
 
 
 
 

 
          Woerden, 6 april 2015 
 

 
Acquit leden, 
 
Het is al weer ruim 10 jaar geleden dat we ons eigen clubhuis aan de Waardsedijk in 
gebruik hebben genomen. Voor de noodzakelijke verbouwing en inrichten is destijds 
een (hypothecaire) lening van € 54.000,- afgesloten bij de Fortis bank. Bij het afsluiten 
van deze lening is toen gekozen voor een rentevaste periode van 10 jaar met een rente 
percentage van 6%. Deze periode was op 1 januari 2015 afgelopen. 
 
In deze brief staat een toelichting over de huidige stand van zaken van deze lening en 
een voorstel van het bestuur hoe nu verder met deze lening. 
 
 
Verlenging in 2015 
De Fortisbank is inmiddels overgenomen door ABNAmro bank. We hebben eind 2014 
een voorstel van ABNAmro ontvangen met nieuwe rente tarieven. Deze tarieven waren 
veel hoger dat wij verwacht hadden. ABNAmro heeft 2 belangrijke redenen gegeven 
waarom het percentage hoger is dan wat wij verwacht hadden: 
- ABNAmro vindt dat het een gewone geldlening is (dus geen hypotheek) 
- ABNAmro vindt het bedrag relatief laag voor een geldlening (waardoor zij naar 

verhouding veel kosten maken voor de lening) 
 
Na overleg met ABNAmro hebben we gekozen voor een rentevaste periode van 1 jaar 
met een rente percentage van 5,85%. Ook is er afgesproken dat we op 1 februari 2015 
een boetevrije aflossing mochten doen van € 5.400,-. Die is inmiddels gedaan. 
Op dit moment (1 april 2015) is de lening nog € 29.250,-. 
 
De andere 2 opties die ABNAmro aanbood waren een variabele rente (met 6%) en een 
rentevaste periode van 5 jaar (met 6,1%). 
Uit het overleg met ABNAmro bleek dat de kans op een lager rente percentage nihil is. 
Het tegengestelde zal eerder gebeuren. Zodra de “marktrente” iets stijgt, zal ook het 
rentepercentage in het aanbod van ABNAmro stijgen. Voor ons geen prettig 
vooruitzicht. 
 
 
Hoe verder in 2016 
Het bestuur heeft gezocht naar een alternatief. Het voorstel is om de leden te betrekken 
bij de lening in de vorm van certificaten. Die noemen we Acquit Certificaten. Hieronder 
volgt een toelichting wat dat betekent voor zowel de leden als voor Biljartvereniging 
Acquit zelf. 
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Alle leden van Biljartvereniging Acquit kunnen zich inschrijven voor 1 of meer Acquit 
Certificaten. Elk certificaat is € 250,- waard. Het is een vrijwillige inschrijving, leden zijn 
dus niet verplicht tot inschrijven. Er zijn in totaal 100 certificaten beschikbaar. 
 
Biljartvereniging Acquit vergoed in december 4% rente per jaar over de 
aanschafwaarde van de certificaten. 
 
Elk jaar worden een aantal certificaten afgelost. Hoeveel en welke certificaten wordt 
tijdens de algemene ledenvergadering in dat jaar bepaald. 
 
 
Vragen 
Kan Biljartvereniging Acquit daarmee de lening bij ABNAmro aflossen? 
We lossen op dit moment ongeveer € 150,- per maand af. Daarmee komt de lening aan 
het eind van 2015 op ongeveer € 27.900,- Met de uitgifte van de Acquit Certificaten is 
een bedrag van € 25.000,- beschikbaar. Dan resteert nog een verschil van ongeveer 
€ 2.900,-. Dit bedrag halen we van de spaarrekening. 
 
Wat is het voordeel voor Biljartvereniging Acquit? 
Als we de huidige jaarkosten van de lening hanteren (€ 3.600,-) dan is de gehele lening 
ruim een jaar eerder afgelost. Als we ook uitgaan van de rente percentages in het 
ABNAmro aanbod dan besparen we minimaal € 3.500,- aan rentekosten voor de 
resterende looptijd van de lening. 
 
Wat betekent dit voor jullie, leden van Biljartvereniging Acquit? 
Als je nu geld op een spaarrekening hebt staan dan krijg je 1% of soms 1,5% rente. 
Met Acquit Certificaten krijg je een vergoeding van 4%. 
Je moet de certificaten vermelden op je belasting aangifte, net als het saldo op je 
spaarrekening. 
 
 
Beslissing 
Het bestuur brengt de mogelijkheid van Acquit Certificaten in als agendapunt voor de 
algemene ledenvergadering van 2015. De aanwezige leden wordt gevraagd te 
stemmen over het voorstel. 
 
Het bestuur begrijpt dat er nog meer vragen zijn. Daarom werkt het bestuur aan een 
concept met alle regels voor de Acquit Certificaten. Dit concept zal tijdens de algemene 
jaarvergadering beschikbaar zijn. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Ron Langereis 
Penningmeester Biljartvereniging Acquit 


