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MEEST GESTELDE VRAGEN  

 

Wat is de inschrijvings- en ingangstermijn? 

Je kan je voor een obligatie inschrijven tot en met 13 april 2018 middels het beschikbare 

intekenformulier. Voorts dient bedrag van inleg voor die datum te zijn overgeboekt naar de 

bankrekening van HVCH. De obligatielening wordt rentedragend met ingang van 1 april 2018. 

 

Wat is de looptijd en hoe zit dat met uitlotingen? 

De maximale looptijd van de lening is 20 jaar. Daarbij loot de notaris jaarlijks 5% van de hoofdsom 

uit. Dit betekent dat elk jaar een groepje mensen (5% van het totaal, stel 150 van de 3.000) zijn inleg 

al terugontvangt. Na 20 jaar heeft iedereen zijn inleg terug. Op het moment van aflossing betalen 

we ook de opgebouwde rente uit. Door deze uitlotingen lost HVCH de leningen geleidelijk af.   

 

Hoe luidt de procedure van uitloten? 

De notaris verricht de jaarlijkse uitloting tijdens de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering is 

meestal in de maand november. De uitbetaling volgt daarop per 1 januari.  

 

De eerstvolgende uitloting is in november 2018 en de uitbetaling is per 1 januari 2019. De houders 

van de uitgelote nummers informeren we over de uitloting. De houders bieden hun certificaat 

(bewijs van deelname) aan waarna de penningmeester tot uitbetaling overgaat.  

 

Wat nu als ik 1 obligatie koop? Of 10? 

In dit rekenvoorbeeld zie je wat je ontvangt. Er zijn twee scenario’s in dit voorbeeld opgenomen: als 

je bij de eerste loting wordt uitgeloot/uitbetaald of wanneer dit na 20 jaar, de laatste uitloting 

gebeurt.   

 

Aantal obligaties Uitloting / uitbetaling  

1 januari 2019 

Uitloting / uitbetaling 

31 december 2036 

1 obligatie = € 100 € 100 x 1,75% x 1 jaar = € 1,75 

€ 100 + € 1,75 = € 101,75 

€ 100 x 1,75% x 18 jaar = € 31,50 

€ 100 + € 31,50 = € 131,50 

10 obligaties = € 1.000 € 1.000 x 2,25% x 1 jaar = € 22,50 

€ 1.000 + € 22,50 = € 1.022,50 

€ 1.000 x 2,25% x 18 jaar = € 405 

€ 1.000 + € 405 = € 1.405 

 

Onderstaande tabel is van toepassing: 

 

Pakket Aantal 

obligaties 

Waarde 

obligaties 

Rente-

percentage 

Rentevergoeding 

per jaar* 

A 1 €    100 1,75% €   1,75 

B 5 €    500 2,00% € 10,00 

C 10 € 1.000 2,25% € 22,50 

D 25 € 2.500 2,50% € 62,50 

*rentevergoeding enkelvoudig en wordt uitbetaald bij uitloting 

 

Stel ik koop meer obligaties, kan ik dan 20 jaar niet over dat geld beschikken? 

Dat ligt aan hoe de uitloting verloopt. Alle obligaties hebben een uniek nummer, ook als je er 

meerdere koopt. Het kan zijn dat al jouw nummers pas in de laatste loting getrokken worden. Dan 

beschik je over 20 jaar over je inleg. Maar bij de aanschaf van meerdere obligaties heb je een 



   

 

 

 

 

 

grote(re) kans dat een van jouw nummers al eerder wordt uitgeloot. Dit zou betekenen dat je 

geleidelijk je inzet (+ rentevergoeding) terug ontvangt.  

 

Verandert de rente gedurende de looptijd omdat mijn aantal obligaties gedurende de looptijd 

afneemt? 

Nee, de rente blijft ongewijzigd. De rente wordt eenmalig vastgesteld op basis van je eerste inleg. 

Dus als je 10 obligaties afneemt maar op de helft van de looptijd nog beschikt over 5 uitstaande 

obligaties dan ontvang je blijvend 2,25% rente, namelijk het percentage dat van toepassing is op 

jouw oorspronkelijke inleg. 

 

Hoe gaat de tenaamstelling? 

Je mag zelf bepalen op welke naam je de obligatie zet. Tenaamstelling kan naast jezelf, je 

(klein)kind(eren) ook bijvoorbeeld je eigen bedrijf betreffen. De tenaamstelling kan je aangeven op 

het intekenformulier.  

 

Verras (je) kinderen met een obligatie! 

Door de looptijd van maximaal 20 jaar is een obligatie ook zeker interessant voor jeugdleden of zelfs 

voor mogelijk toekomstige jeugdleden. Door het kopen van een obligatie voor je kinderen krijgen zij 

hiermee directe (financiële) betrokkenheid bij onze club. Leuk is om bijvoorbeeld een deel van het 

spaargeld van een kind ter beschikking te stellen aan hun geliefde vereniging. Dit is een win-win: er 

wordt geprofiteerd van verbeterde faciliteiten terwijl het ingelegde bedrag op (lange) termijn retour 

ontvangen wordt.  

 

Mag ik het bedrag ook schenken? 

Gun je de club je ingelegde bedrag? Dan kan je het bedrag (en/of de rentevergoeding) ook 

schenken. Deze beslissing hoef je pas te nemen op moment van uitloting. Hiermee geven we ruimte 

aan omstandigheden die nu heel logisch lijken maar op een ander moment niet meer passend 

kunnen zijn. Hiermee laat HVCH de regie over al dan niet uitbetalen tot na de uitloting in jouw 

handen.  

 

Wat zijn de risico's? 

Zoals aan elke vorm van geld uitlenen zijn aan obligaties risico's verbonden. Ook bij een bank bestaat 

in theorie de mogelijkheid dat je spaargeld door nu onvoorziene omstandigheden verloren gaat. Stel 

dat HVCH uiteindelijk niet in staat blijkt aan haar verplichtingen te kunnen voldoen, dan ben je je 

inleg helaas kwijt. De kans hierop achten we echter laag. Dit omdat we op basis van de huidige 

exploitatie voldoende middelen hebben om op termijn aan aflossing en rente vanuit obligatielening 

te kunnen voldoen.  

 

Hoe is het formeel geregeld? 

Samen met Mr. L.W. Groenweg stelden we het reglement voor de uitgifte van obligaties op. De heer 

Groeneweg is als notaris verbonden aan Notariskantoor Groeneweg in Heesch. Hij gaat zijn formele 

rol vervullen bij de jaarlijkse uitloting. Daarnaast houdt hij samen met onze penningmeester een 

register van obligatiehouders bij. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van het algemeen bestuur 

van onze club. 

 

Graag bedanken wij de heer Groeneweg voor zijn vrijwillige bijdrage.  

 



   

 

 

 

 

 

Tot slot 

Heb je vragen over de obligatielening of de financiering in het algemeen? Neem dan contact op met 

onze penningmeester Rob van Aalst via penningmeester@hvch.nl. Heb je vragen over de 

nieuwbouw? Raadpleeg deze site of stuur een mail met jouw vraag naar nieuwbouw@hvch.nl. 


