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Artikel 1: Doel
1. Voor de financiering van de nieuwbouw van de kantine en verbouw van de kleedkamers, geeft de Sportvereniging Raalte (“ de vereniging”) een obligatielening aan toonder
uit.
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Artikel 2: Uitgifte, rente en inschrĳving
1. Daartoe plaatst de vereniging bĳ belangstellenden deze obligatielening.
2. De nominale waarde van de obligatiebewĳzen bedraagt € 50,- (vĳftig euro).
3. De obligatielening draagt een enkelvoudige couponrente van 2 % per jaar gedurende
de gehele looptĳd. De rente wordt achteraf betaald bĳ uitloting van de obligatie. De rente
bedraagt € 1,- per obligatie per verstreken jaar.
4. Het bestuur bepaalt het totaal aantal uit te geven obligaties.
5. Inschrĳving op de obligatielening kan door inlevering van een ingevuld en ondertekend
inschrĳfformulier. Dit inschrĳfformulier is onderdeel van de informatiebrochure die voor
deze actie is uitgegeven.
6. De nominale bedragen van de uitgegeven obligaties zullen door middel van machtiging
of overmaking worden geïncasseerd.
7. De inschrĳfdatum van deze obligatielening eindigt per 31 mei 2012.
8. De ingangsdatum van de obligatielening is 1 juni 2012.
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Artikel 3: Registratie, verhuizing, verlies of overlĳden
1. De obligatiebewĳzen luiden op naam, zĳn voorzien van een doorlopende nummering en
zĳn ondertekend door de voorzitter en de penningmeester, namens het bestuur van de
vereniging.
2. Na afloop van de periode van inschrĳving en na betaling van het ingeschreven bedrag,
worden de obligatiebewĳzen toegezonden aan de obligatiehouders.
3. Door de vereniging wordt een register bĳgehouden, waarin op nummer de laatst
bekende namen en adressen van de obligatiehouders worden vermeld.
4. Bĳ verhuizing van de obligatiehouder dient hĳ/zĳ dit schriftelĳk kenbaar te maken aan
de secretaris van de vereniging.
5. Indien een obligatiebewĳs verloren is gegaan of beschadigd, kan daarvoor door de
vereniging, tegen vergoeding van de kosten, een duplicaat worden afgegeven. Door de
uitgifte van een duplicaat wordt het oorspronkelĳke obligatiebewĳs waardeloos.
6. Indien de houder van een obligatie tussentĳds komt te overlĳden zullen de rechten van
het obligatiebewĳs worden overgedragen aan de rechtmatige erven. De erven zĳn verantwoordelĳk voor de meldingsplicht en aantoning van de rechtmatige erven.
7. De obligaties en de vorderingen van de obligatiehouders richting de vereniging zĳn
overdraagbaar bĳ akte, waarbĳ de verkrĳger tevens de verplichtingen aanvaardt die bĳ de
obligatie horen.
Artikel 4: Aflossing en uitloting
1. De vorderingen uit hoofde van de obligatielening zĳn niet opeisbaar.
2. Aflossingen op de obligatielening aan de obligatiehouders vinden jaarlĳks plaats vanaf
het jaar 2017 tot en met het jaar 2026 door uitloting van de obligatiebewĳzen.

3. Inzake het aantal uit te loten obligatiebewĳzen zal het bestuur jaarlĳks na vaststelling
van het financiële jaarverslag van de vereniging, met inachtneming van de bepalingen van
dit reglement, een besluit nemen. Dit besluit behoeft de goedkeuring van de algemene
ledenvergadering van de vereniging.
4. Jaarlĳks zal op 1 mei vanaf het jaar 2017, minimaal 10 % van het totaal aantal uitgegeven obligatiebewĳzen worden uitgeloot, ter aflossing van de obligatielening.
5. De uitloting van de obligatiebewĳzen vindt plaats tĳdens de algemene ledenvergadering
van de vereniging en zal in ieder geval worden gepubliceerd op de website van de
vereniging (www.svraalte.nl) en in het cluborgaan “de Omnibus” .
6. De houders van het in artikel 2 lid 3 genoemde, door de vereniging bĳgehouden,
register, krĳgen schriftelĳk bericht van de uitloting.
Artikel 5: Verzoek voortĳdige aflossing
1. Een obligatiehouder, dan wel diens nabestaande, kan bĳ het bestuur van de vereniging
met reden omkleed een verzoek indienen tot vroegtĳdige aflossing in geval van een
bĳzondere reden.
2. Het bestuur van de vereniging beslist hierover bĳ meerderheid van stemmen in een
bestuursvergadering, waarbĳ de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is.
Artikel 6: uitbetaling en verval recht
1. Bĳ aanbieding van het obligatiebewĳs dient toonder zich door middel van een wettig en
geldig legitimatiebewĳs te identificeren.
2. Indien een obligatiebewĳs niet binnen twaalf maanden na uitloting ter aflossing aan de
vereniging is aangeboden, vervalt het recht op aflossing door de vereniging, tenzĳ het
bestuur van de vereniging op verzoek anders beslist.
3. De aflossing van de obligatiebewĳzen vindt plaats tegen nominale waarde, verhoogd
met de opgebouwde rente, en geschiedt alleen tegen overdracht van het obligatiebewĳs.
Van de aflossing zal door het bestuur van de vereniging aantekening gemaakt worden in
het in artikel 3 lid 3 genoemde register.
Artikel 7: Wĳzigingen reglement
1. Daar waar dit reglement niet in voorziet, behoeft het de goedkeuring van het bestuur
van de vereniging.
2. Wĳziging of aanvulling van dit reglement behoeft de goedkeuring van de algemene
ledenvergadering van de vereniging.
Aldus vastgesteld door het bestuur van de Sportvereniging Raalte te Raalte op 1 februari
2012.
Voorzitter: W. Lindeboom
Penningmeester: J. Bouwmeester

