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Bijeenkomst - 26 oktober 2021 - Qredits
Na de ontvangstborrel hete voorzitter 
René Horsselenberg alle aanwezigen van 
harte welkom om deze clubavond.  
 
In bijzonder de sprekers van de stichting 
Qredits, Martin Tesink als IT projectma-
nager en doorgewinterd bedrijfscoach 
Roland Winkel. 
Hierna werd kort de agenda doorgeno-
men voor deze avond.

Voorzitter René Horsselenberg begroette 
de gasten en de leden deze avond.

Quote Paul P. Harris  
(oprichter van Rotary)

Het is de manier van Rotary  
geweest om de aandacht te richten 
op zaken waar leden het mee eens 
zijn, in plaats van op zaken waar ze 
het niet mee eens zijn.

AGENDA    
1. Jarig geweest: Niek Hofstee, 29 September

2. Mededelingen:

 Installatie Jan Doldersum uitgesteld:

Geboorte dochter Fieke op 22 oktober om 17:32, 
gewicht 3075gr, lengte 50cm.

 Locatie Rotaryfestival 2022 bekend: DeFabrique
Westkanaaldijk 7
3542 DA Utrecht
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Niek Hofstee werd door alle aanwezigen 
alsnog gefeliciteerd met zijn verjaardag 
op 29 september j.l.

Verder zou deze bijeenkomst de instal-
latie van ons nieuwe lid Jan Doldersum 
plaatsvinden. Hij was helaas verhinderd 
door de gelukkige omstandigheid van de 
geboorte van zijn dochter Fieke.  
Jan laat ons weten dat alles goed is met 
dochter en moeder. Fieke weegt 3075 gr. 
is 50cm lang en is geboren op 22 oktober 
om 17.32.

Recht op de foto de sprekers van deze 
avond van de stichting Qredits Micro-
financiering, Martin Tesink (links) als IT 
projectmanager en doorgewinterd be-
drijfscoach Roland Winkel (rechts)



Het Rotary festival: 
Het festival dat op 15 mei 2022 wordt 
gehouden zal plaatsvinden op evene-
mentenlocatie De Fabrique, Westka-
naaldijk 7, 3542 DA Utrecht. Onze club 
heeft 10 intree kaarten waarvan er 
inmiddels 8 zijn gereserveerd. Leden die 
zich alsnog willen aanmelden voor het 
Rotary festival kunnen dit als nog doen. 
Mochten er meer entree kaarten nodig 
zijn dan proberen we die te bemachti-
gen.

Voor een filmpje over deze locatie klikt u op het 
plaatje.

De END POLIO NOW tulpenbollen 
voor de leden zijn binnen en worden 
aan het eind van de bijeenkomst uitge-
reikt. Dit jaar worden bollen gepoot bij 
Woonzorgcentrum 
Het Lieferdinck in 
Den Ham. Leden 
die daarbij helpen 
moeten er van 
uitgaan dat dit op 
een zaterdagmorgen 
medio november zal 
plaatsvinden. Exacte 
datum en tijd volgen.

Maaltijd:
Zoals altijd heeft André Schipper van 
De Johanneshoeve weer een heerlijke 
maaltijd bereid.    
De foto toont de lekkere Kische die wij 
kregen voorgeschoteld.

Interessant en boeiende presentatie over Qredits

Na de maaltijd steken de heren Tesink 
en Winkel van wal met een interessant 
en boeiende presentatie over Qredits, 
dat een bijzondere positie inneemt in 
de financiële markt. Qredits is geen 
bank maar een stichting en is er dus 
niet om winst te maken, maar om 
winst te laten maken.
Qredits verstrekt microkredieten en 
bedrijfskredieten tot 250.000 euro. 

Bijzonder daarbij is dat ondernemers 
gedurende de gehele looptijd worden 
begeleid door ervaren coaches en ge-
traind worden in het ondernemerschap. 

Het doel is om ondernemers succesvol 
te laten zijn en dromen van onderne-
mers mogelijk te maken.

Qredits, dat ooit begon met 5 mede-
werkers heeft inmiddels meer dan 100 
medewerkers in dienst en beschikt over 
een netwerk van meer dan 700 coa-
ches, bediend een ‘markt’ die voor de 
grote banken niet interessant genoeg is 
on direct te bedienen. 
Roland Winkel, coach, gaf praktijkvoor-
beelden hoe contacten tot stand ko-
men en hoe zeer zijn werk voldoening 
geeft om mensen vooruit te helpen ook 
als het even wat minder gaat.

https://www.youtube.com/watch?v=Un-ICB95F6g&list=TLGGbFcSlSez2HQyMTA4MjAyMQ


Dank aan:
Gerrit Meijer voor de gemaakte  
notulen.

Jarig:
Deze maand (november) Rineke Lim-
beek op 11 november en Hans Schip-
per op 25 november.

Programma:
Onderstaand het programma voor 
zover bekend.

PROGRAMMA
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Datum Spreker Onderwerp Verslag maken

10-08-2021 Rijssen-Holten Zomerprogramma -
17-08-2021 Twenterand Zomerprogramma -
23-08-2021 Nijverdal-Hellendoorn Zomerprogramma -
31-08-2021 Geen Vocational onderwerp Jan vd Kolk
14-09-2021 Corné Balemans & Jan Kees Westra Rondwandeling Engertsdijksvenen Niek
28-09-2021 Jeroen Klinkhamer Bezoek Veenmuseum René
29-09-2021 AFAS experience centre Leusden Discon District 1560 -
12-10-2021 Bestuur Clubzaken Rineke
26-10-2021 Martin Tesink en Roland Winkel Qredits Gerrit Meijer
09-11-2021 Dr. Erna Lenters European Reference Laboratory Klaas
23-11-2021 Hans Verbeek End Polio Now TheoPROGRAMMA
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Datum Spreker Onderwerp Verslag maken

07-12-2021 Bestuur Clubzaken Gerrit Reekers
21-12-2021 Corné Balemans Lezing staatsbosbeheer Engbertsdijksvenen Marrit
11-01-2022 Han van den Heuvel Routemaker Engbertsdijksvenen Hans Schipper
18-01-2022 Bestuur Nieuwjaarsbijeenkomst Hans Sjoers
01-02-2022 Corné Balemans (alternatief) Lezing staatsbosbeheer Engbertsdijksvenen

15-02-2022 Bestuur Clubzaken
01-03-2022 Kees Smelt Eurosped volleybal

15-03-2022 Demcon productie Bedrijfsbezoek Enschede

29-03-2022
12-04-2022

17-04-2022 Fietstocht met partners 2e Paasdag
26-04-2022 Bestuur Clubzaken

= Reeds geweest

Met nog al wat ondernemers aan tafel 
werd het een interessante avond met 
veel vragen, wat kost een krediet? waar 
haalt Qredits het geld vandaan? etc…

In iets meer dan 10 jaar tijd een 
indrukwekkende staat van dienst;

- Ruim 36000 banen gecreëerd door  
 Qredits klanten
-  Na drie jaar is 92% nog actief
  65 miljoen aan overheids- 
 besparingen
-  64% van de klanten had nooit  
 kunnen starten zonder Qredits

In 10 jaar 20.000 verschillende soor-
ten kredieten verstrekt:

-  Microkrediet: van 1K-50K, rente 
8,75%, looptijd 1-10 jr, gratis trai-
ningen en coaching

-  MKB krediet: van 50K-250K, rente 
7,75-8,75%, looptijd 1-20 jr, BMKB 
borgstelling mogelijk, gratis trainin-
gen en coaching. Vaak voor onder-
nemers die niet meer in de beginfa-
se zitten, maar al wat verder zijn.

-  Flexibel krediet: van 5K-25K, rent 
1% per mnd, flexibel opnemen en 
aflossen, looptijd tot 5 jr

-  Lease: Beschikbaar voor apparaten 
en voertuigen in bijna alle sectoren, 
Nieuw of gebruikt, ongeacht type, 
merk en leverancier, zonder aanbe-
taling, rente 7,75%, ,  Max 50K

Erna Lenters-Westra
Isala, Zwolle, The Netherlands · Clinical 
Chemistry. Phd in medicin at the Uni-

Volgende bijeenkomst:
9 november. Bezoek van Dr. Erna Len-
ters, European Reference Laboratory.

Foto rechts:
Na afloop van de presentatie werden 
beide heren door voorzitter René 
Horsselenberg bedankt en kregen zij de 
gebruikelijke attantie van onze club.


