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Reglement uitgifte familie-certificaten Stichting ’t Anker Reuver 
 
 

 
Artikel 1. 
1. Ten behoeve van de financiering van de ver- en aanbouw van het clubgebouw 't 

Anker verwerft Stichting 't Anker, verder te noemen 't Anker, gelden door middel 
van het uitgeven van familie-certificaten. 

2. Daarmee plaatst 't Anker bij de belangstellende een lening. 
3. Certificaathouders kunnen slechts zijn natuurlijke personen. 
4. De nominale waarde per certificaat bedraagt € 25,= (zegge: vijfentwintig euro). 
5. De lening draagt geen rente. 
6. Het bestuur van 't Anker bepaalt het aantal uit te geven certificaten. 
7. De periode van uitgifte is van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 
8. Middels een schriftelijk verzoek gericht aan het bestuur van 't Anker, kan de 

natuurlijk persoon kenbaar maken hoeveel familie-certificaten hij/zij wenst af te 
nemen. 

9. De nominale bedragen van de uitgegeven certificaten dienen bij inschrijving 
contant te worden voldaan of binnen 14 dagen na inschrijving per bank te worden 
betaald op rekeningnummer NL 55 RABO 0143.6860.38 ten name van Stichting 't 
Anker, onder vermelding van de Naam en het aantal certificaten. 

 
 
 
Artikel 2. 
1. De certificaten worden op naam gesteld, zijn voorzien van een doorlopende 

nummering en zijn namens het bestuur van 't Anker ondertekend door de voorzitter 
en de penningmeester. De certificaten zijn niet verhandelbaar. 

2. Na afloop van de periode van uitgifte zullen de certificaten worden toegezonden 
aan de certificaathouders. 

3. Door 't Anker wordt een register bijgehouden, waarin op nummer de laatst bekende 
namen en adressen van de certificaathouders worden vermeld. 

4. Bij verhuizing van de certificaathouder dient hij/zij dit schriftelijk kenbaar te maken 
aan de penningmeester. 

5. Indien de houder van een certificaat komt te overlijden zullen de rechten van het 
certificaat/de certificaten overgaan op de rechtmatige erven. De erven zijn 
verantwoordelijk voor de meldingsplicht aan het bestuur van 't Anker onder  
aantoning van hun rechten op het certificaat/de certificaten. 

6. Indien een certificaat verloren is gegaan of is beschadigd, kan daarvoor door het 
bestuur van 't Anker een duplicaat worden afgegeven. Door uitgifte van een 
duplicaat komt het oorspronkelijke certificaat te vervallen. 
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Artikel 3. 
1. De aflossing van de certificaten geschiedt op basis van uitloting. 
2. De uitloting van de certificaten vindt plaats tijdens de laatste bestuursvergadering 

van 't Anker in elk jaar, en voor het eerst op de laatste bestuursvergadering die zal 
plaatsvinden in het jaar 2023 

3. De feitelijke trekking wordt verricht door twee uit te nodigen bestuursleden (niet 
zitting hebbende in het bestuur van 't Anker) van vereniging JongNL Reuver-
Offenbeek. 

4. Jaarlijks, vanaf het jaar 2023, zal afhankelijk van het exploitatieresultaat en de 
beschikbare liquiditeiten het maximaal aantal uit te loten certificaten a € 25,=  
worden vastgesteld, ter aflossing van de lening. 

5. De, volgens het in artikel 2, lid 3 door 't Anker bijgehouden register, vermelde 
houders van de uitgelote certificaten krijgen hiervan bericht. 

6. De uitgelote nummers van de certificaten worden gepubliceerd op de website van 
't Anker. 

7. De certificaathouder heeft geen zakelijke zekerheid (pandrecht/hypotheek) 
bedongen ter zake de verstrekte geldlening. 

 
 
Artikel 4.  
1. De aflossing/uitbetaling van uitgelote certificaten geschiedt alleen tegen overdracht 

van het betreffende certificaat, of duplicaat daarvan als bedoeld in artikel 2 lid 6. 
Van de aflossing/uitbetaling zal door het bestuur van 't Anker een aantekening 
gemaakt worden in het in artikel 2 lid 3 vermelde register. 

2. Indien een certificaat, of duplicaat daarvan als bedoeld in artikel 2 lid 6, niet binnen 
twaalf maanden na uitloting aan 't Anker is aangeboden, vervalt het recht op 
aflossing/uitbetaling door 't Anker, tenzij het bestuur van 't Anker op verzoek anders 
beslist. 

 
Artikel 5. 
Wijzigingen of aanvullingen van dit reglement behoeven goedkeuring van het bestuur   
van 't Anker. 
 
 
Aldus vastgesteld door het bestuur van Stichting 't Anker, te Reuver-Offenbeek, op 1 
december 2020.  
 
 
 
 


