REGLEMENT OBLIGATIELENING (CROWDFUNDING)
KONINKLIJKE HARMONIE VAN ROERMOND 2018-2030.
Artikel 1
a.
Voor de financiering van de verbouwing en uitbreiding van het Harmonie Paviljoen van de Koninklijke Harmonie van Roermond,
(hierna te noemen KHR) verwerft de vereniging voor een deel gelden door middel van het uitgeven van een obligatielening.
b. De omvang van de lening bedraagt maximaal € 100.000,-. De nominale waarde van de obligatiebewijzen bedraagt € 500,-,
€ 250,- en € 100,- per stuk. Per deelnemer kan op meerdere stukken worden ingeschreven.
c.
De obligatielening draagt een enkelvoudige rente van 2% per jaar. De opgebouwde rente wordt uitbetaald gelijktijdig bij
uitloting van de obligatie.
d. Vanaf de eerste volle maand na storting van het nominaal bedrag tot en met de maand van uitloting zal rente worden
opgebouwd en vergoed.
e. De periode van uitgifte is van 1 december 2017 tot 1 mei 2018. Het bestuur kan besluiten deze periode te verlengen of in te
korten. (in mei 2018 is de periode van inschrijving verlengd tot 1 januari 2019.
f.
Deelname aan de obligatielening geschiedt door het invullen en inleveren van het daarvoor beschikbare intekenformulier.
g.
De nominale bedragen van de uitgegeven obligaties dienen binnen 30 dagen na inleveren van het inschrijfformulier en na
acceptatie door het bestuur c.q. penningmeester te worden overgemaakt op rekeningnummer NL60 RABO 0324 0309 67 ten
name van Koninklijke Harmonie van Roermond onder vermelding van “Obligatielening Harmonie Paviljoen”.
h. De nominale bedragen van de uitgegeven obligaties kunnen ook contant worden voldaan bij de penningmeester van de KHR,
waarvoor de obligatiehouder een kwitantie ontvangt als bewijs van betaling.
Artikel 2
a) De obligatiebewijzen luiden op naam, zijn voorzien van een doorlopende nummering en zijn ondertekend door de voorzitter,
secretaris en de penningmeester namens het bestuur van de KHR (of bij het ontbreken van een van deze, een ander
bestuurslid). Na overboeking van het te betalen bedrag zullen de obligatiebewijzen aan de deelnemers worden toegezonden.
b) Door de KHR wordt een register bijgehouden (hierna: het register) waarin op nummer de laatst bekende namen en adressen
van de obligatiehouders worden vastgelegd. Het door het bestuur bijgehouden register is leidend.
c)
Bij verhuizing van een obligatiehouder dient deze dit schriftelijk aan de penningmeester te laten weten.
d) Bij overlijden van de obligatiehouder -natuurlijk persoon- zullen de rechten van de obligaties overgaan op de rechtmatige
erven. De erven zijn verantwoordelijk voor het informeren van de penningmeester, onder het aantonen van hun rechten.
e) De obligaties zijn niet verhandelbaar.
f)
Indien een obligatie verloren is gegaan of beschadigd raakt, kan aan de bij de KHR geregistreerde obligatiehouder daarvoor een
duplicaat worden afgegeven. Door uitgifte van een duplicaat wordt het oorspronkelijke obligatiebewijs waardeloos.
Artikel 3
a) De vorderingen die een deelnemer heeft uit hoofde van deze lening zijn pas opeisbaar na uitloting als beschreven in
onderstaande artikelen.
b) Uitloting van de obligaties vindt plaats tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering, voor het eerst op of omstreeks 1 april
2020 en voor het laatst op of omstreeks 1 april 2030, telkens door uitloting van obligatiebewijzen tot een nominale waarde
van minimaal 7,5 % van de totale obligatielening.
c)
Het bestuur van de KHR kan jaarlijks besluiten meer obligaties uit te loten en heeft hiervoor geen toestemming van de
obligatiehouders of ledenvergadering nodig.
Een besluit hierover wordt door de KHR voorafgaande aan de uitloting bekend gemaakt op de website van de vereniging.
d) De feitelijke trekking wordt verricht door twee, tijdens de vergadering, door de leden aan te wijzen leden van de KHR. Zittende
bestuursleden zijn van het verrichten van de uitloting uitgesloten.
e) De uitgelote nummers van de obligaties worden gepubliceerd op de website van de KHR.
f)
Tevens zullen de houders van de uitgelote obligaties, volgens het in artikel 2 lid b door de KHR bijgehouden register, schriftelijk
of digitaal worden geïnformeerd over de uitloting en de wijze van indienen van het verzoek tot terugbetaling.
g) Aflossing van de uitgelote obligaties vindt plaats telkens binnen 1 maand na inlevering van het originele obligatiebewijs of het
daarvoor in de plaats getreden duplicaat op het door de obligatiehouder aangegeven bankrekeningnummer. Van de aflossing
zal door het bestuur aantekening gemaakt worden in het in artikel 2 genoemde register.
h) Indien een obligatiebewijs niet binnen 6 maanden na uitloting ter aflossing aan de KHR is aangeboden, vervalt het recht op
aflossing, tenzij het bestuur van de vereniging op verzoek anders beslist.
i)
In afwijking van het bepaalde in artikel 3 lid a kan een obligatiehouder dan wel diens nabestaanden, indien er sprake is van een
bijzondere reden, het bestuur van de KHR verzoeken om tot eerdere aflossing van zijn obligaties over te gaan. Over dit verzoek
beslist het bestuur van de KHR in een bestuursvergadering, waarbij een meerderheid van het bestuur aanwezig is.
Artikel 4
Daar waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de KHR.
Aldus vastgesteld door het bestuur van de KHR te Roermond in de bestuursvergadering op 16 november 2017, en aangepast in mei 2018.
Namens het bestuur Koninklijke Harmonie van Roermond.
Ans Oerlemans
(secretaris)

Theo Derix
(penningmeester)

