
HELP DE CLUB 
LEVENSLOOPBESTENDIG 
TE MAKEN

De Compagnie wil blijven 
bouwen aan de toekomst. 

Daarom willen we investeren 
in meer lockerruimte en in 
een overkapping die meer 

stallingcapaciteit heeft voor 
handicarts.

Zodat we met z’n allen langer 
kunnen blijven golfen.

De bouw vergt een investering van circa tweehonderd-
duizend euro. Hiervoor wordt een subsidie aangevraagd. 
Het bestuur wil het ontbrekende deel financieren door het 
uitgeven van obligaties. Daarvoor is een plan opgesteld 
met twee opties: 
Clubliefde obligatie, nominaal € 500,--:
•	Jaarlijks ontvangt u aan aflossing en rente een bedrag  
 van € 64.75 en schenkt u aan de club € 24,--.
•	De schenking is fiscaal aftrekbaar en levert u een   
 voordeel op van € 9.30 bij een belastingpercentage van  
 38,6%.
•	In 10 jaar krijgt u uw totale inleg terug.

Eagle obligatie, nominaal €2.500,--:
•	Jaarlijks ontvangt u aan aflossing en rente een bedrag  
 van € 323,76 en schenkt u aan de club € 73.--.
•	De schenking is fiscaal aftrekbaar en levert u een   
 voordeel op van € 28.35 bij een belastingpercentage  
 van 38,6%.
•	In 10 jaar krijgt u uw totale inleg terug alsmede een   
 rendement van € 291,-- .

Het streefbedrag van deze obligatielening is € 150.000,-- 

De voordelen van dit obligatieplan
• Er hoeft geen beroep gedaan te worden op de bank
• We kunnen onze eigen middelen aanwenden voor groot  
 onderhoud aan de baan
• Keuze tussen  2 obligaties 
• Gegarandeerde terugbetaling over 10 jaar
• Kostenneutraal voor de obligatienemers. 
 De Eagle obligaties geven zelfs een rendement.
• Afhankelijk van de verhouding in uitgifte van de twee  
 typen obligaties, bespaart de club tussen de € 7.000,--  
 en € 32.000,-- t.o.v. een banklening. 
• Beheer door een onafhankelijke externe partij.
• Obligatienemers krijgen voorrang bij het toewijzen van
 lockers.

Er is meer informatie voor u beschikbaar
Lees de uitgebreide prospectus. Mocht u na het lezen 
daarvan nog vragen hebben, mail deze dan naar 
info@golfclubveendam.nl.
Ook kunt u te rade gaan bij de volgende clubleden die als 
ambassadeurs het obligatieplan van harte steunen:
Jan Anneveldt  Johan Anneveldt 
Evert Boven  Guus Ennes
Mariska Ennes  Anneke Grol  
Arjen Van der Meer Willy Prins  
Tees Scheen  Annet Weits  
Ester Wortmann
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