Wat is een
obligatie?
Een obligatie is een schuldbewijs voor een
lening die door de overheid, een
onderneming of een instelling is aangegaan.
De lening wordt in kleine stukjes verdeeld,
die obligaties heten. Als een bedrijf geld
nodig heeft voor een investering kan het
door het uitgeven van een obligatielening
aan de financiering komen. Zo hoeft niet het
hele bedrag van de lening bij 1 partij geleend
te worden, maar kunnen meerdere partijen
allemaal een kleiner bedrag uitlenen. Zo
kunnen bijvoorbeeld ook particulieren geld
uitlenen aan de organisatie die geld nodig
heeft. Normaal gesproken zijn obligaties
verhandelbaar, maar dit is niet het geval
voor de obligaties van Musinga-Rijn.

Meer informatie?
Heb je interesse en wil je meer weten? Kijk
dan op de website van Musinga-Rijn. Daar
vind je het bijbehorende reglement met
aanvraagformulier.
www.musinga-rijn.nl

Musinga-Rijn
obligaties
Help mee de nieuwbouw
financieren!
Dat kan al vanaf €250,-

Obligaties van
Musinga-Rijn

Aflossing van de
lening

Meedoen kan al
vanaf €250!

Ten behoeve van het financieren van de
nieuwbouw is er behoefte aan liquide
middelen. Musinga-Rijn tracht die voor een
deel te vinden door middel van het uitgeven
van lening obligaties. Daarom plaatst
Musinga-Rijn bij leden, sponsoren en
sympathisanten een lening tot een bedrag
van maximaal € 60.000. Hiermee wil
Musinga-Rijn
voorkomen
dat
een
hypothecaire
lening
moet
worden
afgesloten. De lening wordt verdeeld in 120
obligaties van nominaal € 500. De aanschaf
van halve obligaties ter waarde van
nominaal € 250 is ook mogelijk. Op de
lening wordt geen rente vergoed.

Aflossing van de lening vindt plaats
via loting. Vanaf 2025 tot 2040 wordt
jaarlijks 1/15 van de obligaties uitgeloot ter
aflossing van de lening, mits er voldoende
financiële ruimte is. De obligaties die
worden uitgeloot, worden dat jaar
terugbetaald. Trekking van de obligaties
vindt
plaats
tijdens
de
jaarlijkse
ledenvergadering.

Je kiest zelf hoeveel geld je wil investeren
vanaf een minimum van een halve obligatie
ter waarde van €250. Je ontvangt voor
iedere obligatie een obligatiebewijs. De
obligaties zijn niet verhandelbaar en het
moment van afbetalen wordt bepaald door
loting. De uitgifteperiode is vanaf oktober
2020.

