VOORWAARDEN OBLIGATIELENING ADUARDER TENNIS CLUB (A.T.C.)
Voorwaarden renteloze obligatielening ten behoeve van de tennisvereniging:
Aduarder Tennis Club (A.T.C.) aan de Burgemeester van Barneveldweg 23d te
Aduard uitgegeven in mei 2017 effectief op 1 juli 2017 door het bestuur van de
tennisvereniging: Aduarder Tennis Club (A.T.C.), ingeschreven in het
handelsregister onder nummer 40023527.
1. De obligatielening is verdeeld in obligaties elk nominaal groot € 50,- per stuk.
De obligaties worden opeenvolgend genummerd. De lening heeft een effectieve
looptijd van ongeveer acht (8) jaar en loopt van 1 juli 2017 tot uiterlijk 1 juli
2025.
2. Over de uitgegeven obligaties zal de tennisvereniging: Aduarder Tennis Club
(A.T.C.), hierna te noemen: de Vereniging, geen rente verschuldigd zijn of
worden.
3. De Vereniging verplicht zich de gehele obligatielening à pari af te lossen in vijf
(5) jaar in nagenoeg gelijke jaarlijkse termijnen, jaarlijks uiterlijk op 1 juli voor
het eerst op 1 juli 2021 en derhalve uiterlijk op 1 juli 2025.
Vervroegde of gehele of gedeeltelijke aflossing is te allen tijde toegestaan en kan
door de Vereniging eveneens geschieden à pari.
4. De aanwijzing van de obligaties, die worden afgelost, zal – tenzij de lening of
het resterende gedeelte daarvan in haar geheel wordt afgelost – geschieden bij
loting door de zittende voorzitter of een aangestelde, plaatsvervangende
bestuurder van de Vereniging.
5. De uitloting vindt elk jaar plaats tijdens de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering (in de maand januari/februari) echter uiterlijk in de derde
maand van het jaar 2021 tot en met 2025 op de navolgende wijze:
Jaarlijks van 2021 tot en met 2025 wordt jaarlijks 1/5de gedeelte van de
oorspronkelijke nummers getrokken, afgerond op helen naar beneden, waardoor
zijn uitgeloot en afgelost alle obligaties waarvan de nummers gelijk zijn aan die
van de getrokken loten.
In het laatste jaar zullen alle eventueel resterende obligaties worden afgelost.
6. De uitslag van de loting wordt onverwijld op de website van de Vereniging als
ook in de kantine van de Vereniging gepubliceerd. Bij alle publicaties omtrent te
houden of gehouden lotingen zullen worden vermeld de datum waarop de loting
wordt respectievelijk is gehouden, het nominale bedrag van het ten tijde van de
publicatie uitstaande gedeelte van de lening, alsmede indien de looptijd van de
lening door vervroegde aflossing of anderszins is of wordt bekort, het tijdstip tot
hetwelk de lening na de loting uiterlijk nog zal lopen.
7. De uitgelote obligaties kunnen vanaf met moment van loting tot uiterlijk 30
juni van het jaar volgend op het jaar van uitloting ter uitbetaling aan de
penningmeester van de Vereniging worden aangeboden. Indien de uitgelote
obligatie niet binnen deze termijn is aangeboden verliest het zijn waarde en
wordt het niet uitbetaalde bedrag toegevoegd aan de algemene middelen van de
Vereniging. Het staat de obligatiehouder vrij zijn uitgelote obligatie niet aan te
bieden.
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8. De obligaties worden op naam gesteld en worden uitbetaald aan toonder. De
obligaties zijn derhalve niet direct overdraagbaar.
9. De obligatie is slechts geldig indien deze is voorzien van de originele
handtekening van de voorzitter en penningmeester van de Vereniging.
Iedere verandering in de tekst van de obligatie aangebracht, maakt het
direct van onwaarde.
10. Tijdens de looptijd van deze obligatielening kunnen deze voorwaarden
slechts door het bestuur van de Vereniging worden gewijzigd, na voorafgaande
goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering.
11. Inschrijving voor de obligatielening kan worden verzocht door het invullen en
ondertekenen van het inschrijfformulier. Op het inschrijfformulier wordt
aangegeven voor hoeveel obligaties de potentiële obligatiehouder in aanmerking
wil komen. De inschrijfperiode sluit op 1 juli 2017. Na sluiting van de
inschrijfperiode wijst de Vereniging de obligaties toe. De Vereniging behoudt zich
het recht voor potentiële obligatiehouders, zonder opgave van reden, te
weigeren.
De betaling door de obligatiehouder moet plaatsvinden voor 1 augustus 2017 op
de door de Vereniging aan te geven bankrekening.
12. Correspondentie tussen de Vereniging en de obligatiehouder zal uitsluiten per
e-mail plaatsvinden.
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