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Reglement Obligatielening padelbanen Tennisclub Zwaanshoek 
 

1. Doel obligatielening  

De uitgifte van deze obligatielening heeft tot doel liquide middelen aan te trekken voor de 
financiering van de ombouw van 2 tennisbanen naar 5 padelbanen bij Tennisclub 
Zwaanshoek, Noppenstraat 1, te Zwaanshoek zoals goedgekeurd door de leden op de 
Algemene Leden Vergadering van 27 september 2021. 

2. Uitgifte en rente  

a. De obligatielening wordt uitgegeven door: Tennisclub Zwaanshoek (hierna te noemen: 
“TCZ”), gevestigd Noppenstraat 1, 2136 AH Zwaanshoek en ingeschreven in het 
Handelsregister van de Kamer van Koophandel Haarlem onder nummer 40594569.  
b. De lening wordt uitgeschreven tot een bedrag van € 100.000,- en staat open voor niet-
leden en leden van de Tennisclub Zwaanshoek. De nominale waarde van de 
obligatiebewijzen is €1.000,-.  
c. De obligatielening kent een enkelvoudige couponrente van 3% per jaar gedurende de 
gehele looptijd. De rente wordt jaarlijks betaald rond 15 januari. Voor de bepaling van de 
rente over het eerste jaar wordt ervan uitgegaan dat de lening ingaat op 15 januari 2022, 
ook wanneer het bedrag van de deelnemer eerder door de TCZ wordt ontvangen.  

d. De looptijd van de lening is maximaal 10 jaar vanaf de datum van ingaan van de lening 
(15 januari 2022). 

e. De obligatielening komt definitief tot stand indien het bestuur van TC Zwaanshoek (hierna 
te noemen: het “bestuur”): 
- definitief besluit tot opdrachtverlening voor de aanleg van 5 padelbanen én; 
- de opbrengst van de obligatielening toereikend is voor de financiering én; 
- hiertoe met meerderheid van stemmen besluit. 
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3. Inschrijving en inschrijvingskosten  

a. De lening wordt uitgegeven tegen 100% van de nominale waarde. 
b. De inschrijving wordt geopend op 1 november 2021. Inschrijving op de obligatielening is 
mogelijk via het inschrijfformulier dat beschikbaar is op het platform van 
obligatieplan.nl/tczwaanshoek.  
c. De inschrijving sluit op 1 december tenzij het bestuur tot een nieuwe einddatum besluit. 
Hierover zal via de website van de club worden gecommuniceerd. 

d. Er zijn geen inschrijvingskosten verschuldigd. Inschrijving verplicht tot afname van de 
obligatie(s).  
e. Het bestuur beslist na afloop van de inschrijvingstermijn over toewijzing 

f. De deelnemers ontvangen bericht over toewijzing van de obligaties. De uitgifte van de 
obligatielening vindt plaats tegen nominale waarde tussen 8 december en 15 december 
2021. De obligaties dienen uiterlijk op 15 januari 2022 volgestort te zijn. De nominale 
waarde van de obligatie(s) zal door middel van een eenmalige automatische incasso 
worden geïncasseerd of op eigen initiatief worden overgemaakt. 

4. Uitgifteproces, bewaring en overlijden  

a. Van alle obligaties legt de TCZ, na ontvangst van de betaling, een register aan met daarin 
opgenomen de naam en adresgegevens van de obligatiehouder, gekoppeld aan het 
obligatienummer. De obligatiehouder krijgt toegang tot de informatie over de eigen obligatie. 
b. Bij verhuizing van de obligatiehouder dient hij/zij dit kenbaar te maken aan de 
ledenadministratie van de TCZ via ledenadministratie@tczwaanshoek.nl   

c. De obligaties zijn niet overdraagbaar.  

d. In geval van overlijden van een obligatiehouder treden de erfgenaam dan wel 
erfgenamen in alle rechten en plichten van de obligatiehouder. De erfgenaam of erfgenamen 
dienen zich bekend te maken aan de TCZ via penningmeester@tczwaanshoek.nl en aan te 
tonen dat zij rechthebbende zijn ten aanzien van de obligaties. Nabestaanden kunnen 
gebruik maken van het onder artikel 6a genoemde “Verzoek tot voortijdige aflossing”. 

5. Aflossing en uitloting  

a. De vordering uit hoofde van de obligatielening is niet opeisbaar.  

b. Aflossingen op de obligatielening aan de obligatiehouder vinden jaarlijks plaats op lineaire 
wijze, dat wil zeggen dat elk jaar tijdens de looptijd rond 15 januari, een tiende deel van de 
nominale waarde van de lening wordt afgelost.   

c. Daarnaast kan het bestuur besluiten jaarlijks, voor het eerst in 2025, een aantal obligaties 
uit te loten. Uitgelote obligaties worden dan voor de resterende waarde ineens afgelost door 
TCZ met overmaking van de nog niet betaalde verschuldigde rente  

d. Inzake het aantal uit te loten obligatiebewijzen zal het bestuur jaarlijks na vaststelling van 
het financiële jaarverslag, met inachtneming van de bepalingen van dit reglement, een 
besluit nemen en heeft daarvoor geen toestemming nodig van de ledenvergadering.  
e. Een besluit tot uitloting van de obligatiebewijzen zal worden gepubliceerd minimaal 1 
maand voorafgaand aan de uitloting op de website van TCZ.  
f. De houders van de uitgelote obligaties worden, volgens de gegevens in het 
bijgehouden register, per e-mail geïnformeerd door het bestuur van TCZ.  
g. Bij uitloting wordt de looptijd van de obligatie op de 15e van de kalendermaand na uitloting 
beëindigd. De obligatiehouder ontvangt de terugbetaling via overschrijving naar het 
opgegeven bankrekeningnummer op naam van de obligatiehouder zoals deze bekend is in 
het door het bestuur van de TCZ gehouden register. Indien de obligatiehouder de uitbetaling 
op een ander rekeningnummer dan in het register is opgenomen wenst te laten plaatsvinden, 
dient hij dat nummer via email door te geven aan penningmeester@tczwaanshoek.nl.  
h. Van de aflossing wordt door het bestuur een aantekening gemaakt in het bijgehouden 
register. 
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i. Obligatiehouders hebben de mogelijkheid om de obligatie te doneren aan de TCZ door dit 
schriftelijk aan te geven bij de TCZ via penningmeester@tczwaanshoek.nl onder vermelding 
van het obligatienummer.  

6. Verzoek voortijdige aflossing  

a. Een obligatiehouder, dan wel diens nabestaande, kan bij het bestuur van de TCZ met 
reden omkleed een verzoek indienen tot vroegtijdige aflossing in geval van een bijzondere 
reden.  
b. Het bestuur van de TCZ beslist hierover bij meerderheid van stemmen in een 
bestuursvergadering, waarbij de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is.  

7. Reglement  

a. Daar waar dit reglement niet in voorziet, behoeft het de goedkeuring van het bestuur van 
de TCZ.  

Aldus vastgesteld door het bestuur van de Tennisclub Zwaanshoek, 

Zwaanshoek, 1 november 2021 

 

 


