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Inschrijfformulier Obligatielening € 100,-  € 500,- of  € 1.000,- 
 

Ondergetekende:____________________________________________________ 
 
Adres:_____________________________________________________________ 
 
Postcode:__________________________________Plaats:___________________ 
 
Telefoon:___________________________________ E-mail:__________________ 
 
Bank- of girorekeningnummer: _________________________________________ 
 
Schrijft hierbij in: (aankruisen wat van toepassing is): 
 
o voor_____(aantal) obligatie(s) à €    100 (honderd euro) 

 
o voor_____(aantal) obligatie(s) à €    500 (vijfhonderd euro) 

 
o voor_____(aantal) obligatie(s) à € 1.000 (duizend euro) 
 
resulterend in een totaalbedrag van € ____________________________________ 
 
t.b.v. de overname van het clubhuis én de herinrichting van het sportterrein met beide SMHC velden, 
dat wordt beheerd door de Stichting Exploitatie Sportaccommodaties Schoonhoven (hierna te 
noemen SESS). 
 
Ondergetekende gaat hierbij akkoord met het reglement voor uitgifte van obligaties zoals door SESS is 
vastgesteld. Het reglement van uitgifte van obligaties is gepubliceerd op de website van de SMHC 
(www.smhc.info onder "Activiteiten > Certificaten aktie") en indien gewenst opvraagbaar bij de 
penningmeester. 
 
Ondergetekende maakt het nominale bedrag van het aantal obligaties waarvoor de ondergetekende 
zich heeft ingeschreven over aan de penningmeester van de SESS op rekeningnummer 

NL88 RABO 0302762728 o.v.v. deelname obligatielening SESS.   
Het gehele bedrag dient voor  28 december 2016  overgemaakt te zijn. 
 
De lening is uitgeschreven door SESS en dient uitsluitend ter financiering van de t.b.v. de overname 
van het clubhuis en de herinrichting van het sportterrein met beide hockeyvelden van SMHC. 
 
 De nominale waarde en uitgifteprijs per obligatie bedraagt € 100,  € 500 of € 1.000. 
 De rente bedraagt 2,5% over de nominale waarde en betreft enkelvoudige rentevergoeding. 
 Vanaf het jaar 2018 tot en met het jaar 2028 zal jaarlijks door de penningmeester worden 

bepaald welk deel van de de obligaties zal worden terugbetaald. Dit gebeurt middels 
onafhankelijke loting. 

 Inschrijfperiode is van 1 december tot en met 27 december 2016. 
 
Tot slot kunt u aangeven of u op voorhand afziet van de rentevergoeding. Dit kunt u hier aangeven: 
 
o Ik wil wel/geen rentevergoeding ontvangen gedurende gedurende de looptijd van de obligatie  

(doorstrepen wat niet van toepassing is). 
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Aldus getekend te _______________________op datum_____________________________2016 
 
Handtekening___________________________________________________________________ 
 
 
 
Wij verzoeken u dit formulier in te leveren bij of per post te versturen naar een van de leden van de 
sponsorcommissie of Postbus 206, 2870 AE SCHOONHOVEN 
o Pieter Reijalt, Bovenberg 55, 2861 BA BERGAMBACHT - pieter.reijalt@kpnmail.nl  
o Pieter-Jan Prince, Dam 5, 2871 CS SCHOONHOVEN - pieterjan_prince@yahoo.com 
o Edwin Sloof, Spoorstraat 48, 2871 TP SCHOONHOVEN - edwinsloof69@gmail.com 
 
Uw gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. 
 
Hartelijk dank! 
 
Het bestuur van SESS. 
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