouden is voldaan en de eventuele notariële akten zijn verleden, maakt
Naoberkrediet het kredietbedrag over op de zakelijke bankrekening.
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5.5 MONITORING VAN LEDEN KREDIETNEMERS
Na het verstrekken van een financiering wordt door Naoberkrediet het beheer van de financiering en de
daarmee gepaard gaande administratie gevoerd. Ook worden de ontwikkelingen van de onderneming
gemonitord om zoveel mogelijk zicht op de prestaties van de onderneming en daarmee op de financiering
te houden. Het monitoren van de financiering en de onderneming wordt gedaan met behulp van een
coachingsovereenkomst met de te financieren onderneming.
5.6 COACHING
Een lid kan ook coaching aanvragen voor zijn onderneming zonder dat er financiering aan te pas komt.
In de meeste gevallen zullen coaching en financiering samengaan. Wanneer financiering aan leden
wordt verstrekt is het accepteren van een coach zelfs verplicht.
5.6.1 COACHES POOL
	Naoberkrediet bouwt een pool van coaches op voor de diverse disciplines. Dit kunnen zowel exondernemers zijn, als ondernemers die nog in functie zijn. De coaches stellen als vrijwilligers hun
kennis en ervaring ter beschikking van het aanvragende Naoberkrediet lid en fungeren als klankbord. De coaches gaan nimmer op de stoel van de ondernemer zitten. De ondernemer blijft altijd
verantwoordelijk voor zijn handelen en zijn besluiten.
5.7 PROCEDURE TOEWIJZING COACHES DOOR NAOBERKREDIET AAN LEDEN
5.7.1 BEDRIJFSFINANCIERING EN COACHING
	Als aan een lid een bedrijfsfinanciering wordt verstrekt dan is dat lid verplicht een coach te
aanvaarden. In het screeningsgesprek van de kredietaanvraagprocedure wordt samen met de
kredietaanvrager het type coach vastgesteld, waaraan de kredietnemer behoefte heeft. De
betreffende coach heeft na goedkeuring van het krediet een kennismakingsgesprek met de
kredietnemer om te zien of het klikt. Zo niet dan heeft zowel de kredietnemer als de coach het
recht te weigeren. Hierop wordt in overleg een andere coach gezocht. Indien dit opnieuw niet
lukt wordt de kredietaanvraag afgewezen.
5.7.2 COACHING ZONDER FINANCIERING
	Leden ondernemers kunnen ook een coachingstraject aanvragen zonder financiering.
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6. HET VERDIENMODEL
• N
 aoberkrediet is een coöperatie op ideële gronden, waarbij het belang en het stimuleren van de regionale economie van het MKB voorop staat. Naoberkrediet heeft geen winstoogmerk.
• D
 e bestuurders, commissieleden en adviseurs zijn onbezoldigd en ontvangen ter derving van de kosten
een door de ledenraad vastgesteld vacatiegeld, dat voorlopig is bepaald op maximaal € 100,- per
vergadering per dagdeel, zodra de resultaten dat toelaten.
• C
 oaches ontvangen m.i.v. 2014 een kostenvergoeding van € 100,- per dagdeel plus reiskosten van
€ 0,29 per km. Dit is conform de vergoeding van organisaties als Qredits.
• D
 e leden betalen bij toetreding een eenmalig entreegeld van € 125,- en een contributie van € 25,- per jaar,
welke om efficiencyredenen bij toetreding voor vijf (5) jaar vooruit wordt berekend en geïncasseerd.
• D
 irect aan leden toe te rekenen kosten worden doorberekend. Dit betreft 1% van het te verstrekken
krediet, de jaarlijkse kredietmonitoringskosten en de coachingskosten ad € 250,- per dagdeel en reiskosten.
• D
 e indirecte kosten worden gedekt uit een opslagpercentage op de betaalde rente, welke momenteel
wordt geschat op 2%. Daarnaast moet een reserve voor defaults (stroppenpot) worden opgebouwd.
Hiervoor wordt een renteopslag van 4% doorberekend overeenkomstig de huidige ervaringen van
Qredits.
• U
 itgaande van een obligatierente van 3% wordt het berekende rentepercentage op verleende kredieten 8 à 9%.
• H
 oewel het te betalen dividend op de ledencertificaten achteraf door het bestuur wordt bepaald op
basis van het resultaat van Naoberkrediet, heeft het bestuur de ambitie om dit minimaal gelijk te
doen zijn aan de vaste obligatierente bij een looptijd van 3 jaar, te weten 3%. Volgens de prognoses
behoort een dividend op ledencertificaten van 3 à 4% tot de mogelijkheden. Dit is geen garantie en
er hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Vooral in de eerste jaren zal de dividenduitkering
nihil of gering zijn in verband met de opstart.
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7. PROGNOSE
Naast het gestelde onder hoofdstuk 6 Verdienmodel gelden voor de prognose nog de volgende belangrijke aannames.
• D
 e oprichtingskosten van € 10.000,- worden in het eerste jaar volledig in de kosten meegenomen.
Daartegenover staat een eenmalige bijdrage van € 10.000,- vanuit een regionaal stimuleringsfonds.
• D
 aarnaast is door de Achterhoekse gemeenten en het Sociaal Economisch Overleg voor de Achterhoek
(SEO) een subsidie van € 60.000,-, resp. € 7.500,- verstrekt. Met deze subsidie worden de operationele
kosten in het opstartjaar gedekt.
• O
 m in geval van een onverhoopt default over voldoende middelen te beschikken houdt Naoberkrediet
een liquiditeitsreserve aan voor het eerste jaar groot 18%. Met de opbouw van de defaultreserve (stroppenpot) wordt de kapitaalreserve afgebouwd van 18% in het eerste jaar naar 8% in de daaropvolgende
jaren. Dus respectievelijk 82% tot 92% van het vermogen van Naoberkrediet draagt bij aan de funding
voor kredietverstrekking.
• F
 unding door uitgifte van obligaties is vooralsnog niet opgenomen in de prognoses. De verwachting is
dat in het 3e jaar obligaties kunnen worden uitgegeven, nadat nieuwe wet- en regelgeving met betrekking
tot kredietunies van kracht is geworden.
• N
 aoberkrediet schat in dat er in het eerste jaar voor een bedrag van € 400.000,- A-certificaten
uitgegeven worden en dat er 4 gewone leden met een B-certificaat deelnemen. De verdere aannames
qua groei blijken uit de prognoses.
• O
 m de kosten te beperken, houdt Naoberkrediet voorlopig kantoor ten huize van de voorzitter. Men kan
gebruik maken van kantoormogelijkheden van de zittende bestuursleden. Het bestuurssecretariaat is
belegd bij mevrouw R. Esselink.
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Onderstaande tabel geeft de verwachte ledenontwikkeling weer:
Tabel ledenontwikkeling
Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Certificaten A

40

80

120

Certificaten B

4

10

30

Totaal Leden

44

90

150

Op grond van bovenstaande uitgangpunten ziet de kapitaalontwikkeling van Naoberkrediet
eruit zoals in onderstaande tabel.

Tabel verloop kapitaal
Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Certificaten A

€

400.000

€

800.000

€ 1.200.000

Certificaten B

€

4.000

€

10.000

€

30.000

Obligaties

€

-

€

-

€

600.000

Overige funding

€

-

€

-

€

500.000

Totaal Kapitaal

€

404.000

€

810.000

€ 2.330.000
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Op grond van de aannames, waarvan de belangrijkste bovenstaand zijn genoemd, ziet de exploitatieprognose er als volgt uit:

Tabel Exploitatie
Jaar 1		

Jaar 2		

Jaar 3

Rentebaten

€

14.675

€

47.040

€

127.310

Rentelasten

€

-

€

-

€

-16.500

Default leningen

€

-13.251

€

-12.721

€

-28.445

Batig saldo beheerkosten

€

7.951

€

-

€

-

Saldo financiering en funding

€

9.375

€

53.100

€

137.496

Contributies en andere bijdragen

€

84.152

€

8.002

€

11.274

Bestuurskosten

€

-3.600

€

-3.600

€

-38.200

Overige beheerkosten

€

-83.000

€

-45.000

€

-49.000

Saldo beheer

€

-2.448

€

-40.598

€

-75.926

Exploitatie resultaat

€

6.927

€

12.502

€

61.570

Belasting

€

-1.385

€

-2.500

€

-12.314

Resultaat na belasting

€

5.542

€

10.002

€

49.256

Uitkering certificaten

€

-

€

-

€

-30.600

Toevoeging eigen vermogen

€

5.542

€

10.002

€

18.656
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Op grond van de aannames ten aanzien van kapitalisering en exploitatie, zien de balansprognoses er
als volgt uit:
Totaal balansen
Jaar 1		

Jaar 2		

Jaar 3

Verstrekte leningen

€

318.029

€

711.128

€

2.089.183

Liquide middelen en overige activa

€

91.512

€

114.415

€

275.016

Totaal

€

409.541

€

825.543

€

2.364.199

Certificaten

€

404.000

€

810.000

€

1.230.000

Overige reserves

€

5.541

€

15.543

€

34.199

Uitstaande obligaties

€

-

€

-

€

600.000

Overige funding

€

-

€

-

€

500.000

Totaal

€

409.541

€

825.543

€

2.364.199

ACTIVA

PASSIVA
Eigen vermogen:
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8. RISICOPROFIEL
Naast de overige informatie in dit informatiememorandum, dienen de volgende factoren zorgvuldig in
overweging te worden genomen bij de beoordeling van een lidmaatschap van Naoberkrediet.
8.1 ALGEMEEN
Een deelname in Naoberkrediet betekent een risico. Het is dus een natuurlijk, c.q. rechtspersoon, die
het zich niet kan permitteren zijn inleg geheel of gedeeltelijk te verliezen, te ontraden lid te worden.
Hoewel de leden aan Naoberkrediet verklaren dat hun ingelegde gelden rechtmatig verkregen zijn, valt
niet volledig uit te sluiten dat dit niet het geval blijkt te zijn. Dit kan afbreukrisico betekenen voor
Naoberkrediet en haar leden.
Bij het verstrekken van financieringen is de kwaliteit van de beoordeling van de kredietaanvraag door
Naoberkrediet cruciaal. Maar ook ondanks de grootste zorgvuldige beoordeling kan niet in alle gevallen
voorkomen worden dat verleende financieringen in gedeeltelijke of gehele default eindigen.
De focus is ondernemers met een goed onderbouwd continuïteitsperspectief te financieren. Daarbij
worden zekerheden verstrekt en wordt de onderneming gemonitord. Ondanks de conservatieve aard
van de financieringen blijft een lidmaatschap risicovol. Ieder lid van Naoberkrediet moet bereid zijn om
het economisch en financieel risico verbonden aan het lidmaatschap te dragen gedurende een onbepaalde periode.
Het verstrekken van financiering brengt per definitie risico’s met zich mee. Door interne factoren
(bijvoorbeeld management, marketing of technologie) en externe omstandigheden (concurrentie en
de algemene economische situatie) kan de ontwikkeling van de onderneming en dus de terugbetaling
van de financiering anders verlopen dan aanvankelijk werd voorzien. In dat geval is het soms nodig de
gefinancierde ondernemingen een voldoende lange periode te gunnen om alsnog tot de gewenste
ontplooiing te komen. Deelnemers in Naoberkrediet dienen dan ook een lange termijn beleggingsperspectief te hebben. Daar waar op langere termijn geen zicht bestaat op verbetering van de situatie, kan
het zeer zinvol zijn ter beperking van (verdere) verliezen de financiering af te boeken, wat eventueel
kan betekenen dat een verlies ten opzichte van de verstrekte financiering wordt geleden.
8.2 MANAGEMENT VAN DE GEFINANCIERDE ONDERNEMINGEN
Een onderneming staat of valt bij de kwaliteit van de ondernemer. Zwak management vormt derhalve
één van de belangrijkste risico’s. Hoewel er bij de screening van de kredietaanvragen veel aandacht aan
de kwaliteit van het management wordt geschonken kan het nog voorkomen dan het management
onjuiste besluiten neemt en de onderneming in moeilijkheden geraakt. Hoewel de coaches proberen
met hun advies de ondernemer te helpen in het goede spoor te komen, lukt dat niet in alle gevallen.
8.3 TOEWIJZING VAN MOGELIJKE FINANCIERINGEN
Een aanmerkelijk deel van de kredietaanvragen komt niet door de screening en worden dus niet gehonoreerd. Dat kan betekenen, dat de door de leden ter beschikking gestelde kapitaal door Naoberkrediet niet verantwoord onder leden uitgezet kan worden en de ter beschikking gestelde gelden door de
leden dus niet worden afgeroepen.
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8.4 ALGEMEEN MARKTRISICO
De terugbetaling van financiering verstrekt door Naoberkrediet kan problemen ondervinden onder
andere als gevolg van veranderingen van macro-economische factoren, maar ook als gevolg van wijzigingen in specifieke sectoren of deelmarkten. De invloeden en de relatieve grootte van die invloeden
zijn niet op voorhand adequaat te voorspellen, maar kunnen substantieel verschil uitmaken voor de
terugbetaling van de financieringen.
8.5 PERFORMANCE VAN DE ONDERNEMINGEN WAARAAN FINANCIERING WORDT VERSTREKT
Naoberkrediet verstrekt financieringen aan ondernemingen die in verschillende fases van ontwikkeling
verkeren, variërend van starters tot gevestigde bedrijven. Aan elke fase is een verschillend risicoprofiel
gekoppeld. Het risico is onder meer gelegen in de onzekerheid ten aanzien van de te behalen resultaten
en de continuïteit van de onderneming. Dit kan een negatieve invloed hebben op de resultaten van
Naoberkrediet.
8.6 FINANCIERINGSVORMEN
Financiering van bedrijven kent diverse vormen. Voor iedere financieringsvorm geldt dat de (terug)betaling niet op voorhand volledig gegarandeerd kan worden. Daarmee bestaat de kans dat een eenmaal
gedane financiering tegen een geringere of zelfs zonder terugbetaling afloopt.
8.7 RISICOBEHEERSING
Naoberkrediet is een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid, hetgeen inhoudt dat het risico van
de leden beperkt blijft tot het bedrag van hun deelname in de coöperatie.
De leden die kapitaal verschaffen aan Naoberkrediet verklaren in de lidmaatschapsovereenkomst, dat
de verstrekte gelden aan Naoberkrediet rechtmatig verkregen zijn. Toch valt dit niet volledig uit te sluiten.
Door het bestuur wordt getracht de risico’s zo veel mogelijk te beperken door o.a. de kredietaanvragen
zeer zorgvuldig en deskundig financieel en strategisch te beoordelen, zoals in hoofdstuk 5. Werkwijze
staat omschreven. Verder wordt ernaar gestreefd om een goede spreiding over bedrijfstakken en
ondernemingen te realiseren. Ook worden de gefinancierde ondernemingen gedurende de looptijd
zorgvuldig gemonitord en gesteund door de verplichte coach. Een zorgvuldige selectie en spreiding van
financieringen, vergezeld van een monitoring en coaching heeft een groot dempend effect op het
defaultrisico, maar het is echter geen absolute garantie voor goede resultaten.
Ten slotte wordt getracht het continuïteitsrisico ten aanzien van het management van de gefinancierde
ondernemingen te beperken door de ondernemingen zoveel mogelijk te verplichten een overlijdensen blijvende arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Ondanks dat bij de opzet van Naoberkrediet
de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, worden potentiële leden geadviseerd om, mede in
verband met hun specifieke omstandigheden, hun eigen (financiële en fiscale) adviseurs te raadplegen.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website:
www.naoberkrediet.nl
Of neem voor verdere vragen contact op met ons secretariaat:
secretariaat@naoberkrediet.nl
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BIJLAGE 1:

Overeenkomstformulier voor lidmaatschap van Naoberkrediet door een natuurlijk persoon
of een rechtspersoon als ’gewoon lid’.
❍ De natuurlijke persoon:

EL

Naam
Adres

Postcode				Woonplaats

❍ De rechtspersoon:
Naam

O

Adres

D

of

Postcode				Woonplaats

M

Rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

In de functie van							

van deze rechtspersoon,

wenst als ‘gewoon lid’ deel te nemen in de Coöperatie Coöperatief Ondernemers Platform Naoberkrediet
U.A., gevestigd te Winterswijk en kantoor houdende te Winterswijk, hierna te noemen: ‘Naoberkrediet’.
Verklaart zich akkoord met de voorwaarden als omschreven in het informatiememorandum van januari
2014 versie 2.1, dat geacht wordt een onlosmakelijk deel van deze overeenkomst uit te maken en gaat
daartoe de volgende overeenkomst aan met Naoberkrediet, hierna te noemen: ‘de Overeenkomst’:
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EL

1. DEFINITIES
1.1 In deze Overeenkomst wordt verstaan onder:
Vennootschap: De onderneming waaraan Naoberkrediet een financiering verstrekt
Lid: 		
Een participant in Naoberkrediet
	Inleg: 		Een storting ten behoeve van een deelname in Naoberkrediet met ten minste
één B-certificaat van € 1.000,- of met meerdere B-certificaten
2. INLEG EN OVEREENKOMSTPERIODE
2.1	Het lid verbindt zich tot deelname in Naoberkrediet met

(aantal) B-certificaten van € 1.000,-,

te vermeerderen met een eenmalig entreegeld van €125,- plus 5 maal de jaarcontributie à € 25,-

zegge

tot en met 20

resulterend in een totaalbedrag van: €

D

voor de periode van 20

,
,

M

O

welk bedrag na toewijzing dient te worden gestort op rekeningnummer IBAN NL72ABNA0401627861
bij de ABN AMRO t.n.v. Naoberkrediet onder vermelding van ‘deelname certificaten Naoberkrediet’.
2.2	Naoberkrediet zal het lid een schriftelijke bevestiging van zijn deelname doen toekomen uiterlijk
één maand na indiening van de rechtsgeldig ondertekende Overeenkomst.
2.3	Naoberkrediet behoudt zich het recht voor de Overeenkomsten zonder opgaaf van redenen geheel
of gedeeltelijk buiten aanvaarding te houden. Bij gedeeltelijke aanvaarding volgt nader overleg. In
het geval van niet-aanvaarding volgt terugbetaling van de inleg, waarmede deze Overeenkomst is
ontbonden, zonder dat partijen enige aanspraak over en weer zullen hebben.
3. VERDELING INLEG
3.1	Over de totale inleg wordt door Naoberkrediet dividend vergoed afhankelijk van het resultaat van
Naoberkrediet. (Naoberkrediet heeft echter de ambitie om minimaal een dividend te vergoeden
gelijk aan de vaste rentevergoeding op de door Naoberkrediet uitgegeven obligaties met een
looptijd van 3 jaar).
3.2 	Het lid verbindt zich zodanig stemrecht uit te oefenen op ieder door hem/haar gehouden aandeel
in Naoberkrediet, dat de implementatie van de Overeenkomst steeds wordt bevorderd.
4. FINANCIERING
Naoberkrediet zal met de totale inleg van de leden financiering verstrekken aan vennootschappen onder
de voorwaarden als omschreven in het informatiememorandum van Naoberkrediet.
5. WINSTUITKERING
Indien Naoberkrediet winstgevend is, zal op de door de leden gehouden certificaten een door het bestuur
bepaald dividend worden uitgekeerd. Het dividend zal binnen 1 maand na de goedkeuring van de jaarrekening door de ledenraad worden uitgekeerd.
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EL

6. AANSPRAKELIJKHEID
6.1 	Iedere aansprakelijkheid van Naoberkrediet verband houdende met het gevoerde financieringsbeleid wordt uitgesloten, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Naoberkrediet.
6.2 	Het lid verklaart hierbij bekend te zijn met de risico’s die verbonden zijn aan deelnemen aan een
coöperatie als Naoberkrediet, waaronder de in dit informatiememorandum weergegeven risico’s
en verklaart deze risico’s te aanvaarden.
6.3 	Het lid verklaart, dat de ter beschikking gestelde gelden rechtmatig verkregen zijn.
7. ONTBINDING
Partijen doen afstand van het recht de ontbinding van deze Overeenkomst te vorderen en op enige
andere wijze deze Overeenkomst in of buiten rechte aan te tasten.

O

D

8. GESCHILLEN/FORUMKEUZE
Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiend uit
deze Overeenkomst zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Aldus ondertekend te

M

Naam 		

d.d.

Handtekening
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BIJLAGE 2:

Overeenkomstformulier voor lidmaatschap van Naoberkrediet door een natuurlijk persoon
of een rechtspersoon als ‘kapitaallid’.
❍ De natuurlijke persoon:

EL

Naam
Adres

Postcode				Woonplaats

❍ De rechtspersoon:
Naam

O

Adres

D

of

Postcode				Woonplaats

M

Rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

In de functie van							

van deze rechtspersoon

wenst als ‘kapitaallid’ deel te nemen in de Coöperatie Coöperatief Ondernemers Platform Naoberkrediet
U.A., gevestigd te Winterswijk en kantoor houdende te Winterswijk, hierna te noemen: ‘Naoberkrediet’.
Verklaart zich akkoord met de voorwaarden als omschreven in het informatiememorandum van januari
2014, versie 2.1, dat geacht wordt een onlosmakelijk deel van deze overeenkomst uit te maken en gaat
daartoe de volgende overeenkomst aan met Naoberkrediet, hierna te noemen: ‘de Overeenkomst’:
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EL

1. DEFINITIES
1.1 In deze Overeenkomst wordt verstaan onder:
Vennootschap: De onderneming waaraan Naoberkrediet een financiering verstrekt
Lid: 		
Een participant in Naoberkrediet
	Inleg: 		Een storting ten behoeve van een deelname in Naoberkrediet met ten minste
één A-certificaat van € 10.000,- of met meerdere A-certificaten
2. INLEG EN OVEREENKOMSTPERIODE
2.1	Het lid verbindt zich tot deelname in Naoberkrediet met

(aantal) A-certificaten van € 10.000,-,

te vermeerderen met een eenmalig entreegeld van €125,- plus 5 maal de jaarcontributie à € 25,-

zegge

tot en met 20

resulterend in een totaalbedrag van: €

D

voor de periode van 20

,
,

M

O

welk bedrag na toewijzing dient te worden gestort op rekeningnummer IBAN NL72ABNA0401627861
bij de ABN AMRO t.n.v. Naoberkrediet onder vermelding van ‘deelname certificaten Naoberkrediet’.
2.2	Naoberkrediet zal het lid een schriftelijke bevestiging van zijn deelname doen toekomen uiterlijk
één maand na indiening van de rechtsgeldig ondertekende Overeenkomst.
2.3	Naoberkrediet behoudt zich het recht voor de Overeenkomsten zonder opgaaf van redenen geheel
of gedeeltelijk buiten aanvaarding te houden. Bij gedeeltelijke aanvaarding volgt nader overleg. In
het geval van niet-aanvaarding volgt terugbetaling van de inleg, waarmede deze Overeenkomst is
ontbonden, zonder dat partijen enige aanspraak over en weer zullen hebben.
3. VERDELING INLEG
3.1	Over de totale inleg wordt door Naoberkrediet dividend vergoed afhankelijk van het resultaat van
Naoberkrediet. (Naoberkrediet heeft echter de ambitie om minimaal een dividend te vergoeden
gelijk aan de vaste rentevergoeding op de door Naoberkrediet uitgegeven obligaties met een
looptijd van 3 jaar).
3.2 	Het lid verbindt zich zodanig stemrecht uit te oefenen op ieder door hem/haar gehouden aandeel
in Naoberkrediet, dat de implementatie van de Overeenkomst steeds wordt bevorderd.
4. FINANCIERING
Naoberkrediet zal met de totale inleg van de leden financiering verstrekken aan vennootschappen onder
de voorwaarden als omschreven in het informatiememorandum van Naoberkrediet.
5. WINSTUITKERING
Indien Naoberkrediet winstgevend is, zal op de door de leden gehouden certificaten een door het bestuur
bepaald dividend worden uitgekeerd. Het dividend zal binnen 1 maand na de goedkeuring van de jaarrekening door de ledenraad worden uitgekeerd.
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EL

6. AANSPRAKELIJKHEID
6.1 	Iedere aansprakelijkheid van Naoberkrediet verband houdende met het gevoerde financieringsbeleid wordt uitgesloten, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Naoberkrediet.
6.2 	Het lid verklaart hierbij bekend te zijn met de risico’s die verbonden zijn aan deelnemen aan een
coöperatie als Naoberkrediet, waaronder de in dit informatiememorandum weergegeven risico’s
en verklaart deze risico’s te aanvaarden.
6.3 	Het lid verklaart, dat de ter beschikking gestelde gelden rechtmatig verkregen zijn.
7. ONTBINDING
Partijen doen afstand van het recht de ontbinding van deze Overeenkomst te vorderen en op enige
andere wijze deze Overeenkomst in of buiten rechte aan te tasten.

O

D

8. GESCHILLEN/FORUMKEUZE
Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiend uit
deze Overeenkomst zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Aldus ondertekend te

M

Naam 		

d.d.

Handtekening
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