Prospectus Obligatielening Stichting Ouwestomp “Donatie VOC Vught”
1. Doel
De uitgifte van deze obligatielening heeft tot doel fondsen in te zamelen voor
de financiering van een nieuw veteranen onderkomen, ten behoeve van Stichting
Ouwestomp en haar onderliggende ontmoeting centrum. In Vught – ‘s-Hertogenbosch
2. Uitgifte (a)
1a. De obligatielening wordt uitgegeven door: Stichting Ouwestomp (hierna te
noemen Donatie VOC Vught), huidige adres: Reutsedijk 11 5264PC. Kamer van
Koophandel Haaglanden inschrijfnummer 27265821 en het fiscale ANBI nr.
8168.13.425.
2a. De lening wordt uitgeschreven tot een bedrag van maximaal € 50.000,00.
3a. Indien voor een bedrag van minder dan € 50.000,00 wordt, ingeschreven
behoudt het bestuur zich het recht voor de lening terug te trekken.
4a. De obligaties worden op naam en datum uitgegeven.
5a. Stichting Ouwestomp is obligatieverstrekker. De vrijwilliger welk een
obligatie koopt, is
de obligatiehouder.
6a. Donatie VOC Vught, houdt een register bij, waarin op nummer de
laatst bekende namen en adressen, BSN van de obligatiehouders worden
vermeld. Het door het  bestuur bijgehouden register is leidend.
7a. Bij verhuizing van de obligatiehouder, dient dit schriftelijk aan de
penningmeester van stichting te worden doorgegeven, een controle volgt.
8a. Iedere intekenaar ontvangt kosteloos één ( of meer) op naam gestelde,
genummerde en gedecodeerde  obligaties, met opgave van het bedrag van zijn
intekening.
3. Looptijd (b)
1b. De obligatielening heeft een looptijd van maximaal 10 jaar, gerekend vanaf de
datum van uitgifte, zoals beschreven onder punt 4a.
2b. Met ingang van de behaalde  € 50.000, wordt jaarlijks 10% uitgeloot van het met
de lening verkregen bedrag. De loting geschiedt op basis van het laatste
nummer van obligatie (0 tot en met 9).
3b. Bij uitloting is de originele op naam gestelde en genummerde obligatie binnen
een jaar inwisselbaar, waarna betaling van de oorspronkelijke inleg plus
opgelopen rente plaatsvindt zoals beschreven onder punt 7a.
4b. De verstrekte obligatie kan bij uitloting geschonken worden aan Donatie VOC Vught,
vallend onder de overkoepelende ANBI Stichting Ouwestomp.
5b. Hierbij kan het opgebouwde bedrag volgens de ANBI reglementen worden
geschonken en is aftrekbaar volgend de Inkomsten belasting.
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4. Inschrijving en inschrijvingskosten (c)
1c. De lening wordt uitgegeven tegen 100% van de nominale waarde (à pari).
2c. Op het moment van inschrijving, wordt men gezien als vrijwilliger van de
Stichting Ouwestomp.
3c. De inschrijving wordt geopend op 15 mei 2016. Dit is het moment waarop
alle leden per e-mail uitgenodigd worden om via facebook en de  website van
de stichting (http://www.ouwestomp.com/) in te schrijven op de obligatielening.
Deze prospectus is vanaf de website te downloaden. Inschrijving op de
obligatielening is mogelijk via het digitale formulier dat op de website is
geplaatst, of via een inschrijfformulier dat bij de penningmeester is te
verkrijgen.
4c. De obligaties worden uitgegeven met een tegenwaarde van € 50,00 of €
100,00 per stuk. Het is mogelijk, om voor meerdere obligaties in te schrijven.
5c. De inschrijving wordt gesloten indien het maximale bedrag van € 50.000,- is
bereikt. De uiterste inschrijfdatum is 1 augustus 2016.
6c. Er zijn geen inschrijvingskosten verschuldigd. Inschrijving verplicht tot afneming
van de obligatie. Het is niet mogelijk de voorkeur voor een specifiek
eindcijfer uit te spreken.
7c. Waardepapieren waaronder obligaties, zijn vrijgesteld van btw.
8c. De datum van uitgifte is 1 juli 2016. Op deze dag dienen
obligatiehouders het bedrag overgemaakt te hebben.
5. Uitgifte proces en bewaring (d)
1d. Van alle obligaties legt de Donatie VOC Vught een register aan van de
obligatiehouders.
2d. Na sluiting van inschrijving ontvangen intekenaars van de penningmeester
een factuur die voor 1 juli 2016 dient te worden voldaan, door overschrijving
van het totale bedrag op de bankrekening van de stichting “Donatie
VOC Vught”, rekeningnummer: NL69INGB0007212086, BIC INGBNL2A  Vught,
onder vermelding van “obligatielening onderkomen” en uw voorletters en
achternaam.
3d. Voor alle obligaties geschiedt de inschrijving in het obligatieregister na
ontvangst van betaling. Zodra de storting van het totale bedrag door de
stichting is ontvangen, worden de obligaties aangemaakt en ondertekend
door voorzitter en penningmeester en via een ontvangstbewijs, aan de
obligatiehouder overgedragen. Iedere obligatiehouder, ontvangt dus per post
kosteloos een op naam gesteld en genummerd certificaat per obligatie.
4d. Bewaring van de obligaties dient door de intekenaars zelf te worden verzorgd.
Bewaring van de registers met gegevens over de obligatiehouders, zal door de
stichting op zorgvuldige wijze niet verbonden met een internet pc, plaatsvinden.
5d. De obligaties zijn niet verhandelbaar.
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6. Rente (e)
1e. Op de obligaties wordt jaarlijks een rente vergoed van 2,5% per 12 maanden.	 
2e. Voor het bepalen van de rente over het eerste jaar, wordt ervan uitgegaan dat
de lening ingaat op 1 juli 2016 en dat de rentevergoeding plaatsvindt met
ingang van die het jaar er opvolgend op de genoemde datum.
3e. De rente wordt jaarlijks uitgekeerd.
4e. Het is mogelijk de rente te schenken middels een periodieke ANBI  gift.
Hiervoor dient een formulier “Overeenkomst Periodieke gift in geld” te worden
ingevuld en ondertekend.
7. Terugbetaling (f)
1f. Op de jaarlijks gehouden vergadering van de stichting, zal met ingang van de
bestuursvergadering  2017, 10% van het bedrag van de afgesloten
obligaties worden uitgeloot.
2f. Het bestuur kan besluiten, meer obligaties uit te loten.
3f. Uitloting vindt plaats door twee door de het bestuur aan te wijzen vrijwilligers,
binnen de stichting op uitnodiging door het bestuur.
4f. De uitgelote nummers worden gepubliceerd op de website en facebook van de
stichting.
5f. De houders van de uitgelote obligaties, worden schriftelijk
geïnformeerd, door het
bestuur van de stichting.
6f. Uitbetaling vindt plaats tegen inlevering van het gewaarmerkte certificaat en
legitimatie door de intekenaar. De intekenaar ontvangt daarvoor een
ontvangstbewijs waarna de terugbetaling geschiedt binnen 30 dagen via een
bank overschrijving naar het opgegeven bankrekeningnummer op naam van de
obligatiehouder (of zijn/haar erfgename) zoals deze bekend is in het
betrokken register.
7f. Indien binnen een jaar na de in lid 4 bedoelde schriftelijke kennisgeving niet
om uitbetaling is gevraagd, vervalt de obligatie(s) en de rente aan de
stichting.
	 
8. Waarborgen
Jaarlijks geeft het bestuur van de stichting haar oordeel over de getrouwheid van de
jaarrekening, waarbij de grootte en de samenstelling van het vermogen per ultimo
boekjaar en resultaat van het desbetreffende boekjaar object van onderzoek zijn. Het
bestuur van stichting Ouwestomp, zal er over waken dat te allen tijde voldoende
zekerheden worden aangehouden voor de tegenwaarde van alle uitstaande obligaties.
De aanbieder en de uitgifte van deze obligatie valt onder de Vrijstellingsregeling
Wet toezicht Effectenverkeer 1995. De aanbieder van deze obligatie staat niet onder
toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
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9. Verhandelbaarheid
Er bestaat geen mogelijkheid om de obligaties te verkopen
aan derden. Er bestaat eveneens geen mogelijkheid tot het
inleveren van de obligatie tegen contanten bij stichting, voordat de
obligatie wordt uitgeloot.
10. Overlijden
In geval van overlijden van de obligatiehouder, dient de erfgenaam het bestuur
van Stichting Ouwestomp hier schriftelijk hiervan in kennis te stellen. Tevens dient
de erfgenaam aan te tonen de rechtmatige eigenaar te zijn van de obligatie,
middels overlegging van een notariële verklaring van erfrecht. De kosten hiervan
zijn voor rekening van de betreffende erfgenaam.
11. Bijzondere gevallen (g)
1g. Een obligatiehouder kan, indien er sprake is van een
bijzondere reden het bestuur van de stichting verzoeken,
om tot eerdere aflossing van zijn obligatie(s) over te gaan.
2g. Bij toezegging van het bestuur, komt de rente derving hierbij direct te vervallen.
3g. Over een dergelijk verzoek beslist het bestuur van de stichting in een
bestuursvergadering.
4g. Indien de stichting ophoudt te bestaan, zal aflossing
van de dan nog resterende uitstaande obligaties
plaatsvinden, op basis van de dan geldende wetgeving.
5g. Deze prospectus is vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de
Stichting Ouwestomp van 21 april  2016 en kan worden aangevuld c.q. gewijzigd
in een vergadering van het bestuur, waarbij de meerderheid van het bestuur
aanwezig is, waaronder in ieder geval de penningmeester.
Stichting Ouwestomp
voorzitter, 			
Jeroen. Stam.

secretaris,
Eric Trum.

 	

penningmeester,
Chris Planje.
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