
Reglement uitgifte obligaties van Waterscouting Musinga-Rijn te Wageningen 

Artikel 1 
1. Ten behoeve van het financieren van de nieuwbouw Clubgebouw is er behoefte aan liquide middelen. De stichting tracht 
die voor een deel te vinden door middel van het uitgeven van lening obligaties.  

2. Daarom plaatst de stichting Waterscouting Musinga-Rijn bij leden, sponsoren en sympathisanten van vereniging Waterscouting 
Musinga-Rijn een lening tot een bedrag van maximaal € 60.000 (zegge: zestigduizend euro). 

3. Middels deze Obligatielening tracht stichting Musinga-Rijn geen hypothecaire lening af te hoeven sluiten.  
4. Deze lening van € 60.000 wordt verdeeld in 120 obligaties van nominaal € 500. De aanschaf van halve obligaties ter waarde van 
nominaal € 250 is ook mogelijk. 

5. Op de lening wordt geen rente vergoedt. 

6. Deelname aan de obligatieregeling geschiedt door het invullen en inleveren van het speciaal hiervoor gemaakte 
inschrijfformulier. 

7. De nominale bedragen van de uitgegeven obligaties dienen binnen 30 dagen na inleveren van het inschrijfformulier te worden 
overgemaakt op rekeningnummer NL05 RABO 0307 0116 58 ten name van Waterscouting Musinga-Rijn onder vermelding van: 
Obligatieregeling nieuwbouw. Of er moet toestemming worden gegeven voor eenmalige incasso. 

8. De nominale bedragen van de uitgegeven obligaties kunnen niet contant worden voldaan. 

Artikel 2 
1. De obligaties worden op naam gesteld zijn voorzien van een doorlopende nummering en zijn namens het 
stichtingsbestuur van Waterscouting Musinga-Rijn ondertekend door de voorzitter of diens plaats vervanger en de 
penningmeester. 

2. De obligaties zijn niet verhandelbaar. 
3. Na ontvangst van de betaling zal een obligatiebewijs naar de obligatiehouder worden toegezonden. 
4. Door Waterscouting Musinga-Rijn wordt een register bijgehouden, waarin op nummer de laatst bekende namen en 
adressen van de obligatiehouders worden vermeld. Het door het stichtingsbestuur bijgehouden register is leidend. 

5. Bij verhuizing van de obligatiehouder dient deze dit schriftelijk aan de penningmeester te laten weten. 
6. 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. 

7. Bij het kwijtraken of beschadigd raken van een obligatie kan bij de penningmeester een duplicaat worden opgevraagd. Door 
het verstrekken van een duplicaat vervalt de waarde van het origineel.  

Artikel 3 
1. De vorderingen uit hoofde van deze lening zijn pas opeisbaar na uitloting als beschreven in onderstaande artikelen. 
2. Uitloting van de obligaties vindt jaarlijks plaats tijdens de ledenvergadering [Hierna, Groepsraad], voor het eerst in het jaar 
2025. De feitelijke trekking wordt verricht door twee verenigingsbestuursleden van Waterscouting-Rijn, tijdens de 
Groepsraad. 

3. Vanaf het jaar 2025 zal tot 2040 jaarlijks 1/15 van de obligaties worden uitgeloot ter aflossing van de lening, mits er voldoende 
financiële ruimte is. Het stichtingsbestuur kan elk jaar besluiten meer obligaties uit te loten en heeft hiervoor geen toestemming 
van de obligatiehouders nodig. Indien er voor 2025 kan worden overgegaan tot aflossing van de lening, kan het stichtingsbestuur 
hierin beslissen. 

4. Aflossing van een Obligatie geschiedt uitsluitend tegen de overdracht van de origineel obligatie of een gewaarmerkt duplicaat (zie 
artikel 2.7). Van de aflossing maakt het stichtingsbestuur aantekening in het in artikel 2.4 genoemde register.  

5. De uitgelote nummers van de obligaties worden gepubliceerd op de website van Waterscouting Musinga-Rijn. 
6. Tevens zullen de houders van de uitgelote obligaties, volgens het in artikel 2 lid 3 door de stichting bijgehouden register, 
schriftelijk worden geïnformeerd over de uitloting en de wijze van indienen van het verzoek tot terugbetaling. 

7. Indien na een jaar na uitloting geen verzoek tot terugbetaling is verricht aan Waterscouting Musinga-Rijn, 
vervalt in principe de aflossingsverplichting van de stichting, tenzij het stichtingsbestuur anders beslist. 

Artikel 4 
1. Een obligatiehouder kan, indien er sprake is van een bijzondere reden, het stichtingsbestuur verzoeken om tot eerdere 
aflossing van zijn obligaties over te gaan. 

2. Over een onder 4.1 bedoeld verzoek beslist het stichtingsbestuur van Waterscouting Musinga-Rijn in een 
stichtingsbestuursvergadering waarbij de meerderheid van de stichtingsbestuursleden aanwezig is. 

Artikel 5 
1. Daar waarin dit reglement niet voorziet beslist het stichtingsbestuur van Waterscouting Musinga-Rijn.  

2. Wijzigingen of aanvullingen van dit reglement kan met goedkeuring van het stichtingsbestuur van Waterscouting Musinga-
Rijn Aldus vastgesteld door het stichtingsbestuur van Waterscouting Musinga-Rijn te Wageningen op 30-06-2020 



INSCHRIJFFORMULIER OBLIGATIES 

Naam: ………………………………............................................................... 

Geboortedatum : …………………………………........................................... 

Straat : …………………………………........................................................... 

Postcode : …………………………………...................................................... 

Woonplaats : ………………………………….................................................. 

Telefoonnummer : …………………………………......................................... 

E-mail : …………………………………........................................................... 

Ondergetekende schrijft in voor : 

.…… Obligatie/obligaties van € 500 of 
……. Halve obligatie/obligaties van € 250 

Totaalbedrag aankoop obligaties: € ……………. 

en gaat akkoord met het reglement van de obligatieregeling. 

Betaling (verplicht invullen) 
⃝ Ik machtig hierbij Waterscouting Musinga-Rijn eenmalig om het bedrag van de 

obligatie(s) van de rekening af te schrijven middels incasso. Rekeningnummer van 
ondergetekende: 

Rekeningnummer: …………………………………………………. 

⃝ Ik maak het bedrag binnen 30 dagen over op NL05 RABO 0307 0116 58 ovv 
Obligatieregeling nieuwbouw 

Schenking (optioneel invullen) 

⃝ Ik schenk de aflossing op voorhand aan Waterscouting Musinga-Rijn (het bedrag is niet 
aftrekbaar, maar kan wel schenkingsvrij naar WSMR tot € 2200 per jaar) 

De obligatieregeling is uitgeschreven door Waterscouting Musinga-Rijn en dient als bijdrage in de 
financiering van de nieuwbouw ter voorkoming van een hypothecaire lening. Het reglement van 
de obligatieregeling is gepubliceerd op de website en is ook opvraagbaar bij de penningmeester. 

Datum : ……………....................... 

Naam (Naam rechtsgeldig bevoegd persoon) ........................................................

Handtekening: ………………………………………………. 

A.u.b formulier e-mailen naar penningmeester@musinga-rijn.nl


