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1. Inleiding 
In de algemene ledenvergadering van 12 april 2022 hebben de leden van tennisclub DLTC 

kennisgenomen van het voornemen om van het bestuur om de haalbaarheid van de aanleg van twee 

padelbanen te onderzoeken. De redenen en overwegingen zijn in de vergadering toegelicht. 

Door het bestuur wordt overwogen om de aanleg gedeeltelijk te financieren door middel van de 

uitgifte van obligaties, hierna: ledencertificaten genoemd. Het totale investeringsbedrag voor de 

uitbreiding van de padelbanen is begroot op € 200.000, -. 

De financiering van dit bedrag is als volgt: - BOSA-subsidie (van de Rijksoverheid), lening bij STD en 

sponsoren, totaal € 125.000; - Uitgifte van obligaties, hierna te noemen ledencertificaten, totaal € 

75.000. De uitgifte van ledencertificaten wordt aantrekkelijk geacht gezien de betrokkenheid bij de 

vereniging en het rendement op basis van de geboden rente van 2%. 

2. Vorm van de obligatielening 

• DLTC geeft 150 ledencertificaten uit ter waarde van € 500,-. In totaal voor een bedrag van 
€ 75.000, - 

• Deelnemers kunnen inschrijven voor één of meer obligaties, met een maximum van 10 

per natuurlijk persoon. 

• Het rentepercentage bedraagt 2% op basis van enkelvoudige interest. 

• De ledencertificaten zijn getiteld “D.L.T.C. uitbreiding padelbanen 2022”. 
 

 

3. Looptijd 

De ledencertificaten hebben een looptijd tussen 3 en 15 jaar. De looptijd wordt als volgt bepaald: 

De ledencertificaten worden uitgegeven 1 juni 2022. De uitbetalingen vinden plaats in de maand 

december van de jaren 2024 tot en met 2036. Elk jaar wordt 1/12 deel van de uitgegeven 

ledencertificaten uitbetaald. De rentevergoeding vindt plaats vanaf 1 januari 2023. 

Door loting tijdens de algemene ledenvergadering van het betreffende jaar wordt bepaald welke 

ledencertificaten (serie) in dat jaar worden uitbetaald. Daartoe zijn de genummerde certificaten 

voorzien van een letter (001A, 002B, 003C, 004D, 005E, 006F, 007G, 008H, 009I, 010J, 011K, 012L, 

013A, 014B, tot en met 100D) en wordt jaarlijks een serie, aangeduid met een letter, geloot. De loting 

bepaalt dus de looptijd van de ledencertificaten en de serie aangeduid met de gelote letter wordt in 

het betreffende jaar afgelost. 

 
 

4. Inschrijving 
Tot en met 1 september 2022 kan worden ingeschreven op de ledencertificaten. Deelnemers kunnen 

kiezen voor een of meerdere ledencertificaten. Inschrijving vindt plaats via een online formulier via de 

site van D.L.T.C. of de papierversie in de bijlage opgenomen.  
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5. Toewijzing van de obligaties 

 
Na ontvangst van uw online inschrijving (zie bij 4) wordt/worden ledencertificaten op volgorde van 

inschrijving toegewezen. De reeks loopt van 001 tot en met 100, met daaraan automatisch gekoppeld 

een letter, A tot en met L. De reeks loopt van 001A tot en met 096L en dan van 097A tot en met 100D. 

Zie verder ook bij 3. 

 
 

6. Storting 

 
Vanaf 1 september 2022 ontvangen alle inschrijvers op ledencertificaten via de penningmeester van 

DLTC een betaalverzoek. Hierin staat ook duidelijk aangegeven: nummer(s) en letter(s) van uw 

ledencertificaat/en. U ontvangt geen papieren ledencertificaat/en. Uw ledencertificaatstorting moet 

uiterlijk voor 1 oktober 2022 voldaan zijn. 

 
 

7. Betaalbaarstelling 

 
Door loting tijdens de algemene ledenvergadering wordt bepaald welke ledencertificaten (aangeduid 

met een letter) in dat jaar betaalbaar worden gesteld. Loting wordt voor het eerst verricht in de ALV 

van 2024. In december 2024 worden de eerste certificaten terugbetaald. Jaarlijks wordt de rente over 

het voorgaande jaar uitbetaald vanaf 1 januari 2023. 

 
 

8. Overige voorwaarden 
 

• De ledencertificaten zijn niet overdraagbaar. 
• De penningmeester van DLTC houdt in een register bij welke ledencertificaten (op nummer, 

inclusief letter) door wie gekocht zijn, inclusief de gegevens van de ledencertificaathouders 
zoals opgegeven bij inschrijving. 

• In verband met privacy kunnen ledencertificaathouders wel hun eigen gegevens opvragen, 
niet die van mede ledencertificaathouders. 

• Vervroegde aflossing van het ledencertificaat is niet toegestaan, met uitzondering van de 
situatie van overlijden van de ledencertificaathouder. In geval een ledencertificaathouder toch 
vervroegde aflossing wenst dient hij hierover in contact te treden met de penningmeester van 
DLTC die kan besluiten om in uitzonderingsgevallen tot vervroegde aflossing over te gaan. 

• In geval van overlijden van een ledencertificaathouder zal het bedrag van de tot de 
nalatenschap van de overledene behorende ledencertifica(a)t(en) worden uitgekeerd binnen 
twaalf maanden na de dag van overlijden aan de tot de nalatenschap van de overledene 
gerechtigden of aan hun vertegenwoordigers. De penningmeester van DLTC  is gerechtigd om 
te verlangen dat bedoelde gerechtigden of vertegenwoordigers hun bevoegdheid aantonen 
met een verklaring van erfrecht. 
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• Indien het bankrekeningnummer van storting wordt gewijzigd, is de ledencertificaathouder er 
zelf verantwoordelijk voor, dat de penningmeester van DLTC op adequate wijze zal worden 
ingelicht over de wijziging. 

• Indien de penningmeester van DLTC niet over het juiste bankrekeningnummer beschikt om het 
uitgelote ledencertificaat te kunnen uitbetalen, geeft de penningmeester van DLTC dit per email 
door aan de ledencertificaathouder. De ledencertificaathouder heeft tot één jaar na de 
algemene ledenvergadering waarin de uitloting heeft plaatsgevonden de tijd om de 
penningmeester van DLTC  te informeren over het juiste bankrekeningnummer. Na deze 
periode van één jaar verliest het ledencertificaat zijn waarde en wordt het niet uitbetaalde 
bedrag toegevoegd aan de algemene middelen van DLTC. 

• In gevallen waarin de voorwaarden in deze prospectus niet voorzien beslist het bestuur van 
DLTC, waarbij de belangen van de ledencertificaathouder(s) en DLTC in gelijke mate in acht 
genomen worden. 

 
 
 

9. Mogelijke risico’s ledencertifcaat lening DLTC 

 
Een ledencertificaat lening brengt voor leden risico’s met zich mee: als DLTC niet in staat is om haar 

schuld af te betalen en failliet gaat kan dat betekenen dat het geld van de lening niet meer terugkomt 

bij de leden. Ook de uitbetaling van de jaarlijkse rente stopt dan. In de aanloop naar uitgifte van 

ledencertificaten hebben de leden voldoende informatie ontvangen om hun eigen risico inschatting 

hierin te kunnen maken. 

 
 

10. Overzicht ledencertificaat lening TCP 
 

 

Totaalbedrag € 75.000 

Waarde ledencertificaat € 500,- 

Aantal ledencertificaten 150 

Rentevergoeding 2 % enkelvoudig over looptijd 

Looptijd 3 tot en met 15 jaar 

Ingangsdatum 1 juni 2022 

Sluitingsdatum inschrijving 1 september 2022 

Stortingsdatum 1 september 2022 

Uitgifteprijs 100 % van de nominale waarde 

 

 

11. Meer informatie: 

 
Jan Boonstra 

Penningmeester D.L.T.C.- Drachten 

e-mail: penningmeester@dltc.nl 

mailto:penningmeester@dltc.nl

