
Reglement uitgifte certificaten van de Christelijke Korfbal Vereniging Voorburg 

En Omstreken (V.E.O.) te Voorburg 

 

Artikel 1  

1. Ten behoeve van de realisatie van de accommodatie en de inrichting van de 

accomodatie van de korfbalvereniging V.E.O. is er een dringende behoefte aan liquide 

middelen. De vereniging tracht die voor een deel te vinden door middel van het 

uitgeven van certificaten. 

2. Daarom plaatst V.E.O. bij leden en belangstellenden een lening tot een bedrag van 

maximaal € 75.000 (zegge: vijfenzeventigduizend euro).  

3. Deze lening van € 75.000 wordt verdeeld in 75 certificaten van nominaal € 1.000 

(zegge: duizend euro). 

4. Op de lening wordt geen rente vergoed.  

5. De periode van uitgifte is van 1 april 2014 tot 1 juli 2014.  

6. Deelname aan de certificatenregeling geschiedt door het inleveren van het speciaal 

hiervoor gemaakte inschrijfformulier.  

7. De nominale bedragen van de uitgegeven certificaten zullen binnen 14 dagen na 

inleveren van het inschrijfformulier worden overgemaakt op rekeningnummer 

NL29ABNA0465711685 t.n.v. C.K.V. V.E.O. te Voorburg onder vermelding van 

certificatenregeling 2014.  

 

Artikel 2  

1. De certificaten worden op naam gesteld, zijn voorzien van een doorlopende 

nummering en zijn namens het bestuur van V.E.O. ondertekend door de voorzitter en 

de penningmeester. De certificaten zijn niet verhandelbaar.  

2. Na ontvangst van de betaling zal(zullen) het(de) certifica(a)t(en) aan de 

certificaathouder worden toegezonden.  

3. Door V.E.O. wordt een register bijgehouden, waarin op nummer de laatst bekende 

namen en adressen van de certificaathouders worden vermeld.  

4. Bij verhuizing van de certificaathouder dient deze dit schriftelijk aan het secretariaat 

van V.E.O. door te geven.  

5. Bij overlijden van een certificaathouder-natuurlijk persoon zullen de rechten van het 

certificaat overgaan op de rechtmatige erven. De erven zijn verantwoordelijk voor het 

informeren van de penningmeester onder het aantonen van hun rechten. Indien zich 

ten aanzien van een certificaathouder-vennootschap bijzondere situaties voordoen 

(faillissement, liquidatie, wijziging van aandeelhouders of iets dergelijks) treden na 

informeren van de penningmeester het bestuur van de vennootschap, onder 

aantonen van de rechten van de vennootschap, en bestuur van V.E.O in overleg over 

de gevolgen hiervan en de eventueel te ondernemen acties. 

6. Bij het kwijtraken of beschadigd raken van een certificaat kan bij de penningmeester 

van V.E.O. een duplicaat worden gevraagd. Door verstrekken van een duplicaat 

vervalt de waarde van het origineel. 

 

Artikel 3  

1. De vorderingen uit hoofde van deze lening zijn pas opeisbaar na uitloting als 

beschreven in onderstaande leden.  

2. Uitloting van de certificaten vindt plaats tijdens de jaarlijkse algemene 

ledenvergadering, voor het eerst in het jaar 2015. De feitelijke trekking wordt 

verricht door twee leden van V.E.O., tijdens de vergadering door de leden aan te 

wijzen. Zittende bestuursleden zijn van het verrichten van uitloting uitgesloten.  

3. Vanaf het jaar 2015 zal jaarlijks 4% van de certificaten worden uitgeloot ter aflossing 

van de lening. Het bestuur kan elk jaar besluiten meer certificaten uit te loten en 

heeft hiervoor geen toestemming van de certificaathouders of ledenvergadering 

nodig.   

4. De certificaathouders krijgen binnen 14 dagen na uitloting schriftelijk bericht van het 

uitloten van hun certifica(a)t(en).   



5. De uitgelote nummers van de certificaten worden gepubliceerd op de website van 

V.E.O.. 

  

Artikel 4  

1. Een certificaathouder kan, indien er sprake is van een bijzondere reden, het bestuur 

verzoeken om tot eerdere aflossing van zijn certificaten over te gaan.  

2. Over een onder 4.1 bedoeld verzoek beslist het bestuur van V.E.O. in een 

bestuursvergadering waarbij de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. 

3. De aflossing bij een bijzondere reden zal in principe niet meer zijn dan de maximale 

aflossing van 4% per jaar.  

4. Het bestuur kan besluiten meer certificaten uit te loten en heeft hiervoor geen 

toestemming van de certificaathouders of ledenvergadering nodig.  

 

Artikel 5  

1. Aflossing van het certificaat geschiedt uitsluitend tegen overdracht van het originele 

certificaat, tenzij de situatie van artikel 2.6 zich voordoet. In dat geval volstaat het 

destijds door de penningmeester verstrekte duplicaat. Van de aflossing maakt het 

bestuur aantekening in het in artikel 2.3 genoemde register en ontvangt het bestuur 

binnen één maand na ontvangst een schriftelijke bevestiging van de betreffende 

certificaathouder. 

2. Wanneer een certificaat zes maanden na uitloting nog niet ter aflossing aan het 

bestuur is aangeboden, vervalt het recht op aflossing. 

 

Artikel 6 

Wijzigingen van of aanvullingen op dit reglement kan met goedkeuring van het bestuur 

van V.E.O.. 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld door het bestuur van V.E.O. te Voorburg op 13 maart 2014 

 

 

C.K.V. V.E.O. C.K.V. V.E.O.   

 

 

 

 

J.J. van Leusden, voorzitter  E. van den Bosch, penningmeester 


