
Obligatielening Winterswijkse
Tennis Club WTC in 

samenwerking met de Stichting 
Accommodatie WTC

In samenwerking is alles mogelijk



Bij deze een presentatie over het plan obligaties 
uit te geven welke door de leden is aangedragen 
en nu verder is uitgewerkt.

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY-SA

https://nl.wikipedia.org/wiki/Tennis
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


In het kort de hoofdzaken van de lening

• Er worden 2 soorten obligaties aangeboden.

• 1. Een obligatie welke rente dragend is en deze kent een vergoeding 
van 1,5% op jaarbasis.

• 2. Een obligatie welke geen vergoeding kent.

• De obligaties hebben een nominale waarde van euro 100,-.

• De obligaties worden in 10 jaar afgelost.

• Elk jaar wordt er in januari 10% van de hoofdsom van de lening 
afgelost; door loting onder de obligatiehouders. 

• Elk jaar wordt in januari de eventuele rente betaald.



Overige praktische zaken:

• De notaris houdt toezicht op de gang van zaken.

• De voorzitter van de Stichting (momenteel Rob Damkot) en de penningmeester 
van de vereniging (momenteel Ruud Schreur) zijn de enigen die inzage hebben in 
de aanmelders en de bedragen. Dit om zoveel mogelijk privacy te hanteren. 

• De leden mogen zoveel obligaties aankopen als ze willen.

• Op verzoek en in bijzondere omstandigheden kan het verzoek worden ingediend 
bij het bestuur om een obligatie(s) vervroegd af te lossen. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan het verlaten van de club en/of  bijzondere persoonlijke 
omstandigheden. Het bestuur neemt dan een beslissing en er rust geen 
verplichting op het bestuur het goed te keuren!

• Er zijn fiscale mogelijkheden en voordelen om het een en ander in de vorm van 
schenking te gieten. Dit kan het beste met uw fiscaal adviseur worden besproken.



Hoe ziet de financiering er uit?



Enige kerncijfers:
• De investering bedraagt 600.000 euro en er is in totaal euro 360.000 

beschikbaar aan eigen middelen.

• Hiervan wordt 275.000 ingebracht voor de investeringen zodat er een 
buffer blijft van 85.000 euro voor lopende verplichtingen en onvoorziene 
omstandigheden.

• Er is in de begroting uitgegaan van een opbrengst van de obligatie leningen 
van 75.000 euro. Mocht dit bedrag niet worden behaald dan is er vanuit de 
eigen middelen opvang mogelijk.

• Bij de lening van de bank zijn er extra aflossingsmogelijkheden ingebouwd 
voor het geval er een overschot aan liquiditeit zou ontstaan. 

• Er is een taxatierapport en deze geeft een waarde voor het o/g aan van 
euro 510.000 na realisatie verbouwing/ renovatie.



Hoe nu verder? Kun je en ben je bereid de club 
een lening te verstrekken? Dan volgt hieronder de 
stappen die je in de gaten dient te houden!

• Stort jouw bijdrage op rekening NL 98 RABO 0143385631 t.n.v. WTC.

• Het dient een bedrag te zijn van 100 euro of een veelvoud hiervan.

• Vermeld of het rentedragend is of geen rente!

• Vermeld duidelijk je naam adres lidnummer en e mail gegevens.



Vervolgens………………………..

• Na storting van het geld krijg je van ons een bevestiging van 
deelname 

• Tevens ontvang je het (de) nummer(s) van de obligatie(s) en het type.

• Let op! Wij gebruiken het rekeningnummer van de betaling als 
banknummer voor de eventuele rente en aflossing van de lening

• Correspondentie via de mail gericht aan     
penningmeester@wtctennis.nl !!!!!

mailto:penningmeester@wtctennis.nl


Tot slot
• Het reglement van de obligatieleningen en deze presentatie is ook 

beschikbaar na de vergadering.

• Op de site van WTC worden deze geplaatst.

• Per mail zullen alle leden op de hoogte worden gebracht van deze 
actie! 

• Dank voor de aandacht!


