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OVEREENKOMST TOT DEELNAME IN OBLIGATIELENING 
 

Naam + voorletters : .............................................................................................. 

 

Geboren d.d. : .....................................  te  ...................................................... 

 

Adres : .............................................................................................. 

 

Woonplaats : .............................................................      Postcode: ................. 

 

Telefoonnummer : ............................................................ 

 

E-mail : ............................................................ 

 

IBAN : ............................................................ 

 

Legitimatie : paspoort/rijbewijs, documentnummer: .................................. 

(Aan het formulier hechten/toevoegen: een kopie van een geldig legitimatiebewijs) 

 

Verklaart hierbij: 
Een overeenkomst te willen sluiten met Sporting Martinus met het doel Sporting Martinus in staat te stellen een 

nieuw clubhuis te realiseren en verklaart hiervoor in te tekenen voor een of meerdere deelnamebewijzen. 

Kennis te hebben genomen van de volledige inhoud van het Reglement obligatielening van Sporting Martinus zoals 

onderstaand ingevoegd bij dit intekenformulier. 

In te tekenen voor: ............. obligatie(s) a € 1 .000 , zegge: €   ...........................     (totaal bedrag) 
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Machtigt hierbij Sporting Martinus eenmalig om het bedrag van de obligatie(s) van de rekening af te schrijven 

middels incasso.  

Na inlevering en acceptatie van de inschrijving door Sporting Martinus zal automatisch een bedrag worden 

geïncasseerd van ................... x € 1.000,  in totaal €   ................... 

 

Aldus ondertekend: 

 

Plaats:......................................... Datum: ........................................... 

 

Handtekening: ..................................................................................... 

 

Het bestuur van Sporting Martinus zal vertrouwelijk met bovenstaande gegevens omgaan en na ontvangst van het 

bedrag uw obligatiebewijs z.s.m. een uniek nummer aan u persoonlijk ter hand stellen. 

 
Inschrijfformulier verzenden aan: 
Sporting Martinus 
Postbus 792 
1180 AT Amstelveen 
obligatieplan@sportingmartinus.nl 
 

Het aanbieden van deze obligatielening is vrijgesteld ingevolge artikel 53 lid 1d [1].  

Vrijstellingsregeling Wet op het financieel toezicht en is daarom vergunning- noch prospectus plichtig. De uitgifte 

van de obligatielening staat derhalve niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. 

[1] Van artikel 5:2 van de wet zijn vrijgesteld degenen die effecten aanbieden aan het publiek in de Europese 

Economische Ruimte of toelaten tot de handel op een in Nederland gelegen of functionerende gereglementeerde 

markt, voor zover het betreft: 

- effecten die worden uitgegeven door een vereniging of door een instelling zonder winstoogmerk, met het oog op 

het verwerven van de middelen die nodig zijn om haar niet-commerciële doelen te verwezenlijken. 
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REGLEMENT OBLIGATIELENING SPORTING MARTINUS  
Artikel 1 
a) Voor de financiering van een nieuw clubhuis verwerft de vereniging gelden door middel van het uitgeven van 
een obligatielening. 
 
b) De omvang van de lening bedraagt maximaal € 450.000,-. 
De nominale waarde van de obligatiebewijzen bedraagt € 1000,- per stuk. Per deelnemer kan op meerdere 
stukken worden ingeschreven, doch maximaal op 100 stukken. 
 
c) De obligatielening draagt een couponrente van 8% per jaar. 
 
d) De obligatielening komt definitief tot stand indien het bestuur van de vereniging (hierna: het bestuur): 
- definitief besluit tot aanschaf van nieuw clubhuis en bijbehorende aanneemovereenkomst getekend heeft  
én; 
- de opbrengst van de obligatielening toereikend is voor de financiering. 
 
e) Inschrijving op de obligatielening kan vanaf woensdag 17 februari 2021 middels het daarvoor beschikbare 
intekenformulier op het obligatieplatform. Indien een deelnemer op meerdere stukken inschrijft besluit het 
bestuur bij over-intekening over toewijzing. De inschrijvingsperiode loopt t/m woensdag 7 april 2021. Het bestuur 
heeft de mogelijkheid de inschrijvingsperiode te verlengen. 
 
f) De deelnemers ontvangen bericht over toewijzing van de obligaties en uitgifte-datum. De uitgifte-datum van de 
obligatielening vindt plaats tegen nominale waarde tussen 1 augustus 2021 en 31 december 2021. De obligaties 
dienen volgestort te zijn binnen één maand na bekendmaking definitieve uitgifte-datum. De nominale waarde van 
de obligatie(s) zal conform onderlinge afstemming doormiddel van een eenmalige automatische incasso worden 
geïncasseerd of op eigen initiatief worden overgemaakt. 
 
Artikel 2 
a) De obligatiebewijzen luiden op naam, zijn voorzien van een doorlopende nummering en zijn ondertekend door 
de voorzitter, de secretaris en de penningmeester namens het bestuur van de vereniging. Na toewijzing en 
betaling zullen de obligatiebewijzen aan de deelnemers worden toegezonden. 
 
b) Door de vereniging wordt een register (mijn.obligatieplan.nl) bijgehouden (hierna: het register) waarin op 
nummer de laatst bekende namen en adressen van de obligatiehouders worden vastgelegd. De namen en 
adressen van de obligatiehouders en het aantal gehouden obligaties zijn anoniem en niet zichtbaar op algemeen 
toegankelijke websites. 
 
c) De obligaties zijn niet overdraagbaar. In geval van overlijden van de deelnemer wordt de obligatie rentevrij en 
de erven behouden het recht op aflossing van de obligatie, conform deze obligatie. Het staat de vereniging echter 
vrij om vervroegd af te lossen. Het is de verantwoordelijkheid van de erven tijdig het overlijden van de deelnemer 
aan de vereniging kenbaar te maken. 
 
Artikel 3 
a) De vordering die een deelnemer heeft uit hoofde van een obligatie is niet tussentijds opeisbaar. 
b) De aflossing op de obligatielening aan de obligatiehouders vindt voor het eerst plaats 1 jaar na volstorting 
obligatie; bij volstorting tussen 1 augustus 2021 en 31 december 2021 vindt eerste aflossing plaats tussen 1 
augustus 2022 en 31 december 2022. Vervolgens ieder jaar, met laatste deel aflossing in 2031. 
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c) Een vervroegde aflossing wordt door de vereniging minimaal 30 dagen voorafgaande aan de jaarlijkse betaling 
van de aflossing bekend gemaakt via een e-mailbericht aan het in het register bekende e-mailadres. 
 
Artikel 4 
a) In afwijking van het bepaalde in artikel 3a kan een obligatiehouder dan wel diens nabestaanden bij het bestuur 
van de vereniging met reden omkleed een verzoek indienen tot vroegtijdige aflossing in geval van een bijzondere 
reden. 
 
b) Het bestuur van de vereniging beslist hierover bij gewone meerderheid van stemmen in een 
bestuursvergadering, waarbij een meerderheid van het bestuur aanwezig is. 
 
c) Indien het bestuur van de vereniging het verzoek als bedoeld onder a) inwilligt en tot vervroegde aflossing 
overgaat, vervalt het recht op uitbetaling van de lopende rente. 
 
Artikel 5 
De rente wordt gelijktijdig met de aflossing jaarlijks achteraf voldaan, over de alsdan verstreken periode. Voor het 
eerst 1 jaar na volstorting obligatie; bij volstorting tussen 1 augustus 2021 en 31 december 2021 vindt eerste 
rentebetaling plaats tussen 1 augustus 2022 en 31 december 2022. Vervolgens ieder jaar, met laatste 
rentebetaling in 2031.  
 
Artikel 6 
De aflossing (art. 3) en rente (art.4) wordt door de penningmeester van de vereniging uitbetaald aan de in het 
register opgenomen obligatiehouder op het in het register opgenomen bankrekeningnummer. 
 
Artikel 7 
Daar waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de vereniging. 
 
 
Amstelveen, 01 januari 2021 
Namens Bestuur Sporting Martinus 
 
Rick van Bruggen, Voorzitter 
 
Ramon Rikken, Secretaris 
 
Ritchie Nanninga, Penningmeester 
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