VOORWAARDEN LEDENOBLIGATIES 2021
1. Obligatiehouders
1.1 Elke natuurlijk persoon kan Obligatiehouder worden.
Indien de Obligatiehouder een vennootschap is, dient één natuurlijk persoon, lid van TOZ, de enige
UBO (Ultimate Beneficial Owner) te zijn. De (adspirant-) Obligatiehouder is gehouden op verzoek van
TOZ nadere gegevens m.b.t. de UBO te verstrekken.
1.2 De Obligatiehouder dient zich schriftelijk door middel van een ondertekend
inschrijvingsformulier aan het bestuur van Tennisvereniging TOZ gecommitteerd te hebben om een
lening van € 1.000 per Ledenobligatie aan TOZ te verstrekken.
1.3 De Obligatiehouder dient het bedrag van € 1.000 per Ledenobligatie tijdig gestort te hebben op
het bankrekeningnummer van TOZ. De Ledenobligatie is ondeelbaar.
1.4 Een Obligatiehouder kan zijn (vorderingen uit de) Ledenobligatie overdragen aan een
(rechts) persoon zoals omschreven in artikel 1.1.
1.5 In geval van overdracht van een Ledenobligatie dienen de gewezen Obligatiehouder en de
nieuwe Obligatiehouder dit schriftelijk te melden aan het bestuur van TOZ, wil men bewerkstelligen
dat rente- en aflossing worden betaald aan de nieuwe Obligatiehouder.
1.6 Bij overlijden van Obligatiehouder -natuurlijke persoon- kunnen de erfgenamen het bestuur TOZ
verzoeken tot vervroegde aflossing van de Ledenobligatie over te gaan.
1.7 Tennisvereniging TOZ zal slechts wijzigingen aanbrengen in het register van Obligatiehouders,
indien naar het oordeel van TOZ vaststaat dat de Ledenobligatie rechtsgeldig is overgedragen en dat
TOZ bevrijdend kan betalen aan de nieuwe Obligatiehouder.
2. Inschrijving
2.1 De inschrijving voor Ledenobligaties geschiedt door volledig ingevuld en ondertekend
inschrijvingsformulier in de vorm van een commitment tot betaling van € 1.000 als lening per
Ledenobligatie, te versturen aan TOZ. Bij voorkeur een gescand inschrijvingsformulier naar het emailadres penningmeester@toz.nl met een cc aan secretaris@toz.nl
Inlevering kan ook in de brievenbus in de hal clubhuis TOZ of per post naar het secretariaat TOZ
Ruusbroecgaarde 185 5343 JM Oss.
2.2 De inschrijving start op 20 juli 2021 en eindigt op 20 september 2021 met het recht van TOZ om
de termijn met telkens één maand te verlengen tot een maximum van vier maanden.
2.3. De inschrijving heeft tot doel om een bedrag van maximaal € 140.000 toegezegd te krijgen. Na
sluiting van de inschrijving bepaalt het bestuur van TOZ het definitief benodigde leningsbedrag. De
lening zal gebruikt worden voor de aanleg en aankleding van twee extra padelbanen bij
Tennisvereniging TOZ.
2.4 Tennisvereniging TOZ houdt zich het recht voor de commitments (deels) te laten vervallen indien
aanleg van de extra padelbanen onverhoopt geen doorgang vindt, indien het beoogde bedrag niet
wordt gehaald, er alternatieve financiering beschikbaar komt of indien het om andere redenen in het
belang van de vereniging is om van uitgifte af te zien.

2.5. Indien het gecommitteerde bedrag hoger is dan het benodigde leningsbedrag, vindt toewijzing
van Ledenobligaties plaats op volgorde van intekening, waarbij deel van het commitment boven de €
5.000 per Obligatiehouder geacht wordt later ontvangen te zijn.
3. Storting
Uiterlijk 1 maand na het sluiten van de inschrijving zal Tennisvereniging TOZ alle inschrijvers
berichten over de toewijzing van hun commitment en de stortingsdatum communiceren.
Alle commitments dienen op of voor deze datum door Tennisvereniging TOZ te zijn ontvangen op
haar bankrekening NL 06 ABNA 0478 1650 56.
4. Administratie
4.1 De Ledenobligaties worden met inbegrip van mutaties geadministreerd bij en door
Tennisvereniging TOZ.
4.2 Tennisvereniging TOZ houdt een register van Obligatiehouders bij dat niet ter inzage is
behoudens voor het bestuur van TOZ en voor hen die de administratie van TOZ verzorgen.
4.3 De administratie van Tennisvereniging TOZ levert dwingend bewijs op van de Ledenobligatie, van
mutaties daarin, van rente- en aflossingen en van de restantschuld voortvloeiende uit de
Ledenobligatie. Schriftelijk tegenbewijs van een Obligatiehouder zal door het bestuur van TOZ
worden beoordeeld en indien toepasselijk worden toegelaten.
5. Verbodsbepalingen
5.1 Het is niet toegestaan om de Ledenobligatie te belenen of te verpanden of anderszins als
zekerheid te laten dienen.
5.2 Het is niet toegestaan om de vordering voortvloeiende uit de Ledenobligatie te verrekenen met
een schuld of verplichting die een Obligatiehouder heeft aan TOZ.
6. Rente en aflossing
6.1 De Ledenobligaties dragen een rente van 4%.
6.2 Betaling van rente en aflossing geschiedt in 10 jaarlijkse gelijke termijnen, zogenaamde
annuïteiten.
6.3 De annuïteiten worden jaarlijks door TOZ overgeboekt naar de door de
Obligatiehouders aangegeven rekeningnummers en dienen binnen maximaal 1 week na de
“verjaardag” van de stortingsdatum op de rekening van Obligatiehouders te zijn ontvangen.
7. Vervroegde of vertraagde aflossing
7.1 Het is Tennisvereniging TOZ toegestaan om een Ledenobligatie of de Ledenobligaties boetevrij
vervroegd af te lossen.
7.2 Indien Tennisvereniging TOZ niet tijdig zorg draagt voor een rente- en/of aflossingsverplichting,
wordt over het achterstallige bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd in plaats van 4%.
7.3 Indien aan een verschuldigde rente- en/of aflossingsverplichting na verloop van twee jaar nog
niet is voldaan, wordt de Ledenobligatie met inbegrip van rente in éénmaal opeisbaar.
8. Volgorde en zekerheden
8.1 De Ledenobligatie schuld is achtergesteld ten opzichte van overige crediteuren van TOZ en er
worden geen zekerheden of pandrechten verstrekt.

9. Communicatie
9.1 Alle communicatie omtrent de Ledenobligaties dient te worden gericht aan
penningmeester@toz.nl met te allen tijde een cc aan secretaris@toz.nl

