
	  

	  

OBLIGATIELENING HCOB (2% rente) 

€75.500 toegezegd, nog €14.500 te gaan! 
Doet u mee? 

 
Beste HCOB-ers, 

De bouw van het nieuwe clubhuis gaat goed en iedereen reageert enthousiast. Het 
totale clubhuis inclusief binnen- en buiteninrichting gaat euro 550.000 kosten. Buiten 
de hypotheek die we opnemen van € 350.000 tegen 3,3% rente (toestemming ALV 
tot €400.000) en eigen middelen (€110.000) hebben we nog €90.000 nodig! Dit 
gebruiken we voor de kleedkamers, toiletten, vergaderruimtes, keuken, bar, 
inrichting, elektra, beveiliging, terras, enzovoort. Sommige zaken zijn duurder 
gebleken dan we ingeschat hadden. Zo is alleen het terras (op 80 cm hoogte) aan 
zand, stoeptegels en aanleggen al €34.000. Een deel van het bedrag dat we tekort 
hebben gaan we via een speciale actie Walk of Fame binnenhalen (je eigen naam 
op een terrastegel!), maar we weten uiteraard niet of dat lukt. We hebben vrijwel 
alle luxe er al uitgehaald en dit bedrag is nu nodig om ook werkelijk van het clubhuis 
gebruik te kunnen maken. Later moeten we ook nog een fatsoenlijke fietsenstalling, 
opslagruimte tractor c.q. werkruimte en mini-hockeyveldje bouwen. In de ALV die 
we op 13 april 2015 bijeenroepen zullen we u nog meenemen door de bouwkosten, 
de meerjarenbegroting en toestemming voor de obligatielening. De uitnodiging 
voor de ALV vindt u in de bijlage. 

€90.000 willen we ophalen door het uitgeven van een OBLIGATIELENING. HCOB is 
financieel gezond en de liquiditeit ziet er de komende jaren ook goed uit. MAAR, we 
moeten NU de investeringen doen! Het is dus een tijdelijk probleem. Het bestuur 
(€30.000) en een aantal andere HCOB-ers hebben inmiddels al €75.500 toegezegd 
voor de obligatielening. Nog €14.500 te gaan! DOET U MEE? 

 



	  

	  

DE HCOB OBLIGATIELENING IN HET KORT 
• We hebben obligaties van €1.000 en €2.500 per stuk. 
• Je leent aan HCOB een bedrag dat je zelf wilt. Kan dus 1 obligatie zijn, maar ook 

meerdere.  
• We betalen 2% rente per jaar (spaarrente is momenteel ongeveer 1,0%-1,5%) 
• Vanaf 2017 betalen we ieder jaar 1/8 deel van de obligatielening terug; in 2024 is 

de laatste aflossing. 
• Terugbetaling gaat d.m.v. loting tijdens een ALV. Er is een optie om aan te geven 

het geld in een bepaald jaar terug te wil hebben (zie reglement). 
• Je kan je geld dus al in 2017 terug hebben of uiterlijk in 2024. 
• De administratie rondom deze obligatielening wordt door een extern bureau 

gedaan. 

EEN OBLIGATIELENING 
Een obligatielening is een oud en veel beproefd gebruik bij verenigingen als middel 
voor een  zogenaamde “crowdfunding”: als we allemaal een klein deel van ons 
spaargeld inzetten voor de obligatielening, hebben we de bank niet extra nodig. In 
ruil voor het verstrekte geldbedrag krijgen de deelnemers een schuldbewijs. Dit 
wordt ook wel een obligatie genoemd. Dit schuldbewijs geldt als bewijs van 
deelname aan de obligatielening. Bij HCOB hebben we twee soorten obligaties met 
een waarde van €1.000,- en €2.500,- Als u voor een hoger bedrag wilt deelnemen 
kunt u meerdere obligaties nemen. De bedragen die nu toegezegd zijn liggen tussen 
de €1.000 - €10.000. 

RENTEBEPALING OBLIGATIE 
HCOB geeft obligatiebewijzen uit op naam. Dit betekent dat op het obligatiebewijs 
de naam en het adres van de obligatiehouder staan vermeld. Daarnaast staat ook 
de omvang van de obligatie (€1.000,- of €2.500,-) en de enkelvoudig berekende 
rente van 2% per jaar vermeld. Eens per jaar in mei (eerste keer in mei 2016) wordt 
door de penningmeester de rente aan de obligatiehouders uitbetaald. Als u 
meerdere obligaties heeft ontvangt u evenzoveel keer het rentebedrag.  

AFLOSSING OBLIGATIE 
De looptijd van de obligatieleningen is 10 jaar, waarbij vanaf 2017 na elk jaar 1/8 
deel van de leningen door HCOB wordt afgelost. Via een loting wordt bepaald 
welke deelnemers hun inleg in dat jaar terugkrijgen. De loting zal jaarlijks 
plaatsvinden tijdens een ALV en gebeurt door het bestuur. De penningmeester zal 
vervolgens de uitgelote nummers hierover berichten. Tegen inlevering van het 
originele obligatiebewijs ontvangt de deelnemer zijn inleg terug. Het is normaal niet 
mogelijk uw obligatie tussentijds op te eisen. U moet wachten tot u bent uitgeloot. Bij 
dringende redenen kan toch tussentijdse aflossing plaatsvinden. Ook kan 
aangegeven worden of uitloting in een bepaald jaar gewenst is. Een obligatie wordt 
altijd afgelost. Mocht de obligatiehouder tussentijds overlijden dan wordt de 
betaling bij uitloting verricht aan de erfgenamen.  

TIP: FISCALE ASPECTEN VAN OBLIGATIELENINGEN EN EVENTUELE SCHENKING 
Een aantal HCOB-ers die meedoen schenken de obligatielening aan hun kinderen. 
Veel ouders schenken jaarlijks aan hun kinderen een geldbedrag, omdat deze 
schenkingen tot €5.277 (2015) per jaar per kind zijn vrijgesteld voor de 
schenkbelasting. Een obligatie kan hiervoor een goed alternatief zijn. Schenkt u een 
obligatie? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan HCOB, zodat de nieuwe 
obligatiehouder geregistreerd kan worden. Bij uw belastingaangifte dient u de 



	  

	  

obligatielening in Box 3 aan te geven. De obligatielening wordt namelijk gezien als 
een bezitting. 

REGLEMENT OBLIGATIELENING 
Op deze obligatielening is het Reglement Obligatielening Hockeyclub Overbetuwe 
2015-2024 van toepassing. Het reglement treft u aan op de achterkant van het aan 
te vragen deelnameformulier en op www.hcob.nl in het artikel OBLIGATIELENING. De 
administratie rondom de obligatielening wordt door een extern bureau gedaan.  

TEVEEL OF TEWEINIG OPBRENGST 
Het streefbedrag van de obligatielening is €90.000,-. Samen met de recent 
afgesloten hypotheek, eigen middelen e ́n met de arbeidsinzet van de leden zelf is 
dat toereikend om het bouwplan te realiseren. Mocht het streefbedrag van de 
obligatielening niet gehaald worden, dan zal in het uiterste geval het ambitieniveau 
van de plannen naar beneden bijgesteld moeten worden. Indien de opbrengst 
hoger is dan het streefbedrag zullen de hoogste inschrijvingen een lager bedrag 
toegewezen krijgen. Het bestuur streeft naar een brede betrokkenheid. 

DEELNAME EN INSCHRIJVING 
Iedereen die HCOB een warm hart toedraagt kan deelnemen. Inschrijving kan door 
middel van het invullen en inleveren van het deelnameformulier (www.hcob.nl 
artikel: obligatielening). De inschrijving sluit op 30 april 2015. Definitieve toewijzing 
vindt niet eerder plaats dan na goedkeuring door de ALV van 13 april 2015. De 
betaling van de obligatie dient uiterlijk te geschieden op 31 mei 2015 op 
bankrekening NL02 RABO 0135 9479 44 t.n.v. Hockeyclub Overbetuwe o.v.v. 
Obligatielening HCOB en uw obligatienummers. 

MEER WETEN? 
Heeft u vragen of wilt u meer weten over de plannen en financiën van HCOB? Mail 
uw vraag naar obligatie@hcob.nl of MELDT U AAN voor een van de 
informatiebijeenkomsten die worden gehouden in de kantine van HCOB op: 

o MAANDAGAVOND 30 MAART 2015 van 19.30-20.00 uur. 
o DONDERDAGAVOND 2 APRIL 2015 van 20.00-20.30 uur. 
o ZATERDAGOCHTEND 4 APRIL 2015 van 10.15-10.45 uur. 
o MAANDAGAVOND 13 APRIL 2015 van 20.00-20.30 uur (ALV) 

 

Namens bestuur HCOB, 

Jeroen Joon 
Voorzitter 

 

 


