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Renteberekening en –betaling 
De rente wordt jaarlijks berekend en in de 2e helft van december betaalbaar 
gesteld op de in de overeenkomst opgenomen bankrekening. Voor het eerst 
per ultimo december 2016 over een periode van 6 maanden. 
Bij tussentijdse aflossing van een deel van de lening wordt de rente over het 
afgeloste bedrag berekend tot de dag van betaling van de aflossing. 
Bij algehele aflossing wordt de rente tot dat moment gelijktijdig met de 
aflossing betaald. 
 
Informatie  
Deelnemers zullen jaarlijks, zo nodig ook tussentijds, worden geïnformeerd 
over de hoogte van de nog uitstaande lening, rentebetaling cq –verrekening 
en andere zaken die voor deelnemer van belang kunnen zijn. 
 
Nadere informatie 
Voor vragen over deze lening kunt u contact opnemen met de administrateur 
van onze gemeente, de heer P.Chr. Tromp (kerkelijk bureau: tel. 0184-
611036, b.g.g. 06-44332861), of bij de penningmeester van het college van 
kerkrentmeesters, de heer W. IJzerman (tel. 06-13344013) 
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Prospectus onderhandse geldlening 
 
 
 
Doel Financiering van de kosten van 

verbouwing Hervormd Centrum 
 
Streefbedrag € 200.000 
 
Rentevergoeding Naar keuze: 1,6%, 1,6% met 

schenkingsovereenkomst of renteloos. 
 
Looptijd 15 jaar 

Einde looptijd 30 juni 2031 

Ingangsdatum 29 februari 2016 

Sluitingsdatum inschrijving 15 juni 2016 

Minimumbedrag inschrijving € 5.000 

Aflossing Op verzoek met een max. van € 5.000 per 
kalenderjaar 
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Aanleiding 
Ons Hervormd Centrum bestaat inmiddels ruim 44 jaar. In die tijd is wel het 
nodige onderhoud gepleegd en zijn versleten zaken vervangen. Ook hebben 
op beperkte schaal aanpassingen aan eigentijdse eisen plaatsgevonden. Tot 
voor enkele jaren was de exploitatie zodanig dat het de eigen activiteiten in 
het Hervormd Centrum de gemeente niets kostte omdat die door de 
opbrengst van diensten aan derden werden opgebracht. Deze laatste 
activiteiten liepen de laatste tijd, mede door de economische recessie, terug 
waardoor de kosten van het eigen gebruik daardoor niet meer konden 
worden gedekt. Bovendien moeten er noodzakelijke werkzaamheden, w.o. 
het vernieuwen van dakbedekking, worden verricht om het gebouw in een 
goede staat te houden. Allereerst voor de eigen activiteiten van de gemeente. 
Daarnaast is er over nagedacht om het centrum aantrekkelijker te maken 
voor het gebruik door derden. Bij een stijging van dit gebruik zal dit leiden 
tot lagere kosten voor de gemeente. 
 
Financiering 
De financiering van de verbouwingskosten zal als volgt plaatsvinden: 
- In de afgelopen jaren is bij het Hervormd Centrum uit de 

exploitatieresultaten een reserve opgebouwd welke hiervoor kan worden 
ingezet; 

- Met de diaconie is een leningsovereenkomst afgesloten welke lening hier 
ook voor gebruikt zal worden; 

- Gepland is dat een aantal activiteiten zullen worden opgezet waarvan de 
opbrengsten voor dit doel zullen worden ingezet. 

- Met gemeenteleden af te sluiten leningsovereenkomsten. Deze prospectus 
geeft verder informatie over deze overeenkomsten. 

 
Soorten leningen 
Bij deelname kan men kiezen uit 3 soorten leningen: 
- De renteloze lening. Hierbij wordt geen rente betaald. 
- Een lening waarbij wel 1,6% wordt berekend maar door een 

schenkingsovereenkomst weer wordt geschonken aan de gemeente. Er 
vind derhalve geen betaling plaats aan deelnemer. Voordeel voor de 
deelnemer is dat de geschonken rente, omdat hiervoor een 
schenkingsovereenkomst is gesloten voor langer dan 5 jaar, bij de huidige 
regeling altijd aftrekbaar is bij de aangifte voor de inkomstenbelasting.  

- Een lening waarbij jaarlijks 1,6% rente aan de deelnemer wordt betaald. 
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Deelnemers 
Deelname staat in eerste instantie open voor alle leden van de Hervormde 
Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld. Ook andere belangstellenden 
kunnen deelnemen na acceptatie door het college van kerkrentmeesters. 
 
Inschrijving 
Inschrijving vind plaats door invulling en ondertekening van het bij deze 
prospectus gevoegd deelnameformulier. 
Inschrijvers dienen hun deelnameformulier volledig ingevuld en 
ondertekend uiterlijk 30 april 2016 in te leveren op het Kerkelijk Bureau, 
Talmastraat 11, 3371 VG Hardinxveld-Giessendam. 
 
Toewijzing 
Toewijzing zal plaatsvinden op basis van de ingeleverde 
deelnameformulieren en de daarop aangegeven bedragen. 
Indien het streefbedrag niet wordt gehaald zullen alle inschrijvingen worden 
gehonoreerd. Bij overschrijding zal naar rato van de ingeschreven bedragen 
worden toegewezen. 
Deelnemers zullen uiterlijk 31 mei 2016 bericht krijgen omtrent het aan hun 
toegewezen bedrag. Het bedrag dient dan binnen 14 dagen overgemaakt te 
worden op bankrekening NL45FVLB0227072618 t.n.v. CVK Herv. Gem. 
Giessendam/Neder-Hardinxveld. 
 
Plicht tot betaling 
Door toewijzing op grond van de inschrijving ontstaat de onherroepelijke 
plicht tot betaling van het overeengekomen bedrag op de in de 
toewijzingsbrief genoemde bankrekening en voor of op de in de brief 
vermelde uiterste datum.  
 
Vertrouwelijk 
De toewijzing geschiedt onder de verantwoordelijkheid van het college van 
kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld. Behandeling van de deelnameformulieren en de toewijzing 
zijn vertrouwelijk. 
 
Aflossing 
De deelnemer kan op ieder moment om aflossing verzoeken echter met een 
limiet van maximaal € 5.000 per kalenderjaar. Betaling zal binnen 14 dagen 
na de ontvangst van het verzoek betaald worden op de in de overeenkomst 
opgenomen bankrekening. 
Het bij het einde van de looptijd nog openstaande saldo zal in zijn geheel 
ineens worden afgelost. 
 


