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De accommodatie van voetbalvereniging
BEVO voldoet al jaren niet meer en is ook niet
meer op te knappen met een verbouwing.
De tennisaccommodatie van TV BEVO ligt
erg afgelegen en zorgt voor onveilige situaties.
Daarnaast is dit gebouw toe aan een update.
De JWB zit al jaren in een tijdelijke huisvesting,
enkele containers die dienst doen als clublokaal. Het clublokaal is volledig afgeschreven en
dringend aan vervanging toe.

De behoefte tot nieuwe huisvesting van
3 Beringse verenigingen evolueerde door gesprekken tot een visie en plan voor een open sport-,
beweeg– en ontmoetingspark voor de gehele
Beringse gemeenschap waar talloze faciliteiten als
beweegtoestellen, jeu de boules, pannaveld en een
natuurspeeltuin gerealiseerd gaan worden.
Naast de initiatief nemende verenigingen hebben
diverse partners zoals een fysiotherapie praktijk,
Hoera Kindcentra en Prisma meer dan belangstelling onderdeel uit te maken van dit open park
en al zijn voorzieningen

Het haalbaarheidsonderzoek en visieplan zijn
afgerond

De gemeente en de provincie zijn erg positief
en hebben een financiële bijdrage toegezegd

De bouwschetsen zijn klaar

Een klein financieel tekort om te kunnen
starten met de bouw.
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Hoe kunt u dit project steunen?
Met financiële steun vanuit de Beringse gemeenschap kunnen we onze gezamenlijke daadkracht laten zien
om dit plan, voor Beringe en zijn toekomstige generaties, te bewerkstelligen. Wanneer we als gemeenschap
deze financiële steun gerealiseerd krijgen, zijn de gemeente en de provincie bereid om het financiële plaatje
sluitend te maken.
U kunt dit initiatief steunen middels deelname aan een obligatielening.
Wat is een obligatielening
Een obligatielening is een geldlening en een veel
beproefd middel om investeringen te financieren. Wanneer we met z’n allen in Beringe een
klein deel van ons spaargeld inzetten voor de
obligatielening, kunnen we samen Beringe Buiten
realiseren.
Door het uitgeven van obligaties willen we inwoners, ondernemers, bedrijven en belangstellenden uit Beringe en daarbuiten betrekken bij de
realisatie. Door het kopen van één of meerdere
obligaties wordt u als het ware voor een deel
mede-eigenaar van het nieuwe sport- ,beweeg–
en ontmoetingspark van Beringe.
Obligatielening Beringe Buiten:
•
•
•
•
•
•
•

Nominale waarde €100,Je kunt meedoen voor 1 of meerdere
obligaties
Rentevergoeding van 2%
Er is een mogelijk om jaarlijks de rente kwijt te
schelden.
Looptijd 25 jaar
Eerste 15 jaar geen aflossing, daarna wordt
jaarlijks minimaal 10% via loting afgelost
De obligaties zijn op naam, dus niet
overdraagbaar
Situatieschets Beringe Buiten

Kom ook naar de informatieavond!
Woensdag 27 september, 19:30 uur, De Wieksjlaag Beringe
Tijdens deze avond leggen we u meer uit over de status van het plan, de verder te nemen stappen en de
details van het afnemen van obligaties.

Meer informatie over de obligatielening of wilt u alvast aangeven dat u obligaties wilt
afnemen? Kijk dan snel op www.beringebuiten.nl

