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Paul Reijns opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.  

Met deze bijzondere ALV beoogt het bestuur toestemming te verkrijgen van de leden om een obligatielening 

uit te schrijven opdat een gepaste inrichting van de Bekkerveld ruimtes in de MAB mogelijk is.  

Zulks conform artikel 10 lid 5 van de statuten van RKSV Bekkerveld. 

De voorzitter stelt in perspectief dat de vereniging door het aflossen van de hypotheekschuld bij de start van de 

nieuwbouw momenteel geen vreemd vermogen meer heeft en doet ook verslag van het feit dat de vereniging 

eerder deze maand fiscale controle over de boekjaren 10-11, 11-12 en 12-13 boetevrij heeft doorstaan.     

Hoewel participatie in een obligatielening nooit geheel risicovrij is, een vereniging kan immers net als iedere 

rechtspersoon failliet gaan, heeft het bestuur gemeend een win-situatie te creëren door een aantrekkelijk 

rendement van 3% enkelvoudige intrest per jaar in het vooruitzicht te stellen terwijl de kapitaallasten voor de 

vereniging (lees: de leden die de vereniging zijn) relatief laag blijven. 

 

Na beantwoording van diverse vragen (zie onderstaand) wordt het besluit tot het uitschrijven van een 

obligatielening ten bedrage van (maximaal) € 150.000,- met overgrote meerderheid van stemmen 

aangenomen. De lening wordt opengesteld op 1 november a.s. en dient uiterlijk op 31 december a.s. te 

worden volgestort. Binnen afzienbare tijd worden alle leden en relaties middels de brochure `Bouw 

samen met RKSV Bekkerveld aan de toekomst!` uitgenodigd om te participeren in de obligatielening.  

In de brochure treft u de ´spelregels´ aan.  
 

Vragen 

 Als de obligatielening wordt volgeschreven, blijft RKSV Bekkerveld dus helemaal uit handen van externe 

financierders zoals bijv. banken waaraan een vele hogere rente betaald moet worden? Ja, dat is juist de 

bedoeling van de obligatielening (zie win-win) en het bestuur hoopt dan ook van harte dat dit bedrag 

gehaald wordt! 

 

 Dekt €150.000,- de volledige inrichting? Ja, dit bedrag is taakstellend voor de volledige inrichting van 

alle ruimtes in MAB die door Bekkerveld geëxploiteerd gaan worden (kantine, inventaris, licht en geluid, 

keuken, wasruimte, voorraadruimtes etc.). Overtekening is dus niet mogelijk!    

 

 Staat het rentepercentage van 3% per jaar vast gedurende de hele looptijd? Ja.  

 

 Kan een certificaathouder verzoeken om juist niet uitgeloot te worden? Nee, 10% van de lening wordt 

jaarlijks – na uitloting door de notaris – terugbetaald zodat de lening na 10 jaar volledig is afgelost. Ieder 

certificaat heeft dus gelijke kansen om uitgeloot te worden of verder te renderen.  

 

 Wordt er door het uitschrijven van de obligatielening afgezien van het aanzoeken van sponsoren? Nee, 

sponsoring en donaties zijn en blijven zeer welkom en staan volledig los van de obligatielening.  

 

 Staat inschrijving ook open voor niet-leden? Ja. 

 


