
  

 
Informatie over de ledenobligaties 

 
 t.t.v. Tempo-Team geeft ledenobligaties uit en stelt het binnengekomen bedrag beschikbaar aan de 

stichting voor de nieuwbouw en inrichting van ons nieuwe clubgebouw.  
 Er worden 400 ledenobligaties uitgegeven, genummerd 1 t/m 400. 
 Eén obligatie kost € 250,- .  
 Het streven is om € 100.000,- met deze obligaties op te halen. 
 Obligaties zijn niet onderling verhandelbaar, wel overdraagbaar bij overlijden. 
 De penningmeester houdt in een register bij welke nummers door wie gekocht zijn: naam, adres, 

woonplaats, mailadres en bankrekeningnummer. 
 De koper ontvangt een ledenobligatie met een uniek nummer, ondertekend door de voorzitter van 

de vereniging. 
 In verband met privacy kunnen obligatiehouders wel hun eigen gegevens opvragen, niet die van 

medeobligatiehouders. 
 Vanaf 2018 - of zoveel eerder als mogelijk is - wordt er elk jaar in het bijzijn van de voorzitter van 

het bestuur van de vereniging in december een eindcijfer geloot. Alle obligaties met dit eindnummer 
worden inclusief de éénmalige rente uitgekeerd in die maand. 

 De getrokken obligaties worden door de penningmeester van de vereniging terugbetaald 
vermeerderd met een éénmalige rente: 

 2018/2019  1 % 
 2020/2021  2 % 
 2022/2023  3 % 
 2024/2025  4 % 
 2026/2027  5 % 

 In de ALV van september 2016 wordt de leden van de vereniging gevraagd om goedkeuring voor de 
uitgifte van de obligaties en het verstrekken van een lening aan de Stichting 
Tafeltennisaccommodatie Zuideramstel, overeenkomstig het bedrag dat met deze obligatielening is 
verkregen. 

 Dit betekent dat er wel gestart kan worden met het inventariseren van de interesse voor het kopen 
van ledenobligaties maar dit pas geëffectueerd kan worden na toestemming van de leden in de ALV 
in september 2016. 

 De actie loopt tot de laatste obligaties zijn verkocht. 
 

 Op de vraag of er een risico op niet terugbetalen is, luidt het antwoord: nihil. 
Hooguit kan er sprake zijn van een vertraging in terugbetalen, want: 

 de kosten van de exploitatie van het nieuwe gebouw zijn bekend en liggen redelijk vast; 
 als er al een risico is, dan ligt die aan de inkomstenkant, een probleem zou bijvoorbeeld een 

halvering van het ledenaantal kunnen zijn. Dat ligt niet in de verwachting, de vereniging 
groeit nu en het nieuwe gebouw biedt alleen maar meer groeikansen; 

 uiteindelijk is er ook nog een gebouw met een enorme waarde (op die locatie). Dus in een 
dergelijk (niet realistisch) scenario heeft iedereen zijn geld terug ontvangen, maar zijn we 
een club zonder gebouw. 
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