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Uitleg en Reglement over de Certificaten aktie van SESS 
ten behoeve van de financiering van de accomodatie aanpassingen 
rondom het nieuwe clubhuis en de velden. 
 
Aanleiding en context        
De SMHC heeft goed nieuws! Met de Honk- en Softbalvereniging de Mets is een akkoord 
bereikt over de overname van hun clubhuis. 
 
De overname van het clubhuis brengt ook andere zaken met zich mee die geregeld moeten 
worden. Denk hierbij aan de afbraak van de huidige accommodatie, het aanpassen van de 
bestaande hekwerken en het plaatsen van een materiaalhok bij het "oude” veld. Daarnaast 
dient het buitenmeubilair vervangen te worden en zullen er mogelijk wat aanpassingen aan 
het Mets-gebouw plaatsvinden.  

De obligatie 
Voor de zaken die hierboven zijn vermeld is geld nodig en het grootste deel van het 
ontbrekende bedrag hopen we op te halen door de uitgifte van obligaties. Een obligatie is 
een lening, die door de staat, een bedrijf of een instelling wordt uitgegeven. Een obligatie 
wordt uitgegeven wanneer bedrijven (of zoals in ons geval de SESS – Stichting Exploitatie 
Sportaccommodatie Schoonhoven) kapitaal nodig hebben. Particuliere beleggers kunnen 
intekenen op deze obligatie. Eigenlijk leent u dus geld aan SESS door één of meerdere 
obligaties te kopen. Gedurende een bepaalde tijd wordt geleidelijk het geleende kapitaal 
terugbetaald. SESS is de eigenaar van de hockeyvelden en accommodatie eromheen. 
 
Uitgifte van de obligaties 
De SESS geeft obligaties uit voor  € 100,-, € 500,- en € 1000,- De voorwaarden staan 
opgetekend in het obligatiereglement, opgesteld november 2016. De SESS verplicht zich 
hierin gedurende maximaal 10 jaar (vanaf 2018 tot 2028) het geleende bedrag terug te 
betalen. De per jaar terug te betalen obligaties worden bepaald via een onafhankelijke 
uitloting. Het obligatiereglement vindt u hieronder. 
 
Samengevat: koop een SESS obligatie en vertel iedereen dat je ‘een beetje eigenaar' bent 
van je favoriete club. Met het bedrag dat via de uitgegeven obligaties wordt opgehaald kan 
de SMHC haar plannen met het nieuwe clubhuis en het 2e veld realiseren en het mooiste is: 
u krijgt uw geld nog terug ook! 
 
Kosten. 
De kosten en wijze van betalen vindt u in het inschrijfformulier van de betreffende obligaties. 
Meerdere inschrijfformulieren kunt u downloaden vanaf de website www.smhc.info, onder 
“Certificaten aktie” of opvragen bij een van onderstaande leden van de Sponsorcommissie 
van SMHC: 
 

 Pieter Reijalt;  pieter.reijalt@kpnmail.nl   gsm 06 - 23474533 

 Pieter-Jan Prince;  pieterjan_prince@yahoo.com; gsm 06 - 51278143 

 Edwin Sloof;  edwinsloof69@gmail.com; gsm 06 - 53493735 
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Reglement uitgifte obligaties van de SESS te Schoonhoven 

Artikel 1 
1. Ten behoeve van het financieren van de overname van het clubhuis en herinrichting 

van beide accommodaties voor de Schoonhovense Mixed Hockey Club (SMHC) is er 
een dringende behoefte aan liquide middelen. De SESS (Stichting Exploitatie 
Sportaccommodatie Schoonhoven) tracht deze voor een deel te vinden door middel 
van het uitgeven van lening obligaties met 2,5% enkelvoudige rentevergoeding per 
jaar. 

2. Daarom plaatst de SESS bij leden, sponsoren en sympathisanten een lening tot een 
bedrag van maximaal € 75.000 (zegge: vijfenzeventigduizend euro). 

3. Deze lening van € 75.000 wordt verdeeld in obligaties van nominaal € 100,- € 500,- 
en € 1.000,-. 

4. Op de lening wordt een rente vergoed van 2,5% per jaar. De opgebouwde rente 
wordt uitbetaald gelijktijdig bij uitloting van het obligaties. 

5. De periode van uitgifte is van 1 december 2016 tot en met 27 december 2016. 
6. Deelname aan de obligatieregeling geschiedt door het invullen en inleveren van het 

speciaal hiervoor gemaakte inschrijfformulier. 
7. Deelnemer maakt het nominale bedrag van het aantal obligaties waarvoor hij of zij 

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. 
 

Artikel 2 
1. De obligaties zijn niet verhandelbaar. 
2. Na ontvangst van de betaling zal het (de) obligatie(s) aan de obligatiehouder worden 

toegezonden. 
3. Door SESS wordt een register bijgehouden, waarin op nummer de laatst bekende 

namen en adressen van de obligatiehouders worden vermeld. Het door het bestuur 
bijgehouden register is leidend. 

4. Bij verhuizing van de obligatiehouder dient deze dit schriftelijk aan de 
penningmeester te laten weten. 

5. 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. 
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Artikel 3 
1. De vorderingen uit hoofde van deze lening en rente zijn pas opeisbaar na uitloting 

als beschreven in onderstaande artikelen. 
2. Uitloting van de obligaties vindt plaats tijdens de jaarlijkse algemene 

ledenvergadering, voor het eerst in het jaar 2018. De feitelijke trekking wordt 
verricht door twee leden van SMHC, tijdens de vergadering door de leden aan te 
wijzen. Zittende bestuursleden zijn van het verrichten van uitloting uitgesloten. 

3. Vanaf het jaar 2018 bepaalt de penningmeester van de SESS tot welk bedrag de 
obligatielening zal worden uitgekeerd middels loting.  

4. De uitgelote nummers van de obligaties worden gepubliceerd op de website van 
SMHC. 

5. Tevens zullen de houders van de uitgelote obligaties schriftelijk worden 
geïnformeerd. 

 
Artikel 4 

1. Een obligatiehouder kan, indien er sprake is van een bijzondere reden, het bestuur 
verzoeken om tot eerdere aflossing van zijn obligaties over te gaan. 

2. Over een onder 4.1 bedoeld verzoek beslist het bestuur van SMHC  in een 
bestuursvergadering waarbij de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. 

 
Artikel 5 

1. Binnen 30 dagen na uitloting zullen de nominale bedragen van de uitgegeven 
obligaties, vermeerderd met de opgebouwde rente, worden overgemaakt op de 
bankrekening van de obligatiehouders. 

2. Voor terug storting van de uitgegeven obligatielening door SESS zal het 
bankrekeningnummer gebruikt worden waarmee de nominale bedragen van de 
obligatielening zijn voldaan (zie artikel 1.7). 

3. Bij wijziging van het bankrekeningnummer van de obligatiehouder dient de 
obligatiehouder dit schriftelijk aan de penningmeester te laten weten. 

 
Artikel 6 
Wijzigingen of aanvullingen van dit reglement kan met goedkeuring van het bestuur van 
SESS. Aldus vastgesteld door het bestuur van SESS te Schoonhoven op 1 december 2016. 
 
 
SESS    
F. Tan-Haan       
penningmeester 
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