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Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden auteur(s), redactie en uitgever geen  

aansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen informatie houden zij zich gaarne aanbevolen. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of  

openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder toestemming van de VVCM.

If a picture paints a thousand words...
(David Gates, 1971)

Het boek dat u nu in uw handen hebt, bevat meer dan duizend woorden. Want bij het omvatten van 25 jaar 
VVCM kom je woorden te kort. Daarom hebben wij een verzameling gemaakt van foto’s, die de geschiedenis 
van de VVCM weergeven. Geclusterd in een tijdbalk, met onder de streep het macroperspectief van wat er in 
de afgelopen kwart eeuw is gebeurd op politiek, economisch en maatschappelijk terrein. 

Ook krijgt u een caleidoscopisch beeld van alle covers van 25 jaargangen van De Credit Manager en last but 
not least een overzicht van alle bestuursleden, die zich kort of lang hebben ingezet voor de VVCM en de 
vereniging hebben gemaakt tot wat die nu is.

Sommige foto’s moesten we inscannen en daardoor zijn ze wat minder van kwaliteit dan andere. Andere 
kwamen uit een rijk gevuld digitaal fotoarchief.

Foto’s die meer dan duizend woorden vertellen. Velen van u zullen zichzelf herkennen en terugdenken aan 
de tijd waarin de foto is genomen. Maximaal 25 jaar geleden. Toen je nog geen mobiele telefoon had met een 
camera. Toen je nog geen selfies kon maken. 

Alle foto’s zijn een spiegel van mensen en van een tijdperk. Zij vormen een spiegel van de ontwikkeling van 
de VVCM. Kijk er eens in en vergelijk dan toen en nu.

Terugkijken met herinneringen aan vergaderingen, bijeenkomsten, golfdagen en lustrumvieringen. Leden, 
bestuursleden en gastsprekers, toen ze jaren jonger waren. Maken 25 jaar een verschil? Vast en zeker.  
Maar wat steeds opvalt, is de ferme intentie van al die mensen om bij te dragen aan het goede imago van de 
credit manager en van de vereniging waarvan elke credit manager lid moet zijn. Soms serieus kijkend, dan 
weer met een gulle lach. En vaak terecht trots vanwege de zo juist behaalde titel van Certified Credit Manager.

Geniet van de herinnering, die de weg wijst naar uw toekomst.

Martin van der Hoek
Voorzitter van de Vereniging Voor Credit Management 
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januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december

JaaroverzichT 1990
1 januari  Tweehonderdduizend West- en Oost-Duitsers vieren 

nieuwjaar bij de Brandenburger Tor
11 februari Vrijlating van Zuid-Afrikaanse activist en ANC-leider 

Nelson Mandela
21 maart Namibië wordt na 75 jaar onafhankelijk van Zuid-Afrika
24 april Lancering van de ruimtetelescoop Hubble vanaf Cape 

Canaveral
29 mei Boris Jeltsin verkozen tot de nieuwe president van  

de republiek Rusland
16 juni Belgische frank gekoppeld aan de Duitse mark

1 juli Start economische en monetaire unie tussen  
West- en Oost-Duitsland 

2 augustus  Invasie van Iraakse troepen in Koeweit
2 september Verdrag inzake de Rechten van het Kind wordt van kracht
8 oktober Britse pond sterling treedt toe tot het Europees Monetair 

Stelsel
9 november Amerikaanse president George Bush stuurt  

150.000 extra soldaten naar de Perzische Golf
1 december Afschaffing van het systeem van Apartheid in  

Zuid-Afrika

GrooTsTe hiT
Sinéad O’Connor - Nothing compares 2 U

BesT verkochTe Boek
Schoftentuig (Wim de Bie)

PoPulairsTe film
Pretty Woman

hooGTePunTen vvcm
●● 20 maart 1990. Oprichting VVCM bij het Kurhaus in Den Haag met als gastspreker mr. C.J.A. van 

Lede, Voorzitter VNO. Het verenigingsschip, dat onder onafhankelijke vlag vaart, wordt te water 
gelaten. De basis is de Database, waarmee vervolgens vorm gegeven kan worden aan Educatie, 
Netwerk en Magazine, met als coördinerend geheel het Secretariaat

●● Er vinden 2 ALV’s plaats, in Veenendaal en bij Slot Zeist
●● De vereniging telt dit eerste jaar al bijna 250 leden
●● Er worden 9 regio’s bepaald, waar lunchbijeenkomsten plaats zullen gaan vinden
●● Er vinden 4 regiobijeenkomsten plaats, 1 in Rotterdam, 1 in Arnhem en 2x in Amsterdam 
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januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december

JaaroverzichT 1991
16 januari  Begin eerste Golfoorlog (Operatie Desert Storm) 
27 februari Bevrijding van Koeweit en wapenstilstand; Irak moet 

ontwapenen
31 maart Einde Warschaupact
1 april Syrische president Assad herkozen voor een termijn van 

zeven jaar
21 mei Rajiv Gandhi komt op 46-jarige leeftijd door een 

bomaanslag om het leven
12 juni Boris Jeltsin verkozen als president van Rusland

31 juli George H.W. Bush en Michail Gorbatsjov tekenen de 
Strategic Arms Reduction Treaty (START)

20 augustus  Start ineenstorting Sovjet-Unie
28 september Miles Davis overlijdt aan een hartaanval
27 oktober Eerste vrije parlementsverkiezingen in Polen
7 november In Koeweit wordt de laatste oliebrand geblust
26 december Sovjet-Unie houdt officieel op te bestaan

GrooTsTe hiT
Bryan Adams - 
(Everything I do) I do it for you

BesT verkochTe Boek
Vals licht ( Joost Zwagerman)

PoPulairsTe film
Robin Hood: Prince of Thieves

hooGTePunTen vvcm
●● Er worden vijf regiobijeenkomsten georganiseerd; één in Roermond, bij Hotel Wilhelmina in Venlo, 

bij Postiljon Hotel in Arnhem, in Breda en bij S.O.V. in Utrecht
●● De eerste ALV vindt plaats in Hotel Klein Zwitserland in Heelsum
●● De tweede ALV wordt bij Hotel Jan Tabak in Bussum gehouden, met als gastsprekers 
●● de heer H.H.M. Groen, Voorzitter van de Raad van Bestuur NCM en mevrouw  

mr. Y.C.M.T. van Rooy, Staatssecretaris van Economische Zaken
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januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december

JaaroverzichT 1992
2 januari  Servië en Kroatië sluiten een wapenstilstand
7 februari Ondertekening Verdrag van Maastricht door lidstaten 

Europese Unie
18 maart Microsoft brengt Windows 3.1 uit
12 april Euro Disney opent zijn deuren
2 mei Ondertekening verdrag tot oprichting Europese 

Economische Ruimte
17 juni Rusland en VS tekenen akkoord over wapenreductie 

(START II)

25 juli Olympische Zomerspelen 1992 openen in Barcelona
24 augustus  Orkaan Andrew richt grote verwoestingen aan in Miami 
16 september Zwarte Woensdag: Britse pond sterling en Italiaanse lire 

worden uit de ERM gegooid
4 oktober Vliegtuig van El Al stort neer in de Amsterdamse wijk 

Bijlmermeer
3 november Bill Clinton verslaat George H.W. Bush bij de 

presidentsverkiezingen in de VS
3 december Eerste sms over het Vodafone-gsm-netwerk in het 

Verenigd Koninkrijk

GrooTsTe hiT
Guns N’ Roses - 
Knockin’ On Heaven’s Door

BesT verkochTe Boek
Wilde Zwanen ( Jung Chang)

PoPulairsTe film
The Bodyguard

hooGTePunTen vvcm
●● ALV aan boord van de raderboot Mississippi Queen in Tiel
●● ALV bij Hotel Oud-London in Zeist
●● VVCM organiseert een studiemiddag met als thema Incasso in Europa
●● Studiemiddag in de Floriade in Zoetermeer
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januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december

JaaroverzichT 1993
20 januari  Bill Clinton volgt George H.W. Bush op als Amerikaanse 

president 
26 februari Bomaanslag op World Trade Center in New York 
22 maart Intel brengt de eerste Pentium-chip (80586) uit
22 april Eerste browser voor het World Wide Web komt uit: 

Mosaic versie 1.0
1 mei XS4ALL begint als eerste ISP voor particulieren in 

Nederland
25 juni Kim Campbell wordt de eerste vrouwelijke premier van 

Canada 

25 juli Miguel Indurain wint tachtigste editie van 
 de Ronde van Frankrijk
9 augustus  Inauguratie van Albert, de broer van de overleden 

Belgische koning Boudewijn
13 september Yitzchak Rabin en Yasser Arafat sluiten vredesakkoord  

in Washington 
2 oktober RTL 5 begint met uitzendingen
1 november Verdrag van Maastricht treedt in werking; officiële 

oprichting Europese Unie
22 december De Aboriginals krijgen grondrechten

GrooTsTe hiT
René Klijn - Mr. Blue

BesT verkochTe Boek
Eerst de man, dan de bal (Youp van ’t Hek)

PoPulairsTe film
Jurassic Park

hooGTePunTen vvcm
●● Het secretariaat van de VVCM verhuist vanuit het gebouw van de Nederlandse Textiel Conventie in 

Veenendaal naar de Limburglaan 24b in Eindhoven
●● Eerste VVCM Golfdag bij Hooge Graven in Ommen
●● ALV bij Hotel ’t Speulderbos in Garderen met als gastspreker mevrouw Clarke-Dageville, die een 

toelichting gaf op het door haar namens de Europese Commissie opgestelde werkdocument over 
betalingstermijnen bij handelstransacties in de Europese Gemeenschap 

●● ALV bij Slot Zeist
●● Regiobijeenkomst bij NCM International
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januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december

JaaroverzichT 1994
1 januari  Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst  

(NAFTA) treedt in werking
23 februari Wapenstilstand in Bosnië tussen Servië en Kroatië
12 maart Church of England benoemt voor het eerst vrouwen  

tot priester
4 april Nelson Mandela wint algemene verkiezingen in  

Zuid-Afrika
9 mei Nelson Mandela aangesteld als eerste zwarte president 

van Zuid-Afrika

17 juni Opening WK voetbal in de Verenigde Staten
9 juli Nederlands elftal verliest in de kwartfinale met 3-2  

van Brazilië
14 augustus  Carlos de jakhals, de meest gezochte terrorist, wordt 

gearresteerd
28 september Veerboot Estonia vergaat tussen Estland en Finland in de 

Oostzee
15 oktober Irak trekt zijn troepen nabij de grens met Koeweit terug
16 november De eerste passagiers reizen door de kanaaltunnel
11 december Russische troepen vallen Tsjetsjenië binnen

GrooTsTe hiT
Marco Borsato - Dromen zijn bedrog

BesT verkochTe Boek
Indische duinen (Adriaan van Dis)

PoPulairsTe film
The Lion King

hooGTePunTen vvcm
●● Er vinden diverse regiobijeenkomsten plaats, waaronder bij HAVAM in Venlo, bij Buma-Stemra 

in Amstelveen, bij Mees & Zoonen Assurantiën in Rotterdam, bij het World Trade Centre in 
Amsterdam en bij Mobil Oil in Amsterdam

●● Algemene Ledenvergadering bij PSV Stadion inclusief rondleiding
●● Golfdag bij Hooge Graven in Ommen
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januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december

JaaroverzichT 1995
1 januari  Oostenrijk, Finland en Zweden treden toe tot de 

Europese Unie
1 februari Nederland getroffen door grote wateroverlast 
26 maart De Verdragen van Schengen worden van kracht
19 april Bij een bomaanslag in Oklahoma City komen 168 

mensen om het leven
24 mei Ajax wint de Champions League finale van AC Milan 

door een doelpunt van Patrick Kluivert
juni  Spaceshuttle Atlantis koppelt met de Russische Mir

11 juli Bosnisch-Servische troepen veroveren de moslimenclave 
Srebrenica 

24 augustus  Microsoft lanceert wereldwijd Windows 95 
1 september Veronica verlaat het publieke bestel en gaat commercieel 
10 oktober Alle Nederlandse telefoonnummers bestaan voortaan uit 

tien cijfers
4 november Premier Yitzchak Rabin vermoord door een 

extreemrechtse Israëli
14 december Ondertekening akkoorden van Dayton in Parijs; einde 

Bosnische Oorlog 

GrooTsTe hiT
Guus Meeuwis & Vagant - 
Het Is Een Nacht...(Levensecht)

BesT verkochTe Boek
Indische duinen (Adriaan van Dis)

PoPulairsTe film
GoldenEye

hooGTePunTen vvcm
●● VVCM Golfdag bij Hooge Graven in Ommen
●● Congres Credit Management in 1995 met een optreden van Emile Ratelband
●● Dirk van Dijl benoemd als eerste erelid
●● Er vinden 5 regiobijeenkomsten plaats: bij FMN Finance House in Den Bosch, bij ECT in 

Rotterdam, bij Technische Unie in Amstelveen, bij Philips Lighting in Eindhoven en bij Advocaten/
Notarissenkantoor Van Anken Knuppe Damstra in Rotterdam

●● VVCM viert haar eerste lustrum in het Promenade Hotel in Den Haag, met als gastspreker  
dr. Alexander Rinnooy Kan, voorzitter VNO-NCW 

●● Initiatief oprichting VVCM Commissie Haagse Contacten 
●● Regio E is namens de VVCM gastheer in Amsterdam voor 25 leden van de Engelse  

Zusterorganisatie ICM
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januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december

JaaroverzichT 1996
20 januari  Yasser Arafat verkozen tot president van de Palestijnse 

Autoriteit 
22 februari Start van de eerste Nederlandse zoekmachine op het 

internet: Ilse
15 maart Faillissement van vliegtuigbouwer Fokker
16 april Bomaanslag op hoofdkantoor van BASF in Arnhem
27 mei Een wapenstilstand beëindigt de eerste oorlog om 

Tsjetsjenië
1 juni  Nieuwe winkeltijdenwet wordt van kracht 
7 juli Richard Krajicek winnaar Wimbledon 

19 juli Bill Clinton opent Olympische Spelen in Atlanta in de 
Verenigde Staten

31 augustus  Einde aan de dienstplicht in Nederland
14 september Installatie nieuwe Surinaamse president Jules 

Wijdenbosch
1 oktober Uitzendingen van nieuwszender Al Jazeera gaan van start
5 november Bill Clinton verslaat Bob Dole bij de 

presidentsverkiezingen
1 december Nieuwe (post-Apartheid) grondwet ingevoerd in Zuid-

Afrika

GrooTsTe hiT
Fugees - Killing Me Softly

BesT verkochTe Boek
De celestijnse belofte ( James Redfield)

PoPulairsTe film
Independence Day

hooGTePunTen vvcm
●● Start eerste leergang Certified Credit Management (CCM)
●● European Credit Management Conference and Exhibition in Brussel
●● Regiobijeenkomsten bij Meeùs in Breda, bij krantenpapierfabriek Parenco in Renkum, bij Deurwaarders-

kantoor R.J.L. van Es in Rotterdam, bij BAC Color in Steenbergen en bij Canon Europa in Amstelveen
●● VVCM bezoekt NACM in Chicago vanwege 100-jarig bestaan
●● Golfdag VVCM bij Hooge Graven in Ommen
●● VVCM-leden maken, op uitnodiging van Stichting NInet, kennis met internet; De VVCM zal binnenkort  

op het internet te vinden zijn
●● ALV bij Mitland Hotel in Utrecht
●● De VVCM Commissie Haagse Contacten heeft haar eerste ontmoeting in Den Haag  

met twee leden van de CDA-fractie
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januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december

JaaroverzichT 1997
4 januari  Henk Angenent wint vijftiende Elfstedentocht 
19 februari Deng Xiaoping, de revolutionair van China, sterft op 

92-jarige leeftijd
16 maart Kerncentrale Dodewaard wordt buiten bedrijf gesteld
23 april Late vorst doet schade aan de fruitteelt
10 mei Koningin Beatrix stelt de Maeslantkering officieel in 

gebruik: de Deltawerken zijn voltooid
23 juni  Groot deel van Midden-Nederland wordt getroffen door 

een stroomuitval
1 juli Hongkong door Verenigd Koninkrijk overgedragen aan 

China

31 augustus  Prinses Diana (VK) komt om het leven bij een auto-
ongeval in Parijs

15 september  Oprichting van Google
12 oktober Zanger John Denver komt om het leven bij een 

vliegtuigongeval
10 november WorldCom en MCI kondigen fusie ter waarde van €28,5 

miljard aan
11 december Verdrag van Kyoto stelt richtlijnen voor de beperking van 

broeikasgassen

GrooTsTe hiT
Elton John - Candle In The Wind 1997

BesT verkochTe Boek
Het Lelietheater (Lulu Wang)

PoPulairsTe film
Bean: The Ultimate Disaster Movie

hooGTePunTen vvcm
●● Regiobijeenkomsten bij Heras Hekwerken in Oirschot, bij Bartels Advocaten in Utrecht  

met als onderwerp Conservatoire maatregelen in de incassopraktijk in Nederlands en Belgisch perspectief,  
bij Pilkington Holst Glas BV in Enschede, bij Heras Hekwerken in Oirschot, bij Rotogravure Etten BV,  
bij Lease Concept in Hoofddorp met als onderwerp Bodembeslag

●● Nieuwjaarsbijeenkomst bij Rabobank International in Utrecht
●● Golfdag bij Hooge Graven in Ommen
●● Eindejaarbijeenkomst bij ABN AMRO Bank in Amsterdam



22 1998

januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december

JaaroverzichT 1998
14 januari  Antarctica wordt officieel beschermd natuurgebied
7-22 februari Olympische winterspelen in Nagano
23 maart Film Titanic krijgt 11 Oscars
10 april Goede Vrijdag-akkoord voor het oplossen van de 

problemen in Noord-Ierland
7 mei Computerbedrijf Apple stelt de iMac voor
16 juni  Het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) is 

klaar
12 juli Gastland Frankrijk wereldkampioen door Brazilië met 

3-0 te verslaan

3 augustus  Kabinet-Kok II (=Paars II) beëdigd
4 september Oprichting van Google Inc.
18 oktober Voormalige Chileense dictator Augusto Pinochet 

gearresteerd in Londen
1 november Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens wordt 

opgericht
1 december Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemt voor 

impeachment (procedure van aftreding) van president 
Bill Clinton

GrooTsTe hiT
Céline Dion - My Heart Will Go On

BesT verkochTe Boek
Prisma woordenboek Nederlands

PoPulairsTe film
Titanic

hooGTePunTen vvcm
●● CCM leergang 1 en 2 geslaagd 
●● Rob Mentasti wint de NCM Credit Management Award
●● Regiobijeenkomsten bij Ahrend Office Products BV te Nieuwegein, bij Poelman Dennemen 

Bruinsma Advocaten te Tilburg over de wijzigingen in de Belgische faillissementswet, bij Mees & 
Zoonen Assurantiën in Rotterdam met onderwerp Fraude, bij Trade Insure in Hoogstraten (België), 
bij ING Bank in Amsterdam en bij Schipper Van der Mersch Advocaten in Rotterdam

●● Regiobijeenkomst Noord bij Randstad in Diemen, waar de leden aan het einde van de middag leden 
bodemonderzoek doen in diverse glazen die door Randstad werden aangeboden

●● ALV bij Van der Valk Hotel in Vianen
●● Oswald Royaards ontvangt de eretitel CCM
●● Eindejaarbijeenkomst bij Randstad in Diemen, waar Hennie van der Most een presentatie  

gaf over Van Beunhaas tot ondernemer




