Prospectus Achilles’29 Certificaten 2018-2028
VOORWAARDEN
R.K.S.V. Achilles’29, statutair gevestigd te Groesbeek, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09146997, deze rechtspersoon hierna ook te noemen:
"de Vereniging"
Verklaart het navolgende:
1. Overwegingen vooraf
Tijdens de ledenvergadering van 1 februari 2018 is vastgesteld dat de vereniging op korte termijn acties gaat opzetten om liquiditeiten bijeen te krijgen voor de exploitatie van het lopende seizoen. De
belangrijkste actie hiervan is het uitzetten van een lening in de vorm van certificaten waarmee leden,
maar ook niet-leden de vereniging kunnen ondersteunen vanaf een bedrag van € 100,-.
De vereniging heeft derhalve besloten om een lening uit te geven, groot maximaal € 90.000,-- (zegge
negentigduizend euro) onder de na te melden bepalingen:
2. Uitgifte Certificaten
Voor de lening, tot een totaalbedrag ad € 90.000,- , worden uitgegeven 900 certificaten van elk nominaal € 100,- (zegge: honderd euro) die zijn genummerd van 001 tot en met 900. De lening wordt aangegaan voor een periode van maximaal 10 jaren.
3. Inschrijving
Een certificaat kan verkregen worden door de procedure te volgen welke door de vereniging via de
Achillesflitsen zal worden gecommuniceerd.
Na betaling van het ingeschreven bedrag volgt de toewijzing van het certificaat en ontvangt men een
digitaal afschrift hiervan met daarop de toegewezen certificaatnummer(s) met bijbehorende bedrag.
Op het digitale afschrift wordt verder weergegeven de naam, adres en woonplaats van de houder van
het certificaat, de naam en vestigingsplaats van de vereniging en het verschuldigd zijn van het bedrag
door de vereniging aan de houder van het certificaat.
4.Registratie certificaten
De vereniging houdt een register bij van alle uitgegeven certificaten met de daarbij per certificaatnummer behorende gegevens van de certificaathouders, te weten naam, adres, woonplaats en emailadres.
5. Rente
De certificaten geven geen rente.
6. Aflossing certificaat bij uitloting
Jaarlijks, voor de eerste keer in het jaar 2019, zal op 1 juli een bedrag van 10% van het aantal uitgegeven certificaten tot een maximum € 9.000, -- (zegge: negenduizend euro) op de lening worden afgelost door betaalbaarstelling a pari van de bij uitloting aangewezen certificaten.
Het bestuur van de vereniging zal gedurende de looptijd bevoegd zijn om een groter aantal bij uitloting
aan te wijzen certificaten of zelfs de gehele lening of het gehele restant daarvan a pari af te lossen.
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7. De uitloting
De uitloting vindt jaarlijks plaats op een door het bestuur aangegeven tijdstip. De hiervoor bedoelde
uitlotingen moeten hebben plaats gehad minstens twee maanden (1 mei) vóór de daarop betrekking
hebbende aflossing. Het bestuur vraagt twee certificaathouders om de loting te verrichten. De nummers van de uitgelote certificaten zullen direct na de uitloting worden gepubliceerd in een nieuwsbrief
van de verenging. Daarnaast ontvangt het bij de verenging bekende e-mailadres van de certificaathouder een e-mail aangaande de uitloting. De certificaathouder moet hierna de bankgegevens waar
hij/zij zijn aflossing op wenst te ontvangen doorgeven aan het bestuur.
8. Betaalbaarstelling
De uitgelote certificaten zullen op het in hiervoor sub 6 genoemde tijdstip betaalbaar zijn a pari in de in
Nederland geldende wettelijke geaccepteerde munteenheid (EUR).
9. Overdraagbaarheid Certificaat
Een certificaat kan overgedragen worden op een andere natuurlijk persoon of rechtspersoon. De vereniging houdt een register bij van de certificaathouders. Indien een certificaat wordt overgedragen
moet de verenging hiervan onverwijld van in kennis gebracht worden door de bestaande certificaathouder.
10. Verjaring
Aflosbaar gestelde certificaten welke na één jaar na de datum waarop zij betaalbaar zijn en niet ter
aflossing zijn aangeboden, verjaren ten voordele van de vereniging.
11. Gebondenheid opvolgende verkrijgers
Elke certificaathouder is aan het bepaalde in deze overeenkomst gebonden, ongeacht hoe en op welke wijze hij zijn certificaat heeft verkregen.
Groesbeek, 15 februari 2018
Bestuur RKSV ACHILLES’29
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