Organisatie
Bestuur

Leden

Bouwteam
•

•
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•

Inbrengen suggesties
per bouwonderdeel
Inbrengen stem
algemene
ledenvergadering
Opgeven als
vrijwilliger voor
verbouwing

•
•
•
•
•
•

Voorlopig ontwerp en
budget op hoofdlijnen
Financiering
verbouwing
Innen obligaties
Vrijgeven budget
per fase
Betalen facturen
Prioriteren bouwdelen
Bewaken budget
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•
•
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•

Definitief ontwerp,
planning en begroting
Voorbereiding en
coördinatie
verbouwing
Inkoop materialen
Bouw, inrichting en
materiaalkeuzes per
fase / bouwdeel
Betrekken sponsors
en vrijwilligers
Communicatie leden
Bewaken budget en
planning

Uitvoering

•
•
•
•
•

Afstemmen met
bouwteam
Voorbereiden
uitvoering
Realiseren bouwdelen
Opruimen en
schoonmaken
Afvoeren afval

VCB KLAAR VOOR DE TOEKOMST
Voor VCB is het erg belangrijk om nu te investeren in
onze mooie voetbalclub zodat VCB een sportief en
bruisend hart voor Biezenmortel kan blijven.
In de afgelopen jaren heeft VCB al veel gerealiseerd
met hulp van de Gemeente, sponsoren, de vrienden
van VCB en vele vrijwilligers. Denk hierbij aan:
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Voetbalvelden en terrein vernieuwd
Buitenterras, aankleding en hekwerk vernieuwd
Zonnepanelen aangelegd en dakisolatie
vernieuwd
CV ketel vervangen door HR ketel
Led veldverlichting aangelegd
Vervanging beregeningsinstallatie

Wat VCB in de komende twee jaren dolgraag nog wil
realiseren is dat:
q De kleedkamers worden gerenoveerd
q De kantine en keuken worden gemoderniseerd
q Het materialenhok kan worden uitgebreid
q Een overkapping van het terras wordt gerealiseerd
We kunnen dit nu realiseren door samen een bedrag
van circa 75.000 te lenen aan VCB. En VCB lost deze
lening dan in 10 jaar af.
We noemen dit de ”VCB obligatieregeling”.

Waarom de VCB obligatieregeling?
Om de volgende redenen:
1.
Jij steunt VCB en levert een belangrijke bijdrage
aan de toekomst van VCB!
2. Als VCB van jou geldt kan lenen, dan bespaart
dat VCB veel rente en dus geld!
3.
Als je geld leent aan VCB levert dat meer op dan
op een gewone spaarrekening bij de bank.
4. Als je meedoet met de obligatieregeling dan
financiert de Belastingdienst ook mee!
5.
De administratie en beheer van de VCB
obligatieregeling is volledig geautomatiseerd
met dank aan het bedrijf ObligatiePlan BV
Kan VCB de lening wel terugbetalen?
VCB is momenteel financieel gezond en kan de
komende 10 jaar de lening terug betalen doordat:
1.
VCB heeft extra inkomsten weten te verwerven
met o.a. de vriendenloterij en de grote clubactie
2. Lagere energiekosten door investering in
zonnepanelen, Led verlichting en HR ketel
3.
Gebruik van lage rente en belastingvoordeel
door Obligatieregeling
4. Zeer beperkte invloed op huidige begroting. Dus
geen stijging van contributie nodig.
5.
Alle andere grote investeringen zijn al gedaan
voor de komende 20 jaar.

Kunnen we met de 75.000 euro wel heel de
verbouwing betalen?
VCB heeft hiervoor een aantal mensen met verstand
van verbouwing naar laten kijken. We verwachten een
groot deel en wellicht alles te kunnen realiseren.
Dit hangt natuurlijk wel af de werkelijke kosten van
inkoop van materialen en arbeid. Als vergelijking
hebben we bij andere voetbal verenigingen gekeken
wat zij hebben gerealiseerd doordat de leden,
vrienden en sponsors ook hebben bijgedragen aan de
realisatie van de verbouwing (zelfwerkzaamheid).
Als VCB hebben we de volgende begroting gemaakt:
Financiering
Ø Obligatieregeling
Ø Subsidie overheid
Ø Vrienden van VCB
Totaal

75.000 euro
8.000 euro
12.000 euro
95.000 euro

Kosten verbouwing
Ø Renovatie kleedkamers
Ø Modernisering kantine
Ø Modernisering keuken
Ø Uitbreiding materialenhok
Ø Overkapping terras
Ø Overige kosten
Totaal

20.000 euro
39.000 euro
5.000 euro
10.000 euro
12.000 euro
9.000 euro
95.000 euro

VCB obligatieregeling particulier of zakelijk

6% rente
€ 12,50 per jaar schenking
Netto rendement > 0,73%
Jaarlijkse aflossing
Looptijd 10 jaar

6% rente
€ 33,33 per jaar sponsoring
Netto rendement > 1,82%
Jaarlijkse aflossing
Looptijd 10 jaar
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