
www.kievitjesnest.be

Toelichting renteloze lening
Beste lid,
Beste Oud-lid
Beste Ouder,
Beste Sympathisant,

In 2018 bestaat Chiro De Kievitjes uit Zandvliet 50 jaar.
Om de Chiro klaar te maken voor de komende 50 jaar, wordt er op de locatie van 
de huidige lokalen een prachtig nieuw, veilig en duurzaam Chirolokaal gebouwd.
Dit kost geld, en ondanks de spaarpot door zuinig beleid en ondersteuning van 
een aantal partners, zijn we nog op zoek naar startkapitaal om deze plannen te 
verwezenlijken.

Door de aankoop van een Chiro-obligatie zorgt u mee voor het nodige 
startkapitaal. 

Op de volgende pagina’s geven we u graag meer details:
- een voorbeeld van een obligatie
- een voorbeeld van een aankoopbewijs
- alle details en het reglement

Is er toch iets niet duidelijk, heeft u vragen of wil u graag één of meerdere 
obligaties ‘kopen’, neem dan contact op met :
• Maarten Gabriëls 0493 23 66 54 maarten@kievitjesnest.be.be
• Arne Geladi 0475 35 35 58 arne@kievitjesnest.be.be
• Niels Jongenelen 0472 03 31 93 niels@kievitjesnest.be.be
• Jeroen Vermeylen 0484 66 14 58 Jeroen@kievitjesnest.be.be
• Luk Vermeylen 0472 44 15 55 luk@kievitjesnest.be.be
• Zander Vliegen 0493 18 94 38 zander@kievitjesnest.be.be

We komen graag bij u langs om alles officieel te regelen.

Via overschrijving?
Dat kan ook! Op rekeningnummer BE05 7512 0812 6775 van Het Kievitjesnest vzw, 
Berendrechtsvoetpad 8, 2040 Zandvliet met vermelding van uw naam en het 
aantal obligaties. 

Wij bezorgen u persoonlijk binnen de 30 dagen de originele obligatie(s).

De periode waarin we de obligaties aan de man brengen loopt van
25 november 2016 tot en met 30 juni 2017.

Alvast bedankt voor het vertrouwen,
de Raad van Bestuur
Het Kievitjesnest vzw

Berendrechtsvoetpad 8, 2040 Zandvliet
KBO 0652700924
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Aankoopbewijs
Het Kievitjesnest vzw
Vereniging Zonder Winstoogmerk
Statuten verschenen in het Belgisch Staatsblad van 20/04/2016 onder het nummer 16309062.
Maatschappelijke zetel: Berendrechtsvoetpad 8, 2040 Zandvliet
Bankrekeningnummer: BE05 7512 0812 6775
Ondernemingsnummer: 0652700924

Totaal aatal loten:⸏⸏⸏⸏⸏⸏⸏⸏⸏⸏⸏⸏⸏⸏⸏⸏⸏⸏⸏⸏⸏⸏⸏⸏

UITGIFTE RENTELOZE OBLIGATIE:
Uitgifte van renteloze obligatie aan 50 euro per lot met een looptijd van 10 jaar.

De Raad van Bestuur van ‘Het Kievitjesnest vzw’ staat in voor de jaarlijkse 
terugbetaling à rato van 1/10de deel van de inschrijvingen.

Begindatum: 25/11/2016
Eerste jaarlijkse terugbetaling in speciën 24/11/2018, de laatste terubetaling op 
25/11/2028.

Doel van de uitgifte is de financiering van de bouw van nieuwe lokalen voor
Chiro De Kievitjes Zandvliet, De Keyserhoeve 76-78 - Zandvliet, kadastraal 
bekend als Zandvliet Afd. 20 sectie C338Z2 en Afd. 20 sectie C338H2.

De algemene vergadering van ‘Het Kievitjesnest vzw’ is bevoegd te beslissen 
over aanpassingen aan de aflossingstabel. Eventuele aanpassingen mogen 
echter alleen betrekking hebben op een versnelde aflossing en terugbetaling. De 
eindvervaldag van de lening blijft hoe dan ook 25 november 2028.

Namens de kredietverstrekker
Naam, voornamen:  ⸏⸏⸏⸏⸏⸏⸏⸏⸏⸏⸏⸏⸏⸏⸏⸏⸏⸏⸏⸏⸏⸏⸏
Adres: ⸏⸏⸏⸏⸏⸏⸏⸏⸏⸏⸏⸏⸏⸏⸏⸏⸏⸏⸏⸏⸏⸏⸏⸏⸏⸏⸏⸏
E-mail:⸏⸏⸏⸏⸏⸏⸏⸏⸏⸏⸏⸏⸏⸏⸏⸏⸏⸏⸏⸏⸏⸏⸏⸏⸏⸏⸏⸏
Handtekening:

Namens ‘Het Kievitjesnest vzw’, de kredietnemer
Niels Jongenelen  Maarten Gabriëls
Voorzitter secretaris

Datum van verwerving: ⸏⸏⸏⸏⸏⸏

Deze uitgifte van obligaties is niet onderworpen aan artikel 84 van de Vennootschapswet, noch aan hoofdstuk 
11 van K.B. nr.185 dat het toezicht door de Commissie op het bank- en spaarwezen en de rechten der 
obligatiehouders regelt.

 OBLIGATIE n°
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REGLEMENT OBLIGATIELENING

Het reglement van de uitgifte werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van
‘Het Kievitjesnest vzw’ op 23/11/2016.

Artikel 1.
De uitgifte heeft tot doel de bouw van het lokaal gelegen in De Keyserhoeve 76-78, Zandvliet Afd. 
20 sectie C338Z2 en Afd. 20 sectie C338H2.

Artikel 2.
De obligaties hebben elk een nominale waarde van € 50 (vijftig euro), zonder rente.
Elke obligatie zal een volgnummer bevatten.
De obligaties zijn slechts geldig indien het bijhorende aankoopbewijs de handtekeningen bevatten 
van de afgevaardigden namens het bestuur van de vereniging.
Door de vereniging wordt een register bijgehouden, waarin op nummer de laatst bekende namen en 
adressen van de obligatiehouders worden vermeld.

Artikel 3.
De vorderingen uit hoofde van de obligatielening zijn niet opeisbaar.
Aflossingen op de obligatielening aan de obligatiehouders vindt plaats vanaf het jaar 2018 tot 2028 
bij uitloting van de obligatiebewijzen.
Inzake het aantal uit te loten obligatiebewijzen zal het bestuur jaarlijks na vaststelling van het 
financiële jaarverslag van de vereniging, met inachtneming van de bepalingen van dit reglement, 
een besluit nemen. Dit besluit behoeft de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de 
vereniging.
Jaarlijks vanaf het jaar 2018 zal minimaal 5% en maximaal 20% van het totaal aantal uitgegeven 
obligatiebewijzen worden uitgeloot ter aflossing van de obligatielening.
De uitloting van de obligatiebewijzen vindt plaats op de algemene ledenvergadering van de 
vereniging.
De houders volgens het in artikel 2  door de vereniging bijgehouden register krijgen hieromtrent 
bericht.
Indien een obligatiebewijs niet binnen twaalf maanden na uitloting ter aflossing aan de vereniging is 
aangeboden, vervalt in principe het recht op aflossing door de vereniging, tenzij het bestuur van de 
vereniging op verzoek anders beslist.
De aflossing van obligatiebewijzen geschiedt alleen tegen overdracht van het obligatiebewijs. Van 
de aflossing zal door het bestuur van de vereniging aantekening gemaakt worden in het in artikel 2 
genoemde register.

Artikel 4.
De aandelen zijn op naam maar kunnen overgedragen worden. Bij overdracht dient de 
oorspronkelijke bezitter ‘Het Kievitjesnest vzw’ op de hoogte te brengen van de naam en het adres 
van de nieuwe bezitter.
Vervroegde terugbetaling op vraag van de bezitter van het aandeel is slechts mogelijk wegens 
specifieke familiale of sociale omstandigheden.
Het is aan de Raad van Bestuur om over elke aanvraag tot vervroegde terugbetaling op discrete 
wijze te oordelen. De Raad van Bestuur neemt wel de taak op zich te bemiddelen met het oog op 
de overname van het aandeel door een ander persoon.
In geval van verlies of diefstal is het mogelijk bij de Raad van Bestuur verzet aan te tekenen op de 
uitbetaling van de ontvreemde aandelen.

Artikel 5.
Over alle niet in dit reglement voorziene gevallen beslist de Raad van Bestuur.


