
Obligatielening Stichting Het Tweede Thuis



Stichting Het Tweede Thuis gaat aan de Westerlanderweg 11 te Westerland een 
Hospice realiseren. De vergunningen zijn binnen en de fondsenwerving is gestart.
In Hospice Het Tweede Thuis verzorgen en begeleiden we mensen in de laatste fase 
van hun leven.

Daarnaast is het de uitdrukkelijke wens om het Hospice minimaal energieneutraal 
te maken en liefst energiepositief. Hiervoor zijn flinke investeringen nodig. Zoals de 
aanleg van zonnepanelen en een aardwarmte installatie.

Een obligatielening
Voor deze investeringen is geld nodig. Een obligatielening is een bekend en 
vertrouwd middel om investeringen te financieren. Als we met z’n allen een 
klein deel van ons spaargeld inzetten voor de obligatielening, kan het Hospice 
Het Tweede Thuis snel gerealiseerd worden.

Het bestuur van de stichting wil door het uitgeven van de obligaties inwoners, 
ondernemers, bedrijven, verenigingen, maatschappelijke organisaties en 
belangstellenden betrekken bij de realisatie. Door het kopen van één of 
meerdere obligaties ondersteunt u stichting Hospice Het Tweede Thuis. 
Kortom: een hospice van, door en voor de gemeenschap.

Hoe werkt de obligatielening
We vragen u één of meerdere obligaties van € 500 of € 1.000 af te nemen.  
De rente van 5% schenkt u jaarlijks per gelijke valutadatum terug aan de 
Stichting conform de separate overeenkomst “periodieke gift in geld”. Deze gift is 
dan vervolgens voor 100% fiscaal aftrekbaar in uw aangifte inkomstenbelasting, 
omdat de stichting een ANBI stichting is en u minimaal 5 jaar meedoet. Wij 
hopen dat u mee wilt doen aan deze obligatielening: u helpt hiermee Het Tweede 
Thuis te realiseren. U krijgt daarnaast, door het fiscale voordeel, een redelijk 
rendement op uw investering.

• Elke obligatie heeft een nominale waarde van € 500 of € 1.000;
• Jaarlijks wordt in januari 5% rente ter beschikking gesteld aan de obligatiehouder;
• De obligatielening heeft een looptijd van 15 jaar, na 5 jaar wordt jaarlijks 

minimaal 10% uitgeloot;
• Intekenen op de obligatielening is mogelijk via het intekenformulier en via het 

formulier op onze website (www.hettweedethuis.nl);
• Iedere intekenaar ontvangt kosteloos een op naam gesteld bewijs van 

inschrijving met een overzicht van één (of meer) genummerde obligatie(s);
• De Stichting houdt een obligatieregister met intekeningen en mutaties bij;
• Intekening sluit 30 juni 2021, na sluiting wordt u verzocht het bedrag over te 

maken aan de Stichting.



Waarom zou u meedoen?
• U vindt een hospice een noodzakelijke zorgvoorziening voor de Gemeente  

Hollands Kroon;
• U draagt Hospice Het Tweede Thuis een warm hart toe;
• U krijgt bij de bank een zeer lage rente en u wilt best meer verdienen met  

uw spaargeld;
• U bent in staat uw spaargeld een tijdje te missen;
• U heeft het volste vertrouwen in het initiatief van Hospice Het Tweede Thuis.

Fiscaal alternatief
Veel ouders schenken jaarlijks aan hun kinderen en/of kleinkinderen een 
geldbedrag, omdat deze schenkingen tot € 6.604 (kinderen 2021) en € 3.244 
(kleinkinderen) per jaar zijn vrijgesteld voor de schenkbelasting. Een obligatie kan 
hiervoor een goed alternatief zijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lia Schrier op 06-12362256



Ondergetekende verklaart een obligatielening te zullen verstrekken aan  
Stichting Het Tweede Thuis om deze in staat te stellen samen Het Tweede Thuis 
te realiseren; kennis te hebben genomen van de volledige inhoud van het 
Reglement Obligatielening Stichting Het Tweede Thuis zoals vermeld op de website.

Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mail:

In te schrijven voor:   obligatie(s) van € 1.000 (duizend euro)

en / of   obligatie(s) van € 500 (vijfhonderd euro)

Datum:

Handtekening:

 
Dit inschrijfformulier kunt u opsturen naar: 
Secretariaat Stichting Het Tweede Thuis
Postbus 4 
1777 ZG Hippolytushoef 

of dit inschrijfformulier inscannen en opsturen naar info@hettweedethuis.nl
 
Stichting Het Tweede Thuis zal vertrouwelijk met bovenstaande gegevens omgaan. 

Het aanbieden van de obligatielening is vrijgesteld ingevolge artikel 53 lid 1 sub d. 
Vrijstellingsregeling Wet op het financieel toezicht en is daarom vergunning- noch 
prospectusplichtig. De uitgifte van de obligatielening staat derhalve niet onder 
toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Intekenformulier Obligatielening
Stichting Het Tweede Thuis


