
Bepalingen en voorwaarden bij de uitgifte ledencertificaten door AV Impala 

 

Door de investering van LED verlichting kan AV Impala besparen op de energiekosten. Daarnaast 
geeft LED verlichting de sporters meer en egaler licht. Daarom is besloten om de huidige 
lichtarmaturen te vervangen. De financiering gebeurt middels zogenaamde ledencertificaten. 
Hiervoor kozen de leden tijdens de algemene ledenvergadering van 19 maart 2018. 

 

Met de financiering door ledencertificaten wordt een dubbel doel nagestreefd. AV Impala kan de 
investering doen door geld te lenen tegen een lager rentepercentage dan bij de bank. Het voordeel 
voor de leden is een hoger rentepercentage dan bij de bank.  

 

Artikel 1. Doel 

De ledencertificaten worden uitgegeven om de investering in de LED baanverlichting te financieren.  
Het beoogde bedrag van de investering en de lening is 15.000 euro. 

 

Artikel 2. Bedrag 

Het bedrag van een ledencertificaat is 500 euro. Een lid mag meerdere ledencertificaten 
aanschaffen. 

 

Artikel 3. Uitgifte 

De ledencertificaten worden uitgegeven door AV Impala 

De uitgifte van de ledencertificaten vindt plaats onder de voorwaarden dat: 

a) Voor minimaal een totaalbedrag van 10.000 euro door de leden van AV Impala wordt 
ingeschreven 

b) Het maximale bedrag van inschrijving is 15.000 euro. De policy is dat zoveel mogelijk leden 
kunnen inschrijven. Indien bij inschrijving het maximale bedrag wordt overschreden dan 
krijgen de inschrijvingen van 500 euro voorrang.  

c) Indien het bedrag van de inschrijvingen boven de 15.000 euro uit komt, dan wordt voor de 
toewijzing van de ledencertificaten geloot. 

 

Artikel 4. Inschrijving 

Inschrijving voor ledencertificaten is alleen mogelijk door leden van AV Impala. 
De inschrijving vindt plaats via een inschrijfformulier. 

De inschrijving loopt van 16 juli 2018 tot en met 16 augustus 2018. De inschrijving zal door het 
bestuur van AV Impala worden aangekondigd. 

 

Artikel 5. Stortingsdatum en looptijd 

De ledencertificaten hebben als stortingsdatum 1 september 2018 en hebben een looptijd van 10 
jaar, behoudens vervroegde aflossing vanwege artikel 6 en/of artikel 8. Aan het einde van de looptijd 
zullen alle ledencertificaten zijn afgelost. 

 

Artikel 6. Vervroegde aflossing 

Vervroegde aflossing door AV Impala is niet van toepassing tenzij de ALV van AV Impala hiertoe 
beslist. 

 



Artikel 7. Vergoeding 

AV Impala vergoedt een jaarlijkse rente van 2% over het bedrag van de ledencertificaten.  
De rente wordt ieder jaar betaalbaar gesteld op 1 september. 

 

Artikel 8. Uitloting 

Uitloting van de ledencertificaten start uiterlijk een jaar na uitgifte en storting van de 
ledencertificaten. Ieder jaar wordt 1/10 deel van het aantal geregistreerde ledencertificaten 
uitgeloot en terugbetaald met als terugbetalingsdatum 1 september van ieder jaar. De uitloting vindt 
plaats tijdens de jaarlijkse ALV in april. 

 

Artikel 9. Overdraagbaarheid 

Een ledencertificaat kan uitsluitend worden overgedragen aan een ander lid van AV Impala. Deze 
overdracht dient schriftelijk, ondertekend door het overdragende en het ontvangende lid aan de 
penningmeester van AV Impala worden doorgegeven. Hiervoor dient men gebruik te maken van het 
geldende formulier. 

 

Artikel 10. Einde lidmaatschap AV Impala 

Einde van het lidmaatschap van AV Impala leidt automatisch tot vervroegde aflossing van het 
ledencertificaat. Het lid dat zijn lidmaatschap opzegt moet bij zijn opzegging vermelden dat hij 
certificaathouder is. 

 

Artikel 11. Risico 

De inschrijving op ledencertificaten is niet zonder risico. De kans bestaat dat AV Impala op enig 
moment in de toekomst niet meer aan haar betalingsverplichting zou kunnen voldoen en dat 
houders van ledencertificaten het certificaatbedrag niet of tendele terug krijgen. Op basis van de 
huidige financiële positie van AV Impala schat het bestuur van AV Impala deze kans als zeer gering.  
Door middel van inschrijving op ledencertificaten verklaren toekomstige houders van 
ledencertificaten dat zij zich bewust zijn van dit risico en dat zij kennis hebben genomen van de 
financiële positie van AV Impala.  

 

Artikel 12. Correspondentieadres 

Het correspondentieadres van alle zaken die deze uitgifte, inschrijving, toekenning en uitloting 
betreffen is: 

Penningmeester AV Impala 
Sportlaan 11 
9203 NV Drachten 
Email: penningmeester@avimpala.nl 

 

Artikel 13. Slotbepaling 

Indien er terzake van de uitgifte van de ledencertificaten onduidelijkheden ontstaan is het bestuur 
van de vereniging het bevoegde orgaan om de onduidelijkheden weg te nemen. 

 

Bestuur AV Impala 

3 juni 2018 


