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Op de Algemene Leden Vergadering van 24 november 2020 is 
besloten, dat Ridderweide Tennis en Padel eind 2021 start met de 
renovatie van het park. Fase 1: Op baan 1 tot en met 4 komen 
volledig nieuwe kunstgrasbanen en LED-verlichting. Fase 2: Voor 
baan 5 bestaat de wens om deze, afhankelijk van de beschikbare 
middelen, te vervangen door 2 padelbanen. Hierover moeten de 
leden nog een definitief besluit nemen. Bij de uitvoering van fase 1 
zal er gekeken worden of baan 5 tegen geringe kosten “opgelapt” 
kan worden, zodat er veilig op gespeeld kan blijven worden.

Voor de financiering van de renovatie van het park heeft Ridderweide Tennis en Padel besloten tot het aangaan van een obligatielening. 
De fiscaal interessante obligatielening is een lening met één lenende partij, Ridderweide Tennis en Padel. De obligatielening kent vele 
uitlenende partijen, de obligatiehouders. De constructie, die door vele andere clubs al met succes is gebruikt, werkt als volgt:

•U leent als obligatiehouder 5 jaar een bedrag aan de club, waarover u jaarlijks rente ontvangt over het gemiddeld uitstaande saldo. 
•Ieder jaar ontvangt u een aflossing, die u volledig als periodieke gift beschikbaar stelt aan Ridderweide Tennis en Padel. Deze 
   periodieke giften zijn aftrekbaar bij de inkomstenbelasting.
•Per saldo levert het u als obligatiehouder meer op dan u uitleent (afhankelijk van het tarief van de inkomstenbelasting).
•Voor Ridderweide Tennis en Padel betekent het dat we een netto bedrag overhouden aan iedere obligatie en minder hoeven te lenen.
•Win/win – zowel een positief rendement voor u als deelnemer, maar ook voor Ridderweide Tennis en Padel.

We streven ernaar in deze tranche minimaal een bedrag van € 100.000,- aan obligaties binnen te halen. Hiervoor doen we een beroep op alle 
leden, ouders van onze jeugdleden en onze trouwe donateurs. 

Bruto streefbedrag  € 100.000,-
Coupure obligatie  € 500,-
Aantal coupures  200
Rentevergoeding  22% per jaar over het gemiddelde uitstaande saldo
Aflossing   Jaarlijks
Periodieke gift   100% van de aflossing
Looptijd   5 jaar 
Ingangsdatum   1 mei 2021
Sluitingdatum inschrijving 1 april 2021
Stortingsdatum uiterlijk  28 april 2021
Uitgifteprijs   100% van de nominale waarde

UITGIFTE DETAILS VAN DE OBLIGATIELENING
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Obligatielening 
Renovatie 2021 Park Ridderweide Tennis & Padel , Inundatiedijk-Noord 2 te Tiel 
 
Obligatienummer: RW21-RF1-000 
 

€ 500,- 
 
Zegge: vijfhonderd euro 
 
Deze obligatielening wordt in 5 jaar in gelijke delen  
Een jaarlijkse uitkering van 22% rente over de resterende schuld.  
Looptijd van 01-05-2021 tot en met 30-04-2026. 
 

Dit certificaat is uitgegeven aan: 
 

 
 
Obligatiehouder: Tim Tiebreak Naam: Tim Tiebreak 

Adres: Padelstraat 66 

Woonplaats: 6467TP Tennisland 
 
Handtekening houder: 

 
Handtekeningen dagelijks bestuur Ridderweide Tennis en Padel 
 
Voorzitter, B. Tannemaat:         

                                                                                       
 

Penningmeester,  H. Termeer : 

 Datum: 01-05-2021 Plaats: Tiel 

 



RIDDERWEIDE TENNIS EN PADEL OBLIGATIE: EEN FISCAAL INTERESSANTE CONSTRUCTIE

De essentie is dat u één of meer obligaties aanschaft à € 500. Ridderweide Tennis en Padel betaalt u jaarlijks 22% rente over het gemiddeld 
uitstaande saldo van € 300,-. U ontvangt ieder jaar € 66,- rente. De jaarlijkse aflossing van € 100 gedurende vijf jaar schenkt u volledig 
aan Ridderweide Tennis en Padel. Deze schenking levert een belastingvoordeel op, omdat dit fiscaal gezien een periodieke schenking is 
aan een vereniging. Deze schenking is jaarlijks volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen, omdat deze schenking niet valt onder de 
beperking van 1% van het verzamelinkomen die geldt bij andere giften. U betaalt dus effectief minder belasting.

De combinatie van de rente plus het fiscale voordeel op de schenkingen zorgt ervoor dat u meer dan uw initiële inleg terug krijgt.* 
Ridderweide Tennis en Padel houdt per obligatie een netto bedrag van € 170,- over. Hoe meer obligaties u koopt des te voordeliger 
is de totale renovatie dus voor de club, want er hoeft dan minder (of zelfs niets) geleend te worden bij de bank.

KORTOM, EEN DUIDELIJKE WIN/WIN ACTIE VOOR ALLE PARTIJEN.

Bij de totstandkoming van de obligatielening heeft vooraf afstemming plaatsgevonden met de Belastingdienst. De vereniging kan niet 
instaan voor mogelijke toekomstige wijzigingen in fiscale wetgeving. 

* Voor gepensioneerderen geldt een lager belastingtarief van 19,17% als u een belastbaar inkomen onder € 36.000,- heeft. In dat geval 
levert deze obligatielening voor u geen rendement op, maar kost het per saldo ongeveer € 75,- over 5 jaar.   

Looptijd   5 jaar 
Coupure obligatie  € 500,-
Rentevergoeding  22% per jaar over het gemiddelde uitstaande saldo
Aflossing per jaar  € 100,-
Periodieke gift   100% van de aflossing
Tarief aftrekposten bij inkomstenbelasting voor 2022 37,07%, voor 2023 37,05% en daarna 37,03% 
(voor zover bekend op 01-01-2021)

REKENVOORBEELD

JAAR
1
2
3
4
5

UITSTAAND 
BEDRAG
€ 500
€ 400
€ 300
€ 200
€ 100
TOTAAL

RENTE
€ 110
€ 88
€ 66
€ 44
€ 22
€ 330

AFLOSSING/
GIFT
€ 100
€ 100
€ 100
€ 100
€ 100
€ 500

BELASTINGAFREK
37,07% € 37,07
37,05% € 37,05
37,03% € 37,03
37,03% € 37,03
37,03% € 37,03
  € 185,21

RENTE
UITKERING
€ 66
€ 66
€ 66
€ 66
€ 66
€ 330

OPBRENGST RIDDERWEIDE TENNIS EN PADEL  € 500 - € 330 = € 170

OPBRENGST OBLIGATIEHOUDER    € 330 + € 185,21 - € 500 = € 15,21
         (Jaarlijks rendement 0,6%)
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GEWELDIG, DIT KLINKT GOED! IK WIL MEEDOEN, HOE GAAT HET NU VERDER?

Fantastisch dat u met het aanschaffen van één of meerdere obligaties alle leden van Ridderweide Tennis en Padel wilt helpen. 
Uiteraard neemt Ridderweide Tennis en Padel u daarbij zoveel mogelijk werk uit handen. 

Het stappenplan te volgen door u en uw eventuele partner* en Ridderweide Tennis en Padel:

1. Vul het aanmeldformulier in 
2. Vul het formulier ʻPeriodieke gift in geldʼ in 
3. Voeg een kopie van een identiteitsbewijs toe van u en uw eventuele partner
4. Onderteken alle formulieren en stuur alles per post naar de penningmeester Hans Termeer, Johanna Naberstraat 11, 4003 ZW Tiel  
    o.v.v. Obligatielening Ridderweide Tennis en Padel of per e-mail naar obligatie@ridderweide.nl
5. Ridderweide Tennis en Padel vult vervolgens haar onderdelen in op het formulier ʻPeriodieke gift in geldʼ en stuurt u een getekend   
    exemplaar retour
6. U hoeft het formulier niet in te sturen naar de belastingdienst, maar bewaart de documenten en verwerkt de periodieke gift zelf gedurende 
    de looptijd van vijf jaar in de aangifte inkomstenbelasting

* De gegevens van uw eventuele partner zijn verplicht, zoals staat vermeld bij punt 6 in de toelichting van het formulier ʻPeriodieke gift in geldʼ  

De inschrijving sluit op 1 april 2021.

TOEWIJZING
Toewijzing van de obligaties zal plaatsvinden op volgorde van binnenkomst van de aanmeldingsformulieren bij het bestuur, en de daarbij 
kenbaar gemaakte aantallen obligaties waarop is ingeschreven. Bij overschrijving van het maximale bedrag in deze tranche van € 100.000,-
zal in ieder geval iedere inschrijver ten minste één obligatie worden toegewezen. De verdere toewijzing van de obligaties zal vervolgens 
gedeeltelijk en pro rata plaatsvinden. 

De toewijzing zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk na 1 april en voor 10 april 2021 geschieden. De inschrijvers krijgen uiterlijk 15 april 2021 
bericht van hun inschrijving. Daarbij wordt opgave gedaan van het aantal obligaties dat hen is toegewezen. De toewijzing van de obligatie valt 
onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van Ridderweide Tennis en Padel. De behandeling van de deelnameformulieren en de toewijzing 
zijn vertrouwelijk. 
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WIJZE VAN BETALEN
Volstorting vindt plaats middels het overmaken van € 500 per obligatie naar de bankrekening NL35 ABNA 0538 2274 19 t.n.v. Ridderweide 
Tennis en Padel onder vermelding van Obligatielening. Het is essentieel dat u dit bedrag voor 28 april 2021 overmaakt. Toewijzing na 
inschrijving doet de onherroepelijke plicht tot volstorting ontstaan.

LEVERING VAN DE OBLIGATIES
De levering van de obligaties geschiedt door middel van inschrijving van de toegewezen aantallen obligaties in het door de vereniging te 
houden obligatieregister. Daarnaast krijgen inschrijvers een mail, waarop hun inschrijving wordt vermeld met de daarbij van toepassing zijnde 
nummering van de aan hen toegewezen obligaties.

FYSIEKE STUKKEN
Aan iedere deelnemer aan de obligatielening wordt een certificaat van deelname afgegeven waarop de nummers van de hem toegekende 
obligaties staan vermeld. Het certificaat is niet vrij overdraagbaar (zie hiervoor onder ʻoverdrachtʼ). Het certificaat komt geen bewijskracht toe 
over de eigendom van de obligaties. Doorslaggevend hierover is het door het bestuur aan te houden obligatieregister.

HET OBLIGATIEREGISTER
Het obligatieregister van de obligatiehouders, hun inschrijvingen en stortingen en verdere administratie wordt gevoerd door het bestuur 
van de vereniging. Er zal verslag worden uitgebracht op de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Het obligatieregister kan door een 
obligatiehouder, diens vertegenwoordigers of rechtsopvolgers na voorafgaande afspraak met de penningmeester op de vereniging worden 
ingezien, met dien verstande dat uitsluitend inzage wordt gegeven in de weergave van de gegevens van de desbetreffende obligatiehouder.

AARD VAN DE OBLIGATIES
De obligaties zijn vorderingen op naam ten laste van Ridderweide Tennis en Padel.

LOOPTIJD
De looptijd van de obligatielening is vijf jaar te beginnen op 1 mei 2021. De looptijd eindigt uiterlijk op 1 mei 2026.

OVERDRACHT
Omdat de uitgifte van de obligaties krachtens wettelijke regeling dient plaats te vinden binnen de vereniging, is het alleen mogelijk 
dat de overdracht van de obligaties plaatsvindt binnen de vereniging en uitsluitend onder mededeling hiervan aan het bestuur. 
Dit is van belang vanwege het verbindende karakter van het obligatieregister. Overdracht geschiedt door middel van een tussen de 
overdragende obligatiehouder en verkrijgende obligatiehouder op te maken akte, gevolgd door inschrijving en uitschrijving in het 
obligatieregister. De betrokken obligatiehouders (verkoper en koper) krijgen hiervan schriftelijk bevestiging.

BETAALBAARSTELLING INTEREST
Rentebetaling van € 66,- per uitstaande obligatie vindt steeds plaats op de eerste bancaire dag na elke periode van 12 maanden. 
De rente wordt bijgeschreven op de door de obligatiehouder opgegeven rekening bij een in Nederland gevestigde bankinstelling.

BETAALBAARSTELLING VAN DE AFLOSSING
De betaling van het door de Ridderweide Tennis en Padel jaarlijks af te lossen bedrag vindt eveneens plaats op de eerste bancaire dag 
na de periode van 12 maanden waarover de rente wordt berekend. Aangezien de obligatiehouder jaarlijks de aflossing geheel schenkt 
aan de vereniging vindt er geen financiële uitbetaling plaats van de aflossing aan de obligatiehouder.

KOSTEN
De kosten van de obligatielening zijn beperkt. De hele operatie kan door eigen werkzaamheid van het bestuur en de betrokken commissies 
plaatsvinden. De verdere kosten betreffen vooral administratieve kosten zoals die redelijk zijn binnen het kader van deze lening die in eigen 
beheer wordt uitgegeven en in eigen beheer zal worden geadministreerd.

RISICO
De obligatie is een achtergestelde lening. Dit betekent dat Ridderweide Tennis en Padel de wettelijke plicht heeft om rente en aflossing te 
betalen (de aflossing wordt echter verrekend met de giften) en dat bij faillissement met de opbrengst eerst de lening van de bank en daarna de 
obligatiehouder wordt afgelost. Om de jaarlijkse betalingen van de rente zo veilig mogelijk te stellen, zal jaarlijks het benodigde bedrag 
hiervoor vanuit de contributiebijdrage apart worden gezet in een speciale voorziening, met als enig doel om de rente aan de obligatiehouders 
te betalen. Zoals bij ieder bedrijf en iedere vereniging is het mogelijk dat Ridderweide Tennis en Padel, die al sinds 1960 actief is in de 
tennissport en sinds 3 jaar ook in de padelsport, in betalingsproblemen zou kunnen komen of, in het meest extreme geval, failliet zou 
kunnen gaan. In dat extreme geval kan Ridderweide Tennis en Padel niet langer aan haar renteverplichting voldoen. 

FISCALE CONSEQUENTIES
De rente-inkomsten op de obligatielening vallen in box 3. De schenking (van de aflossing) 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. 
Samen met de Ridderweide Tennis en Padel wordt hiervoor het formulier Periodieke gift in geld ingevuld. 

TOEZICHT
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 (ouders van) leden en donateurs bedoeld is en niet vrij verhandeld kan worden, oefent 
de Autoriteit Financiële Markten hierop geen toezicht uit. Deze obligatie-uitgifte valt buiten AFM-toezicht.

KENNISGEVINGEN
Kennisgevingen aan de obligatiehouders kunnen, steeds ter keuze van het bestuur, worden gedaan door middel van publicatie op de 
verenigingswebsite, door ophanging op het publicatiebord en/of per e-mail aan het e-mailadres zoals bekend en vermeld in het 
obligatieregister.

TOEPASSELIJK RECHT
De obligatielening met het prospectus en de verdere obligatievoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

GERECHTELIJKE PROCEDURES
De vereniging is op dit moment niet betrokken bij enige gerechtelijke procedure of ander geschil die van wezenlijke invloed kan 
zijn op de hierbij verstrekte informatie.

CONDITIES EN OVERIGE BEPALINGEN
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VRAGEN?

HANS TERMEER
penningmeester@ridderweide.nl 

BJÖRN TANNEMAAT
voorzitter@ridderweide.nl

of volg een online informatiebijeenkomst, voor data zie www.ridderweide.nl

INUNDATIEDIJK-NOORD 2 - 4006 PD TIEL
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