Prospectus obligatielening
1. Doel
De uitgifte van deze obligatielening heeft tot doel liquide middelen aan te trekken voor de
financiering van de ombouw van 4 canada tenn banen naar 4 gravel banen op afschot bij Groninger
Tennisvereniging van Starkenborgh te Groningen.
2. Uitgifte en rente
a. De obligatielening wordt uitgegeven door: Tennisvereniging Van Starkenborgh
(hierna: “de vereniging”), gevestigd aan het Heerdenpad 9, 9731 BW te Groningen.
Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Groningen onder
nummer 40023405.
b. De lening wordt uitgeschreven tot een bedrag van € 15.000,- en staat enkel open
voor leden van de vereniging. De nominale waarde van de obligatiebewijzen is €
1000,c. De obligatielening kent een enkelvoudige couponrente van 2% per jaar gedurende de
gehele looptijd. De rente wordt achteraf betaald bij uitloting van de obligatie en
bedraagt € 20,- per verstreken jaar. Voor de bepaling van de rente over het eerste
jaar wordt ervan uitgegaan dat de lening ingaat op 01-03-2018.
d. De obligaties worden op naam en nummer uitgegeven waarbij de vereniging
obligatieverstrekker is en het lid de obligatiehouder.
e. Ieder lid dat intekent en een of meer obligaties krijgt toegewezen, ontvangt
kosteloos (of indien van toepassing meerdere) op naam gestelde en genummerde
obligatie(s).
3. Looptijd
a. De obligatielening heeft een looptijd van maximaal 3 jaar gerekend vanaf de datum
van uitgifte zoals beschreven onder punt 5.
b. Met ingang van 2019 wordt jaarlijks minimaal 20 % uitgeloot van het met de totale
obligatielening verkregen bedrag.
c. Bij uitloting is de originele op naam gestelde en genummerde obligatie binnen een
jaar inwisselbaar waarna betaling van de oorspronkelijke inleg plus opgelopen rente
plaatsvindt zoals beschreven onder punt 6.
4. Inschrijving en inschrijvingskosten
a. De lening wordt uitgegeven tegen 100% van de nominale waarde.
b. De inschrijving wordt geopend op 22-02-2018. Inschrijving op de obligatielening is
mogelijk via het inschrijfformulier dat te downloaden is via de website
(www.starkenborgh.nl) of verkrijgbaar bij de penningmeester tijdens de algemene
ledenvergadering.
c. De inschrijving sluit op 28-02-2018.
d. Als het totaal aan inschrijvingen het bedrag van € 15.000,- overstijgt wordt er
doormiddel van loting obligaties geaccepteerd en toegekend.

e. Er zijn geen inschrijvingskosten verschuldigd. Inschrijving verplicht tot afname van de
obligatie(s).
5. Uitgifteproces en bewaring
a. Van alle obligaties legt de vereniging een register aan met daarin opgenomen de
obligatiehouders. De obligaties worden toegekend op basis van het moment van
intekening.
b. Na levering en acceptatie van de inschrijving door de vereniging zal het
verschuldigde bedrag binnen 14 dagen door de obligatiehouder voldaan worden op
het rekeningnummer van de vereniging en wel NL41ABNA0422014036 t.n.v.
Groninger Tennisvereniging van Starkenborgh.
c. Voor alle obligaties geschiedt de inschrijving in het obligatieregister na betaling.
Zodra het totale bedrag door de vereniging is ontvangen worde de obligaties
aangemaakt en ondertekend door de voorzitten en de penningmeester en via een
ontvangstbewijs aan de obligatiehouder overgedragen. Iedere obligatiehouder
ontvangt kosteloos een op naam gesteld en genummerd certificaat per obligatie
waarop is ingeschreven.
d. Bewaring van de obligaties dient door de obligatiehouder zelf te worden verzorgd.
Bewaring van de registers met de gegevens over de obligatiehouder zal door de
vereniging op zorgvuldige wijze plaatsvinden.
e. Bij verhuizing van de obligatiehouder dient hij/zij dit schriftelijk kenbaar te maken
aan de secretaris van de vereniging.
f. 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 verliest de oorspronkelijke obligatiebewijs zijn waarde.
g. De obligaties zijn niet vrij verhandelbaar.
6. Aflossing en uitloting
a. De vordering uit hoofde van de obligatielening zijn niet opeisbaar
b. Aflossing op de obligatielening aan de obligatiehouder vinden jaarlijks plaats vanaf
het jaar 2019 tot en met 2021 door uitloting van de obligatiebewijzen.
c. Inzake het aantal uit te loten obligatiebewijzen za het bestuur jaarlijks na vaststelling
van het financiële jaarverslag, met inachtneming van de bepalingen van dit
reglement, een besluit nemen en heeft daarvoor geen toestemming nodig van de
ledenvergadering.
d. 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.
e. De houders van de uitgelote obligaties worden eveneens per e-mail geïnformeerd
door het bestuur van de vereniging.
f. Uitbetaling vindt plaats tegen inlevering van het ondertekende certificaat en na
legitimatie door de obligatiehouder. De obligatiehouder ontvangt daarna een
ontvangstbewijs waarna de terugbetaling geschiedt binnen 30 dagen via
overschrijving naar het opgegeven bankrekeningnummer op naam van de
obligatiehouder zoals deze bekend is in het door het bestuur van de vereniging
gehouden register. Indien de obligatiehouder de uitbetaling op een ander
rekeningnummer dan in het register is opgenomen wenst te laten plaatsvinden,
dient hij dat nummer bij inlevering van het certificaat schriftelijk op te geven.
g. Indien binnen één jaar na de in lid e bedoelde kennisgeving niet om uitbetaling is
gevraagd, vervalt de obligatie en de rente aan de vereniging.

7. Overlijden
a. In geval van overlijden van een obligatiehouder zal de vereniging het (de) dor die
obligatiehouder gehouden cerfitica(a)t(en) terugbetalen aan de betreffende
erfgenaam ofwel erfgenamen inclusief de te vergoeden rente. De erfgenaam of
erfgenamen dienen aan te tonen dat zij rechthebbende zijn ten aanzien van de
relevante certificaten.
8. Verzoek voortijdige aflossing
a. Een obligatiehouder, dan wel diens nabestaande, kan bij het bestuur van de
vereniging met reden omkleed een verzoek indienen tot vroegtijdige aflossing in
geval een bijzondere reden.
b. Het bestuur van de vereniging beslist hierover bij meerderheid van stemmen in een
bestuursvergadering, waarbij de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is.
9. Reglement
a. Daar waar dit reglement niet in voorziet, behoeft het de goedkeuring van het
bestuur van de vereniging.

Aldus vastgesteld door het bestuur van de Groninger Tennisvereniging van Starkenborgh te
Groningen op 8 februari 2018.
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