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VOORWAARDEN LTVB-OBLIGATIES 
 
 

1. Obligatiehouders 
 
1.1  Elke natuurlijk persoon kan Obligatiehouder worden, indien de Obligatiehouder een 

vennootschap is, dient één natuurlijk persoon minimaal 76% van de aandelen te 
houden in deze vennootschap en als zodanig de enige UBO (uiteindelijk 
belanghebbende) te zijn van die vennootschap. 

  
1.2  De Obligatiehouder dient zich per e-mail door middel van een ondertekend, gescand 

inschrijvingsformulier aan het bestuur van STB gecommitteerd te hebben om een 
Obligatielening (€ 1.000,- per Obligatie) te verstrekken. 

 
1.3  De Obligatiehouder dient het bedrag van € 1.000,- per Obligatie tijdig (zie artikel 2) 

gestort te hebben op het door STB aangegeven bankrekeningnummer. De Obligatie is 
ondeelbaar. 

 
1.4  Een Obligatiehouder kan zijn (vorderingen uit de) Obligatie overdragen aan een 

andere (rechts)persoon zoals omschreven in artikel 1.1. Hierbij is artikel 1.7 van 
toepassing. 

 
1.5  In geval van overdracht van een Obligatie dienen de gewezen Obligatiehouder en de 

nieuwe Obligatiehouder dit schriftelijk te melden aan het bestuur van STB, wil men 
bewerkstelligen dat rente- en aflossingsbetalingen door STB worden verricht aan de 
nieuwe Obligatiehouder. 

 
1.6  STB zal slechts wijzigingen aanbrengen in het register van Obligatiehouders, indien 

naar het oordeel van STB vaststaat dat de Obligatie rechtsgeldig is overgedragen en 
dat STB bevrijdend kan betalen aan de nieuwe Obligatiehouder. 

 
1.7  Bij de uitgifte van Obligaties in 2022 is een maximum van 10 Obligaties (€1.000,- per 

Obligatie) per Obligatiehouder ingesteld. 
 
2. Inschrijving 
 
2.1  De inschrijving voor de Obligatielening geschiedt in de vorm van een toezegging tot 

betaling van € 1.000,-- per Obligatie ter verstrekking van een Obligatie(lening). Deze 
toezegging dient per e-mail door middel van een ondertekend, gescand 
inschrijvingsformulier te worden gegeven via e-mailadres ltvb.obligaties@gmail.com. 

 
2.2  De inschrijving start op 2 april 2022 en eindigt op 1 juni 2022 met het recht van STB 

om de termijn met telkens één maand te verlengen tot een maximum van vier 
maanden verlenging. 

 



2.3.  De inschrijving heeft tot doel om een bedrag van tenminste € 120.000,-- toegezegd te 
krijgen. De lening zal in eerste aanleg gebruikt worden voor de aanleg en aankleding 
van fase 2 (5de t/m 7de padelbaan en fietsenstalling) bij LTV Berlicum / STB. Eventuele 
overfinanciering door hogere inschrijving of door het lager uitvallen van de 
investeringskosten zijn door STB naar eigen inzicht te besteden, doch uitsluitend aan 
lange termijn investeringen (inclusief groot onderhoud) of aflossing van langlopende 
schulden.  

 
2.4  STB houdt zich het recht voor de toezeggingen (deels) te laten vervallen indien de 

aanleg van de padelbanen onverhoopt geen doorgang vindt, indien het beoogde 
bedrag niet wordt gehaald, er alternatieve financiering beschikbaar komt of indien 
om andere redenen het in het belang is van STB om van uitgifte van de Obligaties af 
te zien.  

 
2.5.  Indien het toegezegde bedrag hoger is dan € 200.000 (maximale bedrag), vindt 

toewijzing van de Obligaties eerst plaats op basis van eventuele toepassing van 
artikel 7 op de Obligatie en daarna plaats op volgorde van intekening.  

 
3. Storting 
 
Uiterlijk 1 maand na het sluiten van de inschrijving zal STB alle inschrijvers berichten over de 
toewijzing van hun toezegging en de stortingsdatum communiceren. Alle toezeggingen 
dienen op of voor deze datum op de bankrekening van STB te zijn ontvangen: NL 06 RABO 
0106 9504 01 
 
4. Administratie 
 
4.1  De Obligaties worden met inbegrip van mutaties geadministreerd bij en door STB. 
 
4.2  STB houdt een register van Obligatiehouders bij dat niet ter inzage is behoudens voor 

het bestuur van STB en voor hen die gebruikelijk de administratie van STB verzorgen 
of ondersteunen. 

 
4.3  De administratie van STB levert dwingend bewijs op van de Obligatie, van mutaties 

daarin, van rente- en aflossingen en van de restantschuld voortvloeiende uit die 
Obligatie. Schriftelijk tegenbewijs van een Obligatiehouder zal door het bestuur van 
STB worden beoordeeld en indien toepasselijk worden toegelaten. 

 
5. Verbodsbepalingen 
 
5.1  Het is niet toegestaan om de Obligatie te belenen of te verpanden of anderszins als 

zekerheid te laten dienen. 
 
5.2  Het is niet toegestaan om de vordering voortvloeiende uit de Obligatie te verrekenen 

met een schuld of verplichting die een Obligatiehouder heeft aan STB. 
 
 

NL22RABO 0336 5342 72



 
6. Rente en aflossing 
 
6.1  De Obligatie draagt vanaf stortingsdatum een vaste rente van 3% per jaar. 
 
6.2  Tot en met 2026 vindt geen aflossing plaats op de Obligatie. De rente per Obligatie 

zal jaarlijks achteraf worden uitbetaald op 31 december van het betreffende jaar. 
 
6.3  Vanaf 2027 wordt de Obligatie in vijf jaarlijkse gelijke termijnen afgelost. De annuïteit 

zal jaarlijks achteraf worden uitbetaald op 31 december van het betreffende jaar. Zie 
het annuïteiten schema. 

 
6.4  De verschuldigde rente en de annuïteiten worden jaarlijks door STB overgeboekt naar 

de door de Obligatiehouder aangegeven bankrekeningnummer en dienen binnen 
maximaal 1 week na de “verjaardag” van de stortingsdatum op de rekening van de 
Obligatiehouder te zijn ontvangen. 

 
7. Rente schenking 
 
7.1  STB voldoet aan de eisen gesteld voor het aftrekken van periodieke giften binnen de 

daaraan door de belastingdienst gestelde voorwaarden. Het is daardoor mogelijk 
voor obligatiehouders om de jaarlijkse rente te schenken aan STB en dit bedrag in 
aftrek te brengen op de inkomstenbelasting aangifte. Op deze wijze bespaart STB de 
rentekosten en verdient de Obligatiehouders een deel van de rente alsnog via een 
korting op de belastingaangifte. De hoogte van deze korting is afhankelijk van het 
tarief in de inkomstenbelasting dat op de aftrek van toepassing is.  

 
7.2  Obligatiehouders kunnen op het inschrijfformulier aangeven of zij gebruik willen 

maken van deze optie. Indien voor meerdere Obligaties wordt ingeschreven kan ook 
het aantal Obligaties waarover met de rente wil schenken aan STB worden 
aangegeven. 

 
7.3  Voor die Obligaties waarvoor de rente geschonken wordt houdt STB per obligatie 

vanaf 2027 € 18,35 in op de jaarlijkse annuïteit. Dit bedrag is het gemiddelde 
jaarlijkse rente bedrag over de resterende looptijd van de lening. Zie het 
aflossingsschema in de bijlage. Er is voor deze aanpak gekozen omdat de periodieke 
gift jaarlijks een gelijk bedrag moet zijn om voor aftrek in aanmerking te komen. 

 
7.4  STB zal ervoor zorgdragen dat de Obligatiehouders die aangeven van de mogelijkheid 

zoals beschreven in dit artikel gebruik te willen maken, een formele overeenkomst 
periodieke gift krijgen om zo te voldoen aan alle eisen die aan aftrekbaarheid worden 
gesteld.    
 

7.5  Indien aftrekbaarheid van periodieke giften gedurende de looptijd van de lening 
komt te vervallen, kan de obligatiehouder verzoeken de jaarlijkse gift vanaf dat 
moment stop te zetten. 

 



 
8. Vervroegde of vertraagde aflossing 
 
8.1  Het is STB toegestaan om een Obligatie boetevrij vervroegd af te lossen (inclusief 

geaccumuleerde rente). 
 
8.2  Indien vervroegde aflossing leidt tot niet meer voldoen aan de eisen voor 

aftrekbaarheid van geschonken rente (zie artikel 7), dan zullen ontvangen 
schenkingen welke al dan niet met terugwerkende kracht niet meer aftrekbaar zijn, 
worden uitbetaald aan de betreffende obligatiehouders. 

 
8.3  Indien STB niet tijdig zorg draagt voor een rente- of aflossingsverplichting, wordt over 

het achterstallige bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd in plaats van 3%. 
 
8.4  Indien aan een verschuldigde rente- en/of aflossingsverplichting na verloop van twee 

jaar nog niet is voldaan, wordt de Obligatie met inbegrip van rente (in éénmaal) 
opeisbaar. 

 
9. Volgorde en zekerheden 
 
De Obligatie schuld is achtergesteld ten opzichte van overige crediteuren van STB en er 
worden geen zekerheden of pandrechten verstrekt. 
 
10. Communicatie 
 
Alle Communicatie omtrent de Obligaties dient te worden gericht aan 
ltvb.obligaties@gmail.com   



INSCHRIJVINGSFORMULIER LTVB-OBLIGATIES 
 
 
Ondergetekende: 

Naam: 
___________________________________________________________________________ 

Adres: 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Emailadres:__________________________________________________________________ 

Telefoonummer:______________________________________________________________ 

IBAN bankrekening (voor rente en aflossing):______________________________________ 

 

Schrijft in voor ______ (aantal)  LTVB-Obligaties van EUR 1.000 nominaal, overeenkomende 
met EUR ____.000,-- (bedrag). 

Schenkt voor ______(aantal)  obligaties de rente aan STB, te weten een bedrag van jaarlijkse 
€ 30,- over de looptijd van de lening tot en met 2026 en € 18,35 over de looptijd van de 
lening vanaf 2027 tot en met 2031. Deze schenking is fiscaal aftrekbaar. 

Ondergetekende heeft kennis genomen van, en gaat akkoord met, de volgende 
documentatie: 

• Voorwaarden van de LTVB-Obligaties; 
• Contract LTVB-Obligatie; 

 
Ondergetekende verplicht zich om op of voor de stortingsdatum, zoals door het STB bestuur 
uiterlijk 1 maand na sluiting van de inschrijvingstermijn per e-mail gecommuniceerd, het 
hierboven vermelde bedrag van inschrijving te voldoen op bankrekening:  

NL 06 RABO 0106 9504 01  

van Stichting Tennisport Berlicum. Waarna het bestuur van STB per ommegaande het 
obligatiecontract zal toezenden. 

Plaats:  

Datum:  

Handtekening 

 

_________________________________________  
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STB LEDENOBLIGATIECONTRACT 
 
 
Stichting Tennissport Berlicum, verder te noemen "STB", gevestigd te Berlicum, verklaart 
een bedrag van € __.000,-- als lening te hebben ontvangen van en dit bedrag schuldig te zijn 
aan: 
_____________________________________________________________________[naam] 
 
_____________________________________________________________________[Adres] 
 
________________________________________________________________[e-mailadres] 
 
____________________________________________________________[telefoonnummer] 
 
verder te noemen "de Obligatiehouder", 
 
Dit met inachtneming van en toepassing van de Obligatievoorwaarden die hieronder staan 
afgedrukt en die voorts gepubliceerd zijn op de website van LTV Berlicum. 
 

- De LTVB-Obligatie (ook aangeduid als "de Obligatie") draagt vanaf stortingsdatum 
een vaste rente van 3% per jaar en wordt vanaf 2027 annuïtair afgelost in 5 jaar.  

- De eerste jaarlijkse aflossing vindt plaats op 31 december 2027. 
- De rente bedraagt 3% op jaarbasis, hetgeen vanaf 2027 de jaarlijkse annuïteit bepaalt 

op € 218,35. 
 
De ingangsdatum van de rente is de stortingsdatum van de Obligaties of indien de 
valutadatum waarop het bedrag is bijgeschreven op de rekening van STB hierna ligt, de 
eerste maandeinde datum na deze valutadatum. 
 
 
 
Berlicum, ______________ 2022 
 
 
 
___________________________ 
Leendert van Straaten 
bestuurslid  STB 
 
 
 
___________________________ 
Rein Klomp 
penningmeester STB 
  



 
ANNUÏTEITEN SCHEMA 2022-2031 / 3% 

 

 

  

Periode Totale schuld Te betalen rente Te betalen aflossing Restschuld Totale jaarbedrag 
2022 € 1.000,00  PM   € 0,00  € 1.000,00  PM  
2023 € 1.000,00 € 30,00 € 0,00 € 1.000,00 € 30,00 
2024 € 1.000,00 € 30,00 € 0,00 € 1.000,00 € 30,00 
2025 € 1.000,00 € 30,00 € 0,00 € 1.000,00 € 30,00 
2026 € 1.000,00 € 30,00 € 0,00 € 1.000,00 € 30,00 
2027 € 1.000,00 € 30,00 € 188,35 € 811,65 € 218,35 
2028 € 811,65 € 24,35 € 194,01 € 617,64 € 218,35 
2029 € 617,64 € 18,53 € 199,83 € 417,81 € 218,35 
2030 € 417,81 € 12,53 € 205,82 € 211,99 € 218,35 
2031 € 211,99 € 6,36 € 211,99 € 0,00 € 218,35 

      
Totaal   € 211,77 € 1.000,00   € 1.211,77  



 

 

 

ANNUÏTEITEN SCHEMA 2022-2031 / 3% (MET SCHENKING) 
 

 

 
 
 

Periode Totale schuld 
Te betalen 

rente Schenking Te betalen aflossing Restschuld Totale jaarbedrag 
2022  € 1.000,00 PM  PM  € 0,00   € 1.000,00 PM  
2023 € 1.000,00 € 30,00 -€ 30,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 
2024 € 1.000,00 € 30,00 -€ 30,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 
2025 € 1.000,00 € 30,00 -€ 30,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 
2026 € 1.000,00 € 30,00 -€ 30,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 
2027 € 1.000,00 € 30,00 -€ 18,35 € 188,35 € 811,65 € 200,00 
2028 € 811,65 € 24,35 -€ 18,35 € 194,01 € 617,64 € 200,00 
2029 € 617,64 € 18,53 -€ 18,35 € 199,83 € 417,81 € 200,00 
2030 € 417,81 € 12,53 -€ 18,35 € 205,82 € 211,99 € 200,00 
2031 € 211,99 € 6,36 -€ 18,35 € 211,99 € 0,00 € 200,00 

       
Totaal   € 211,77 -/- € 211,75  € 1.000,00   € 1.000 


