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Beringe Buiten 

Initiatief voor de realisatie van een open sport-, ontmoetings- en 
bewegingspark, ván en vóór Beringe. 
 

De behoefte tot nieuwe huisvesting van 3 verenigingen evolueerde in 
gesprekken tot een visie en een vernieuwend plan voor eigentijdse 
oplossingen, waarbij ook zorg, participatie, onderwijs en het samen 
verantwoordelijkheid nemen voor de eigen leefomgeving centraal staan. 
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Huidige plan en visie 

Het huidige plan omvat o.a: 
 

• Nieuw duurzaam multifunctioneel gebouw met o.a.  
o Kleedlokalen 
o Multifunctionele ontmoetingsruimtes 
o Bestuur/secretariaat ruimte 
o Opslag en berging 
o Technische/praktijk ruimte 
o EHBO/fysio ruimte 

• Open en vrij toegankelijke omgeving  
• Opwaardering voetbalveld 
• Nieuwe (LED) verlichting sportvelden  
• Nieuwe ballenvangers en veldafrastering voetbal 
• Verplaatsing tennisvelden 
• Nieuwe parkeerplaatsen 
• Sloop huidige gebouwen 
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Wat is er 

Momenteel zijn de volgende voorbereiden activiteiten gedaan  
 
• Haalbaarheidsonderzoek en visieplan zijn afgerond 
• Bouwschetsen zijn klaar 
• Door te voeren wijzigingen m.b.t. open omgeving en nieuwbouw afgestemd met gemeente 
• Business case / financieel plan zijn afgestemd en ingediend 
• De gemeente en de provincie zijn erg positief en hebben een financiële bijdrage toegezegd 
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Programma’s 

Passende binnen de visie zullen er programma’s en activiteiten ontplooid 
kunnen en moeten worden op de nieuwe omgeving 
 

• Aanvullend op initiële programma’s (voetbal, tennis, jeugdwerk) 
• Benutting voorzieningen gedurende de huidige daluren 
• Huur door nieuwe partners 
• Sociale programma’s/activiteiten  

o Ontmoeten jong en oud 
o Tegengaan vereenzaming 
o Vitaliteit jong en oud 
o Bevorderen langer thuis wonen 
o Re-integratie 

 
• Eén loket/informatiepunt (externe en interne communicatie) via coöperatie  
• Georganiseerd en individueel sporten en bewegen 
• Start- en ontmoetingspunt voor sport , beweging en vitaliteit gerelateerde activiteiten  
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Hoe kunt u dit project steunen? 
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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.  
 
U kunt dit initiatief steunen middels deelname aan een obligatielening. 
 
 
 
 
 
 
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. 

 
 

 



Obligatie lening 

Basiskenmerken van de obligatielening Beringe Buiten 
 
• Streefbedrag   € 25.000,- 

Maximum bedrag € 100.000,- 
 

• Alle obligaties á € 100,- 
 

• Rente 
o 0%  
o 2 %  enkelvoudig en betaling  achteraf bij aflossing 

 
• Aflossing 

o Na 15 jaar  (vanaf 2033) 
o 10% per jaar door uitloting 
o Na 25 jaar (2042) alles afgelost 
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Obligatie lening 

Enkele regelement hoofdpunten 
 

• Risico  De obligatie is achtergesteld 
 

• Toezicht  Geen toezicht door AFM i.v.m. vrijstelling 
 

• Je ontvangt een obligatiecertificaat op naam als bewijs 
 

• Overdraagbaar  Melden aan de stichting Beringe Buiten 
 

• Overlijden   Erfgenamen 
 
 

 Alle informatie in het Prospectus en Reglement zoals te downloaden en volledig 
in te zien via de site www.beringebuiten.nl  
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Obligatie lening 

Jij doet toch ook mee! 
 

• Inschrijfperiode 
o Voorinschrijving gestart op 1 september 2017 
o Formele inschrijving 1 november 2017 t/m 31 december 2017  

 
 

1. Digitaal of schriftelijk intekenformulier via www.beringebuiten.nl  
o Optie 1) Digitaal formulier via de site invullen  akkoord verklaring  inschrijven 
o Optie 2) Intekenformulier downloaden via de site  invullen en ondertekenen  

mailen of in brievenbus 
o Een inschrijving is geldig als het digitaal dan wel schriftelijk intekenformulier 

volledig is ingevuld en ondertekend  
 

2. Na inschrijving ontvangt je informatie en verzoek om het toegekende bedrag te 
storten (uiterlijk 31 januari 2018) 
 

3. Na storting ontvang je een obligatie certificaat 
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Draag ook uw steentje bij en koop een of meerder obligaties! 
 
 
 
Ga naar www.beringebuiten.nl en schrijf je in. 
 
 
 
 
   
  Met uw steun kunnen we binnenkort daadwerkelijk de schop 
  in de grond gaan zetten en deze omgeving voor de Beringse 
  gemeenschap en zijn toekomstige generaties gaan bouwen. 
 
 
  Alvast dank! 
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