
Hoe verloopt dit praktisch?
1. Het verschaffen van de lening gebeurt door
ondertekening van een intentieverklaring en
storting van het verleende bedrag op rekening- 
nummer van vzw Pluk De Dag en dit uiterst op  
31 januari 2017. Het overschrijvings-bewijs geldt 
als bewijs van de storting. 

2. De loten hebben een uniek nummer, 
beginnend bij 1. 

3. Uiterlijk één maand na overschrijving 
ontvangt u één of meerdere genummerde 
loten die overeenstemmen met uw bijdrage. 
De loten worden uitgeschreven op naam en 
rekeningnummer, en zijn enkel overdraagbaar 
overeenkomstig art. 1690 B.W. Een register met 
uitgeschreven loten wordt bijgehouden door 
de vzw en jaarlijks aangepast in functie van de 
uitlotingen. Dit register is op eenvoudige vraag 
beschikbaar ter inzage bij de vzw. 

4. vzw Pluk De Dag heeft de uitdrukkelijke intentie 
om de bezitters van de loten in te lichten over de 
stand van zaken van het project. 

5. Op de jaarlijkse Algemene Vergaderingen, 
welke telkens wordt gehouden op de eerste 
donderdag van juli, zal 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 
middelen.  

6. Het bedrag van de uitgelote nummers wordt 
per overschrijving bevrijdend gestort op het
rekeningnummer vermeld op het lot dan wel aan
de regulier aangeduide overnemer van het lot. 
Het overschrijvingsbewijs geldt als bewijs van de 
storting. 
 
7. De uitbetaling van de loten gebeurt telkens in 
de maand september en worden uitbetaald met 
een rente zoals beschreven op het lot. (zie tabel 

elders in deze folder)

8. De eerste loten worden terugbetaald in
september 2019. 

9. Ten laatste op 31.12.2037 zal worden 
overgegaan tot de uitbetaling van alle loten die 
niet eerder werden uitbetaald. Het bedrag van de 
openstaande nummers wordt, met een rente als 
beschreven op het lot, per overschrijving gestort 
op het rekeningnummervermeld op het lot. 

Lotenlening 
Scouts Carpe Diem

Elsen Architectuur



De laatste 25 jaar groeide
Scouts Carpe Diem uit tot 
een vaste waarde in de 

Arendonkse jeugdwerking. 
Dit lokaal zorgt voor een 
definitieve verankering

Wat is een lotenlening ?
Mensen of bedrijven die hun geld willen 
investeren in ons lokaal, kopen een aantal loten 
die door VZW Pluk De Dag worden uitgereikt. 
Deze loten worden weer terugbetaald binnen 
een periode van maximaal 20 jaar. De rentevoet 
voor deze lening ligt aanzienlijk lager dan de 
rentevoet die de VZW zou moeten betalen bij 
de bank, maar ook een flink pak hoger dan wat 
spaarders momenteel aan rente vangen op een 
spaarrekening. 
Intekenen voor de lening doe je nog dit jaar. Vanaf 
2019 worden de bezitters van de loten jaarlijks 
ingelicht over de stand van zaken van het project.
Op deze bijeenkomsten wordt ook een deel van 
de loten ter terugbetaling uitgeloot. De raad van 
bestuur van VZW Pluk De Dag beslist, op basis 
van de beschikbare middelen, hoeveel loten 
zullen worden terugbetaald. Wie uitgeloot wordt, 
krijgt het bedrag dat werd ontleend, vermeerderd 
met de intrest over de ontleende periode, 
terugbetaald. Onze VZW engageert zich om de 
alle loten op uiterlijk 31.12.2037 terug te betalen. 

Wat zijn de intresten ?
We willen ieder die dat wil de kans geven om 
ons project mee te financieren. Daarom kan je 
ons al geld uitlenen vanaf 50 euro. Maar tegelijk 
willen we ook proberen zoveel mogelijk via 
lotenlening te financieren. Daarom voorzien we 
een hoger rendement voor grotere bedragen. Alle 
rentevoeten liggen lager dan het tarief wat we bij 
een bank zouden betalen.

Terugbetaling  
In ons financieel plan voorzien we vanaf januari 
2019 een jaarlijkse uitbetaling van willekeurig 
getrokken loten. VZW Pluk de dag engageert 
zicht tot volledige terugbetaling, enkel de datum 
ervan is variabel. Zo ziet de geprojecteerde 
opbrengst er voor u uit :

 Uitgeleend bedrag              Rentevoet 
 > ¤499         2%

 ¤250 - ¤499     1,5%

 ¤50 - ¤249        1%

Jaar                   ¤500                   ¤250                    ¤50

2019                    ¤510                     ¤253                      ¤51

2025                    ¤574                     ¤268                      ¤54

2020                    ¤520                     ¤255                      ¤51

2026                    ¤586                     ¤271                      ¤54

2021                    ¤531                     ¤258                      ¤52

2027                    ¤598                     ¤273                      ¤55

2022                    ¤541                     ¤260                      ¤52

2028                    ¤609                     ¤276                      ¤55

2023                    ¤552                     ¤263                      ¤53

2029                    ¤622                     ¤279                      ¤56

2024                    ¤563                     ¤265                      ¤53

2030                    ¤634                     ¤282                      ¤56

2031                    ¤647                     ¤285                      ¤57

2032                    ¤660                     ¤287                      ¤57

2033                    ¤673                     ¤290                      ¤58

2034                    ¤686                     ¤293                      ¤59

2035                    ¤700                     ¤296                      ¤59

2036                    ¤714                     ¤299                      ¤60

2037                    ¤728                     ¤302                      ¤60


