Obligatiereglement van Stichting Vrienden van de Nije Hoeve
ARTIKEL 1
• Voor de financiering van de verbouwing van de Nije Hoeve verwerft Stichting
Vrienden van de Nije Hoeve gelden door middel van uitgaven van een obligatie
lening.
• Daartoe plaatst de stichting bij belangstellenden een obligatielening.
• De nominale waarde van de obligatiebewijzen bedraagt € 1000,• De obligatielening draagt een (coupon)rente van 1% per jaar (tenzij anders
overeengekomen) gedurende een periode van 1 juli 2020 tot en met 1 juli 2040. De
eerste rente wordt naar ratio vanaf datum storting, uitgaande van 360 dagen per
jaar.
• Uitbetaling van rentebedragen zal niet tussentijds geschieden.
• Uitbetaling van jaarrentes vindt plaats bij aflossing van de obligatielening, waarbij
geen rente over rente gerekend zal worden.
• Het bestuur van de stichting bepaalt het aantal uit te geven obligaties, ieder
vertegenwoordigt een bedrag van € 1000,ARTIKEL 2
• De obligatie bewijzen luiden op naam, zijn voorzien van een doorlopende
nummering en zijn ondertekend door de voorzitter, de secretaris en de
penningmeester namens het bestuur van de stichting.
• Door de stichting wordt een register bijgehouden, waarin op nummer de laatst
bekende namen en adressen van de obligatiehouders wordt vastgelegd.
• Indien een obligatie is verloren gegaan of beschadigd, kan daarvoor door de
stichting tegen vergoeding van kosten een duplicaat worden uitgegeven. Door
uitgifte van een duplicaat wordt het oorspronkelijke obligatiebewijs waardeloos.
ARTIKEL 3
• De vordering uit hoofde van de obligatielening is nier direct opeisbaar.
• De aflossing op de obligatielening aan de obligatiehouders vindt plaats vanaf 2024
tot 2040 bij uitloting van de obligatiebewijzen.
• Inzake het aantal uit te loten obligatiebewijzen zal het bestuur jaarlijks na
vaststelling van het financiële jaarverslag van de stichting, met inachtneming van
de bepalingen van dit reglement, een besluit nemen.
• Jaarlijks zal op 1 oktober vanaf het jaar 2024 minimaal 2% en maximaal 10% van
het totaal aantal uitgeven. Obligatiebewijzen worden uitgeloot ter aflossing, indien
de exploitatierekening dit toelaat.

• De uitloting vindt plaats op de algemene bestuursvergadering van de stichting en
•

zal in ieder geval worden gepubliceerd op de internet site van de Nije Hoeve.
(www.denijehoeve.nl)
De houders, volgens het bepaalde artikel 2 bijgehouden register, krijgen
hieromtrent schriftelijk bericht.

ARTIKEL 4
• Een obligatiehouder dan wel diens nabestaande kan bij het bestuur van de stichting
met reden omkleed een verzoek indienen tot vroegtijdige aflossing in geval van een
bijzondere reden.
• Het bestuur van de stichting beslist hierover bij meerderheid van stemmen in een
bestuursvergadering, waarbij een meerderheid van de bestuursleden aanwezig is.
ARTIKEL 5
• Indien een obligatiebewijs niet binnen 6 maanden na de uitloting ter aflossing aan
de stichting is aangeboden, vervalt in principe het recht op aflossing door de
stichting, tenzij het bestuur anders beslist.
• De aflossing van de obligatiebewijzen geschiedt alleen tegen overdracht van het
obligatiebewijs. Van de aflossing zal door het bestuur aantekening gemaakt worden
in het artikel 2 genoemde register.
ARTIKEL 6
• Wijzigingen of aanvulling van dit reglement behoeft de goedkeuring van de
algemene bestuursvergadering van de stichting.

