Regelement lotenlening Samenwerkingsvereniging Chiro en Scouts Zwalm
Het reglement van de uitgifte werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de VZW
‘Samenwerkingsvereniging Chiro en Scouts Zwalm’ op 23 oktober 2017.
Art. 1 : De lening wordt uitgegeven door VZW ‘Samenwerkingsvereniging Chiro en Scouts Zwalm’
(hierna: de VZW), met zetel te 9630 Zwalm, Boekelbaan 149 en met ondernemingsnummer 0676 966
265.
Art. 2 : de intekenperiode voor de lening loopt tot en met 31 maart 2018.
Art. 3 : Het doel van de uitgifte van deze lening is de geldinzameling ter ondersteuning van de bouw
van een lokaal voor de jeugdvereningingen Chiro Zwalm en Scouts Zwalm.
Art. 4 : De lening wordt uitgegeven door middel van loten. Er worden 200 loten ter waarde van 100
euro per lot uitgegeven. Een persoon kan meerdere loten aankopen. De lening is renteloos.
Art. 5 :. Te beginnen in het najaar van 2020 en tot en met het najaar 2029 zullen jaarlijks loten
worden getrokken en terugbetaald voor 1/10 van het totaal opgehaalde bedrag. Deze trekking zal
plaatsvinden jaarlijks in de periode tussen 1 oktober en 1 december. Deze zal openbaar zijn en zal via
voldoende publieke kanalen bekend gemaakt worden. De trekking zal in de even jaren gebeuren
door één van de jongste leden van Chiro Zwalm en in de oneven jaren door één van de jongste leden
van Scouts Zwalm. De houders, zoals vermeld in het register waarvan sprake in artikel 8 , worden
verwittigd als hun lot getrokken is.
Art. 6 : Elk lot is genummerd en staat op naam van degene die de lening aangaat. Het is slechts geldig
indien het voorzien is van een originele stempel, handgeschreven datum van opmaak en
handtekening van voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester van de VZW.
Art. 7 : Het lot staat op naam, maar kan overgedragen worden. Hiertoe moet de bezitter, zoals
vermeld in het register waarvan sprake in artikel 8 de Raad van Bestuur van de VZW schriftelijk in
kennis stellen van de overdracht en van de naam en het adres van de nieuwe bezitter. Het vermelde
register wordt dan als dusdanig aangepast.
Art. 8 : Het beheer en de opvolging van de lening gebeurt door de Raad van Bestuur van de VZW of
door een hiertoe door de Raad van Bestuur gevolmachtigde . Door deze Raad van Bestuur of de
gevolmachtigde wordt een register bijgehouden waarin de namen en adressen van de lothouders
vermeld staan, gekoppeld aan het nummer vermeld op hun respectievelijke loten.
Art. 9 : Van zodra de persoon die de lening wenst aan te gaan, hiertoe bevestiging heeft gekregen
door de Raad van Bestuur of door een gevolmachtigde hiertoe, en het desbetreffende bedrag heeft
overgeschreven op het rekening nummer BE52 0689 0727 8009 van de VZW, zal het origineel lot aan
deze persoon worden overhandigd door de Raad van Bestuur van de VZW of door de hiertoe
gevolmachtigde.
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Art. 10 : Een terugbetaling kan slechts plaatsvinden indien het originele lot overhandigd wordt aan de
Raad van Bestuur van de VZW door de persoon die de lening is aangegaan, door de persoon aan wie
het lot werd overgedragen overeenkomstig art. 7 of door een gevolmachtigde van één van deze
personen. Dergelijke volmacht kan slechts middels een geschreven stuk bewezen worden, waarop de
handtekening van de volmachtgever handgeschreven vermeld staat. De terugbetaling zal gebeuren
binnen de 15 dagen na overhandiging van dit origineel lot.
Art. 11 : Het lot vervalt na uitloting en terugbetaling. Het lot vervalt tevens indien het binnen 12
maanden na uitloting niet aan de Raad van Bestuur van de VZW werd overhandigd, tenzij deze hier
op verzoek anders over beslist.
Art. 12 : Indien de persoon die de lening is aangegaan of aan wie het lot werd overgedragen
overeenkomstig art. 7, overleden is vooraleer zijn / haar lot getrokken wordt, zullen de erfgenamen
van deze persoon gerechtigd zijn de terugbetaling te ontvangen wanneer dit lot getrokken wordt,
mits voorlegging van bewijsstukken van de hoedanigheid van erfgenaam (zoals een attest van
erfopvolging of erfrechtverklaring).
Art. 13 : In geval van verlies of diefstal van een lot, is het mogelijk bij de Raad van Bestuur verzet aan
te tekenen tegen de uitbetaling van dit lot. De Raad van Bestuur dient zo snel mogelijk na het verlies
of diefstal hiervan in kennis gesteld te worden.
Art. 14 : De Raad van Bestuur van de VZW heeft beslissingsbevoegdheid over alle situaties die zich in
het kader van deze lening kunnen voordoen.
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