
Ter gelegenheid van de dia-avond van KSA verschijnt een tweede bouwkrantje. Ondertussen loopt de 
procedure voor het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP). Door de wettelijke termijnen, die gerespecteerd 
moeten worden, zal KSA pas ten vroegste in 2014 kunnen overgaan tot de bouw van haar lokalen. Maar 
dat betekent niet dat we ondertussen blijven stilzitten. 
We zijn druk bezig met het inzamelen van de noodzakelijke financiële middelen. We hebben al een deel uit 
eigen middelen gehaald (opbrengsten Steuncomité door Zesurenloop, Gokartrace, Comedy en andere 
manifestaties, spaarpotje KSA), we rekenen op een aanzienlijk bedrag aan subsidies (Gemeente 
Zwijndrecht subsidies Jeugd, Toerisme voor Allen Vlaamse Overheid), verder zamelen we giften in (via 
KSJ-KSA-VKSJ Landelijk Verbond vzw zijn deze fiscaal aftrekbaar) en tot slot zamelen we geld in via een 
renteloze lening. Daarvan wordt de aftrap op de dia-avond gegeven. In dit bouwkrantje en op onze 
website http://lokalen.ksazwijndrecht.be vindt U meer informatie. 
Daarnaast hebben we in het kader van de bouw van de nieuwe lokalen een grondsondering laten 
uitvoeren op de terreinen. 
In het kader van de procedure van het RUP was er deze week ook een buurtvergadering ter informatie van 
de aanpalende eigenaars. Ook een delegatie van KSA was daar aanwezig. Het eerste contact met onze 
nieuwe buren verliep in ieder geval in een positieve sfeer. 
Ook het steuncomité werkt gestaag verder om de kas voor onze bouw te spijzen. Een geslaagd comedy-
optreden van Xander De Rycke (17 november, Den Trechter) is achter de rug en de voorbereidselen voor 
Cafés in ‘t Park/Gokartrace (26-27 april 2013) zijn  opgestart: http://ksagokartrace.ksazwijndrecht.be
Met de activiteiten van het Steuncomité willen we de bouw van de lokalen mee financieren. In de 
toekomst zullen deze middelen gebruikt worden om de renteloze lening af te betalen. Op woensdag 28 
november (20u00, KSA-lokalen) komen we bijeen om bijkomende activiteiten voor het Steuncomité uit te 
werken. Medewerkers voor steun- of bouwcomité worden nog steeds gezocht: iedereen die zijn/haar 
steentje wil bijdragen is welkom. U kan ons steeds contacteren op bouw@ksazwijndrecht.be.
                 

Fiscaal	  a(rekbare	  gi(en
Al	  ruim	  15	   jaar	   zamelt	   KSA	  via	   diverse	   ini;a;even	   onder	   de	   noemer	   van	   het	  
Steuncomité	   geld	   in	   de	   het	   bouwproject	   te	   bekos;gen.	   Er	   is	   dus	   al	   een	  
aanzienlijk	  bedrag	  ingezameld,	  maar	  we	  zijn	  er	  nog	  lang	  niet.	  Er	  is	  nog	  nood	  aan	  
extra	  fondsen.	  Alle	  gi(en	   zijn	  welkom.	  Voor	  gi(en	  vanaf	  €	   40	   kan	  u	  een	  aGest	  
ontvangen,	  waardoor	  deze	  gi(	  fiscaal	  a-rekbaar	  wordt.	  

U	  doet	  dit	  door	  dit	  bedrag	  te	  storten	  op	  rekeningnummer	  786-‐5870452-‐93	   van	  
de	   vzw	   KSJ-‐KSA-‐VKSJ	   Landelijk	   Verbond	   met	   de	   vermelding	   “vzw	   Vlaamse	  
Kerels	   -‐	   KSA	   Zwijndrecht	   (5913)”.	   Het	   is	   noodzakelijk	   deze	   mededeling	   te	  
gebruiken,	  zodat	  de	  rekeninghouder	  uw	  gi(	  aan	  ons	  kan	  bezorgen.	  
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Grondsondering 
Ter voorbereiding van de bouw van onze lokalen, was ook een bodemonderzoek gepland. Op 
maandag 12 november werd een grondsondering uitgevoerd. Onze helden Maarten Truyens en 
Jorik Bettens waren hierbij aanwezig. 

Buurtvergadering
Je kan niet zomaar waar je wil een jeugdbewegingslokaal neerpoten. Om mogelijk te maken dat 
KSA lokalen bouwt op de terreinen die de gemeente ter beschikking stelt (via een recht van 
Opstal) moet een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) opgesteld worden. Dit werd ontworpen 
door onze architecte Nieke De Bel samen met een studievriend. Tot de goedkeuring van dit 
RUP moet een procedure doorlopen worden die wettelijk bepaald is. Dat maakt dat de werken 
van KSA pas in 2014 zullen kunnen starten. 
Dinsdag 20 november was er een informatievergadering voor de aanpalende eigenaars. KSA en 
onze vzw waren ook aanwezig met voorzitter en ondervoorzitter en onze architecten. Er 
werden wel enkele vragen gesteld bij de komst van KSA, maar het geheel verliep in een 
positieve sfeer en we hebben onze nieuwe buren kunnen geruststellen. KSA is immers een 
jeugdvereniging en baat geen fuifzaal uit. Daar hebben we ook weinig zin in. Er werden ook 
enkele terechte opmerkingen over verkeersveiligheid gemaakt, die we zeker zullen meenemen. 
We kijken in ieder geval uit naar de samenwerking met onze nieuwe buren. 
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Lotenlening
Op de dia-avond van KSA Vlaamse Kerels Zwijndrecht 
op 24 november 2012 geeft de vzw Vlaamse Kerels de 
aftrap voor de lotenlening ten voordele van de bouw van 
het nieuwe KSA-lokaal. Vanaf die datum kan ingetekend 
worden op één of meerdere loten met een nominale 
waarde van €100. De bedoeling is een totaal van €40.000 
euro op te halen met 400 loten van € 100. Het totale 
budget van het lokaal wordt geraamd op € 450.000 euro 
en 20% van het bedrag zou de vzw willen ophalen met 
een renteloze lening, waar de lotenlening dan een 
onderdeel van zal uitmaken. Naast de fiscale giften is dit 
een andere manier waarop u KSA Zwijndrecht financieel 
kan steunen bij de bouw van het nieuw lokaal.
De loten hebben een nominale waarde van 100 euro en 
verwerven geen intrest. De looptijd bedraagt 10 jaar en 
elk jaar worden 40 van de 400 loten integraal 
terugbetaald. Welke loten elk jaar worden terugbetaald, 
wordt willekeurig bepaald door middel van een 
lottrekking. De eerste terugbetaling van de lotenlening gebeurt in oktober 2014, de laatste 
terugbetaling in oktober 2023.

Hoe intekenen?
Op de dia-avond en op onze webstek http://lokalen.ksazwijndrecht.be zullen 
inschrijvingsformulieren beschikbaar zijn. Dit formulier dient overhandigd te worden aan de 
raad van bestuur van de vzw. 
Vervolgens stort u het bedrag op de 
rekening van de vzw, BE47 8601 1591 
5180 - BIC SPAABE22. Als de vzw uw 
inschrijving en betaling ontvangt, wordt 
u opgenomen in het register van 
obligatiehouders van de vzw Vlaamse 
Kerels en ontvangt u de obligatie, 
v o o r z i e n v a n d e n o d i g e 
handtekeningen.
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Plenaire staf
Wie? 

KSA-leiding, oud-KSA (ZOK) & ouders

Wat?
raadgevend

ondersteunend
helpende hand
infrastructuur

overleg (steuncomité, bouwcomité, vzw, ZOK, 
oudercomité)

Wanneer: 
woensdag 28 november 2012

KSA-lokalen, 20u00

Agenda:
nieuwe activiteiten steuncomité

voortgang bouwproject
onderhoud huidige KSA-lokalen

…

NIEUW!
KSA-OUDERCOMITE

STARTBIJEENKOMST
DONDERDAG

13 DECEMBER 2012
20u30

Zaaltje D’Ouwe Werf
Statiestraat 3, 2070

Zwijndrecht
IEDEREEN WELKOM

oudercomité@ksazwijndrecht.be

http://lokalen.ksazwijndrecht.be
http://lokalen.ksazwijndrecht.be


Renteloze lotenlening t.v.v. vzw Vlaamse Kerels

Ondernemingsnummer: 0840.471.643
Statuten verschenen in bijlage van het Belgisch Staatsblad van 4/11/2011 
Maatschappelijke zetel: Melselestraat 21, 2070 Zwijndrecht
Bankrekeningnummer: BE47 8601 1591 5180 - BIC SPAABE22

Deze uitgifte van obligaties is niet onderworpen aan de Vennootschapswet, noch aan de 
regelingen van toezicht door de Commissie op het bank- en spaarwezen. Het reglement van de 
uitgifte werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 26/09/2012

De vzw Vlaamse Kerels schrijft een lotenlening uit van 400 loten van € 100. De intekenaars 
betalen dit bedrag en krijgen hiervoor een bewijs, een gewone obligatie (zonder voorrecht van 
eventueel andere schuldeisers). Vanaf de Algemene Vergadering van oktober 2014 worden de 
loten terugbetaald. Elk jaar wordt 1/10 van het aantal verkochte loten terugbetaald. De laatste 
uitbetaling zal dus na de Algemene Vergadering van oktober 2023 gebeuren. Een belangrijk 
verschil met de obligatielening echter is de rente. Die wordt niet uitbetaald bij de lotenlening.

Hoe gaat dit allemaal in zijn werk? U stort uw bijdrage op de rekening van de vzw Vlaamse 
Kerels met de mededeling “Lotenlening VLAAMSE KERELS - (naam)” .U vult hierbij de voor- 
en familienaam in van de toekomstige eigenaar van het lot. Als u het lot niet op uw eigen naam 
zet, maar bv. op die van uw dochter/zoon/familielid, dan moet deze persoon zijn naam 
vermeld worden. Het is bij de storting zeer belangrijk dat u een correcte mededeling schrijft. 
Van zodra de storting gebeurd is, wordt dit ingeschreven in een register. Elk jaar vanaf de 
Algemene Vergadering van de vzw van oktober 2014 is er een trekking van loten en kan u als 
‘winnaar’ uit de bus komen. Er wordt contact met u opgenomen door de vzw via brief of e-mail 
of telefoon.

FAQ’s:
Kan ik meerdere loten kopen?
Ja, maar dat biedt u niet de garantie dat u al uw geld in hetzelfde jaar terugkrijgt.
Zijn deze loten fiscaal aftrekbaar?
Neen, aangezien het om een lening gaat en niet om een schenking zijn de loten niet fiscaal 
aftrekbaar.
Kan ik mijn aandeel overdragen aan iemand anders?
Ja, maar dan moet u de vzw op de hoogte brengen van de naam en het adres van de nieuwe 
bezitter.
Moet ik aanwezig zijn op de trekking opdat mijn lot uitbetaald wordt?
Neen, de houder van het lot wordt via e-mail of via de post op de hoogte gebracht. Vervolgens 
kan hij/zij bij de Raad van Bestuur naar de uitbetaling vragen. 

Bouwkrantje, jg. 1, nr. 2 (24 november 2012)                   4

Colofon 
Bouwkrantje, Tijdschriftje van 
Bouwcomité KSA Zwijndrecht en vzw 
Vlaamse Kerels, jaargang 1, nr. 2 (24 
november 2012) 
Werkten mee: Jorik Bettens, Koen 
De Decker, Riek Rombaut, Stijn Van 
Herbruggen, Hans Van Nespen.
Eindredactie: Hans Van Nespen.
VU: Vlaamse Kerels vzw, 
Melselestraat 21, 2070 Zwijndrecht.


