Update november 2017
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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.
Dit alles met als doelstelling ”Dat inwoners van Beringe duurzaam langer en gezond leven en
(blijven) meedoen in de samenleving.”

Het vernieuwende in dit plan:
•
•
•
•

Benutting voorzieningen gedurende de
huidige daluren, 7 dagen per week, ’s morgens
t/m ’s avonds
Georganiseerd en individueel sporten en
bewegen
Openbaar en dus een open karakter
Huur door nieuwe partners

•
•
•
•
•
•
•

Sociale programma’s en activiteiten
Vitale gemeenschapsontwikkeling
Ontmoeten (jong & oud)
Tegengaan vereenzaming
Vitaliteit (jong & oud)
Bevorderen langer thuis wonen
Re-integratie

Het haalbaarheidsonderzoek, visieplan en
business case zijn afgerond.

Stichting Beringe Buiten is opgericht per 16
november 2017.

(financiële) Goedkeuring vanuit Provincie
en Gemeente zijn binnen.

De bouwschetsen en het bestek zijn klaar.
Diverse aannemers zijn benaderd om in te
schrijven.
Nog niet alle obligaties zijn verkocht, u kunt ons
dus nog helpen!
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Hoe kunt u dit project steunen?

U kunt dit initiatief steunen middels deelname aan 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 0% of 2%
Looptijd 25 jaar
Eerste 15 jaar geen aflossing, daarna wordt
jaarlijks minimaal 10% via loting afgelost
De obligaties zijn op naam en overdraagbaar
Het complete prospectus en reglement is in te zien op
www.beringebuiten.nl
Heeft u vragen kunt u deze mailen naar beringebuiten@
infoberinge.nl

Er zijn al vele obligaties afgenomen maar we zijn er nog niet...

U kunt ons dus nog helpen door één of meerdere obligaties af te nemen!
Vul het online formulier in op www.beringebuiten.nl en help Beringe mee om deze droom te realiseren.
Let op: De obligatelening stopt niet wanneer het streefbedrag van € 25.000,- is gehaald, maar loopt door tot 31-12-2017.

Unieke actie met Partyservice Hans Janssen!
Gun jij het complex Beringe Buiten een extra financieel steuntje?
Dan is dit je kans!
Partyservice Hans Janssen en Beringe Buiten gaan een samenwerking aan.
Van 1 december 2017 t/m 1 oktober 2018 kun je bij een online bestelling van
Partyservice Hans Janssen een actiecode gebruiken.
Van iedereen die deze code gebruikt, binnen of buiten Beringe, gaat 5% van
het totaal bedrag van de bestelling, rechtstreeks naar het initiatief Beringe
Buiten.
Beringe zijn we samen, gebruik daarom de actiecode: SAMEN BERINGE
Bestellen kan op: www.partyservicehansjanssen.nl

Meer informatie over de obligatielening?
Kijk dan snel op www.beringebuiten.nl

