Certificaat
Nr. 001

Op naam van:

Voor deelname aan het beleggingsproject m.b.t. verbeterd clubgebouw
Dit certificaat vertegenwoordigt een waarde van
€ 500,- euro (zegge: vijfhonderd euro) en zal aan de certificaathouder worden
terugbetaald met toekenning van een enkelvoudige rente van 2% welke na
vijf jaar voor het eerst op 1 oktober 2022 achteraf wordt uitbetaald.

Uitgegeven op 30 mei 2017 te Zuidwolde
Voetbalvereniging Zuidwolde, Postbus 50, 7920 AB Zuidwolde

Voorwaarden VV Zuidwolde rentecertificaat
Voorwaarden éénmalige uitgifte rentecertificaten van de Voetbalvereniging Zuidwolde ten behoeve van
de financiering van een nieuw/verbeterd clubgebouw aan Sportlaantje 4 te Zuidwolde. Totaal worden er
100 (honderd) genummerde en op naam gestelde rentecertificaten van € 500,- uitgegeven. De maximale
opbrengst bedraagt derhalve € 50.000,-. Met de opbrengst wordt een nieuw/verbeterd clubgebouw
gerealiseerd. Iedereen kan deelnemen; leden, familieleden, kennissen, belangstellenden van de
vereniging, etc. Als u deelneemt, koopt u één of meerdere rentecertificaten van € 500,- (er is geen
maximum gesteld) op is op, uitgifte vindt plaats op volgorde van aanmelding. Voor deelname dient het
aanmeldingsformulier te worden geprint via de website www.vvzuidwolde.nl volledig ingevuld,
ondertekend en gestuurd te worden aan: secretaris VV Zuidwolde, Postbus 50, 7920 AB Zuidwolde.
Inschrijven kan vanaf 1 juli 2017 tot en met 30 september 2017. De betaling dient, na ontvangst van de
factuur, voor 30 september 2017 plaats te vinden. Daarna wordt het aantal gekochte certificaten per
omgaande aan koper toegestuurd, door de VV Zuidwolde. De looptijd van de certificaten is maximaal
tien jaar. De rente bedraagt 2%, welke na vijf jaar voor het eerst op 1 oktober 2022 en daarna jaarlijks,
achteraf wordt uitbetaald aan de certificaathouders. Door de vooraf bepaalde looptijd is het niet
mogelijk uw ingelegde bedrag tussentijds op te nemen. Na het vijfde jaar wordt jaarlijks in de maand
september 20% van het totaal uitgegeven certificaten uitgeloot, deze zullen inclusief enkelvoudige rente
worden terugbetaald. Voorafgaand zal dan aan alle deelnemers worden gevraagd of zij behoefte hebben
aan een voortijdige uitbetaling, indien dat het geval is, dan wordt er uitbetaald aan deze groep
deelnemers aangevuld met een loting onder de overige deelnemers tot het maximum van 20% van het
totaal uitgegeven certificaten. Het VV Zuidwolde rentecertificaat is een achtergesteld beleggingsproduct,
dit betekent dat bij faillissement van de vereniging de certificaathouders als laatste zullen worden
uitbetaald.
De jaarlijkse kosten voor de Voetbalvereniging Zuidwolde bedragen € 5000,- aan aflossing en € 500,- aan
rente (gemiddeld per jaar). Deze post is gereserveerd in de begroting. De extra positieve resultaten van
VV Zuidwolde (dus exclusief de normale reserveringen voor de voorzieningen) worden weggezet in een
apart fonds t.b.v. de aflossing certificaten.

Vastgesteld door het dagelijks bestuur VV Zuidwolde d.d. 30 mei 2017

Aanmeldingsformulier

Aanmelding voor de aankoop van één of meerdere rentecertificaten, uitgegeven door de
Voetbalvereniging Zuidwolde ten behoeve van de financiering van een nieuw/verbeterd clubgebouw
aan Sportlaantje 4 te Zuidwolde.
Ondergetekende (hierna te noemen koper),
........................................................................................ (voorletters en achternaam)
......................................................................................... (straat en huisnummer)
......................................................................................... (postcode en woonplaats)
..........................................................................................(e-mailadres)
..........................................................................................(telefoon: vast en/of mobiel)
Verplicht zich tot de aankoop van ...................... (aantal, voluit geschreven) rentecertificaten ter
waarde van € 500,-- (zegge: vijfhonderd euro) per stuk. Het totale aankoopbedrag bedraagt
.................. (aantal certificaten X € 500,- = €.................. Na ontvangst van de aanmelding ontvangt
inschrijver (hierna te noemen koper) een bevestiging en een factuur. Koper voldoet deze factuur
binnen 14 dagen na dagtekening onder vermelding van de factuurgegevens.
Na ontvangst van de inleg verstuurt VV Zuidwolde per omgaande de genummerde en op naam
gestelde rentecertifica(a)t(en) naar koper. Rente en aflossing worden gestort op dezelfde rekening
van de koper welke is gebruikt voor de aankoop van de rentecertificaten.
Koper verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de voorwaarden van
toepassing op deze éénmalige uitgifte van rentecertificaten, vastgesteld door het dagelijks bestuur
van de VV Zuidwolde d.d. 30 mei 2017, zie volgende bladzijde en/of website VV Zuidwolde.

Getekend voor akkoord: .............................................………………………………………….……(plaats en datum)

…………………………………………………..(voorletters en naam)........................……………………….(handtekening)

Voetbalvereniging Zuidwolde, Postbus 50, 7920 AB Zuidwolde
Bank : NL17RABO0376203676 Kamer van Koophandel-nummer: 40045544 info@vvzuidwolde.nl

