Intekenformulier Obligatielening Zeister Mannenkoor
Ondergetekende:
Naam : ………………………………………………………………………………………………………………
Adres : ………………………………………………………………………………………………………………
Woonplaats : ……………………………………………………………. Postcode………………………
Telefoonnummer : …………………………………………………………………………………………….
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………
Bankrekeningnummer (IBAN): …………………………………………………………………………..
t.n.v. ………………………………………………………………………………………………………………….
Verklaart hierbij:
• Een overeenkomst te willen sluiten met de vereniging Zeister Mannenkoor (hierna: de
vereniging) met als doel de vereniging in staat te stellen de kosten van de verbouwing en
de aanbouw van het verenigingsgebouw mede te financieren.
• In te tekenen voor één of meer deelnamebewijzen.
• Kennis te hebben genomen van de volledige inhoud van het reglement obligatielening
van de vereniging, dat als bijlage is toegevoegd aan dit intekenformulier.
• In te schrijven voor: ………(aantal) obligatie(s) van € 250,00.
• Wel/geen * aanspraak te willen maken op een jaarlijkse rente van 2% over het totaal van
de obligatielening.
• Het verschuldigde bedrag van in totaal € ………… (zegge: ……………………………………… euro)
omstreeks 1 juli 2019 over te maken op bankrekening NL13RABO0310334055 ten name
van het Zeister Mannenkoor.
Aldus ondertekend:
Plaats: ………………………………………………………………….. Datum: …………………………………..
Handtekening: ………………………………………………………………………………………………………..
• Het bestuur van de vereniging gaat vertrouwelijk om met bovenstaande gegevens en zal
na ontvangst van het bedrag uw obligatiebewijs c.q. obligatiebewijzen zo spoedig mogelijk
aan u persoonlijk ter hand stellen.
• U mag het ingevulde formulier inscannen en mailen naar:
penningmeester@zeistermannenkoor.nl
• Of u stuurt het per post naar: Torenlaan Theater, Torenlaan 38, 3701 VK, Zeist
* doorhalen wat niet van toepassing is
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Het aanbieden van deze obligatielening is vrijgesteld ingevolge artikel 53 lid 1 Vrijstellingsregeling
Wet op het financieel toezicht en is daarom vergunning- noch prospectusplichtig. De uitgifte van de
obligatielening staat derhalve niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.
BIJLAGE: REGLEMENT OBLIGATIELENING ZEISTER MANNENKOOR 2019
Artikel 1
a) De vereniging Zeister Mannenkoor (hierna: de vereniging) werft via de uitgifte van obligaties
fondsen voor het kunnen doen van investeringen in het verenigingsgebouw aan de Torenlaan
38.
b) De omvang van de totale uitgifte van obligaties bedraagt € 100.000,00 dan wel zoveel meer
of minder als door het bestuur van de vereniging besloten.
c) De nominale waarde van elk obligatiebewijs bedraagt € 250,00. Per deelnemer kan op één
intekenformulier worden ingeschreven op meerdere obligaties.
d) Zowel leden van de vereniging als niet-leden kunnen als deelnemer intekenen.
e) De obligatielening draagt een enkelvoudige rente van 2% per volledig kalenderjaar ingaande
1 juli 2019, tenzij de deelnemer bij de intekening aangeeft af te willen zien van het
ontvangen van rente. De rente wordt jaarlijks achteraf uitgekeerd in de maand december op
het bankrekeningnummer dat de deelnemer op het intekenformulier heeft aangegeven. De
eerste rente wordt dus op 31 december 2019 uitgekeerd ( 6 maanden = 1%)).
f) Inschrijving op de obligatielening kan vanaf 15 april 2019 middels het daarvoor beschikbare
intekenformulier. Het intekenformulier is via de website van de vereniging te downloaden en
uit te printen of te verkrijgen in het verenigingsgebouw.
g) Inschrijving geschiedt op basis van de datum waarop de vereniging een volledig ingevuld en
ondertekend intekenformulier heeft ontvangen.
h) Het bestuur besluit op volgorde van binnenkomst over de toewijzing van de aangevraagde
obligaties. De deelnemers ontvangen per email bericht over de toewijzing van de intekening,
waarbij tevens wordt aangegeven wanneer de storting moet plaatsvinden.
i) Toezicht op en ondersteuning van het gehele proces van de obligatieleningen wordt
uitgevoerd door een voor dit doel aangestelde Commissie Obligatieleningen – hierna te
noemen “commissie” – die bestaat uit minimaal 2 en maximaal 4 leden van de vereniging. De
leden van de commissie worden door de Algemene Ledenvergadering benoemd. Indien de
commissie bestaat uit minder dan 2 leden maakt het bestuur daarvan melding tijdens de
eerstvolgende Algemene Ledenvergadering en zal het bestuur de leden verzoeken de
commissie uit te breiden tot minimaal 2 leden.
j) De commissie legt aan de Algemene Ledenvergadering over de stand van zaken van de
obligatieleningen elk jaar verantwoording af.
Artikel 2
a) De obligatiebewijzen luiden op naam van degene die heeft ingeschreven en krijgen een
doorlopende nummering (te beginnen bij nummer 1). Na toewijzing en ontvangst van het
totale bedrag krijgen de deelnemers elektronisch bericht over het bedrag van hun toewijzing
en het nummer/ de nummers van de hun toegewezen obligatie(s). De deelnemers zal
worden gevraagd om deze ontvangen informatie voor akkoord te tekenen. Voor deelnemers
die geen digitale informatie kunnen ontvangen, zal dit op papier worden uitgereikt en
gevraagd worden dit papier voor akkoord te ondertekenen.
b) Door de vereniging zal een elektronisch register (“het register”) bijgehouden worden waarin
per uitgereikte obligatie op nummer de laatst bekende namen en adressen van de
deelnemers zijn vastgelegd. Elektronisch zal hiervan een kopie worden verstrekt aan de
commissie. De commissie zal elk jaar haar kopie met het actuele register vergelijken en
eventuele mutaties in het register op juistheid controleren.
c) De obligatiebewijzen zijn overdraagbaar, maar enkel als de vereniging daarover wordt
geïnformeerd. De vereniging draagt er zorg voor dat de nieuwe houder met naam en adres
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zal worden ingeschreven in het register. De kosten welke hieraan verbonden zijn bedragen
1% met een minimum van € 5. Uitbetaling zal daarom enkel geschieden aan de in het register
vermelde personen, dan wel bij overlijden aan hun wettige erfgenamen. Het is dus de
verantwoordelijkheid van de deelnemer om eventuele mutaties tijdig aan de vereniging
kenbaar te maken.
d) Op de uitgegeven obligaties is geen depositogarantiestelsel van toepassing.
Artikel 3
a) De vordering die een deelnemer heeft uit hoofde van een obligatie is niet tussentijds
opeisbaar.
b) Uitloting van de obligaties vindt jaarlijks plaats omstreeks december onder toezicht van de
voorzitter, penningmeester en de commissie. Dit vindt plaats voor het eerst omstreeks
december 2020 en voor het laatst omstreeks december 2029, telkens door uitloting van 10%
van de uitgegeven obligatiebewijzen.
c) De uitgelote obligatiehouders krijgen hieromtrent elektronisch bericht. Tevens zullen de
uitgelote obligatienummers op de website van de vereniging worden gepubliceerd.
d) Uitbetaling van de uitgelote obligaties vindt plaats telkens binnen 1 maand op het door de
obligatiehouder aangegeven bankrekeningnummer.
e) Het bestuur van de vereniging heeft het recht om, uitsluitend tijdens een jaarlijkse
uitlotingsprocedure, een hoger percentage dan 10% van de uitgegeven obligaties uit te loten.
f) Uitgelote obligaties zijn na uitloting niet meer rentedragend en zullen in het register worden
doorgehaald.
Artikel 4
a) In afwijking van het bepaalde in artikel 3 lid a kan een obligatiehouder bij het bestuur van de
vereniging een verzoek indienen tot vroegtijdige uitbetaling in geval van een bijzondere
reden.
b) Het bestuur van de vereniging beslist hierover bij meerderheid van stemmen in een
bestuursvergadering, waarbij een meerderheid van het bestuur aanwezig is.
Artikel 5
Indien een obligatiebewijs niet binnen 1 jaar na uitloting ter uitbetaling aan de vereniging is
aangeboden, vervalt het recht op uitbetaling, tenzij het bestuur van de vereniging op verzoek van de
obligatiehouder anders beslist.
Artikel 6
De privacy van de deelnemers wordt gerespecteerd. Alleen het bestuur, de boekhouder en de
commissie van de vereniging kunnen de betreffende persoonsgegevens inzien en verwerken. De
penningmeester van de vereniging beheert het register van de obligatieleningen. Over
persoonsgegevens en een individuele deelneming wordt niet met derden gecommuniceerd.
Artikel 7
Daar waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de vereniging na overleg met de
commissie.
Zeist, xx mei 2019
Bestuur Zeister Mannenkoor

Als bijlage treft u een voorbeeld aan hoe de obligatiebewijzen zullen worden geregistreerd.
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