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LEDENLENING 
Vraag en antwoord 

 

1. Waarom een ledenlening?  
 
Om ons project van de indoorhal te realiseren zijn we een lening aangegaan bij een 
kredietinstelling (275.000 euro) en hebben we een renteloze lening (575.000 euro) gekregen 
van Stad Nieuwpoort. 
 
Voor de geloofwaardigheid van ons project is het belangrijk dat wij als club ook “eigen 
middelen” op tafel leggen. Dat doen we door 100.000 euro opgebouwde reserves aan te 
spreken.  Dat willen we aanvullen met 200.000 euro van onze leden, onder de vorm van een 
“loten”-lening. 
 
Een lotenlening is een zeer flexibele manier om geld te lenen. Mensen die hun geld willen 
investeren in een goede zaak, dicht bij huis, kopen een aantal coupures (loten) die door KTC 
Issera vzw worden uitgereikt.  Alle coupures worden terugbetaald binnen een periode van 3 jaar 
tot maximum 20 jaar.  De investeerders krijgen ook een jaarlijkse interest uitgekeerd.  
 
We willen ook bijdragen aan de vergroening van Nieuwpoort.  Via deze ledenlening zullen we, 
voor elke persoon die inschrijft, een boom aankopen om te planten.  De aanplanting gebeurt in 
samenspraak met Stad Nieuwpoort.  Dit komt boven op de vervanging van de bomen die we 
rooien om de indoorhal te realiseren. 

2. Hoe werkt de terugbetaling?  
 
De Algemene Vergadering van KTC Issera vzw bepaalt elk jaar hoeveel coupures er dat jaar 
uitgeloot worden voor terugbetaling, op basis van de beschikbare financiële middelen. 
 

• Voordeel VZW:  
- Extra eigen middelen tegen flexibele terugbetalingsmodaliteiten  

 
• Voordeel investeerder:  

- Een mooie vaste interestvoet  
- Ondersteuning van een lokaal en sociaal initiatief 
- Bijdragen aan de vergroening van Nieuwpoort  
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3. Mag dat allemaal zomaar?  
 
Technisch gezien is onze ledenlening dus een lotenlening.   
 
Om een lotenlening te mogen uitgeven dient een vergunning te worden afgeleverd door het 
College van Burgemeester en Schepenen (CBS).  Deze toelating werd op datum 9 maart 2021 
door het CBS gegeven.   
 
Let op: de toelating van het CBS van Stad Nieuwpoort slaat enkel op het mogen organiseren van 
de lotenlening.  Deze toelating door Stad Nieuwpoort houdt geen enkele waarborgregeling in 
inzake terugbetaling van de lotenleningen in hoofde van stad Nieuwpoort. 

4. Hoe verloopt dit praktisch?  
 

a) De ledenlening is onderverdeeld in coupures van elk 1.000 euro. Er zijn in totaal 200 
coupures.  Een investeerder kan inschrijven op meerdere coupures.   
 

b) Het investeren in coupures gebeurt door de leningsovereenkomst te ondertekenen en 
door het geleende bedrag te storten op het bankrekeningnummer van KTC Issera vzw. 
 

c) De ondertekening van de leningsovereenkomst en de storting van het bedrag dient 
uiterlijk op 14 mei 2021 te gebeuren.  
 

d) Uiterlijk één maand na overschrijving ontvangt de investeerder in overeenstemming met 
de leningsovereenkomst één of meerdere genummerde loten voor het totaal van de 
bijdrage. Elk van de loten wordt ingeschreven op naam, adres en bankrekeningnummer 
van de investeerder. Een register met alle ingeschreven loten wordt bijgehouden door 
KTC Issera vzw en jaarlijks aangepast in functie van de uitlotingen.  
 

e) Vanaf 1 januari 2025 zal op de jaarlijkse Algemene Vergadering van KTC Issera vzw 
worden overgegaan tot de uitloting van een gedeelte van de loten. Het aantal loten dat 
zal uitgeloot worden, wordt aan de Algemene Vergadering voorgesteld door de raad van 
bestuur op basis van de beschikbare financiële middelen van KTC Issera vzw.  
 

f) Het bedrag van de uitgelote coupures wordt per overschrijving gestort op het 
bankrekeningnummer vermeld op het lot of aan de regulier aangeduide overnemer van 
het lot.  
 

g) De uitbetaling van de loten gebeurt telkens in de maand mei samen met de interest. De 
eerste loten worden terugbetaald in mei 2025.  
 

h) Ten laatste in mei 2041 zullen alle loten die niet eerder werden uitgeloot uitbetaald 
worden.  
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i) KTC Issera vzw heeft geopteerd voor een zeer gunstige interestvoet van 2,5%, die 

jaarlijks zal worden uitbetaald na afhouding van de bevrijdende roerende voorheffing 
van 30% (netto 1,75%). Deze interestvoet van 2,5% is beduidend meer dan het huidige 
rendement van een spaarboekje, zelfs rekening houdend met de roerende voorheffing. 
 

j) De jaarlijkse interest loopt zolang de lening niet uitgeloot is en wordt betaald in de 
maand mei van elk jaar.  

5. Wat gebeurt er bij financiële moeilijkheden van KTC Issera vzw?  
 
De uitgifte van deze ledenlening staat niet onder toezicht van het FSMA (Autoriteit voor 
Financiële Diensten en Markten) en valt daardoor niet onder het depositogarantiestelsel. In 
geval van faillissement of ontbinding van de KTC Issera vzw is de lening direct opeisbaar door de 
schuldeisers maar deze is achtergesteld. Dat betekent dat uitbetaling pas kan nadat aan alle 
andere verplichtingen is voldaan.  
 
Maar zo ver willen we het niet laten komen. Het clubbestuur heeft dit project grondig 
bestudeerd naar financiële haalbaarheid, eigen inbreng vs. geleend kapitaal en 
terugbetaalcapaciteit.  
 
Het projectbudget en het financieel meerjarenplan werden opgesteld op basis van onze 
conservatieve inschattingen en nagekeken door onze boekhouder.  Daarna werden deze 
voorgelegd aan zowel het Stadsbestuur als de kredietinstelling en op basis hiervan hebben zij 
hun leningen aan ons goedgekeurd.   
 
KTC Issera vzw bouwt dus verder aan een positief en sterk verhaal. Het clubbestuur vertrouwt 
erop dat we met dit project de huidige leden zullen behouden maar ook dat toekomstige 
generaties tennissers zullen worden aangetrokken. Daarnaast stelt Stad Nieuwpoort ons 2 
padelterreinen ter beschikking die ook zullen zorgen voor bijkomende inkomsten.  Tennis en 
padel samen zorgen voor de beste waarborg voor de terugbetaling.  
 
Desalniettemin raden wij ten stelligste aan enkel te investeren met geld dat je kan missen. 

6. Wat met de lening bij een eventueel overlijden nog voor er 
uitgeloot is?  
 
De ledenlening is een schuldvordering die de investeerder heeft op de vzw binnen een bepaalde 
termijn.  
 
Bij een overlijden voor de uitloting gaat deze schuldvordering over op de erfgenamen, die 
gewoon de rechten van de investeerder erven.  
	
Concreet: de vzw zal de jaarlijkse interest en het kapitaal (bij uitloting) uitbetalen aan uw 
erfgenamen.   
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7. Wat bij een plots veranderde persoonlijk situatie zoals bv. 
werkloosheid/ziekte? Kan er dan eventueel met voorrang uitgeloot 
worden?  
 
Neen, bij voorrang uitloten of vervroegde opeisbaarheid is niet mogelijk.  Het is wel mogelijk dat 
loten onderling verkocht worden, zoals dat bijvoorbeeld ook gebeurt met obligaties. 	

8. Wat is het maximumbedrag per persoon dat geïnvesteerd kan/mag 
worden?  
 
Er is geen maximumbedrag per persoon.  Bij over-inschrijving zal eerst gezorgd worden dat elke 
investeerder 1 coupure toebedeeld krijgt.  Daarna worden de overblijvende coupures verdeeld 
volgens aanvraag. 

9. Mag ik ook een ledenlening afsluiten op naam van familieleden?  
 
Ja, deelname aan de lening wordt in eerste instantie opengesteld voor de leden en ex-leden van 
KTC Issera vzw en hun familieleden.  Enkel meerderjarige personen kunnen inschrijven. 

10. Is de ledenlening ook mogelijk voor vennootschappen?  
 
Neen, ons aanbod geldt enkel voor natuurlijke personen.  

11. Hoe kan ik inschrijven?  
 
Schrijf je in via https://www.issera.be/lotenlening .  Het volledige reglement kan je vinden op 
https://www.issera.be/lotenlening/reglement . 

12. Waar kan ik terecht als ik bijkomende vragen heb? 
 
Stel uw vragen per email aan voorzitter@issera.be of telefonisch op 0475 423704 


