
Reglement Obligatielening Stichting Het Tweede Thuis

Artikel 1

a) Voor de financiering van de (ver)bouw van “Het Tweede Thuis”, voorgenomen door Stichting Het 
Tweede Thuis, vanaf augustus 2021, verwerft de Stichting Het Tweede Thuis gelden door middel van 
het uitgeven van een obligatielening.

b) De omvang van de Obligatielening bedraagt minimaal € 500.000,- en maximaal € 1.000.000,-. De 
nominale waarde van de obligatiebewijzen bedraagt € 1.000,00 of € 500,00 per stuk. Per deelnemer 
kan op meerdere stukken worden ingeschreven.

c) De Obligatielening draagt een rente van 5% per jaar. Vervaldatum is 1 januari van ieder jaar.

De rente van 5% schenkt u jaarlijks per gelijke vervaldatum 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.

d) Inschrijving op de Obligatielening kan met ingang van 1 mei 2021 middels het intekenformulier. Bij
over- intekening besluit het bestuur over toewijzing.

e) De deelnemers ontvangen bericht over toewijzing van de obligaties. De uitgifte van de 
Obligatielening vindt plaats door de Stichting Het Tweede Thuis tegen nominale waarde in de 
periode tussen 1 mei 2021 en 30 juni 2021. De obligaties dienen volgestort te zijn binnen één maand 
na toewijzing door de Stichting, doch uiterlijk op 31 juli 2021. De deelnemers zullen daartoe, nadat 
de besluiten zijn genomen, worden aangeschreven om het bedrag over te maken aan de Stichting.

Artikel 2

a) De obligatiebewijzen luiden op naam, zijn voorzien van een doorlopende nummering en zijn 
ondertekend door de voorzitter, secretaris  en de penningmeester namens het bestuur van de 
Stichting. Na toewijzing en betaling zullen de obligatiebewijzen aan de deelnemers worden 
toegezonden.

b) Door de Stichting wordt een register bijgehouden (het Register) waarin op nummer de laatst 
bekende namen en adressen van de obligatiehouders worden vastgelegd.

c) De obligaties zijn niet overdraagbaar, mits uit nalatenschap.

d) Indien een obligatie verloren is gegaan of beschadigd raakt, wordt uitsluitend aan de bij de 
Stichting geregistreerde obligatiehouder daarvoor door de Stichting tegen vergoeding van de kosten 
een duplicaat afgegeven. Door uitgifte van een duplicaat wordt het oorspronkelijke obligatiebewijs 
waardeloos.

Artikel 3

a) De vordering die een deelnemer heeft uit hoofde van een obligatie is niet tussentijds opeisbaar.



b) Aflossing op de Obligatielening aan de obligatiehouders vindt plaats voor het eerst op of 
omstreeks 1 januari 2026 en voor het laatst op of omstreeks 1 januari 2040, telkens door uitloting 
van 1/10 deel van het totaal aantal uitgegeven obligatiebewijzen.

c) Uitloting vindt vanaf 1 januari 2026 jaarlijks plaats in januari onder toezicht van een notaris.

d) De uitgelote obligatiehouders volgens het bepaalde in artikel 2 bijgehouden register krijgen 
hieromtrent schriftelijk of elektronisch bericht.

e) Aflossing van de uitgelote obligaties vindt plaats telkens binnen 1 maand na inlevering van het 
originele obligatiebewijs of het daarvoor in de plaats getreden duplicaat op het door de 
obligatiehouder aangegeven bankrekeningnummer. Van de aflossing zal door de Stichting 
aantekening worden gemaakt in het in artikel 2 sub b genoemde register.

f ) De Stichting heeft het recht om, uitsluitend tijdens een jaarlijkse uitlotingsprocedure, een hoger 
percentage van de uitgegeven obligaties voor vervroegde aflossing uit te loten. Een vervroegde 
uitloting en aflossing wordt door de Stichting voorafgaande aan een jaarlijkse uitloting bekend 
gemaakt op de website van de Stichting.

g) Indien een obligatiebewijs niet binnen 2 jaar na uitloting ter aflossing aan de Stichting is 
aangeboden, vervalt het recht op aflossing, tenzij het bestuur van de Stichting op verzoek anders 
beslist.

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 prospectus plichtig. De uitgifte van de 
obligatielening staat derhalve niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.


