
OBLIGATIEREGLEMENT 

Vv Nieuwerkerk 
Artikel 1 

1. Ten behoeve van de financiering van de nieuwbouw van de voetbalvereniging vv Nieuwerkerk verwerft 

de vereniging gelden door middel van het uitgeven van een obligatielening. 

2. Daartoe plaatst de vereniging bij belangstellenden een obligatielening. 

3. De nominale waarde van de obligatiebewijzen bedraagt: 

 € 10.000, - , € 5.000, - , € 1.000, -, € 500, - en € 250, -. 

4. De obligatielening draagt een (coupon) rente van resp. 3,5%; 3%; 2,5 %; 2,25 % en 2 % per jaar en 

wordt jaarlijks achteraf betaald, voor het eerst op 31 december 2015 naar rato berekend vanaf de datum 

waarop het geld op de rekening van vv Nieuwerkerk is bijgeschreven, uitgaande van 360 dagen per jaar. 

5. Het bestuur van de vereniging bepaalt het aantal uit te geven obligaties. 

Artikel 2 
1. De obligatiebewijzen luiden op naam, zijn voorzien van een doorlopende nummering met een letter en 

zijn ondertekend door de voorzitter, penningmeester en voorzitter sponsorcommissie namens het 

bestuur van de vereniging. 

2. Door de vereniging wordt een register bijgehouden, waarin op het nummer, de laatst bekende namen en 

adressen van de obligatiehouders worden vermeld. 

3. Indien een obligatiebewijs is verloren gegaan of beschadigd, kan daarvoor door de vereniging tegen 

vergoeding van kosten een duplicaat worden afgegeven. Door uitgifte van een duplicaat wordt het 

oorspronkelijke obligatiebewijs waardeloos. 

Artikel 3 

1. Bij plaatsing van € 10.000, - aan obligatiebewijzen bij één persoon of bedrijf heeft deze persoon of dit 

bedrijf recht op het plaatsen van een reclame-uiting (6 m bord) langs het hoofdveld voor de periode van 

volstorting van de obligaties totdat de laatste van deze obligatiebewijzen is uitgeloot. 

2. Bij plaatsing van € 5.000, - aan obligatiebewijzen bij één persoon of bedrijf heeft deze persoon of dit 

bedrijf recht op het plaatsen van een reclame-uiting (3 m bord) langs het hoofdveld voor de periode van 

volstorting van de obligaties totdat de laatste van deze obligatiebewijzen is uitgeloot. 

3. De eenmalige kosten van het maken van de reclameborden zijn voor rekening van de obligatiehouders. 

Artikel 4 

1. De vorderingen uit hoofde van de obligatielening zijn niet opeisbaar. 

2. Aflossingen op de obligatielening aan de obligatiehouders vindt plaats aan het einde van het jaar 2017 

tot en met 2026 bij uitloting van obligatiebewijzen (indien men hier aan meedoet). 

3. Jaarlijks zal 10% van het totaal aantal uitgegeven obligatiebewijzen worden uitgeloot ter aflossing van 

de obligatielening (indien men hier aan meedoet). 

4. Deze uitloting vindt plaats op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie, voor het eerst op de nieuwjaarsreceptie 

van januari 2018, en zal in ieder geval gepubliceerd worden op de website van de vereniging. 

5. De houders, volgens het in artikel 2 lid 2 door de vereniging bijgehouden register, krijgen schriftelijk 

bericht indien hun stukken zijn uitgeloot. 

6. Indien men niet uitgeloot wilt worden dan wordt de obligatielening gelijk met de laatste 

rentevergoeding op 31-12-2026 terugbetaald/afgelost. 

Artikel 5 

1. Indien er bijzondere calamiteiten zijn (bijvoorbeeld: overlijden obligatiehouder of de nieuwbouw gaat 

niet door) dan krijgt u, of uw naasten c.q. nabestaanden, de inleg inclusief  rente terug.    

Artikel 6 

1. Indien een obligatiebewijs niet binnen zes maanden na uitloting ter aflossing aan de vereniging is 

aangeboden, vervalt in principe de aflossingsverplichting van de vereniging, tenzij het bestuur van de 

vereniging op verzoek anders beslist. 

2. De aflossing van obligatiebewijzen geschiedt alleen tegen overdracht van het obligatiebewijs met geldig 

legitimatiebewijs. Van de aflossing zal door het bestuur van de vereniging aantekening worden gemaakt 

in het in artikel 2 lid 2 genoemde register. 

3. Indien de nieuwbouw niet zal plaatsvinden, zal de inleg met rente worden uitgekeerd. 

 

 

Aldus vastgesteld door het bestuur van de vereniging vv Nieuwerkerk op 01 mei 2015. 


