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OBLIGATIES NIEUWE ATLETIEK BAAN EN
NIEUWE KANTINE SAV

Inmiddels zijn de werkzaamheden aan de baan
gestart en is de oude kantine gesloopt. We
hebben echter de financiering nog niet rond. De
vereniging komt voor de renovatie van de baan en
de nieuwbouw van de kantine nog een bedrag van
circa € 50.000 te kort. Om het resterende bedrag
te financieren geeft SAV obligaties uit die een
aantrekkelijk rendement voor u opleveren en die
de vereniging helpen om de nieuwbouw te
realiseren. In deze brochure leest u hoe ook u dit
rendement kunt halen en tegelijkertijd de
vereniging helpt.

Streker Atletiek Vereniging
Postbus 178
1610 AD Bovenkarspel

Nieuwe Atletiekbaan en
Kantine SAV

(SAV)

Een gift aan een vereniging (voorwaarden)!
Doe mee, maak een goed rendement en
help tegelijkertijd SAV

Hoe werkt het?

Een gift aan een vereniging (Voorwaarden)
Doet u een periodieke gift aan een
vereniging die geen ANBI is? Dan mag u
deze gift aftrekken als de vereniging
voldoet aan alle volgende voorwaarden:

• U koopt een obligatie van bijvoorbeeld
€ 1.000. U ontvangt hierover een rente
van 10% van de SAV. Deze rente
schenkt u meteen aan SAV.
• De rente die u geschonken heeft € 100
(10% x € 1.000) mag u van de belasting
aftrekken. Afhankelijk van de
belastingschijf waarin u zit levert dit u
het volgende rendement op:
Belastingschijf leeftijd < AOW leeftijd
52%
41% 36,50%
Geschonken rente
100,00 100,00 100,00
Teruggaaf belasting
52,00
40,80
36,50
Rendement per jaar

5,20%

4,08%

3,65%

• Het rendement dat u via de obligaties
van SAV krijgt ligt beduidend hoger dan
de rente die u van bijvoorbeeld de
Rabobank op een 15 jarige deposito op
dit moment ontvangt van 1,6%.
• Dus een hoog rendement én u
ondersteunt meteen de vereniging!

Twee vliegen in één klap dus!!

•

• De vereniging heeft minstens 25 leden.
De vereniging heeft volledige
echtsbevoegdheid.
• De vereniging is vrijgesteld van
vennootschapsbelasting of er niet aan
onderworpen.
• De vereniging is gevestigd in een EUland, op St. Maarten, Curaçao, Aruba,
de BES-eilanden of in een ander door
ons aangewezen land.
Aan alle door de belastingdienst gestelde
eisen voldoet SAV en is de geschonken
rente aftrekbaar in uw belasting aangifte.
• De schenking kan alleen tot aftrek leiden
als u vooraf een schenking
overeenkomst met SAV aangaat. Deze
schenking overeenkomst heeft een
minimale looptijd van 5 jaar.

Hoe kunt u meedoen?
•

Inschrijven op de obligatie is heel
eenvoudig dat kan door

hier

te klikken. Inschrijving kan tot en
met 1 augustus 2017. Bij
overtekening zal naar rato van
de inschrijving de obligatie
worden toegekend.

Wat biedt SAV aan?
• Een zeer goed fiscaal vriendelijk
rendement tegen een laag risico.
• Een super accommodatie waarin u met
plezier voor u sportieve doelen kunt
trainen.
• Een financieel gezonde vereniging.

In het kort de obligatie lening
Inschrijf periode

10 juni 2017 tot en met 1 september 2017

Toewijzingsdatum

Uiterlijk 15 september 2017

Coupon (rente percentage)

10%

Aflosvorm

1e 5 jaar aflossingsvrij (wordt niet afgelost) daarna door middel van loting elk
jaar 5% van de originele hoofdsom gedurende 20 jaar. De eerste aflossing
geschiedt voor het eerst in 2022

Aflossing

Loting geschiedt telkens uiterlijk op 15 januari. Aflossing en uitbetaling
geschiedt alleen bij inlevering van de originele obligatie. Indien een obligatie
niet binnen een halfjaar na uitloting ter beschikking gesteld bij de
penningmeester wordt ingeleverd, wordt dit als een schenking aan de
vereniging beschouwd.

Rente betaaldatum

Elk jaar op 31 december wordt de rente berekend. Deze wordt met dezelfde
valutadatum aan de vereniging geschonken.

Toewijzing

Bij overtekening wordt naar rato van het ingeschreven bedrag de obligatie
toegewezen.

Maximale looptijd obligatie

25 jaar.

Nominale waarde (hoofdsomcoupure)

€ 100

Uitgifteprijs

100%

Obligatie register

Er wordt een obligatieregister aangelegd, waarin alle uitgegeven obligaties
op naam worden vastgelegd.

Overeenkomst

Om aan de fiscale aftrekbaarheid van de geschonken rente in aanmerking te
komen wordt een overeenkomst tussen SAV en de koper van de obligatie
opgesteld.

