Algemene Voorwaarden
OBLIGATIELENING 1986
van Golf & Country Club Lauswolt

1.

De absolute hoogte van de lening is onbepaald en kan derhalve door uitgifte van obligaties
respectievelijk door inkoop of aflossing van uitstaande obligaties steeds veranderen. De duur
van de lening is onbeperkt. Er vindt geen uitloting plaats. Obligaties zijn tussen leden
onderling niet overdraagbaar.

2.

De nominale waarde van een obligatie bedraagt € 113,45 (fl. 250,-). De uitgiftekoers is
vastgesteld op € 145,-. Per lid dienen 6 obligaties afgenomen te worden voor een totaal
bedrag van € 870,-. Leden vanaf 40 jaar zijn gehouden om obligaties af te nemen, dit kan in
één betaling of met een gespreide betaling in maximaal 5 jaar.

3.

Over de obligaties wordt geen rente vergoed.

4.

Bewijzen van deelneming worden niet uitgegeven. De lening wordt geadministreerd op de
golfclub. Desgewenst verstrekt de vereniging aan de leden een uittreksel van inschrijving in
het register.

5.

De obligaties kunnen uitsluitend worden uitgegeven aan leden van de vereniging.

6.

De vereniging heeft te allen tijde het recht de lening geheel of gedeeltelijk af te lossen of
uitstaande obligaties in te kopen. De voorwaarden waarop aflossing c.q. inkoop zal
geschieden, worden bepaald door de algemene ledenvergadering. Tevens kan de algemene
ledenvergadering de algemene voorwaarden van de obligatielening 1986 wijzigen.

7.

Bij het einde van het lidmaatschap is de obligatiehouder verplicht tot het ter verkoop
aanbieden van al zijn obligaties aan de vereniging. De vereniging verplicht zich alsdan de
obligaties in te kopen. Koop en verkoop vinden plaats tegen de uitgiftekoers van € 145,-.
Aflossing van de lening vindt plaats in de maand februari volgend op het jaar waarin het
lidmaatschap is geëindigd.

8.

De door het bestuur benoemde financiële adviescommissie (kascommissie) heeft mede tot
taak erop toe te zien dat zowel de leden als de vereniging aan deze algemene voorwaarden
voldoen.

