Viola Obligaties
Om de financiering van de nieuwbouw van de kantine en bestuurskamer te verwezenlijken geeft
Viola twee aantrekkelijke obligaties uit.

De Schenkingsobligatie: een fiscaal interessante obligatie
Schenkingen aan een voetbalvereniging zoals VV Viola zijn normaliter niet aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting, met uitzondering van deze Schenkingsobligatie. De mogelijkheid wordt geboden
dat u één of meer obligaties koopt van € 1.000. De club betaalt u jaarlijks 3% rente. De jaarlijkse
aflossing van € 200 gedurende 5 jaar schenkt u aan VV Viola middels een overeenkomst.
Deze periodieke schenking zorgt voor een belastingvoordeel van maximaal 43%, afhankelijk van de
hoogte van uw inkomen. Over het nog niet afgeloste bedrag ontvangt u 5 jaar lang van VV Viola aan
het eind van het jaar 3% rente. Deze rente-inkomsten zijn onbelast (in box 3 inkomstenbelasting).
De combinatie van de rente, plus het fiscale voordeel op de schenkingen zorgt ervoor dat u € 520
terugkrijgt van de initiële inleg (bij een belastingaftrek van 43%). De club houdt per obligatie van
€ 1.000 een nettobedrag van € 910 over ter financiering van de nieuwbouw. Kortom een duidelijke
win/win voor alle partijen.

Inleg
Jaar/aflossing
1
2
3
4
5
Totaal
Netto last

1.000
200
800
600
400
200
0

Rente
3%
30
24
18
12
6
90

Belasting
aftrek
43%
86
86
86
86
86
430

€ 480

De rendementsobligatie: een rendement op uw vermogen
De meeste banken berekenen een negatieve rente over het spaarsaldo boven de € 100.000. Dit
houdt in dat u de bank rente betaalt over uw spaargeld. Bij Viola kunt u inschrijven op een
obligatielening met een aantrekkelijke rente van 0,6% waarmee u tevens VV Viola financieel
ondersteunt met de bouw van de nieuwe accommodatie. Jaarlijks zal per uitloting bepaald worden
welke obligatie(s) worden terugbetaald met een maximale termijn van 25 jaar.

Loop ik risico?
Veel sportverenigingen maken gebruik van eenzelfde opzet. De vereniging kan niet instaan voor
mogelijke toekomstige wijzigingen in fiscale wetgeving. De toepasselijke regelgeving bij uitgiften van
effecten zoals obligaties is geregeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Omdat deze uitgifte
echter uitsluitend voor (ouders van) leden en donateurs bedoeld is en niet vrij verhandeld kan
worden, oefent de Autoriteit Financiële Markten hier geen toezicht op uit. Deze obligatie-uitgifte valt
buiten AFM-toezicht.
De obligatie is een achtergestelde lening. Dit betekent dat de VV Viola de wettelijke plicht heeft om
rente en aflossing te betalen (de aflossing wordt echter verrekend met de schenkingen). Om de
betalingen van de rente veilig mogelijk te stellen zal het deel van de opbrengst van de obligaties dat
nodig is voor de betaling van rente apart worden gezet in een speciale voorziening met als enig doel
om de rente aan de obligatiehouders te betalen. Zoals bij ieder bedrijf en iedere vereniging is het
mogelijk dat VV Viola, in betalingsproblemen kan komen of, in het meest extreme geval failliet gaat.
In dat extreme geval kan VV Viola niet langer aan haar renteverplichting voldoen. Gezien de gezonde
financiële positie van de vereniging, de bereidheid van alle vrijwilligers en leden, de borgstelling
vanuit Stichting Waarborgfonds Sport en de borgstelling en ondersteuning van de gemeente gaan we
hier niet van uit.

Inschrijvingsformulier Viola Obligaties
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
e-mail
tel. Nummer

Schenkingsobligatie
Inschrijving voor
schenkingsobligaties à € 1.000

Aantal

Totaal bedrag

Rendementsobligatie
Inschrijving voor
rendementsobligaties à € 1.000

Aantal

Totaal bedrag

Mail het inschrijvingsformulier naar penningmeester@vvviola.nl

