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Geachte dames en heren,

Door de vereniging worden momenteel voorbereidingen getroffen om een klubhuis te vestigen
bij de in aanleg ziinde velden voor de sektie honk- en softbal in het sportpark Staddijk te
Nijmegen. fn het klubhuis worden ondergebracht de kleedkamers, scheidsrechter-kleedkamers,
massageruimte, bergingen, kommentaarruimte, bestuurskamer en kantine.

De verhuizing van de sektie Honk- en Softbal van sportpark Winkelsteeg naar het
middengebied van stadspark Staddijk is onderdeel van de gemeentelijke herstructurering van
sportvelden in Nijmegen. Voor de kosten die voor deze, door de gemeente gewenste, verhuizing
moeten worden gemaakt wordt de vereniging schadeloos gesteld.

De vereniging wenst van deze gelegenheid gebruik te maken om een groter klubhuis te
bouwen en tevens de kleedkamers, bergingen e.d. in eigendom te verwerven.

Een en ander houdt in dat de kosten niet volledig kunnen worden bestreden uit het door de
gemeente ter beschikking gestelde budget. Voor aanvullende frnanciering gaan wij uit van:. het inzetten van de reservea voor groot onderhoud aan het bestaande klubhuis
- het verwerven van fondsen
- het aangaan van een hypothecaire lening
' het aangaan van een renteloze lening met leden, ouders en verzorgers van leden en

begunstigers.

Om de lasten voor de leden nu en in de toekomst draaglijk te houden doen wij een dringend
beroep op u om deelname aan de renteloze lening. Deze lening is verdeeld in 'bbligaties'van f
lOO,- elk, welke worden uitgezet onder op ommezijde vermelde voorwaarden.

Deelname aan deze renteloze lening houdt in dat u in het vroegste geval uw geld terug
ontvangt één jaar en op zijn laatst 1O jaar na oplevering. Zolatg uw 'btrligatie" nog niet is
uitgeloot heeft u óén of meerdere keren kans op een bonus van f 100,- wanneer u als eerste
wordt uitgeloot.

U kunt als volgt aan deze aktie deelnemen:
Stuur zo spoedig mogelijk bijgevoegde antwoordkaart voor éénmalige machtiging tot
afschrijving van uw rekening volledig ingevuld retour. Een postzegel is niet nodig.

Afschrijving van uu/ rekening vindt pas plaats op het moment dat verplichtingen voor de bouw
worden aangegaan. Na afschrijving ontvangt u per ommegaande de door het bestuur
getekende schuldbekentenis(sen).

Uw inbreng is onontbeerlijk en wij hopen daarom op een grote deelname.

Bii voorbaat orlze harteliike dank,

S.C. Kersten
sekretaris

Tolhuis 13O9
6537 MR Nijmegen
telefoon 080-442628



VOOWAARDEN RE IVIELOZE I,ENING

1. De geldlening wordt aangegaan ten behoeve van de bouw van klubhuis en kleedkamers
nabii het honk. en softbalveld in sportpark Staddijk te Nijmegen. Maxirnaal worden 300
schuldbekentenissen uitgegeven.

2. De geldlening draagt geen rente.

S. I)e aflossing zal geschieden in l0 gelijke jaarlijkse termijnen door loting à pari, waaryan
de eerste termijn vervalt óén Jaar na oplevering van voornoemd gebouw.
De uitloting geschiedt tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de
vereniging.
Van de aangegane schuldbekentenissen wordt jaarlijks 1O7o plus 1 uitgeloot. Behalve bij
de laatste uitloting wordt jaarlijks de eerst uitgelote schuldbekentenis niet afgelost
maar als bonus uitgekeerd.

4. Uitgelote schuldbekentenissen worden direct betaalbaar gesteld. Van aflosbaar gestelde
geldleningen worden de schuldeisers schriftelijk in kennis gesteld.

6, De vereniging behoudt zich het recht voor de lening geheel of gedeeltelijk vervroegd
aflosbaar te stellen à pari.

6. De vereniging is bevoegd haar betalingsverplichting inzake aflossing jegens de
schuldeisers maximaal één jaar op te schorten indien en voorzover het
exploitatieoverschot van de vereniging ontoereikend is.

7. De vereniging verbindt zich om, binnen drie maanden na het overlijden van de
schuldeiser zijn of haar lening aflosbaar te stellen.


