
OBLIGATIE 

Rugbyclub Leuven uit het Slijk

Ik ondergetekende,   (Naam) 

(Bedrijf) 

(Straat + nr) 

(Stad) 

(BTW nummer) 

teken hierbij in onder de verder vermelde voorwaarden op de obligatielening 

uitgeschreven door de vzw Rugbyclub Leuven  voor een bedrag van  

2.000 euro 

5.000 euro 

10.000 euro 

voor de verwezenlijking van het PROJECT KUNSTGRAS, en verbind mij ertoe dit bedrag 

ten laatste op 15 maart 2020 te storten op rekeningnummer BE19 7364 0155 5412 op 

naam van Rugbyclub Leuven vzw met vermelding van mijn NAAM of BEDRIJF. 

Ingeval ik inteken als bedrijf verklaar ik de nodige bevoegdheid hiervoor te hebben. 

Gedaan te:   

Handtekening: 

Datum: 

Ik wens NIET dat mijn naam vermeld wordt als investeerder in het Project KUNSTGRAS RCL. 
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REGLEMENT 

1. Artikel 1

1. Voor de financiering van het project kunstgras  verwerft RCL  gelden door

middel van het uitgeven van een obligatielening.

2. De omvang van de lening bedraagt maximaal €200.000. De nominale

waarde van de obligatiebewijzen bedragen € 2.000 per stuk, € 5.000 per

stuk en € 10.000 per stuk. Per deelnemer kan op meerdere stukken worden

ingeschreven.

3. De obligatie is rentedragend vanaf 01 oktober 2020 voor:

• 0,5% netto per jaar voor een inschrijving van €2.000;

• 1,0% netto per jaar voor een inschrijving van €5.000;

• 2,0% netto per jaar voor een inschrijving van €10.000.

4. Indien een deelnemer op meerdere stukken inschrijft, besluit het bestuur

bij over-intekening over toewijzing.

2. Artikel 2

1. De obligatiebewijzen luiden op naam, zijn voorzien van een doorlopende

nummering en zijn ondertekend door de voorzitter, de secretaris en de

penningmeester namens het bestuur  van RCL.

2. Door RCL wordt een register bijgehouden (hierna: het register), waarin op

nummer de laatst bekende namen en adressen van de obligatiehouders

worden vastgelegd.

3. De obligaties zijn overdraagbaar.
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3. Artikel 3 

1. De vordering die een deelnemer heeft uit hoofde van een obligatie is niet 

tussentijds opeisbaar. 

2. Aflossing op de obligatielening aan de obligatiehouders vindt plaats voor 

het eerst op of omstreeks 1 oktober 2022 en voor het laatst op of 

omstreeks 1 oktober 2030, telkens door uitloting van 1/8 van de totale 

obligatielening (maximaal  € 25.000 per jaar). 

3. Omstreeks 1 september kunnen  obligatiehouders vragen om in 

aanmerking te komen voor uitloting. Indien de aanmeldingen voor uitloting 

onder het jaarlijks maximaal af te lossen bedrag blijven worden de 

aanvragen gehonoreerd. Bij overschrijding zal uit de aanmeldingen geloot 

worden. 

4. Aflossing volgens aflossingstabel van de uitgelote obligaties vindt plaats 

telkens binnen 1 maand na inlevering van het originele obligatiebewijs op 

het door de obligatiehouder aangegeven bankrekeningnummer. 

5. RCL heeft het recht om, uitsluitend tijdens een jaarlijkse 

uitlotingsprocedure, een hoger percentage dan 1/8 van de uitgegeven 

obligaties voor vervroegde aflossing uit te loten. Een vervroegde uitloting en 

aflossing wordt door RCL voorafgaande een Algemene Vergadering bekend 

gemaakt via de gebruikelijke communicatiekanalen (zoals email, website, 

TWIZZIT app). 

4. Artikel 4 

1. Indien een obligatiebewijs niet binnen 3 jaar na uitloting ter aflossing aan 

RCL is aangeboden, vervalt het recht op aflossing, tenzij het bestuur van de 

vereniging op verzoek anders beslist. 
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2. De aflossing van obligatiebewijzen geschiedt alleen tegen overdracht van 

het originele obligatiebewijs. Van de aflossing zal door het bestuur 

aantekening gemaakt worden in het in artikel 2 genoemde register. 

5. Artikel 5 

1. De couponrente verschuldigd wordt jaarlijks achteraf op 1 oktober bijgeteld, 

en door de penningmeester van RCL éénmalig uitbetaald na de loting aan 

de in het register opgenomen persoon of bedrijf en op het in het register 

opgenomen bankrekeningnummer. 

6. Artikel 6 

1. Daar waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van RCL. 

Jan Coupé Luc Van Bockstal Lieve Vandebergh 

voorzitter secretaris penningmeester 
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PRAKTISCH 

Totaalbedrag 200.000 € 

Emittent Rugbyclub Leuven vzw, Koetsweg 204 A, 3010 Kessel-Lo 

Looptijd Vanaf 1 oktober 2020 voor onbepaalde duur (max 10 jaar) 

Rentevoet In functie van het bedrag van de inschrijving. 

 De rente op het uitstaand kapitaal wordt éénmalig   

 uitbetaald na uitloting op vervaldag en voor de eerste   

 maal is er uitloting op 1 september 2022. 

Roerende voorheffing ja, thans 30%, afgehouden op de rentebetaling, 

doorgestort aan de staat door de emittent. 

Terugbetaling kapitaal Vanaf 2022 jaarlijks op 1 oktober 1/8 van het bedrag. 

 Uiterlijk het tiende jaar wordt het volledige bedrag   

 terugbetaald (01 oktober 2030). 

Verder Minimum onderschrijving: 2.000 €.  

Storting ten laatste op 15 maart 2020. 

Geen rente tussen datum van storting en 1 oktober 2020. 

Vervroegde terugbetaling door emittent: toegelaten zonder penaliteit 

 door onderschrijver: niet mogelijk. 

Bewijsstukken Inschrijving in register, met certificaat. 

Anonimiteit Verplichte melding aan overheid (inhouding roerende   

 voorheffing), verder intern geen vermelding van het   

 bedrag van inschrijving. 
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TOELICHTING 

Waarom een rentevoet? 

Deze rentevoeten zijn hoger dan de huidige rente op spaarboekjes omdat ze de 

onderschrijver vergoedt voor een mogelijk risico van periodieke niet-betaling van 

rente en kapitaal. Dit risico is verbonden met de werking van een sportclub waarbij de 

investering in jeugdopleiding centraal staat. De rentevoet is anderzijds lager dan de 

rente op achtergestelde leningen omwille van de doelstelling van het project. De 

onderschrijver investeert met andere woorden mee in de werking van de club en de 

invulling van de sociale rol die ze op zich neemt. 

Waarom een maximum looptijd van 10 jaar? 

RCL kan op basis van een realistische inschatting de terugbetaling doen gebaseerd op 

de huidige inkomsten over een periode van 10 jaar. 

Waarom geen rente tussen de datum van storting en 1 september 2020? 

De vzw RCL moet vanaf 15 januari 2020 deze belangrijke investering financieren en 

moet daarom vanaf 15 maart 2020 kunnen beschikken over deze middelen. 

Anderzijds is zij niet in staat op korte termijn een bijkomende rentelast te dragen. 

Hoe zal de emittent de schulden terugbetalen? 

Kapitaalaflossing zal betaald worden via inkomsten van kantine en lidgelden. De 

kosten voor de jaarlijkse intresten zullen gecompenseerd worden via commitment 
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spelers, ouders, extra activiteiten (stages, sportkampen, …) die dankzij kunstgras 

mogelijk zijn. 

Waarom een minimum-inschrijving van 2.000 €? 

Dit is een minimumbedrag om de administratie te vereenvoudigen. 

Waarom vervaldag op 1 oktober? 

Op dat moment van het jaar heeft de vzw Rugbyclub Leuven voldoende contanten 

door de betaalde lidmaatschapsgelden en kan de lening zonder problemen 

terugbetaald worden. 

In onderstaand voorbeeld wordt het volledige kapitaal terugbetaald in  2030: 

 

2020 kapitaal kapitaal + rente betaling

2021 10.000,00 € 10.200,00 € -

2022 10.200,00 € 10.404,00 € 01.10.2022

2023 10.404,00 € 10.612,08 € 01.10.2023

2024 10.612,08 € 10.824,32 € 01.10.2024

2025 10.824,32 € 11.040,81 € 01.10.2025

2026 11.040,81 € 11.261,62 € 01.10.2026

2027 11.261,62 € 11.486,86 € 01.10.2027

2028 11.486,86 € 11.716,59 € 01.10.2028

2029 11.716,59 € 11.950,93 € 01.10.2029

2030 11.950,93 € 12.189,94 € 01.10.2030
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