
11 oktober 2022

Welkom!

Alle details zijn terug te vinden op ghbs.nl. Je kan je hier ook direct online inschrijven



11 oktober 2022

Waarom lenen bij leden, fans en 
vrienden?

1. Makkelijker
Noodzakelijke aanvulling op financiering bij de bank
Geen beperkingen, verpanding of zekerheden

2. Samen mogelijk maken
Het is geweldig om samen onze club te helpen

3. Rendement voor deelnemers
Lage spaarrente, hoger rendement op obligatie

4. Goedkoper
Leden willen club helpen

Nog veel interessanter door:
- combinatie met jaarlijkse schenking 

Alle details zijn terug te vinden op ghbs.nl. Je kan je hier ook direct online inschrijven



11 oktober 2022

Fiscaal voordeel deelnemers

Belangrijk:

• Geen notaris nodig

• Geen drempel voor aftrek

• Jaarlijks een vast bedrag 

• Minimale looptijd 5 jaar

• Geen tegenprestatie

Alle details zijn terug te vinden op ghbs.nl. Je kan je hier ook direct online inschrijven

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/schenken/giften_aan_goede_doelen/anbi_vereniging_sbbi/anbi_vereniging_en_steunstichting_sbbi


11 oktober 2022

Voorbeeld HC Bloemendaal

• Combinatie van lening en schenking
• Gegarandeerde besparing voor de club
• In 2009 goedgekeurd door Belastingdienst

Alle details zijn terug te vinden op ghbs.nl. Je kan je hier ook direct online inschrijven



Voorbeelden Obligaties

T.H.C. Hurley:

Blaashal EUR 466.000,-

HC Derby:

Herfinanciering 

EUR 100.000,-

FC Lisse:

Clubhuis: 

EUR 350.000,-

TV Cromwijck:

Padelbaan: 

EUR 85.500,-

Koninklijks HFC

Clubhuis: 

EUR 455.000,-

11 oktober 2022Alle details zijn terug te vinden op ghbs.nl. Je kan je hier ook direct online inschrijven



11 oktober 2022

Doe mee! 

Alle details zijn terug te vinden op ghbs.nl. Je kan je hier ook direct online inschrijven

Bij een lening van

€ 1.000,- is de besparing

€ 247,-

Ten opzichte van een 

lening tegen 3% rente



11 oktober 2022

Hoe werkt het? Clubhuis Obligatie

€ 1.000,- lening

schenking € 37,- per jaar

leden vereniging

5% rente

€ 14,- belastingvoordeel 

Alle details zijn terug te vinden op ghbs.nl. Je kan je hier ook direct online inschrijven

Annuïtaire aflossing



11 oktober 2022

Clubliefde Obligatie? Na 10 jaar

€ 1.000,- lening

€ 370,- aan schenking

€ 1.000,- aflossing

€ 295,- rente

€ 140,- belastingvoordeel

Totaal uitgegeven: € 1.000,-

Retour ontvangen € 1.065,-,

(€ 925,- van de club en € 140,- via 

belasting)

Totale kosten obligatie: € 925,-

Besparing per obligatie t.o.v. 

reguliere lening: € 247,-

Bij een lening van

€ 350.000,- is de totale 

besparing

€ 86.500,-

Ten opzichte van een 

lening tegen 3% rente

leden organisatie

Peter van Baak                                  https://www.linkedin.com/in/petervanbaak/

https://www.linkedin.com/in/petervanbaak/


11 oktober 2022

Digitaal en fysiek inschrijfformulier

Peter van Baak                                  https://www.linkedin.com/in/petervanbaak/

https://www.linkedin.com/in/petervanbaak/


11 oktober 2022

Voordelen mijn.obligatieplan.nl

• Online inzicht en overzicht organisatie en deelnemers
• Status, documentatie en correspondentie

• Weinig werk & geen fouten: periodieke betaalbatch
• Koppeling met uitgifte
• Geautomatiseerde communicatie naar deelnemers

- Jaaropgaves
- Belastingaangifte schenkingen

• Makkelijk overdraagbaar

Alle details zijn terug te vinden op ghbs.nl. Je kan je hier ook direct online inschrijven



11 oktober 2022

Obligatieplan beheer club

Alle details zijn terug te vinden op ghbs.nl. Je kan je hier ook direct online inschrijven



11 oktober 2022

Obligatieplan dashboard deelnemer

Alle details zijn terug te vinden op ghbs.nl. Je kan je hier ook direct online inschrijven



11 oktober 2022

Veelgestelde vragen

• Wie mogen er inschrijven op de obligaties?
• Wat gebeurt er als het doelbedrag niet wordt gehaald?
• Wat gebeurt er als het doelbedrag wordt overschreden?
• Wanneer moet het geld worden overgemaakt?
• Wat is het proces?
• Kan ik ook met mijn BV deelnemen?
• Mag ik ook meerdere (soorten) obligaties afnemen?
• Hoe werkt het jaarlijks overmaken van de schenking?
• Mag ik ook meer schenken?
• Hoe moet ik de schenking opgeven bij de belastingaangifte?
• Is er geen drempel voor de aftrek van de schenking?
• Wat gebeurt er als ik kom te overlijden?
• Is de obligatie overdraagbaar?
• Is een inschrijving bindend?
• Kan ik ook anoniem meedoen?
• Met welk aftrekpercentage is gerekend? En zijn er ook 

situaties waarbij dit niet geldt?
• Wat zijn de risico’s?

Alle details zijn terug te vinden op ghbs.nl. Je kan je hier ook direct online inschrijven



12 oktober 2022

Digitaal en fysiek inschrijfformulier

Alle details zijn terug te vinden op ghbs.nl. Je kan je hier ook direct online inschrijven



11 oktober 2022

Optimale geldstroom i.g.v. een BV

Privé vereniging
lening + periodieke gift

aflossing & rente 
fiscaal voordeel

Tot EUR 17.500,-
vrij binnen RC 

lening

BV

Alle details zijn terug te vinden op ghbs.nl. Je kan je hier ook direct online inschrijven


