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UITGIFTEVOORWAARDEN LOTENLENING UITGEGEVEN  
DOOR VZW VLAAMSE KERELS

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 toe-
zicht door de Commissie op het bank- en spaarwezen. Het reglement van de uitgifte werd goedgekeurd door 
de Raad van Bestuur op 26/09/2012.

REGLEMENT VAN UITGIFTE

Artikel 1
De uitgifte heeft tot doel de bouw te financieren van een nieuw KSA lokaal te Zwijndrecht.
Artikel 2
De obligaties hebben elk een nominale waarde van €100,00. De obligaties verwerven geen intrest.
Artikel 3
Het aantal obligaties is beperkt tot 400.
Artikel 4
Om rechtsgeldig te zijn moet elke obligatie volgende vermeldingen bevatten: het volgnummer, de datum van 
verwerving, de naam, de voornamen, de woonplaats, en bij rechtspersonen de hoedanigheid van de houder.
Artikel 5
De obligaties zijn rechtsgeldig als ze de handtekeningen dragen van vier leden van de Raad van Bestuur, te 
weten: de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en de penningmeester, allen in functie op de datum van 
verwerving.
Artikel 6
Vanaf de Algemene Vergadering van de vzw van oktober 2014 worden er elk jaar 1/10 van de loten terug-
betaald. Er is geen vervroegde terugbetaling mogelijk.
Artikel 7
Het register van de obligatiehouders wordt opgesteld en bestuurd door de Raad van Bestuur. Dit register 
wordt bewaard op de zetel van de vzw.
Artikel 8
De obligaties zijn genummerd, op naam en niet opvraagbaar en op straf van nietigheid verkoopbaar aan 
derden. Overdracht kan mits de Raad van Bestuur van de vzw schriftelijk op de hoogte gesteld wordt van de 
naam en adres van de nieuwe begunstigde.
Artikel 9
Bij het overlijden van de natuurlijke persoon of bij het ophouden te bestaan van de rechtspersoon zal de Raad 
van Bestuur de obligaties terugbetalen aan de rechthebbende.
Artikel 10
Over alle niet in dit reglement voorziene gevallen beslist de Raad van Bestuur.
Artikel 11
De eigenaar van een deelbewijs kan op elk ogenblik afstand doen van zijn gegarandeerd recht op terugbetal-
ing door eenvoudige mededeling hiervan aan een bestuurslid van VZW Vlaamse Kerels. Een document ter 
bevestiging hiervan wordt door VZW Vlaamse Kerels opgemaakt.

Zwijndrecht, 26/09/2012
Hans Van Nespen, Voorzitter
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INFORMATIE BIJ DE LOTENLENING
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 eventuele 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.


