Reglement uitgifte certificaten van de hockeyclub WFHC Spire te Opmeer
Artikel 1.
1. Ten behoeve van de financiering voor de verbouw van de accommodatie van West Friese
Hockey Club Spire (hierna te noemen WFHC Spire) verwerft WFHC Spire gelden door het
uitgegeven van certificaten.
2. Daarmee plaatst WFHC Spire bij de belangstellenden een lening.
3. De nominale waarde per certificaat bedraagt € 50,- (vijftig euro) of € 200,- (tweehonderd
euro).
4. De lening draagt een rente van 2 % per jaar. Deze wordt uitgekeerd bij aflossing van de
uitgelote certificaten.
5. Het bestuur van WFHC Spire bepaalt het aantal uit te geven certificaten, ieder
vertegenwoordigende een nominale waarde van € 50,- of € 200,-.
6. De periode van uitgifte is van 31 mei 2014 tot en met 31 augustus 2014.
7. De nominale waarde van de uitgegeven certificaten zullen binnen 14 dagen na ondertekening
worden overgemaakt op rekeningnummer NL30 RABO 0350 7190 20 t.n.v. WFHC Spire,
o.v.v. bouwfonds
Artikel 2.
1. De certificaten worden op naam gesteld, zijn voorzien van een doorlopende nummering en
zijn namens het bestuur van WFHC Spire ondertekend door de voorzitter en de
penningmeester. De certificaten zijn dus niet verhandelbaar.
2. Na afloop van de periode van uitgifte zullen de certificaten worden toegezonden aan de
certificaathouders.
3. Door WFHC Spire 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 hij/zij dit schriftelijk kenbaar te maken aan de
penningmeester.
5. Indien de houder van een certificaat tussentijds komt te overlijden zullen de rechten van het
certificaat worden overgedragen aan de rechtmatige erven. De erven zijn verantwoordelijk
voor de meldingsplicht en aantoning ligt bij de rechtmatige erven.
6. Indien een certificaat verloren is gegaan of is beschadigd, kan doorvoor door WFHC Spire een
duplicaat worden afgegeven. Door uitgifte van een duplicaat wordt het oorspronkelijke
certificaat waardeloos.
Artikel 3.
1. De vorderingen uit hoofde van de lening zijn niet opeisbaar
2. De uitloting van de certificaten vindt plaats op de jaarlijkse ledenvergadering van WFHC Spire,
voor het eerst op de algemene ledenvergadering die zal plaatsvinden in het jaar 2016. De
feitelijke trekking wordt verricht door twee speelgerechtigde leden van WFHC Spire, tijdens de
vergadering aan te wijzen door de algemene ledenvergadering. Zittende bestuursleden zijn
hiervan uitgesloten.
3. Jaarlijks vanaf 2016 zullen minimaal 20 certificaten à € 50,- en 2 certificaten à € 200,- worden
uitgeloot ter aflossing van de lening. Inzake het extra aantal uit te loten certificaten zal het
bestuur van WFHC Spire jaarlijks na vaststelling van het financiële jaarverslag van WFHC
Spire, met inachtneming van dit reglement, een besluit nemen. Het bestuursbesluit behoeft
geen goedkeuring van de algemene ledenvergadering van WFHC Spire.
4. De, volgens het in artikel 2, lid 3 door WFHC Spire bijgehouden register, vermelde houders
van de uitgelote certificaten krijgen hiervan bericht.
5. De uitgelote nummers van de certificaten worden gepubliceerd op de website van WFHC
Spire.

Artikel 4.
1. Een certificaathouder kan bij het bestuur van WFHC Spire met reden omkleed een verzoek
indienen tot vroegtijdige aflossing in geval van bijzondere reden.
2. Het bestuur van WFHC Spire beslist hierover bij meerderheid van stemmen in een
gezamenlijke bestuurvergadering, waarbij de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is.
Artikel 5.
1. De aflossing van de uitgelote certificaten geschiedt alleen tegen overdracht van het certificaat.
Van de aflossing zal door het bestuur van WFHC Spire aantekening gemaakt worden in het in
artikel 2, lid 3 vermelde register.
2. Indien een certificaat niet binnen 12 maanden na uitloting ter aflossing aan WFHC Spire is
aangeboden, vervalt in principe het recht op aflossing door WFHC Spire, tenzij het bestuur
van WFHC Spire op verzoek anders beslist.
Artikel 6.
1. Wijzigingen of aanvullingen van dit reglement behoeft goedkeuring van het bestuur van
WFHC Spire.

Aldus vastgesteld door het bestuur van WFHC Spire op 26 mei 2014

WFHC Spire
Marc Kenter, voorzitter

Henko Kors, penningmeester

