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Prospectus Obligatielening vereniging Golfclub De Compagnie 

 

Inleiding: 

Het bestuur is voornemens te investeren in een uitbreiding van de lockerruimte, alsmede het 

oprichten van een nieuwe overdekte handicart-stalling. 

De totale investering zal tussen € 220.000,- en € 250.000,- incl. btw bedragen. 

 In het kader van deze investering is in 2018 met onze financier, de Rabobank, afgesproken om de 

aflossingsverplichtingen over 2019 op te schorten om  zodoende middelen vrij te krijgen voor de 

investering. Gezien de onzekerheid over de hoogte van de bouwkosten en de toekenning van de 

subsidie, zal de financiering plaatsvinden middels uit te geven obligaties plus de middelen uit de 

genoemde opschorting. 

Obligatiehouders krijgen een voorrangsrecht bij het toewijzen van lockers in de nieuw te bouwen 

lockerruimte. De nieuwe ruimte zal gebruiksvriendelijk ingericht worden voor elektrische trolleys 

 De gemeente Veendam heeft intussen goedkeuring verleend aan het bouwplan. We verwachten dat  

in september 2020 een aanvang gemaakt kan worden met de bouwwerkzaamheden. 

 Uitgifte van de obligaties zal geschieden door vereniging Golfclub De Compagnie. 

  

De voorwaarden waaronder de obligaties worden uitgegeven: 

 

Artikel 1: Obligatielening, uitgifte, rente en schenking 

1.1 De uit te geven obligatielening bedraagt € 150.000,- en bestaat uit obligaties met een nominale 

waarde van € 500,- (Clubliefde)  en € 2.500,- (Eagle). 

1.2 Beide obligatieleningen hebben een looptijd van 10 jaar. Het rentepercentage bedraagt 5% vast. 

Aflossing en rentebetaling vinden jaarlijks annuïtair plaats. 

1.3 Gedurende de looptijd schenkt de obligatiehouder aan de vereniging Golfclub De Compagnie  

jaarlijks een bedrag als periodieke gift in geld, welke fiscaal aftrekbaar is. 

1.4 Het is toegestaan om meerdere obligaties aan te schaffen. 

 

Artikel 2: Inschrijving en inschrijvingskosten 

2.1 De inschrijfperiode start vanaf 1 maart 2020. 

2.2 Inschrijving geschiedt door middel van digitale inschrijving 

(https://mijn.obligatieplan.nl/golfclubveendam) of door middel van het inleveren van het 

inschrijvingsformulier op het secretariaat in het clubhuis. 

2.3 Om in aanmerking te komen voor fiscale aftrek van het schenkingsgedeelte, dient u het formulier 

periodieke gift in geld  

(https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_period_gift_in_geld_ib08

02z3fol.pdf) in tweevoud in te vullen. Het formulier is te verkrijgen bij het secretariaat of te 

downloaden door de link te volgen of via de site van de belastingdienst. 

2.4 Er zijn geen inschrijvingskosten verschuldigd. Inschrijving verplicht tot afname van de obligatie(s). 

 

https://mijn.obligatieplan.nl/golfclubveendam
overeenkomst_period_gift_in_geld_ib0802z3fol.pdf
https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_period_gift_in_geld_ib0802z3fol.pdf
https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_period_gift_in_geld_ib0802z3fol.pdf


   
 
 

 

Artikel 3: Toewijzing, levering, bewaring  en betaling 

3.1 Toewijzing van de obligaties zal plaatsvinden naar rato van het bij de Vereniging ontvangen 

deelnameformulieren en de daarbij kenbaar gemaakte aantallen obligaties waarop is ingeschreven. 

3.2 De toewijzing zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 juli 2020 geschieden. De inschrijvers krijgen 

ook uiterlijk 1 juli 2020 schriftelijk bericht dat hun inschrijving is geaccepteerd, waarbij opgave 

gedaan wordt van het aantal obligaties dat hen is toegewezen. 

3.3 De levering van de obligaties geschiedt door middel van de toegewezen aantallen obligaties in 

het obligatieregister, welke digitaal wordt bijgehouden en online kan worden ingezien op mijn. 

obligatieplan.nl. 

3.4 Betaling vindt plaats middels het overmaken van het verschuldigde bedrag naar de bankrekening 

van vereniging Golfclub De Compagnie: NL31RABO 0365 0399 85. Het is essentieel dat u dit bedrag 

voor 1 september 2020 overmaakt. 

 

Artikel 4: Looptijd en betaalbaarstelling 

4.1 De looptijd van de obligatieleningen is 10 jaar te beginnen op 1 september 2020 en eindigt 

uiterlijk op 1 september 2030. 

4.2. De betaling van het door vereniging Golfclub De Compagnie jaarlijks af te lossen bedrag en rente 

vindt plaats op de eerste bancaire dag na elke periode van 12 maanden onder inhouding van de 

jaarlijkse schenking. Bijschrijving geschiedt op de door de obligatiehouder opgegeven rekening bij 

een in Nederland gevestigde bankinstelling.  

 

Artikel 5: Fiscale consequenties 

5.1 De rente-inkomsten op de obligatielening zijn onbelast (vallen in box 3). 

5.2 De schenking is jaarlijks volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen, omdat de schenking een 

schenking van een periodieke gift is. De verantwoordelijkheid voor de juiste verwerking van de 

schenking in de aangifte inkomstenbelasting ligt bij de schenker c.q. obligatiehouder. 

 

Artikel 6: Bijzondere gevallen en overlijden 

6.1 Een obligatiehouder,  kan bij het bestuur van de vereniging met reden omkleed een verzoek 

indienen tot vroegtijdige aflossing in geval van bijzondere reden. 

6.2 Het bestuur van de vereniging beslist hierover bij meerderheid van stemmen in een 

bestuursvergadering. 

6.3 In geval van overlijden van een obligatiehouder zal de Vereniging op verzoek over gaan tot 

terugbetaling van de obligaties(s) aan de betreffende erfgenaam of erfgenamen inclusief de te 

vergoeden rente. De erfgenaam of erfgenamen dienen aan te tonen dat zij rechthebbende zijn ten 

aanzien van de obligatie(s). 

 

Artikel 7: Toezicht 

7.1 De toepasselijke regelgeving bij uitgiften van effecten zoals obligaties is geregeld in de Wet op 

het financieel toezicht (Wft). Omdat deze emissie echter uitsluitend voor leden bedoeld is en niet vrij 

verhandeld kan worden, oefent de Autoriteit Financiële  Markten hierop geen toezicht uit. 

De obligatie-uitgifte valt derhalve buiten AFM-toezicht. 

 

Artikel 8: Toepasselijk recht 



   
 
8.1 De obligatieleningen met het prospectus en de verdere obligatievoorwaarden worden beheerst 

door Nederlands recht. 

Stappenplan inschrijving obligatiehouder 
 
 

Tot 1 juli 2020: U vult op internet, https://mijn.obligatieplan.nl/golfclubveendam uw keuze 

in, onder vermelding van uw persoonlijke gegevens. 

 U vult het formulier 

https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_pe

riod_gift_in_geld_ib0802z3fol.pdf vanuit de site van de belastingdienst in. 

 U levert het laatst genoemde formulier in bij het secretariaat of u laat het 

formulier invullen door het secretariaat. 

 

Tot 1 september 2020: De vereniging wijst obligaties toe. 

 U stort het obligatiebedrag op  bankrekening NL31RABO 0365 0399 85 van  

Golfclub De Compagnie onder vermelding “Obligatieplan”. 

 

Ieder jaar: U ontvangt aflossing en rente minus uw gift. 

 U vult de gift in bij  “Uitgaven-giften-vereniging” op uw belastingaangifte 

voor extra aftrek. 

 

Na 10 jaar: Uw obligatie is volledig afgelost. 

 Mede dankzij u, hebben wij de bouw van de lockerruimte en handicart-

stalling kunnen financieren, waarvoor onze hartelijke dank. 

 

 

 

Het financiële plaatje in één oogopslag 

 
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,- . 

https://mijn.obligatieplan.nl/golfclubveendam
https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_period_gift_in_geld_ib0802z3fol.pdf
https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_period_gift_in_geld_ib0802z3fol.pdf

