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Betreft: uitgifte van obligaties

Geachte mevrouw/meneer,
Deze brief is bedoeld om u te informeren over de mogelijkheid één of meer obligaties aan te
schaffen van de Protestantse Gemeente te Rijsenhout. De inkomsten hiervan zijn nodig om tijd te
hebben voor het invoeren van maatregelen die ervoor moeten zorgen dat vanaf volgend jaar onze
exploitatie minimaal kostendekkend is.
Aanleiding
In juli heeft de kerkenraad ingestemd met een Plan van aanpak dat is bedoeld om evenwicht te
brengen in de inkomsten en uitgaven van onze kerkgemeenschap. Door de nieuwbouw van onze
nieuwe Ontmoetingskerk en de sterk verminderde inkomsten uit verhuur in de periode tussen de
brand in mei 2013 en de opening van het nieuwe kerkgebouw in september 2015 zijn onze
financiële reserves nagenoeg op. Daarnaast laat de begroting 2016 een verlies zien. Ook de
komende jaren zal er sprake zijn van een verlies als we geen maatregelen nemen.
Plan van aanpak
In het Plan van aanpak zijn drie stappen onderscheiden:
1. In 2016 obligaties uitgeven.
Hiermee ‘kopen we tijd’ om de gekozen maatregelen (zie bij 2) in te voeren en dit jaar
voldoende kasgeld te hebben zodat we alle rekeningen kunnen blijven betalen.
2. Vanaf 2017 evenwicht in inkomsten en uitgaven.
Om vanaf volgend jaar meer inkomsten te hebben dan uitgaven, voeren we zo snel mogelijk een
aantal maatregelen in.
3. Evaluatie in augustus 2017.

Over een jaar wordt geëvalueerd of de ingevoerde maatregelen het beoogde effect hebben.
U kunt obligaties bestellen
Ter uitvoering van stap 1 gaan wij nu obligaties uitgeven. Deze kosten € 50 per stuk. U kunt zelf
beslissen of u één obligatie koopt of meerdere. De looptijd van de obligatie is minimaal vijf jaar. Na
vijf jaar, dus vanaf 2021, worden de obligaties uitgekeerd. Dit gebeurt bij loting. De uitkering
geschiedt aan toonder, dus aan degene die de obligatie toont. Jaarlijks worden in juni de nummers
van de uitgelote obligaties gepubliceerd in het kerkblad en een plaatselijke krant. De Protestantse
Gemeente te Rijsenhout garandeert de uitbetaling van de obligaties.
U kunt één of meer obligaties kopen door bijgevoegd bestelformulier in te vullen. Lever het
ingevulde formulier in bij één van de volgende adressen:
- De bus die speciaal hiervoor in de Ontmoetingskerk staat;
- Stuurboord 20 (Rinus van den Ochtend, penningmeester van het college van kerkrentmeesters);
- Larkstraat 10 (Wim Vos, voorzitter van het college van kerkrentmeesters).
Na de ontvangst van uw betaling bezorgt één van de kerkrentmeesters de bestelde obligatie(s) bij u
thuis. U krijgt daarbij een ontvangstbevestiging. Dat is een bewijs dat u de obligatie(s) heeft betaald
en ontvangen.
De bijlage bevat een aantal vragen over de obligaties en de antwoorden daarop.
Als u na het lezen van deze vragen en antwoorden nog vragen heeft, kunt u die stellen aan de
penningmeester van het college van kerkrentmeesters: Rinus van den Ochtend, telefoon 0297340365, kerkrentmeester@pknrijsenhout.nl
Als de opbrengt van de obligaties groter is dan we nodig hebben om onze kosten te dekken, kunnen
we van de opbrengst van de obligaties andere investeringen doen die kosten besparen.
Met het aanschaffen van één of meer obligaties helpt u uw kerkgemeenschap enorm omdat wij met
de opbrengst van de obligaties ‘tijd kopen’ om de maatregelen te nemen waardoor de financiële
toekomst van onze kerkgemeenschap de komende jaren is veilig gesteld.
Met vriendelijke groet,
Namens het college van kerkrentmeesters,

Wim Vos,
voorzitter

Bijlage: vragen en antwoorden over de obligaties
1. Wie kan de obligaties kopen?
Iedereen kan één of meerdere obligaties kopen. Ook personen die geen lid zijn van de
Protestantse Gemeente te Rijsenhout kunnen dus de obligaties aanschaffen.
2. Wordt er rente uitgekeerd over de obligaties?
Nee, de kerkenraad heeft besloten om geen rente uit te keren.
3. Wordt bijgehouden wie de obligaties hebben gekocht?
Ja, het college van kerkrentmeesters bewaart de ingevulde bestelformulieren. Op basis daarvan
is duidelijk wie hoeveel obligaties heeft besteld en betaald.
4. Hoe ziet de uitloting eruit?
Na vijf jaar – dus vanaf 2021 – wordt gestart met het uitloten van de obligaties die zullen
worden uitgekeerd. Dit uitloten gebeurt door de leden van het college van kerkrentmeesters.
Gedurende een periode van maximaal vijf jaar worden alle obligaties uitgeloot en dus
uitgekeerd. Elk jaar wordt in juni in het kerkblad en een plaatselijke krant bekend gemaakt welke
obligaties zijn uitgeloot. Het eenvoudigst lijkt het om niet de nummers van de obligaties uit te
loten, maar de namen van degenen die de obligaties hebben aangeschaft. Dit zorgt ervoor dat
als iemands naam wordt uitgeloot, alle aangeschafte obligaties aan hem/haar worden
uitgekeerd. Vanwege de privacy worden bij de jaarlijkse publicatie uitsluitend de nummers van
de uitgelote obligaties vermeld en dus niet de namen van de kopers.
5. Aan wie worden de obligaties na vijf jaar uitgekeerd?
De uitgelote obligaties worden aan toonder uitgekeerd. Dit is degene die de obligatie(s) in
handen heeft. Doorgaans is dat degene die de obligatie(s) heeft besteld en betaald. Maar het kan
ook een nabestaande zijn.
Omdat het college van kerkrentmeesters weet wie welke obligatie(s) heeft gekocht, zullen wij de
kopers van de uitgelote obligaties ook zelf benaderen met het verzoek hun obligatie(s) in te
leveren.
6. Hoe lang kunnen uitgelote obligaties worden ingeleverd?
Uitgelote obligaties kunnen tot maximaal één jaar na uitloting worden ingeleverd. De plicht van
uitbetalen vervalt dus na een jaar dat de desbetreffende obligatie is uitgeloot.
7. Kan de houder van de obligatie deze als gift beschouwen?
Ja. Als de obligaties worden uitgeloot, wordt het bedrag uitgekeerd aan de houder van die
obligatie(s), tenzij hij/zij zelf aangeeft dat uitbetaling niet nodig is. In dat geval is er op dat
moment sprake van een gift van de houder van de obligatie(s) aan onze kerkgemeenschap. Onze
kerkgemeenschap is een ANBI-instelling. Daarom is sprake van een gift, die aftrekbaar is voor
de inkomstenbelasting. Net zoals dat geldt voor de jaarlijkse Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB).
8. Hoe zit het als de obligatie(s) onderdeel is van een erfenis?
De obligatie is een waardepapier, dus een document met een geldwaarde. Elke obligatie is € 50
waard. Bij een erfenis wordt een obligatie hetzelfde behandeld als contant geld. De obligaties
worden dus meegeteld bij de omvang van de erfenis, waarover erfbelasting is verschuldigd.
Degene die na uitloting de obligatie inlevert bij het college van kerkrentmeesters krijgt de
waarde uitgekeerd (zie vraag 5).
9. Bij wie kan ik terecht met mijn vragen?
Als u na het lezen van deze vragen en antwoorden nog vragen heeft, kunt u die stellen aan de
penningmeester van het college van kerkrentmeesters: Rinus van den Ochtend, telefoon 0297340365, kerkrentmeester@pknrijsenhout.nl

Bestelformulier obligaties PKN Rijsenhout
Ondergetekende,
Naam:
Adres:
Postcode en plaatsnaam:
Telefoonnummer:
Bankrekening:

……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..

bestelt obligaties van de Protestantse Gemeente te Rijsenhout:
Aantal: …. x € 50 = € ………….
en kiest voor de volgende betalingsmogelijkheid:
0 Dit bedrag wordt overgemaakt op rekeningnummer NL 65 RABO 0324 5637 95 van de
Protestantse Gemeente te Rijsenhout, onder vermelding van ‘obligatie’. Na ontvangst van de
betaling worden de obligaties thuis bezorgd.
0 Dit bedrag wordt contant betaald bij ontvangst van de bestelde obligaties.
(geef uw voorkeur aan)
Bevestig uw bestelling van de obligatie(s) door linksonder uw handtekening te zetten.
Het gedeelte rechtsonder wordt ingevuld bij de aflevering van de bestelde obligaties.
Lever dit formulier in bij één van de volgende adressen:
- De bus die speciaal hiervoor in de Ontmoetingskerk staat;
- Stuurboord 20 (Rinus van den Ochtend, penningmeester van het college van kerkrentmeesters);
- Larkstraat 10 (Wim Vos, voorzitter van het college van kerkrentmeesters).
Bevestiging van bestelling:
Handtekening:

Ontvangstbevestiging:
Handtekening van
ontvanger van bestelde
obligatie(s):

Handtekening namens
college van
kerkrentmeesters:

Naam:

Naam:

Nummer van de obligatie(s):

Datum van ontvangst:

Voorbeeld van obligatie

