
Reglement certificaten ARV Achilles te Etten-Leur 

Doel 
Een certificaat is een lening van € 500,- die de certificaatnemer beschikbaar stelt aan 

ARV Achilles.  

De beschikbaar gestelde gelden worden aangewend voor de financiering van de 

nieuwbouw van de accommodatie van ARV Achilles. 

Een geldig certificaat bevat de volgende onderdelen:  

• Handtekening van de voorzitter en penningmeester van ARV Achilles;  

• Datum van uitgifte van het certificaat;  

• Een uniek nummer van het certificaat (in verband met loting);  

• De uitgifteprijs van het certificaat.  

Reglement 

1. Opname van de certificaatnemer in een register betekent dat hij of zij akkoord 

gaat met het onderhavige reglement.  
2. Na opname in het register heeft de certificaatnemer het recht, zonder opgaaf van 

redenen, binnen twee weken schriftelijk bij de penningmeester van ARV Achilles 

kenbaar te maken alsnog af te zien van het aangeschafte certificaat.  
3. De door middel van de certificaten verkregen gelden, kunnen door ARV Achilles 

alleen aangewend worden ten gunste van de financiering van de nieuwe 

accommodatie van ARV Achilles. Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering zal 

de penningmeester inzichtelijk maken dat dit feitelijk heeft plaatsgevonden.  
4. Leden, niet-leden en/of sponsoren van ARV Achilles kunnen één of meerdere 

certificaten aanschaffen. Eén certificaat heeft de vastgestelde waarde van € 500,-.  
5. Het certificaat behoudt gedurende de gehele looptijd de hierboven genoemde 

nominale waarde. Er zal gedurende deze periode geen rente- dan wel 

inflatiecorrectie op van toepassing zijn.  
6. De periode van feitelijke verkoop van de certificaten is door het bestuur van ARV 

Achilles bepaald op: 1 december 2008 tot 1 december 2009.  
7. De certificaten worden niet op naam van de certificaatnemer gesteld en zijn vrij 

verhandelbaar. De certificaatnemer stelt ARV Achilles onverwijld op de hoogte van 

een overdracht van het in zijn bezit zijnde certificaat aan iemand anders door 

middel van het doorgeven van de naam en adres van de nieuwe certificaatnemer. 

ARV Achilles maakt hiervan een aantekening in het register. 



8. Alle certificaatnemers worden vermeld in een register. Dit register wordt beheerd 

door de penningmeester van ARV Achilles.  
9. Certificaten zijn tussentijds niet opeisbaar en hebben een looptijd van maximaal 

10 jaar. De looptijd begint vanaf opleverdatum van de accommodatie, doch 

uiterlijk 1 april 2010.  
10. ARV Achilles gaat vanaf 2011 tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering 

ieder jaar minimaal 10% van het in totaal uitgegeven aantal certificaten door 

middel van loting vervroegd aflossen tegen een waarde van € 550,-.  
11. De certificaten hebben allen een origineel nummer. Deze is van belang bij de 

loting. Door middel van loting wordt bepaald welke certificaatnemer op welk 

moment zijn/haar ingelegde geld en de extra € 50,- terug ontvangt van ARV 

Achilles.  
12. De uitloting wordt verricht tijdens de algemene ledenvergadering. De feitelijke 

trekking wordt verricht door twee leden van ARV Achilles, aan te wijzen door de 

algemene ledenvergadering. Zittende bestuursleden van de vereniging zijn 

hiervan uitgesloten. Tegen overlegging van het certificaat wordt de waarde van   

€ 550, - betaald en zal, na invulling van de datum van inlevering, voor ontvangst 

worden getekend in de kolom “Teruggave” van het daartoe bestemde register. 

Ingeval van kwijtschelding van de lening (zie hierna onder 15) zal het bestuur de 

certificaatnemer verzoeken daarvoor te tekenen waarmee het recht op 

opeisbaarheid van het hiervoor genoemde bedrag vervalt. 
13. ARV Achilles verplicht zich om de resultaten van de loting onder de aandacht te 

brengen van de certificaatnemers. De resultaten van de uitloting worden 

gepubliceerd op de website van ARV Achilles.  
14. De certificaten die niet vervroegd worden afgelost door middel van de jaarlijkse 

loting, worden 10 jaar na de opleverdatum van de accommodatie, doch uiterlijk 1 

april 2020 afgelost tegen een waarde van € 550,-.  
15. De certificaatnemer heeft de mogelijkheid om af te zien van het recht tot 

terugbetaling van de verstrekte lening en de extra € 50,- (kwijtschelding van 

lening). Het mogelijk kwijtgescholden bedrag komt ten goede aan de reserves van 

de vereniging die zijn aangesproken ten behoeve van de nieuwbouw van de 

accommodatie. 

16. Bij surseance van betaling kan ARV Achilles uitbetaling met één of meerdere jaren 

opschorten.  
17. Bij faillissement van ARV Achilles vervallen alle rechten van de certificaatnemers. 



 

18. Certificaten zijn tot maximaal één jaar na, de door loting, vastgestelde 

uitkeringsdatum door de certificaatnemer opeisbaar. ARV Achilles zal alle 

mogelijke moeite doen om certificaatnemer te benaderen en de uitkering te 

bewerkstelligen. Indien door certificaatnemer hierop niet wordt gereageerd, 

vervallen na die periode de niet opgeëiste gelden aan ARV Achilles. 
19. Dit reglement komt in de plaats van eerdere reglementen certificaten ARV Achilles 

 

Etten-Leur 26 februari 2009 

Namens het bestuur van ARV Achilles,  

Björn Vaarwerk, voorzitter 

Sjaak Dorsman, penningmeester 
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