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Geachte voorzitter/leden,  
 
In het kader van de sturing op verbonden partijen is eind 2014 met uw Staten de 
afspraak gemaakt dat u van negen verbonden partijen in de exploitatiefase het 
jaarverslag ontvangt. Het MKB Fonds Drenthe behoort niet tot deze 9 partijen, 
maar in 2020 hebt u verzocht om intensiever betrokken te worden bij het MKB 
Fonds (en de NOM). Daarom sturen wij u hierbij het Jaarverslag 2021 van het 
MKB Fonds Drenthe toe. Het jaarverslag is door de Algemene vergadering van 
Aandeelhouders op 14 april 2022 goedgekeurd en is voorzien van een goedkeu-
rende controleverklaring van de accountant.  
 
Het MKB Fonds heeft een negatief resultaat behaald van € 534.496,--. Dit verlies 
wordt voornamelijk verklaard door de omvang van de rente- en provisiebaten in 
relatie tot de te nemen voorzieningen en de omvang van de beheersvergoeding. 
Ten opzichte van vorig jaar, zijn de uitvoeringskosten van het MKB Fonds vrijwel 
gelijk gebleven en dat geldt ook voor de rente- en provisiebaten. Er hoefde  
minder te worden voorzien dan vorig jaar, waardoor het negatieve resultaat wel 
fors lager uitviel dan in 2020. Tot nu toe heeft het MKB Fonds elk jaar een ne- 
gatief resultaat behaald en helaas is het ook het afgelopen jaar niet gelukt om 
tot een break-even punt te komen. Ook nu weer moesten mede door de corona- 
perikelen leningen worden voorzien en was sprake van een twee faillissementen. 
De directie van het MKB Fonds heeft voorgesteld het verlies uit de algemene re-
serves te onttrekken.  
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De provincie heeft nu, inclusief de lening van € 10 miljoen die in september 2021 
is verstrekt (maar nog niet is opgenomen), € 23,1 miljoen aan initiële middelen 
ter beschikking gesteld aan het MKB Fonds Drenthe, dit om de Drentse economie 
en werkgelegenheid te ondersteunen en te versterken. Sinds de start van het 
fonds heeft MKB Fonds Drenthe € 10,5 miljoen verstrekt aan 51 Drentse onder-
nemingen ter versterking van het Drents MKB. Daarnaast is er nog bijna  
€ 1,0 miljoen toegezegd aan ondernemingen, dat nog niet is uitbetaald. Vanuit 
private investeerders is tegelijkertijd € 37,2 miljoen versterkt aan deze onder- 
nemingen. Van de € 13,1 miljoen die de provincie direct bij de start beschikbaar 
heeft gesteld is nu nog € 7.812.377,- als Eigen vermogen binnen het MKB Fonds 
Drenthe beschikbaar. 
 
De fondsbeheerder geeft aan te merken dat de vraag naar financiering sinds  
medio 2021 weer toeneemt. Er zijn in 2021 ten opzichte van 2020 dan ook meer 
nieuwe financieringsverzoeken toegekend. Er is in 2021 in totaal bijna  
€ 1,4 miljoen aan leningen verstrekt, terwijl dat in 2020 slechts een bedrag van  
€ 300.000,-- was vanwege de coronacrisis. In 2021 zijn vijf bedrijven aan de porte-
feuille toegevoegd. Er is € 1.270.000,-- aan nieuwe leningen verstrekt en  
€ 90.000,-- voor een uitbreiding op een bestaande financiering. Er zijn geen 
nieuwe aandelenparticipaties aangegaan. De portefeuille van het MKB Fonds be-
vat eind 2021 29 ondernemingen die 352 arbeidsplaatsen bieden.  
  
Het is de verwachting dat er veel vraag komt naar (achtergesteld) kapitaal in de 
komende periode, nu de steunpakketten vanuit de overheid zullen stoppen en 
omdat reguliere financiers nog strenger op ratio’s zullen sturen. De fondsbe-
heerder constateert dat er een groeiende groep bedrijven is die niet de juiste  
ratio’s kunnen overleggen, waardoor zij niet voor bancaire financiering in aan-
merking komen en tussen wal en schip dreigen te vallen. Voor deze groep be-
drijven heeft het MKB Fonds Drenthe een standaard product (lening met zeker-
heden) ontwikkeld: de Perspectief lening. Het betreft een lening met meer zeker-
heden voor het fonds en lagere rentepercentages voor de ondernemingen. 
 
Bij het aangaan van financieringen heeft het MKB Fonds Drenthe aandacht voor 
Social Impact ondernemen. Alle bedrijven die in aanmerking komen voor finan-
ciering moeten een maatschappelijk belang dienen voor de provincie Drenthe. 
Bijvoorbeeld door bij te dragen in de toename of behoud van werkgelegenheid. 
De maatschappelijke bijdrage wordt ook echter ook breder getoetst en kan bij-
voorbeeld ook liggen op het gebied van energietransitie, een schonere wereld, 
gezonder leven of werkgelegenheid voor mensen met afstand tot de arbeids-
markt. In alle financieringsovereenkomsten wordt reeds de inspanningsverplich-
ting van het bedrijf opgenomen om de Social Development Goals toe te passen in 
de bedrijfsvoering.  
 
Relatie met provinciaal doel  
Het MKB Fonds verstrekt risicofinanciering aan Drentse bedrijven die willen inno-
veren of groeien.  
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Doordat het MKB Fonds risicovoller mag financieren dan traditionele financiers 
(zoals banken), kan een gezamenlijk financieringsaanbod uitkomst bieden voor 
bedrijven. Op deze wijze versterkt het MKB Fonds de Drentse economie. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
Bijlage Jaarverslag 2021 MKB Fonds  
md/coll. 
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https://publicatiesmkbfonds.sites.kirra.nl/rapporten/jaarverslag-2021?toc_resource=component%3E%3D%3C4.1
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01 Personalia

 

https://publicatiesmkbfonds.sites.kirra.nl/rapporten/jaarverslag-2021/personalia?toc_resource=component%3E%3D%3C8.1
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Personalia

Raad van Commissarissen

Investeringscomité

Directie

Investment Management

Mw. drs. Roelie Lubbers-Hilbrands RA

Dhr. drs. Jan Brink

Mw. Haskia Kramer

Mevr. mr. Cathalijne Elings

Dhr. Rudi Kleinhuis (voorzitter vanaf 1-1-2022)

Dhr. Migchiel van der Zee (voorzitter tot en met 31-12-2021)

Dhr. mr. Geert Buiter (namens N.V. NOM)

Dhr. Rob Drees (namens N.V. NOM)

Dhr. Dave de Groot (namens N.V. NOM)

Mevr. Emmy Saimi-Roozeboom (namens N.V. NOM)

https://publicatiesmkbfonds.sites.kirra.nl/rapporten/jaarverslag-2021/personalia/personalia?toc_resource=component%3E%3D%3C9.1
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02 Verslag van de RvC
 

https://publicatiesmkbfonds.sites.kirra.nl/rapporten/jaarverslag-2021/verslag-van-de-rvc?toc_resource=component%3E%3D%3C16.1
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Verslag van de Raad van Commissarissen

De RvC heeft haar toezichthoudende rol vormgegeven door zeven keer bij elkaar te komen samen met de directie

en de investment managers om de uitvoering van de strategie en de voortgang van het fonds te bespreken. Deze

bijeenkomsten hebben vanwege de beperkende maatregelen als gevolg van Covid-19 viermaal online

plaatsgevonden, eenmaal op locatie van de NOM in Groningen, en tweemaal in een horecagelegenheid in Assen.

Voorafgaand aan elke bijeenkomst hadden de voorzitter en de directeur bilateraal overleg.

De bijeenkomst van de RvC samen met de aandeelhouder was in april en vond eveneens online plaats. Het

voorzittersoverleg tussen de voorzitter van de RvC en die van de investeringscommissie heeft in november

plaatsgevonden.

De RvC heeft qua samenstelling geen wijzigingen ondergaan in 2021. De RvC heeft haar functioneren geëvalueerd

voorafgaand aan de bijeenkomst van november.

Het jaar 2021 heeft net als 2020 voor de RvC deels in het teken gestaan van Covid-19 en de e�ecten daarvan op het

MKB Fonds Drenthe. Hierdoor was 2021 wederom een uitzonderlijk jaar met veel onzekerheden en e�ecten op de

economische situatie, maar ook met diverse (verlengde) steunmaatregelen van de overheid voor bedrijven. Een

aantal portefeuillebedrijven ondervond negatieve gevolgen van Covid-19, andere bedrijven hebben er juist van

kunnen pro�teren. Het aantal aanvragen bij het MKB Fonds Drenthe bleef wel achter. Om het aantal leads weer op

niveau te krijgen, is in maart gestart met een mediacampagne via de social mediakanalen.

Net als in voorgaande jaren en ondanks het heersende coronavirus, heeft het MKB Fonds Drenthe een belangrijke

rol gespeeld in de groeiambities en toekomstplannen van Drentse bedrijven en in het creëren (en behouden) van

werkgelegenheid. Gedurende 2021 werden de eerste tekenen van economisch herstel zichtbaar. Daarbij komt dat

banken ten aanzien van het MKB, zowel startend als bestaand, in veel sectoren een terughoudende benadering

kiezen. De rol van het fonds is hierdoor nog niet uitgespeeld, de meerwaarde van het fonds is meermalen

aangetoond.

De provincie Drenthe bevestigde dit door in september het besluit te nemen het fondsvermogen te versterken met

een impuls van 10 miljoen euro. Hiermee kan het fonds blijvend een grote toegevoegde waarde bieden aan

groeiende bedrijven. De aandeelhouder heeft bij deze besluitvorming de uitkomsten van de evaluaties in 2020

meegenomen. Hierin staan enkele aanbevelingen die ertoe hebben geleid dat de focus meer op de social impact

ondernemingen komt te liggen en dat er een verkorte procedure wordt ingericht voor �nancieringsaanvragen voor

een perspectie�ening tot €100.000.

De situatie in 2021 vroeg wederom om veel �exibiliteit, veerkracht en oplossingsgerichtheid van de medewerkers.

De RvC bedankt de directie, medewerkers en de leden van de Investeringscommissie voor hun inzet die geleid heeft

tot een sterke positie van het MKB Fonds Drenthe. Dit in het belang van de ondernemers in Drenthe.

Namens de Raad van Commissarissen,

R. Lubbers-Hilbrands, voorzitter

https://publicatiesmkbfonds.sites.kirra.nl/rapporten/jaarverslag-2021/verslag-van-de-rvc/verslag-van-de-raad-van-commissarissen?toc_resource=component%3E%3D%3C17.1
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03 Verslag van de directie
 

https://publicatiesmkbfonds.sites.kirra.nl/rapporten/jaarverslag-2021/verslag-van-de-directie?toc_resource=component%3E%3D%3C19.1
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Verslag van de directie

Het MKB Fonds Drenthe, de verzamelnaam voor Drentse Holding B.V. en haar dochters Drents Innovatiefonds B.V. en

Drents Ontwikkelfonds B.V., is een revolverend fonds dat in 2014 is opgericht door de provincie Drenthe (houder van alle

aandelen). Het fonds stelt zich tot doel om de Drentse economie en werkgelegenheid te ondersteunen en te versterken,

conform het laatstelijk vastgestelde beleid van de provincie Drenthe. De provincie heeft € 23,1 miljoen initiële middelen

ter beschikking gesteld aan het MKB Fonds Drenthe om die doelstelling te bereiken. Het fonds richt zich op het verstrekken

van risicodragend kapitaal aan Drentse MKB bedrijven in de vorm van aandelenkapitaal, (achtergestelde) leningen en

eventueel een combinatie van beiden, per onderneming tot een bedrag van maximaal € 250.000 voor

innovatie�nancieringen en €2.500.000 voor ontwikkel�nancieringen.

Inleiding

Covid-19 overheerste ook het jaar 2021. De impact

van de crisis zorgde voor een zeer versnipperd beeld

van de economie. Bij een groot deel van de

ondernemingen leek een gestabiliseerde, maar

fragiele situatie te zijn. Daarnaast zagen we dat

aankoop- en investeringsbeslissingen niet alleen

leidden tot uitstel, maar in steeds meer gevallen ook

tot afstel. De verstoorde levering van onderdelen

en/of het uitstellen van opdrachten bleef net als in het

voorgaande jaar zorgen voor problemen. De blokkade

van het Suezkanaal door een containerschip, zorgde

rond de zomer voor nog meer onzekerheid omtrent

leveringen. Het toonde de kwetsbaarheid van de

economie anno 2021 aan.

In het eerste deel van het jaar zagen we voorzichtig

optimisme over het stapsgewijs open gaan van

samenleving en economie. Het was voor veel

ondernemers uit allerlei sectoren, aanleiding om zich

weer voorzichtig te richten op herstel, groei en

innovatie. De (centrale) overheid kondigde

tegelijkertijd aan dat een aantal steunpakketten werden verlengd. Richting het einde van 2021 was merkbaar dat

door de blik voorwaarts, de behoefte aan �nanciering bij ondernemers weer begon toe te nemen.

Hoewel de traditionele �nanciers nog terughoudend blijven en strakker zijn gaan sturen op ratio’s, sectoren en

levensfasen, leken alternatieve �nancieringsbronnen juist actiever te worden. Uit onderzoek van Startup Delta (juli

2021) blijkt dat het investeringsniveau voor Nederlandse startups in de eerste helft van 2021 net zo hoog was als in

2019 en 2020 bij elkaar. De trend herkennen wij overigens niet voor onze regio; de met name buitenlandse �ntech

investeerders weten de weg naar Noord-Nederland niet of nauwelijks te vinden. De �nancieringsmarkt kent op dit

moment vele gezichten waarbij  het voor het MKB lastiger is geworden om �nanciering voor investeringen of

groeiplannen op te halen.

https://publicatiesmkbfonds.sites.kirra.nl/rapporten/jaarverslag-2021/verslag-van-de-directie/verslag-van-de-directie?toc_resource=component%3E%3D%3C20.1
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De grote verschillen zijn ook terug te vinden in onze eigen portefeuille. Met name in het 1e half jaar 2021 is er

relatief veel tijd besteed aan de begeleiding van bestaande portefeuillebedrijven. Een aantal ondernemingen stond

op een kritisch kruispunt. In alle gevallen werd beweging van �nanciële partners en daarmee ook (mede) van ons

gevraagd. Of in acceptatie van aanpassingen van afspraken of in bijstorten van extra funding of in opschorten van

rentebetalingen. Tegelijkertijd zien we dat het economisch tij zich weer verbetert ook terug in onze portefeuille.

Hoewel een aantal bedrijven dus nog steeds strak moet sturen om continuïteitsperspectief te houden, is het

algemeen perspectief binnen onze portefeuille goed gestabiliseerd. Met een aantal ondernemingen ging het zelfs

voorspoedig. Zij presteerden conform verwachting of beter dan verwacht. Een aantal ondernemingen loste om die

reden versneld (een deel van) de lening af.

Bij veel bedrijven was er behoefte aan extra ondersteuning bij managementbeslissingen omtrent de continuïteit.

Daar waar mogelijk hebben we daar een ondersteunende rol vervuld. Om de Drentse economie en ondernemers te

versterken en te ondersteunen, zijn en blijven we vanuit MKB Fonds Drenthe meer dan alleen een “platte” �nancier.

We delen, daar waar gewenst, onze kennis en ons netwerk met de portefeuille. In onze visie een essentiële taak

voor behoud en groei van werkgelegenheid, maar ook voor de stappen richting maatschappelijk ondernemen.

Helaas bleken om uiteenlopende redenen de

faillissementen van twee ondernemingen uit de

portefeuille onafwendbaar. Daar waar

(achtergestelde) leningen zijn verstrekt, worden en

zijn in dergelijke gevallen, de vorderingen altijd

ingediend bij de curator.

Vanuit ondernemingen komt steeds vaker het signaal

dat personeel schaars wordt. De schaarste begeeft

zich op alle scholings- en werkniveaus. Wij maken ons

daar ook zorgen over. Het heeft invloed op de

groeimogelijkheden van onze portefeuillebedrijven,

maar ook op die van ondernemingen met ambitie

(starters, bestaand MKB) waaruit een

�nancieringsvraag richting MKB Fonds Drenthe kan

komen. Hoewel onze directe focus ligt op het

verstrekken van �nancieel kapitaal, zullen we binnen

onze mogelijkheden bij betrokken partijen, zoals

overheden en netwerkorganisaties, aandacht vragen

voor de ontwikkelingen van menselijk kapitaal.

Om het aantal leads weer op niveau te krijgen is er in

maart gestart met een mediacampagne via de social

media kanalen. Met �lmpjes, artikelen over

portefeuillebedrijven of relevante onderwerpen is het

MKB Fonds Drenthe weer goed onder de aandacht van

de doelgroep gebracht. De zichtbaarheid en de

vindbaarheid is ondanks het ontbreken van

bijeenkomsten, het vele thuiswerken en de beperkte

klantcontacten verder verbeterd. Het aantal leads

neemt hierdoor toe, de investmentmanagers worden pro-actief benaderd en het aantal �nancieringsvragen groeit.
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Om meer verbinding te hebben met de programma’s van de provincie zijn er �exibele werkplekken gerealiseerd in

de 3 locaties van De Ondernemersfabriek Drenthe (Assen, Hoogeveen en Emmen) en is er samenwerking met het

programma ikbendrentsondernemer.nl. Voorbeelden hiervan zijn de actieve deelname aan de Financieringstafel

Drenthe en Crisistafel Drenthe. Dat zijn overlegorganen waar diverse �nanciers vanuit verschillende invalshoeken

gezamenlijk casussen bekijken en verder helpen.

In september heeft Provinciale Staten van de provincie Drenthe ingestemd met uitbreiding van de liquiditeiten bij

het fonds (€ 10 miljoen). Wij zijn blij met deze toezegging zodat we de Drentse ondernemingen voor een langere

termijn kunnen blijven bedienen.

Resultaten en ontwikkelingen

De portefeuille van MKB Fonds Drenthe bestaat ultimo 2021 uit 29 ondernemingen waar ongeveer 352 fte’s

werkzaam zijn. Deze verstrekte �nancieringen bestaan uit (achtergestelde) leningen en/of aandelenkapitaal en

worden alleen geïnvesteerd in ondernemingen en business cases die in de kern gezond zijn en goede

vooruitzichten bieden op �nancieel en maatschappelijk rendement voor de provincie Drenthe waarbij behoud en

groei van werkgelegenheid een belangrijke maar niet de enige factor is.

Wij zien het als onze taak om samen met bedrijven in Drenthe impact te leveren aan de grote transities die nodig

zijn om aan oplossingen te werken voor de maatschappelijke vraagstukken. Binnen de portefeuille van MKB Fonds

Drenthe richten veel ondernemingen zich naast directe werkgelegenheid, al op die bredere maatschappelijke

uitdagingen. Te denken valt o.a. aan het ondersteunen van mensen bij een terugkeer op de arbeidsmarkt,

gezondheidszorg, leefbaarheid, voedseltransitie, klimaatverandering, grondsto�enschaarste etc. Hieronder staan

als voorbeeld twee van de nieuwe investeringen uit 2021 weergeven.
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Naast bovenstaande bedrijven hebben wij in 2021 de volgende ondernemingen aan de portefeuille mogen

toevoegen:

Sinds de start van het fonds heeft MKB Fonds Drenthe € 10,5 miljoen verstrekt aan 51 Drentse ondernemingen ter

versterking van het Drents MKB. Daarnaast is er nog bijna € 1,0 miljoen toegezegd aan ondernemingen, dat nog

niet is uitbetaald. Vanuit private investeerders is tegelijkertijd € 37,2 miljoen versterkt aan deze ondernemingen.

In totaal zijn er 352 fte’s werkzaam bij de ge�nancierde ondernemingen (directe werkgelegenheid). Indien we

rekening houden met een extra factor van 1 voor indirecte werkgelegenheid, zoals bij toeleveranciers e.d., (een

factor vergelijkbaar bij andere marktfondsen) dan betekent dat de huidige portefeuille van MKB Fonds Drenthe per

31 december 2021 een bijdrage aan 704 arbeidsplaatsen levert. De directe arbeidsplaatsen bij de ondernemingen

die per ultimo 2021 niet meer in portefeuille zijn, bedragen 165: door a�ossing van de lening 140 (2021: 73) en door

faillissement of liquidatie 25 (2021: 5). 

Het nettoresultaat 2021 bedraagt € 0,5 miljoen negatief (2020: € 1,1 miljoen negatief). Het negatieve resultaat

wordt met name veroorzaakt door de voorzieningen en afboekingen. Voorzieningen worden getro�en voor het

verschil tussen de boekwaarde en de lagere verwachte realiseerbare waarde. Deze verwachte waarde is een

momentopname en kan in de loop er tijd ook weer positief worden bijgesteld. Een voorziening is geen de�nitieve

afwaardering. Door de actieve betrokkenheid van het investment team bij de portefeuilleondernemingen, ook

vanuit risicomanagement, zetten we ons samen met de onderneming en stakeholders in om een duurzame

waarde-creatie te realiseren.

De rentebaten 2021 en de operationele kosten zijn in lijn met het voorgaande jaar. Het saldo van rentebaten en

ontvangen a�ossingen namen ondanks het nog immer merkbare drukkende e�ect van de corona-crisis, toe ten

opzichte van 2020. Dit is gezien de levensfase van het fonds en de omvang van de portefeuille conform de

verwachtingen.

Vanuit het MKB Fonds Drenthe streven wij er naar om bij de ondernemingen waar in wordt geïnvesteerd of al

geïnvesteerd is, binnen drie jaar een managementteam te hebben die voor minimaal 35 procent bestaat uit

vrouwen. Het is daarnaast belangrijk dat er een gelijkwaardige toegang tot �nanciering en kansen voor alle

ondernemers, ongeacht hun achtergrond of geslacht moet zijn. Dit leggen we ook vast in onze

�nancieringsovereenkomsten. Binnen de huidige management teams van MKB Fonds Drenthe-

portefeuilleondernemingen is het percentage vrouw 16% (2020: 16%) en bij de founders is dat percentage 19%

(2020: 19%). Binnen de samenstelling van het MKB Fonds Drenthe team, investment management, IC, RvC en

directie, is het percentage 40%, en daarmee binnen de doelstelling.

Hydrobag is een bedrijf dat een warmtebatterij heeft ontwikkeld, waarmee warmte voor een lange periode kan

worden opgeslagen. Het slaat energie op in eigen huis of pand voor eigen gebruik op het moment dat je het

nodig hebt voor verwarmen of heet tapwater.

Tiny Parks behelst de realisatie van een kleinschalig tiny house park op recreatiepark Camping De

Reeënwissel. Hiermee is het een belangrijke en innovatieve aanvulling op het toeristische aanbod in Drenthe

gerealiseerd.

Staril is een startup met luchtreinigers die toepasbaar zijn op ieder ventilatiesysteem. Het is een

luchtzuiveringssysteem dat bacteriën, virussen ed. vernietigd i.p.v. afvangt middels �lters. Hierdoor wordt de

kwaliteit van schone lucht verbeterd; een noodzaak die wel is gebleken door Covid19.
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Organisatie en governance

De samenstelling van Raad van Commissarissen (RvC)

en de Investeringscommissie (IC) is ongewijzigd

gebleven. Over het gehele jaar zijn RvC en

fondsdirectie acht maal (digitaal) bijeengekomen ter

vergadering. Naast het reguliere periodieke overleg

zijn de jaarrekening 2020, het jaarplan 2022 en is één

investeringsvoorstel met de RvC besproken. Er is

daarnaast aandacht besteed aan het onderwerp

risicobeheersing. Daarnaast heeft de RvC ook buiten

vergadering de directie bijgestaan met advies. De IC

heeft zes maal met de fondsdirectie vergaderd. Hierbij

zijn niet alleen investeringsvoorstellen ter advisering

voorgelegd, maar is ook de ontwikkeling in de

portefeuille en de marktkansen besproken.

De personele bezetting van het fonds, zoals

fondsdirectie en investment management, is in 2021

ongewijzigd gebleven. Deze operationele capaciteit,

aangevuld met juridische, administratieve en

secretariële ondersteuning, zijn vastgelegd in het

management- en beheercontract tussen de provincie

Drenthe en de NOM. Voorwaardelijk aan het goed uit

kunnen oefenen van onze taken is een veilige

werkomgeving en -cultuur. Hier wordt veel aandacht

aan besteed. Gezien de landelijke actualiteit rondom

grensoverschrijdend gedrag, is de rol van de

vertrouwenspersoon (via NOM) nog eens benadrukt.
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Vooruitblik 2022

Hoewel we merkten dat het vertrouwen in de

economie en de daar op volgende groei- en

investeringsstappen weer langzaam op gang begon te

komen, is er met de Russische inval in Oekraïne eind

februari 2022, een nieuwe onzekerheid ontstaan. Dit

zal leiden tot nieuwe, aanvullende risico's zoals

stijging van de energieprijzen en e�ecten op

toeleveranties. Wij zullen het MKB

daarbij ondersteunen; samen met de ondernemers

zoeken naar de oplossingen. 

In 2022 gaan we de markt op met de “Perspectief

lening MKB Fonds Drenthe”. Met deze nieuwe

leningsvorm zullen we inspelen op een steeds groter

wordende lacune in het �nancieringslandschap als

gevolg van de sectorale en steeds meer

gestandaardiseerde benadering van de banken.

Verder kan deze lening ondernemers ondersteunen

om hun MVO doelstellingen te halen. 

Ook zullen we in 2022 starten met een

standaardprocedure voor het aanvragen van

�nanciering tot een bedrag van € 100.000,-. Hiermee

willen we de doorlooptijd van aanvraag tot toekenning,

voor ondernemingen sterk verkorten en

ondernemingen een laagdrempelige

�nancieringsmogelijkheid bieden.

Wij danken onze aandeelhouder voor het vertrouwen en de constructieve samenwerking. Verder een woord van

dank voor de Raad van Commissarissen, de Investeringscommissie en het investment team voor hun inzet

gedurende het afgelopen jaar en de positief kritische discussies die wij met hen gevoerd hebben.

Door de nieuwe producten in combinatie met de uitbreiding van de fondsmiddelen gaan we met vertrouwen 2022

in. Het MKB Fonds Drenthe daagt in 2022 de Drentse ondernemingen uit: Geef je ambitie een kans!

Assen, 15 maart 2022

Directie Drentse Holding B.V.
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04 Jaarrekening
 

https://publicatiesmkbfonds.sites.kirra.nl/rapporten/jaarverslag-2021/jaarrekening?toc_resource=component%3E%3D%3C22.1
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Geconsolideerde balans

    31 december 

2021

  31 december 

2020

ACTIVA        

Vaste activa        

         

Financiële vaste activa        

Participaties en Leningen (1, 2) 3.789.901    3.518.405  

    3.789.901   3.518.405

         

Vlottende activa        

Liquide middelen (3) 4.163.193   5.001.423  

Overige vorderingen (4) 22.264   -  

    4.185.457   5.001.423

         

TOTAAL ACTIVA   7.975.358   8.519.828

         

PASSIVA        

Groepsvermogen (5)   7.812.377   8.346.873

         

Kortlopende schulden (6)   162.981   172.955

         

TOTAAL PASSIVA   7.975.358   8.519.828

Voor verwerking resultaat

Bedragen in euro

https://publicatiesmkbfonds.sites.kirra.nl/rapporten/jaarverslag-2021/jaarrekening/geconsolideerde-balans?toc_resource=component%3E%3D%3C23.1
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Geconsolideerde winst-en verliesrekening

    2021   2020

Opbrengsten        

Rente- en provisiebaten (6) 338.295   352.971  

Opbrengst participaties (7) -   1.724  

SOM VAN BEDRIJFSOPBRENGSTEN   338.295   354.695

         

Kosten        

Voorziening voor �nanciële vaste activa (8) 280.966   904.183  

Overige bedrijfskosten (9) 591.825   598.327  

SOM VAN BEDRIJFSLASTEN   872.791   1.502.510

         

RESULTAAT VÓÓR BELASTINGEN   ‑534.496   ‑1.147.815

         

Belastingen (10)   -   -

         

RESULTAAT NA BELASTINGEN   ‑534.496   ‑1.147.815

Bedragen in euro

https://publicatiesmkbfonds.sites.kirra.nl/rapporten/jaarverslag-2021/jaarrekening/geconsolideerde-winst-en-verliesrekening?toc_resource=component%3E%3D%3C26.1
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Toelichting behorende tot de geconsolideerde jaarrekening
2021

Algemeen

De onderneming, statutair gevestigd te Groningen is een besloten vennootschap, waarvan de aandelen voor 100%

in het bezit zijn van de Provincie Drenthe. De vennootschap is ingeschreven in het handelsregister onder KvK

nummer 60682396 en is gevestigd aan de Paterswoldseweg 810, 9728 BM te Groningen.

De onderneming en haar groepsmaatschappijen handelen tezamen onder de naam MKB Fonds Drenthe.

Uitgangspunt van het MKB Fonds Drenthe is het ondersteunen van de economie en werkgelegenheid in de

Provincie Drenthe.

Verslagleggingsperiode

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslaggevingsperiode van een kalenderjaar.

Vergelijking met voorgaand boekjaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het

voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de desbetre�ende

paragrafen.

Toegepaste standaarden

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige

uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de

Raad voor de Jaarverslaggeving. De enkelvoudige winst- en verliesrekening is opgesteld met inachtneming van art.

2:402 BW.

Continuïteit

Gedurende het boekjaar 2021 is de samenleving getro�en door het coronavirus. Het e�ect van corona op onze

vennootschap is in �nanciële zin gering geweest. Voor de, van de N.V. NOM ingehuurde, Investmentmanagers is

geen gebruik gemaakt van overheidsmaatregelen. Op het moment van opmaken van de jaarrekening verwachten

wij dat hier ook geen gebruik van hoeft worden gemaakt. Echter, wij zijn ons ervan bewust dat de situatie morgen

weer anders kan zijn. 

Het management heeft met inachtneming van vorengaande vertrouwen in het duurzaam voortzetten van de

bedrijfsactiviteiten. De in de jaarrekening gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatsbepaling zijn dan

ook gebaseerd op veronderstelling van continuïteit van de vennootschap.

https://publicatiesmkbfonds.sites.kirra.nl/rapporten/jaarverslag-2021/jaarrekening/toelichting-behorende-tot-de-geconsolideerde-jaarrekening-2021?toc_resource=component%3E%3D%3C29.1
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Stelsel- en schattingswijzigingen

Er hebben zich in 2021 geen stelsel-/ schattingswijzigingen voorgedaan.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de directie van de

Drentse Holding B.V. zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de

jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht

noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen

opgenomen bij de toelichting op de desbetre�ende jaarrekeningposten.

Verbonden partijen

Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke

zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap

kunnen uitoefenen, worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire directieleden, andere

sleutelfunctionarissen in het management van Drentse Holding B.V. of de moedermaatschappij van Drentse

Holding B.V. en nauwe verwanten zijn verbonden partijen.

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale

marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere

informatie die nodig is voor het verscha�en van inzicht. 

Algemene grondslagen

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of

de marktwaarde. Indien geen speci�eke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de

verkrijgingsprijs. In de balans en de winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties

wordt verwezen naar de toelichting.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen

naar de onderneming zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een

verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal

gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag

daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch

potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft

plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een

vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een

vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden

vastgesteld.

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg

alle risico’s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de

verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans

opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de

toekomstige economische voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.
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Geconsolideerde deelnemingen

Geconsolideerde deelnemingen % Plaats

Drents Innovatiefonds B.V. 100% Assen

Drents Ontwikkelfonds B.V. 100% Assen

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta van de onderneming.

Grondslagen consolidatie

De geconsolideerde jaarrekening omvat de �nanciële gegevens van de onderneming en haar

groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend

dan wel waarover de centrale leiding bestaat. Groepsmaatschappijen zijn deelnemingen waarin de onderneming

een meerderheidsbelang heeft, of waarin op een andere wijze een beleidsbepalende invloed kan worden

uitgeoefend. Bij de bepaling of beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend worden �nanciële instrumenten

die potentiële stemrechten bevatten en direct kunnen worden uitgeoefend, betrokken. Participaties die worden

aangehouden om te vervreemden worden niet geconsolideerd.

Nieuw verworven deelnemingen worden in de consolidatie betrokken vanaf het tijdstip waarop beleidsbepalende

invloed kan worden uitgeoefend. Afgestoten deelnemingen worden in de consolidatie betrokken tot het tijdstip van

beëindiging van deze invloed.

In de geconsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge schulden, vorderingen en transacties geëlimineerd, evenals

de binnen de Groep gemaakte winsten. De groepsmaatschappijen zijn integraal geconsolideerd, waarbij het

minderheidsbelang van derden afzonderlijk tot uitdrukking is gebracht.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Financiële vaste activa

De overige e�ecten bestaan uit participaties, vorderingen op participaties en overige

leningen. Aandelenparticipaties worden gewaardeerd tegen kostprijs of lagere marktwaarde, onder aftrek van

voorzieningen die worden gevormd als de situatie bij de betrokken ondernemingen daartoe aanleiding geeft.

Deze waardering tegen kostprijs heeft tot gevolg dat waardestijgingen van participaties niet in de cijfers tot

uitdrukking komen. Om een nader inzicht te geven in de verandering van de waarde van de participatieportefeuille

wordt in de toelichting op de balans de benaderde marktwaarde vermeld. De benaderde marktwaarde is de beste

inschatting die de Drentse Holding B.V. maakt van een mogelijke transactieprijs in een vrije markt onder de

gegeven omstandigheden van de betre�ende participatie. Voor aandelenparticipaties geldt een concrete exit-

strategie.

De benaderde marktwaarde van de aandelenparticipaties komt tot stand middels het portefeuillebeheermodel

(Fista). Middels Fista wordt een cijfermatige benadering van de marktwaarde gevolgd en is sprake van meerdere

�nanciële waarderingsmethodieken. Het model sluit zoveel mogelijk aan op de uitgangspunten van de IPEV

(International Private Equity and Venture Capital) echter omdat de portefeuille voor een groot deel bestaat uit start

ups en bedrijven in ontwikkeling wordt daar waar nodig afgeweken van deze richtlijn, passend bij de doelgroep. De

waardering vindt plaats op basis van de meest objectief mogelijke inschatting (zoals recente transacties). Indien de
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informatie niet voorhanden is, vindt de waardering plaats op basis van een multiple-benadering, dan wel op basis

van intrinsieke waarde van de participaties. De keuze en hoogte van de multiple is gebaseerd op basis van de beste

inschatting van het management. Een aanpassing in de keuze en omvang van de multiple kan leiden tot een

(materiële) afwijking van de benaderde marktwaarde. De waardering komt gestandaardiseerd en consistent tot

stand.

De leningen betre�en zowel leningen aan participaties als leningen aan ondernemingen waarin Drentse Holding

B.V. niet participeert. Het betreft hier, behoudens uitzonderingsgevallen, (converteerbare) achtergestelde leningen.

De onder �nanciële vaste activa opgenomen vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen de reële waarde

onder aftrek van transactiekosten (indien materieel). Vervolgens worden deze vorderingen gewaardeerd tegen

geamortiseerde kostprijs. Bij de waardering wordt rekening gehouden met eventuele waardeverminderingen.

Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en �nanciële beleid kan worden uitgeoefend, worden

gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde. Bij de bepaling van

de nettovermogenswaarde worden de waarderingsgrondslagen van Drentse Holding B.V. gehanteerd.

Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Wanneer de onderneming

garant staat voor de schulden van de betre�ende deelneming wordt een voorziening gevormd.

De eerste waardering van gekochte deelnemingen is gebaseerd op de reële waarde van de identi�ceerbare activa

en passiva op het moment van acquisitie. Voor de vervolgwaardering worden de grondslagen toegepast die gelden

voor deze jaarrekening, uitgaande van de waarden bij eerste waardering.

Voorziening participaties, leningen aan participaties en overige leningen

Vaste activa met een lange levensduur dienen te worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen

wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet

terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald op basis van

een beoordeling van de resultaten in het verleden, de te verwachten toekomstige resultaten, het management, de

organisatie, de uniekheid van het product en/of de productontwikkeling, de marktpositie en de ontwikkelingen in

deze. Wanneer de boekwaarde van een actief naar verwachting niet terugverdiend kan worden, zal er een

voorziening worden gevormd voor het verschil tussen de boekwaarde en de te verwachten realiseerbare waarde. 

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen

worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is

uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de

hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de e�ectieve rente-

inkomsten ten gunste van de winst- en verliesrekening gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in

mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden.

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende

schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
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Kortlopende schulden

Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na

eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend

met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Opbrengstverantwoording

Opbrengsten worden alleen verantwoord als er een redelijke zekerheid bestaat dat toekomstige voordelen naar de

onderneming zullen toevloeien en dat deze voordelen betrouwbaar kunnen worden geschat.

Rente- en provisiebaten

Rentebaten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de e�ectieve rentevoet van de betre�ende

activa.

Diensten

Opbrengsten van verleende diensten worden in de winst- en verliesrekening als netto-omzet opgenomen naar rato

van het stadium van voltooiing van de transactie op verslagdatum. Het stadium van voltooiing wordt bepaald aan de

hand van beoordelingen van de verrichte werkzaamheden. De opbrengsten van diensten worden verantwoord in

het jaar waarin zij zijn verricht.

Overige kosten

De kosten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben.

Saldo dotaties aan de voorziening voor �nanciele vaste activa

Voor oninbaarheid van leningen wordt een voorziening gevormd. Toevoegingen aan deze voorziening komen ten

laste van het resultaat.

Rentelasten

Rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de e�ectieve rentevoet van de betre�ende

passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op

de ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van de e�ectieve rente worden meegenomen.

Belastingen

De belastingen over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst- en

verliesrekening, rekening houdend met �scaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren (voor zover niet

opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-

aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de latente

belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.
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De vennootschap is met ingang van 1 januari 2016 op grond van de 'Wet modernisering Vpb-plicht

overheidsondernemingen' belastingplichtig geworden voor de Vennootschapsbelasting (Vpb). 

Toelichting op de geconsolideerde balans

Participaties en leningen

    31 december 

2021

  31 december 

2020

         

Participaties 556.737    698.000   

Leningen u/g 3.233.164    2.820.405   

    3.789.901    3.518.405 

1. Participaties

De benaderde marktwaarde van de participaties bedroeg ultimo 2021 € 0,9 miljoen (2020: € 0,7 miljoen).

      31 december 

2021

  31 december 

2020

           

  Saldo per 1 januari    698.000     940.000 

Bij: Nieuwe participaties -   -  

      -   -

Bij: Uitbreiding participaties -   -  

      -   -

Af: Faillissementen / liquidaties  290.000    -  

       290.000    -

       408.000     940.000 

Af: Voorziening    ‑148.737     242.000 

  Saldo per 31 december    556.737     698.000 

Bedragen in euro

Financiële vaste activa

https://publicatiesmkbfonds.sites.kirra.nl/rapporten/jaarverslag-2021/jaarrekening/toelichting-op-de-geconsolideerde-balans?toc_resource=component%3E%3D%3C55.1
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2. Leningen u/g

Dit betre�en achtergestelde leningen aan Drentse bedrijven. 

    31 december 

2021

  31 december 

2020

         

Saldo per 1 januari   2.820.405    3.703.986 

Bij: Nieuwe leningen 1.270.000    200.000   

Bij: Uitbreiding leningen participaties 90.000    100.000   

Bij: Mutatie saldo bijgeschreven rente 46.937    43.047   

    1.406.937    343.047 

Af: Ontvangen a�ossingen 854.475    564.445   

Af: Faillissementen / liquidaties 797.178    403.531   

Af: Conversie -   -  

    1.651.653    967.976 

         

Saldo per 31 december   2.575.689    3.079.057 

Af: Voorziening   ‑657.475    258.652 

    3.233.164    2.820.405 

De gemiddelde looptijd van een lening bedraagt bij aangaan van de �nancieringsovereenkomst zes jaar waarvan

één jaar a�ossingsvrij. De gemiddelde rentepercentages ligt op 9% mede op basis van toetsing aan Europese

regelgeving.

Bij converteerbare leningen kan onder voorwaarden (bij achterstanden in rente- en a�ossingsverplichtingen of

anderszins) worden geconverteerd in aandelenkapitaal op basis van nominale waarde, actuele waarde, op basis

van een vooraf bepaald bedrag per aandeel/totaal of op basis van een nog te bepalen bedrag per aandeel. Bij geen

van de converteerbare leningen wordt per balansdatum voldaan aan de conversievoorwaarden.

Het verloop van de voorziening op de participaties en leningen was als volgt:
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    31 december 

2021

  31 december 

2020

         

Saldo per 1 januari   1.521.257    1.020.605 

Bij: Dotatie t.l.v. resultaat i.v.m. 

waardeveranderingen

‑806.212    500.652   

Bij: Mutatie faillissementen voorgaande 

boekjaren

    -  

    ‑806.212    500.652 

         

Voorziening per 31 december   715.045    1.521.257 

In de waardering van de leningen zit een onzekerheid betre�ende een lopende rechtszaak tegen een portefeuillebedrijf, waarvan

ten tijde van het opstellen van de jaarrekening de uitkomst nog onbekend is.

3. Liquide middelen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vennootschap.

    31 december 

2021

  31 december 

2020

         

RC Rabobank Drentse Holding 3.575.408    4.196.840   

RC Rabobank Ontwikkelfonds 336.215    628.473   

RC Rabobank Innovatiefonds 251.570    176.110   

    4.163.193    5.001.423 

4. Overige vorderingen

    31 december 2021   31 december 2020

         

Overige vorderingen 22.264    -  

    22.264     

Vlottende activa

5. Groepsvermogen

Voor een toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de enkelvoudige balans.
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6. Kortlopende schulden

Alle vorderingen/schulden hebben een looptijd korter dan een jaar.

    31 december 

2021

  31 december 

2020

         

Crediteuren 143.500    155.908   

Overige schulden 19.481    17.047   

    162.981    172.955 

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Beheervergoeding

Met N.V. NOM is een beheervergoeding overeengekomen voor de duur van 15 jaar (tot en met 31 december 2029).

De restantverplichting op balansdatum bedraagt ca. € 4,2 miljoen, waarvan € 0,5 miljoen betrekking heeft op het

volgende boekjaar.

Stortingsverplichtingen

Ultimo 2021 is er een bedrag van € 1,0 miljoen aan stortingsverplichtingen gecommitteerd die na 31 december

2021 zal worden uitgekeerd voor verstrekte leningen en participaties.

Callopties

Het MKB Fonds Drenthe heeft meerdere callopties verkregen als zekerheid op verstrekte leningen die in

vastgestelde situaties uitgeoefend kunnen worden.

Fiscaal verrekenbare verliezen

Van de niet gewaardeerde verrekenbare tijdelijke verschillen en compensabele verliezen per 31 december

2021 ten bedrage van € 4.491.147 is het (nog) niet waarschijnlijk dat toekomstige �scale winst beschikbaar komt ter

compensatie of dat  verrekeningsmogelijkheden kunnen worden benut.

Drentse Holding heeft met haar dochterondernemingen een �scale eenheid gevormd. Drentse Holding rekent de

vennootschapsbelasting niet aan haar individuele dochterondernemingen door.

https://publicatiesmkbfonds.sites.kirra.nl/rapporten/jaarverslag-2021/jaarrekening/niet-in-de-balans-opgenomen-activa-en-verplichtingen?toc_resource=component%3E%3D%3C69.1
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Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening

7. Rente- en provisiebaten

    2021   2020

         

Rente leningen u/g 338.295    352.971   

Provisiebaten -   -  

    338.295    352.971 

8. Opbrengst participaties

    2021   2020

         

Opbrengst participaties -   1.724   

    -   1.724 

9. Voorziening voor �nanciële vaste activa

    2021   2020

         

Dotatie voorziening (i.v.m 

waardeveranderingen)

‑806.212   500.652  

Faillissementen/liquidaties 1.087.178   403.531  

    280.966   904.183

Bedragen in euro

Kosten

https://publicatiesmkbfonds.sites.kirra.nl/rapporten/jaarverslag-2021/jaarrekening/toelichting-op-de-geconsolideerde-winst--en-verliesrekening?toc_resource=component%3E%3D%3C73.1


28

10. Overige bedrijfskosten

De kosten zijn inclusief het van toepassing zijnde bedrag aan BTW.

    2021   2020

         

         

Doorbelaste beheervergoeding NV NOM 477.049    517.827   

Commissarissenbeloningen 22.367    30.852   

IC Beloningen 15.315    16.335   

Accountantskosten 22.165    14.550   

Overige beheerskosten 54.929    18.763   

    591.825    598.327 

10. Belastingen

    2021   2020

         

         

Resultaat vóór belastingen ‑534.496   ‑1.147.815  

Latente vennootschapsbelasting -   -  

Acute vennootschapsbelasting huidig boekjaar -   -  

Vennootschapsbelasting voorgaand boekjaar -   -  

         

Belasting over het resultaat   -   - 

Gemiddeld aantal werknemers

Gedurende het jaar 2021 waren er geen werknemers in dienst van de Drentse Holding B.V. (2020: 0).

NV NOM is statutair directeur van Drentse Holding B.V. De N.V. NOM heeft over 2021 een totaalbedrag van €

477.049 (incl. BTW) aan beheervergoeding in rekening gebracht bij de Drentse Holding B.V. Deze doorbelaste

beheervergoeding bestaat voornamelijk uit personeelskosten. De overige beheerskosten betre�en kosten derden

(o.a. marketingkosten, relatiegeschenken en juridisch advies).
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Enkelvoudige balans

    31 december 

2021

  31 december 

2020

         

ACTIVA        

Vaste activa        

         

Financiële vaste activa        

Deelnemingen (11) -   -  

    -   -

         

Vlottende activa        

Vorderingen en overlopende activa (12) 4.399.950    4.322.987   

Liquide middelen (13) 3.575.408    4.196.841   

    7.975.358    8.519.828 

         

TOTAAL ACTIVA   7.975.358    8.519.828 

         

PASSIVA        

         

Eigen vermogen        

Gestort en opgevraagd kapitaal (14) 100.000    100.000   

Agioreserve (15) 13.000.000    13.000.000   

Algemene reserve (16) ‑4.753.127    ‑3.605.312   

Onverdeeld resultaat (17) ‑534.496    ‑1.147.815   

    7.812.377    8.346.873 

         

Kortlopende schulden (18)   162.981    172.955 

         

TOTAAL PASSIVA   7.975.358    8.519.828 

Voor verwerking resultaat

Bedragen in euro

https://publicatiesmkbfonds.sites.kirra.nl/rapporten/jaarverslag-2021/jaarrekening/enkelvoudige-balans?toc_resource=component%3E%3D%3C84.1
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Enkelvoudige winst-en verliesrekening

    2021   2020

         

         

Resultaat uit deelnemingen 54.698    ‑549.920   

Overige baten en lasten ‑589.194    ‑597.895   

         

RESULTAAT VÓÓR BELASTINGEN   ‑534.496   ‑1.147.815

         

Belastingen (19)   -   -

         

RESULTAAT NA BELASTINGEN   ‑534.496   ‑1.147.815

Bedragen in euro

https://publicatiesmkbfonds.sites.kirra.nl/rapporten/jaarverslag-2021/jaarrekening/enkelvoudige-winst-en-verliesrekening?toc_resource=component%3E%3D%3C87.1
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Toelichting behorende tot de enkelvoudige jaarrekening

Algemeen

De enkelvoudige jaarrekening maakt deel uit van de jaarrekening 2021 van de onderneming. Ten aanzien van de

enkelvoudige winst- en verliesrekening van de onderneming is gebruikgemaakt van de vrijstelling ingevolge art.

2:402 BW.

Voor zover posten uit de enkelvoudige balans en enkelvoudige winst- en verliesrekening hierna niet nader zijn

toegelicht, wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening.

Vergelijking met verslaggevingsperiode

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslaggevingsperiode van een kalenderjaar.

Algemene grondslagen

Financiële vaste activa

De deelnemingen die 100% worden geconsolideerd in de enkelvoudige jaarrekening worden tegen netto-

vermogenswaarde gewaardeerd.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

De grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gelijk aan die voor de

geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening.

Resultaat deelnemingen

Het aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel van de

onderneming in de resultaten van deze deelnemingen.

https://publicatiesmkbfonds.sites.kirra.nl/rapporten/jaarverslag-2021/jaarrekening/toelichting-behorende-tot-de-enkelvoudige-jaarrekening?toc_resource=component%3E%3D%3C90.1


32

Toelichting op de enkelvoudige balans

11. Deelnemingen

De deelnemingen in Drents Ontwikkelfonds B.V. en Drents Innovatiefonds B.V. worden gewaardeerd tegen netto

vermogenswaarde.

    31 december 

2021

  31 december 

2020

         

Saldo per 1 januari   -   -

Resultaat deelnemingen 54.698    ‑549.920   

Voorziening deelnemingen ‑54.698    549.920   

    -   -

Saldo per 31 december   -   -

12. Vorderingen en overlopende activa

    31 december 

2021

  31 december 

2020

         

Vordering op Drents Innovatiefonds 1.000.000    1.000.000   

Vordering op Drents Ontwikkelfonds 4.889.084    4.889.084   

Overige vorderingen 22.264    -  

    5.911.348    5.889.084 

Af: Voorziening obv resultaat deelneming 1.511.398    1.566.097   

    1.511.398    1.566.097 

    4.399.950    4.322.987 

13. Liquide middelen

    31 december 

2021

  31 december 

2020

         

RC Rabobank Drentse Holding 3.575.408    4.196.841   

    3.575.408    4.196.841 

14. Gestort en opgevraagd kapitaal

    31 december 

2021

  31 december 

2020

         

Gestort aandelenkapitaal Drentse Holding   100.000   100.000

https://publicatiesmkbfonds.sites.kirra.nl/rapporten/jaarverslag-2021/jaarrekening/toelichting-op-de-enkelvoudige-balans?toc_resource=component%3E%3D%3C97.1
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15. Agioreserve

    31 december 

2021

  31 december 

2020

         

Agioreserve   13.000.000    13.000.000 

16. Algemene reserve

    31 december 

2021

  31 december 

2019

         

Saldo per 1 januari   ‑3.605.312   ‑3.151.768

Bij: Winstbestemming: resultaat voorgaand jaar ‑1.147.815   ‑453.544  

    ‑1.147.815   ‑453.544

Saldo per 31 december   ‑4.753.127   ‑3.605.312

17. Onverdeeld resultaat

    31 december 

2021

  31 december 

2020

         

Saldo per 1 januari   ‑1.147.815   ‑453.544

Af: Winstbestemming 1.147.815   453.544  

Bij: Resultaat boekjaar ‑534.496   ‑1.147.815  

    613.319   ‑694.271

Saldo per 31 december   ‑534.496   ‑1.147.815

Het aandelenkapitaal van de Drentse Holding B.V. bestaat uit 100 gewone aandelen met een omvang van € 1.000.

Resultaatbestemming voorgaand boekjaar

In de Algemene vergadering van Aandeelhouders d.d. 15 april 2021 is de jaarrekening voorgaand boekjaar

vastgesteld en is besloten om het verlies ad. € 1.147.815 te onttrekken uit de algemene reserve.

Voorstel resultaatbestemming

De directie stelt voor om het verlies ad € 534.496 uit de algemene reserves te onttrekken.



34

18. Kortlopende schulden

    31 december 

2021

  31 december 

2020

         

Crediteuren 143.500    155.908   

Overige schulden 19.481    17.047   

    162.981    172.955 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Beheervergoeding

Met N.V. NOM is een beheervergoeding overeengekomen voor de duur van 15 jaar. De restantverplichting op

balansdatum bedraagt ca. € 4,2 miljoen, waarvan € 0,5 miljoen betrekking heeft op het volgende boekjaar.

Stortingsverplichting

Ultimo 2021 is er geen bedrag aan stortingsverplichtingen gecommitteerd.

403-verklaring

Inzake alle 100% geconsolideerde deelnemingen is een 403-verklaring afgegeven (artikel 2:403 van het Burgerlijk

Wetboek). Hiermee is de Drents Holding B.V. hoofdelijk aansprakelijk voor alle openstaande en latere schulden uit

rechtsverhoudingen aangegaan door de dochters Drents Innovatiefonds B.V. en Drents Ontwikkelfonds B.V.

Fiscale eenheid

De Drentse Holding B.V. vormt een �scale eenheid met de dochters Drents Innovatiefonds B.V. en Drents

Ontwikkelfonds B.V. De Drentse Holding is daarom hoofdelijk aansprakelijk voor belastingschulden van de �scale

eenheid als geheel.

Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening

19. Belastingen

Voor een toelichting op de belastingen wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde winst- en

verliesrekening.

https://publicatiesmkbfonds.sites.kirra.nl/rapporten/jaarverslag-2021/jaarrekening/toelichting-op-de-enkelvoudige-winst--en-verliesrekening?toc_resource=component%3E%3D%3C112.1
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Gemiddeld aantal werknemers

Gedurende het jaar 2021 waren er geen werknemers in dienst van de Drentse Holding B.V. (2020: 0).

Het resultaat uit deelnemingen betreft het saldo van de resultaten van Drents Ontwikkelfonds B.V. en Drents

Innovatiefonds B.V.

Assen, 15 maart 2022

Directie                                                              

Geert Buiter                                                   

(namens N.V. NOM)                                       

Raad van Commissarissen 

Roelie Lubbers-Hilbrands (voorzitter)

Haskia Kramer

Jan Brink
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05 Overige gegevens
 

https://publicatiesmkbfonds.sites.kirra.nl/rapporten/jaarverslag-2021/overige-gegevens?toc_resource=component%3E%3D%3C117.1
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Overige gegevens

Statutaire regeling inzake de winstbestemming

In artikel 27 van de statuten is bepaald dat de algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die

door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van de uitkeringen. De houders van de

preferente aandelen hebben recht op een dividenduitkering voor zover het eigen vermogen groter is dan de

reserves die krachtens de wet en de statuten moet worden aangehouden.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de aandeelhouders van Drentse Holding B.V.

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021

Ons oordeel

Wij hebben de geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekening 2021 van Drentse Holding B.V. te Groningen

gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de

samenstelling van het vermogen van Drentse Holding B.V. per 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

De jaarrekening bestaat uit:

1. Verslag van de Raad van Commissarissen;

2. Verslag van de directie;

3. De geconsolideerde balans per 31 december 2021;

4. De geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2021;

5. De toelichting behorende tot de geconsolideerde jaarrekening 2021;

6. De toelichting op de geconsolideerde balans;

7. De niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen;

8. De toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening;

9. De enkelvoudige balans per 31 december 2021;

10. De enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2021;

11. De toelichting behorende tot de enkelvoudige jaarrekening 2021;

12. De toelichting op de enkelvoudige balans;

13. De toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening; en

14. De overige gegevens.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse

controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze

verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

https://publicatiesmkbfonds.sites.kirra.nl/rapporten/jaarverslag-2021/overige-gegevens/overige-gegevens?toc_resource=component%3E%3D%3C118.1
https://publicatiesmkbfonds.sites.kirra.nl/rapporten/jaarverslag-2021/overige-gegevens/controleverklaring-van-de-onafhankelijke-accountant?toc_resource=component%3E%3D%3C120.1
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Wij zijn onafhankelijk van Drentse Holding B.V. zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de

Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de

opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags-

en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- Met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;

- Alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist voor het bestuursverslag en de overige

gegevens.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de

jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse Standaard

720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag en de overige gegevens in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming

met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het

bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van

materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar

werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de

jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de

vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische

alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de

onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee

voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is

dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
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Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden

verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die

gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze

controlewerkzaamheden en de evaluatie van het e�ect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele

oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften

en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- Het identi�ceren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als

gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en

het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico

dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van

samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd

voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

- Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet

als doel om een oordeel uit te spreken over de e�ectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;

- Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor �nanciële verslaggeving en het evalueren

van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

- Het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op

basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor

gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij

concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze

controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen

inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie

die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen

er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;

- Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen;

en

- Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte en timing

van de controle en over de signi�cante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder

eventuele signi�cante tekortkomingen in de interne beheersing.

Groningen, 21 maart 2022

Baker Tilly (Netherlands) N.V.

Was getekend

D.E. Engwerda RA
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Pro�elschets Raad van Commissarissen

Mw. drs. Roelie Lubbers-Hilbrands RA (voorzitter)

Mevrouw Lubbers-Hilbrands is geboren en getogen in Drenthe. Na haar opleiding tot Registeraccountant aan de

Nivra Universiteit Nyenrode heeft zij bij diverse accountantsorganisaties gewerkt. Laatstelijk (tot november 2018)

als partner bij Deloitte Accountants. Zij richt zich momenteel op adviesopdrachten op met name �nancieel en

strategisch gebied en op toezichthoudende functies. Zij is toezichthouder bij:

Mevrouw Lubbers is verder maatschappelijk actief als voorzitter van De Gouden Pijl, Penningmeester Stichting

Huus van de Taol/Het Drentse Boek, Penningmeester Stichting Land Art Contemporary en Voorzitter Stichting

Plaatselijk Comité Zuidenveld Sleen. 

Mw. Haskia Kramer

Mevrouw Kramer heeft een ruime ervaring in de Toerisme & Hospitality branche. Zij is ruim 32 jaar als

Commercieel Directeur en eigenaar betrokken geweest bij Internoord Reizen. Daarnaast is zij mede-oprichter en -

initiatiefnemer van TravelNoord en is zij co-founder van Groningen Connect B.V.. Middels haar eigen onderneming

Haskia! is zij op dit moment community manager bij Generation Hospitality van Noorderpoort.

Daarnaast is mevrouw Kramer bestuurslid bij de Vereniging van Handelaren Noord-Nederland en GRQ Business

Network.

Dhr. drs. Jan Brink

Na diverse managementfuncties als partner bij PricewaterhouseCoopers (voorloper van PwC) en

directeur/bestuurder bij de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland B.V., heeft de heer Brink in 2014 Paarse Kroko B.V.

opgericht. Na overdracht van de meerderheid van de aandelen, richt hij zich tegenwoordig als eigenaar van Almare

Consultancy B.V. met name op toezichthoudende functies en commissariaten. Vanuit deze onderneming verricht hij

toezichthoudende taken bij de Maan Group, Veldkamp (tot 2021) en Gebuwin.

Hij doceert parttime de vakken Management & Organisatie en Finance aan de Hogeschool Utrecht, Institute for

FInance & Accounting en Bedrijfskunde.

Daarnaast was de heer Brink tot 2018 bestuurder bij het Van Reekum Participatie Fonds (Remeha), tot 2014

onafhankelijk voorzitter Stichting Administratiekantoor (STAK) Pepscan Holding N.V. en is hij jurylid geweest bij de

verkiezing “Beste Familiebedrijf van Nederland”.

DLE Natura Uitvaartverzekeringen N.V. te Emmen (lid RvC)

Stichting RTV Drenthe en Stichting Mediareclame Drenthe (lid RvT)

Cogas Holding N.V. (lid RvC, voorzitter auditcommissie)

Stichting Interzorg Noord-Nederland (lid RvC en lid auditcommissie)

Countus Accountants + Adviseurs B.V. (lid RvT, lid commissie kwaliteit, voorzitter auditcommissie)

Euroterminal Emmen Coevorden Hardenberg (Lid RvC)

https://publicatiesmkbfonds.sites.kirra.nl/rapporten/jaarverslag-2021/profielschets-raad-van-commissarissen/profielschets-raad-van-commissarissen?toc_resource=component%3E%3D%3C128.1
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Pro�elschets Investeringscomité

Mw. mr. Cathalijne Elings

Na haar studie �scaal recht heeft mevrouw Elings diverse adviseurs-, management- en directiefuncties vervuld bij

zowel Coopers&Lybrand (voorloper van PwC) als ING. Tevens is zij Commercieel Directeur geweest van Dierenpark

Emmen. Mevrouw Elings heeft ervaring als toezichthouder. Tegenwoordig is zij werkzaam als coach, trainer en

consultant via Da’s Typisch B.V. Voorts is zij voorzitter van het bestuur van Stichting erven A. de Jager en bestuurslid

van de Stichting aandelen Libau (NNZ te Groningen).

Dhr. Migchiel van der Zee

De heer Van der Zee heeft diverse management- en directiefuncties vervuld binnen Rabobank en Friesland Bank.

Daarna was hij partner bij Trilogica Bedrijfsadvies als zelfstandig adviseur en interim manager. Voorts was hij als

directielid en aandeelhouder betrokken bij Vorm Martini en Zwartwoud Groningen (tot november 2013). Laatstelijk

was hij medeaandeelhouder van Netzodruk Groningen BV, tot november 2018. De heer Van der Zee is o.a. lid van

het Bestuur van Ondernemingsfonds Groningen “Het Fonds” geweest tot september 2015 alsmede gedurende 9

jaar lid van het Dagelijks Bestuur van de Commercieele Club Groningen tot maart 2013.

Dhr. Rudi Kleinhuis

De heer Kleinhuis  is na de opleiding tot registeraccountant, 28 jaar bij KPMG werkzaam geweest, in zijn laatste

functie als audit partner. Sinds 2014 vervult hij (�nanciële) directiefuncties; thans als Group Director van Solidus

Solutions Holding. Daarnaast heeft hij diverse toezichthoudende functies vervuld; op dit moment als

commissaris/voorzitter van de auditcommissie Woonservice Westerbork. Voorts is hij penningmeester bij de Maria

Elisabeth Linho�stichting en voorzitter van de Investeringscommissie van het Groeifonds van Economic Board

Groningen.

https://publicatiesmkbfonds.sites.kirra.nl/rapporten/jaarverslag-2021/profielschets-investeringscomite/profielschets-investeringscomite?toc_resource=component%3E%3D%3C131.1
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Bijlage 1 Participaties en leningen

Participaties en leningen tabel

        Sinds #
Naam en

vestigingsplaats
Aard van het bedrijf %

Aantal

FTE

2019 1

AAH Investments

B.V.

Meppel

Achtergestelde lening

en aandelenkapitaal

MyDataFactory maakt en

biedt softwareoplossingen aan voor

grote ondernemingen, waarbij

productiedata wordt opgeschoond en

wordt verrijkt met informatie. 

www.MyDataFactory.com 

15,1 21,4

2018 2

Beheermaatschappij

Weerman B.V. -

Metaalindustrie

Waelbers B.V.,

Ruinerwold/Stuifzand

Achtergestelde lening

Ontwikkeling en productie van

hoogwaardige metaalproducten

www.waelbers.com
  31,1

2017 3

BoJoYa B.V.,

Odoorn

Achtergestelde lening

Het exploiteren van een kleinschalige

zorgvoorziening voor mensen met een

verstandelijke handicap

www.lubbelinkhof-odoorn.nl

  13,5

2019 4

Campooz Group B.V.,

Assen

Achtergestelde lening

en aandelenkapitaal

Het ontwikkelen en verkopen van

vouwwagens en luifels.

www.campooz.com

27,6 13,7

2015 5

Corjoh B.V.,

Assen

Achtergestelde lening

Exploitatie van een

pannenkoekenrestaurant

www.pannenkoekenschipassen.nl
  2

2021 6

Dijkmeer Holding

B.V. 

Emmen

Achtergestelde lening

Het opvangen van kinderen van 8

weken tot 13 jaar oud. Dat betreft

kinderopvang (KDV), buitenschoolse

opvang (BSO) en voorschool (de

voormalige peuterspeelzaal). 

https://www.kdvmeerdijk.nl

  15,0

2021 7

Ferr Tech B.V.,

Meppel

Achtergestelde lening

Produceren en verkopen van Ferrsol

voor het zuiveren van afvalwater. 

www.ferr-tech.com 

  7,4

https://publicatiesmkbfonds.sites.kirra.nl/rapporten/jaarverslag-2021/bijlagen/bijlage-1-participaties-en-leningen?toc_resource=component%3E%3D%3C135.1
http://www.mydatafactory.com/
http://www.waelbers.com/
http://www.lubbelinkhof-odoorn.nl/
http://www.campooz.com/
http://www.pannenkoekenschipassen.nl/
https://www.kdvmeerdijk.nl/
http://www.ferr-tech.com/
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        Sinds #
Naam en

vestigingsplaats
Aard van het bedrijf %

Aantal

FTE

2018 8

Goedemorgen

Holding B.V.,

Paterswolde

Achtergestelde lening

Het realiseren van kleinschalige

woonhuizen voor ouderen met

dementie 

www.goedemorgen.nl 

  16,6

2015 9

GuArt Systems B.V.,

Meppel

Achtergestelde lening

 

Innovatieve beveiliger van

kunstobjecten

www.art-shield.nl  
  0

2018 10

Hulsebosch

Machines B.V.

Tynaarlo

Achtergestelde lening

Het inkopen van oude machines om ze

te repareren waarna ze weer

doorverkocht kunnen worden

www.hulseboschvof.nl

  7

2021 11

Hydrobag Holding

B.V.

Emmer-Compascuum

Achtergestelde lening

Produceren en verkopen van

warmtebatterijen

www.hydrobag.nl

  6,2

2015 12

I-Beheer Groep B.V.,

Coevorden

Achtergestelde lening

ICT dienstverlening

www.i-beheer.nl   8,6

2019 13

Lido Drenthe B.V. 

Hoogeveen

Achtergestelde lening

Het exploiteren van een dagrecreatie

in de vorm van een strand, duikschool,

(outdoor)�tness, multifunctioneel

activiteitenterrein, am�theater en BBQ

plekken.

www.strandnijstad.nl

  0

2018 14

MedhemScience

B.V.,

Emmen

Achtergestelde lening

Het produceren en verkopen van

medische apparaten 

www.medhemscience.com
  4,6

2019 15

Melenhorst V.O.F.   

Erica

Achtergestelde lening

Het kweken, veredelen en verkopen

van Alstroemeria's. 

www.kwekerijmelenhorst.nl

  17

http://www.goedemorgen.nl/
http://www.art-shield.nl/
http://www.hulseboschvof.nl/
http://www.hydrobag.nl/
http://www.i-beheer.nl/
http://www.strandnijstad.nl/
http://www.medhemscience.com/
http://www.kwekerijmelenhorst.nl/
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        Sinds #
Naam en

vestigingsplaats
Aard van het bedrijf %

Aantal

FTE

2017 16

More Services B.V.,

Hoogeveen

Achtergestelde lening

Het onderhouden van rotating

equipment en bout-verbindingen in

met name windturbines, masten,

boortoren e.d.

www.xenergy-services.com

  15

2015 17

QR LOG Systems

B.V.,

Meppel

Achtergestelde lening

Verkoop van QR Logsystemen ten

behoeve van het loggen van

brandwering in bouwconstructies

www.qrlog.nl

  1

2018 19

Riantina BV

(Greenwall B.V.),

Beilen

Achtergestelde lening

Het maken van duurzame

erfafscheidingen die tot doel hebben

de gebruiker rust en privacy te geven

www.greenwall.nl

  3

2020 20

SPIC Facilities B.V.

(Senbis Polymer

Innovations B.V.)

Emmen

Achtergestelde

Lening

Het onderzoeken en ontwikkelen van

nieuwe kunststof toepassingen

waaronder polymere vezels en haren,

alsmede het produceren daarvan, het

participeren in kenniscirculatie op het

gebied van polymeren en het initiëren

van innovatieve projecten.

www.senbis.com

  10,5

2021 21

STARil B.V.,

Assen

Achtergestelde lening

Verkopen van luchtreinigers

www.staril.eu
  1

2017 22

Terra Carta Beheer

B.V.,

Hoogeveen

Achtergestelde lening

 

Het adviseren op het gebeid van

kabel- en leidingopsporingsonderzoek.

www.terracarta.nl
  38,9

2021 23

Tiny Parks Drenthe

B.V.,

Utrecht

/Hoogersmilde

Achtergestelde lening

Exploitatie van tiny houses.

https://www.tinyparks.nl/tinyparks-

reeenwissel/ 

  3

http://www.xenergy-services.com/
http://www.qrlog.nl/
http://www.greenwall.nl/
https://www.senbis.com/
http://www.staril.eu/
http://www.terracarta.nl/
https://www.tinyparks.nl/tinyparks-reeenwissel/
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        Sinds #
Naam en

vestigingsplaats
Aard van het bedrijf %

Aantal

FTE

2016 24

Tool-Tech Holding

B.V.,

Emmen

Achtergestelde lening

 

Ontwerp en productie van matrijzen

ten behoeve van kunststo�ndustrie

www.toolingholland.nl
  56

2018 25

Tralaluna Casita on

Wheels B.V.,

Mantinge

Achtergestelde lening

Het exploiteren van een

recreatiebedrijf

www.tralaluna.nl
  3,2

2019 26

Urban Jump B.V. 

Emmen

Achtergestelde lening

Het exploiteren van een

trampolinepark, met verschillende

area's en een indoorspeeltuin.

www.urbanjump.nl

  1,5

2015 27

Watter Holding B.V.,

Assen

Achtergestelde lening

Ontwikkeling, productie en levering

van duurzame (niet chemische)

desinfecteringsmachines t.b.v.

oppervlaktes, ruimtes, voedsel en

water

www.watter.nl

  10

2020 28

Wadudu Holding

B.V.

Beilen

Achtergestelde

Lening

Het houden van insecten, het opfokken

van insecten en het vermeerderen van

insecten, inkoop en verkoop van

insecten en insect gerelateerde

producten.

www.wadudu.eu

  15

http://www.toolingholland.nl/
http://www.tralaluna.nl/
http://www.urbanjump.nl/
http://www.watter.nl/
http://www.wadudu.eu/

