Informatie brochure Obligatielening
Vzw’t Hondenclickske Olen
Voor de bouw van een nieuwe kantine voor ‘t hondenclickske in de Missestraat 12 te Olen.
Inhoud:
1) De reden van deze obligatielening
2) Kenmerken van de renteloze obligatielening van ‘t hondenclickske.
3) Zijn er risico’s
4) Mogelijkheden en aandachtspunten van de obligatiehouder.
5)Hoe kan je inschrijven voor de obligatielening
obligatiele
6) Voorbeeld van een bouwsteen/coupon
1) Reden van deze obligatielening
Beste sympathisant
mpathisant van ’t hondenclickske Olen.
Olen
Reeds jaren is er sprake om de oude kantine in de Missestraat te vervangen door een nieuwe
kantine.. Om dit project te begeleiden
begeleid is er in 2017 de VZW S&R Buul opgericht
gericht die tot doel
heeft de bouwprojecten te begeleiden en verdere ondersteuning
ondersteuni te bieden voor vzw ‘t
hondenclickske.. Ondertussen zijn de plannen ingediend voor de bouwvergunning en
goedgekeurd. Deze kantine omvat 2 uitbatingstogen, keuken, sanitair binnen, bergruimtes,
kabines en douches.
‘t Hondenclickske organiseert reeds jaren verschillende activiteiten om met een mooie
spaarpot te kunnen starten. Echter zoals de meeste goede huisvaders reeds ondervonden
hebben, zal dit niet voldoende zijn om het bouwproject volledig te financie
financieren.
Naast een lening, zal er nog extra behoefte zijn aan financiële middelen voor de afwerking
van de terreinen, omheining en parking.
Omdat we zoveel mogelijk de (rente) kosten van een officiële
officiële lening laag willen houden
houden,
zouden we graag op jullie financiële
anciële hulp
hu beroep doen. Je kan vanaf 50 euro uw steentje
bijdragen door in te schrijven op deze obligatielening. Weet wel dat je uw geld niet kwijt ben
en steeds uw bijdrage na enkele jaren terugkrijgt.
Doel van deze obligatielening is de bouw
bou van een nieuwe kantine die zal opgetrokken worden
op de plaats waar nu de oude kabines staan. De obligatie wordt uitgegeven door de vereniging
zonder
onder winstoogmerk, VZW ‘t hondenclickske
hondenclickske ( ondernemersnr. 0880.917.475
0880.917.475).
2) Kenmerken van de renteloze obligatielening
obligatielenin van ‘t hondenclickske.


 De nominale waardee van een obligatie bedraagt 50 € of 250 €


















 Minimale deelname vanaf 50 €. Aankoop van meerdere obligaties is mogelijk.
 De obligaties worden uitgegeven op naam.
 De looptijd van de lening bedraagt 15 jaar .
 Vanaf februari 2020 zal ‘t hondenclikske gedurende 15 jaar ieder jaar 7%van de
obligaties terugbetalen.
 De uitgifte gebeurt door VZW ’t HondenclickskeVeldstraat12 2250
Olen(ondernemingsnummer 0880.917.475) hierna genoemde vereniging = de
obligatieverstrekker.
 De persoon die de obligatie aankoopt is de ‘obligatiehouder’
 Om te bepalen wie welk jaar wordt terugbetaald, wordt een lotingsysteem
gehanteerd. De loting gebeurt jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering die
plaats vind de tweede zaterdag van februari in de kantine van ’t hondenclickske,
Missestraat 12 te 2250 Olen.
 De obligatie is niet tussentijds opvraagbaar.
 De vereniging houdt een register bij waarin op nummer de laatst bekende namen en
adressen van de obligatiehouders vermeld staan. Wat bij verhuizing of overlijden? Zie
verder punt 4.
 Inschrijving in het register gebeurt na ontvangst van betaling. Zodra de betaling
door de vereniging is ontvangen worden de obligaties aangemaakt en ondertekend
door de voorzitter en/of secretaris en aan de obligatiehouder bezorgd
 Iedere obligatiehouder ontvangt dus een op naam en genummerd certificaat per
obligatie.
 De obligatiehouder bewaart zelf de obligatie. Bewaring van de registers met
gegevens over de obligatiehouders zal door de vereniging op zorgvuldige wijze
gebeuren. Deze gegevens blijven ten allen tijde intern.

3) Zijn er risico’s
Deze informatiebrochure bevat de belangrijkste informatie betreffende de obligatielening.
Hier nog even de consequenties bij deelname aan de obligatielening op een rijtje gezet.




 De aflossing van de obligaties wordt niet gecorrigeerd door inflatie.
 Er wordt geen rente uitgekeerd
 De lening is niet tussentijds opvraagbaar.

4) Mogelijkheden en aandachtspunten van de obligatiehouder.
Obligatiebewijs en register:
De obligatiehouders worden opgenomen in het register van obligatiehouders. De
obligaties worden opvolgend genummerd en toegewezen. Afgeloste obligaties worden
niet opnieuw uitgegeven.
Verhuizing:
Als de obligatiehouder verhuist, dient hij dit te melden. Op die manier blijft het
register van obligatiehouders steeds up-to-date en ontvangt u de informatie op het
juiste adres.
Overlijden:
In geval van overlijden van de obligatiehouder, brengt de wettelijke erfgenaam de
voorzitter hiervan op de hoogte. op vertoon van een akte/attest van erfopvolging wordt
de obligatie overgedragen naar de nieuwe rechtmatige eigenaar.
5)Hoe kan je inschrijven voor de obligatielening
Manueel inschrijven via cash betaling of overschrijving

Manueel inschrijven kan door bijgevoegd formulier in te vullen en te bezorgen bij
VZW ‘t hondenclickske op het adres van de club in de kantine: Missestraat12 te 2250
Olen. Betaling kan doormiddel van overschrijving op rekeningnummer BE77 9792
1354 9242 of kan ook cash.
Nadat de betaling genoteerd is zal de gehandtekendeobligatie bezorgd worden of kan
deze afgehaald worden in de kantine.
Inschrijven kan in de kantine enkel bij een bestuurslid

INTEKENSTROOK
EXEMPLAAR KOPER

Intekenstrook: Deelname aan de renteloze obligatielening van VZW ‘t
hondenclickske
Ja ik/we nemen deel aan de renteloze obligatielening van VZW ‘t hondenclickske.
Ik/we wens(en) ..........obligaties * 50 € per obligatie en/of ..........obligaties *250 € per
obligatie = ............€ aan te kopen als steun aan VZW ‘t hondenclickske voor de bouw van
nieuwe kantine in de Missestraat.
Ik wens volgende betalingswijze te gebruiken.
 Betaling door overschrijving op rekening nummer BE77 9792 1354 9242 met
vermelding van “ Obligatie Hondenclickske en uw naam en voornaam”.
 Betaling cash in de kantine
Na betaling zullen de ondertekende obligaties worden bezorgd.
Mijn gegevens
Naam....................................................................................................
Voornaam.............................................................................................
Adres.....................................................................................................
Tel of GSM nr ......................................................................................
Email ....................................................................................................
Rijksregisternr ....................................................................................

Voor Akkoord

Voor ontvangst bij cash betaling

Handtekening obligatiehouder

Handtekening ‘t Hondenclickske

Formulier te bezorgen in de kantine van ’t Hondenclickske Missestraat 12 te 2250 Olen
of bij een van de bestuursleden van de VZW ‘t hondenclickske

INTEKENSTROOK
EXEMPLAAR VERKOPER

Intekenstrook: Deelname aan de renteloze obligatielening van VZW ‘t
hondenclickske
Ja ik/we nemen deel aan de renteloze obligatielening van VZW ‘t hondenclickske.
Ik/we wens(en) ..........obligaties * 50 € per obligatie en/of ..........obligaties *250 € per
obligatie = ............€ aan te kopen als steun aan VZW ‘t hondenclickske voor de bouw van
nieuwe kantine in de Missestraat.
Ik wens volgende betalingswijze te gebruiken.
 Betaling door overschrijving op rekening nummer BE77 9792 1354 9242 met
vermelding van “ Obligatie Hondenclickske en uw naam en voornaam”.
 Betaling cash in de kantine
Na betaling zullen de ondertekende obligaties worden bezorgd.
Mijn gegevens
Naam....................................................................................................
Voornaam.............................................................................................
Adres.....................................................................................................
Tel of GSM nr ......................................................................................
Email ....................................................................................................
Rijksregisternr ....................................................................................

Voor Akkoord

Voor ontvangst bij cash betaling

Handtekening obligatiehouder

Handtekening ‘t Hondenclickske

Formulier te bezorgen in de kantine van’tHondenclickske Missestraat 12 te 2250 Olen of
bij een van de bestuursleden van de VZW ‘t hondenclickske.

’t HONDENCLICKSKE
KKUSH NR 1225
TERREIN : MISSESTRAAT 12 OLEN
Zetel : Veldstraat 12 2250 Olen

RekeningnrArgenta BE77 9792 1354 9242
Ondernemingsnummer BE0880.917.475

VOORBEELDOBLIGATIE/BOUWSTEEN NR ………..
Deze uitgifte van obligaties is niet onderworpen aan artikel 84 van de
Vennootschappenwet, noch aan hoofdstuk 11 van KB nr 185 dat het toezicht door de
commissie op het ban- en spaarwezen en de rechten van de obligatiehouders regelt.
Naam: ………………………………………………………………………………………
Rijksregisternr……………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………
Postcode: ……………..
Woonplaats: …………………………………………………………………………………
Hier genoemd ‘de obligatiehouder’ leent hierbij aan de medeondergetekende: de vereniging
VZW ‘t Hondenclickske met zetel gevestigd te Olen, Veldstraat 12, hierbij vertegenwoordigd
door haar voorzitter en/of haar secretaris het bedrag van:
in cijfers: € 50,- in letters: vijftig euro
Onder de navolgende bepalingen en bedingen:
1. De obligatie is renteloos.
2. Één jaar na de officiële opening van de nieuwe kantine, die verwacht wordt najaar 2019 te
starten met de eerste terugbetalingen. Vanaf dan betaalt de vereniging gedurende 15 jaren, elk
jaar 7% van de obligaties terug. Om te bepalen wie wanneer wordt terugbetaald, wordt een
lotingsysteem gehanteerd. Die loting zal jaarlijks plaatsvinden tijdens de algemene
ledenvergadering die plaats vind de tweede zaterdag van februari in de nieuwe kantine van ’t
hondenclickske, Missestraat 12 te 2250 Olen, de eerste maal in februari 2020.
3. De obligaties die werden uitgeloot moeten worden opgeëist en geïncasseerd voor de
volgende loting.
4.Het geleende bedrag zal enkel gebruikt worden voor de bouw van de kantine conform de
door de VZW ‘t hondenclickske goedgekeurde plannen.
5. De obligatiehouder bewaart zelf deze obligatie. Bewaring van de registers met gegevens
over de obligatiehouders zal door de obligatieverstrekker op zorgvuldige wijze gebeuren.
6. De obligatie is niet tussentijds opvraagbaar.
Getekend te ..............................................op .........................................................
Hierbij geef ik, de obligatiehouder toestemming om bovenstaande gegevens over mij te
verwerken, uitsluitend ten behoeve van dit obligatie/bouwstenenproject.
De obligatiehouder:

Namens de vzw ’t Hondenclickske: voorzitter

