
Reglement certificaten Wij Allemaal
Stichting Wij-allemaal - Aandacht voor (ex)kankerpatiënten en hun naasten
Burgemeester D Kooimanweg 11-13  |  1442 BZ Purmerend

1. Uitgangspunten
Stichting Wij-allemaal voor (ex)kankerpatiënten en hun naasten te Purmerend, hierna te noemen “de 
Stichting” huurt op dit moment het gebouw Burgemeester D Kooimanweg 13 en gebruikt om niet het 
gebouw Burgemeester D Kooimanweg 11. Deze gebouwen zijn met elkaar verbonden en hierin worden de 
gasten ontvangen en de activiteiten uitgevoerd. De Stichting huurt vanaf september 2016 Burgemeester 
D Kooimanweg 13, waarbij de huur in de vorm van een gift van ¤12.000 jaarlijks grotendeels terug wordt 
ontvangen waardoor het voor de Stichting kostenneutraal is. Deze gift eindigt na 10 jaar per augustus 
2026 waardoor de Stichting vanaf dat moment de huur zelf zal moeten betalen. Dit zal een zware vaste 
last voor de exploitatie van het inloophuis betekenen en wellicht een bedreiging voor haar voortbestaan. 
Door nu dit gebouw aan te kopen, wordt deze vaste last aanmerkelijk lager.
De Stichting verwerft in het 4e kwartaal 2021, nadat de financiering rond is, het gebouw 
Burgemeester D Kooimanweg 13 te Purmerend voor een bedrag inclusief kosten van ¤260.000.

2.Financiering
De aanschaf kost in totaal ¤260.000 waarbij er vanuit eigen middelen van de Stichting ¤40.000 betaald 
wordt en vanuit een gift van het VSB-fonds ¤75.000. 
Het resterende bedrag van ¤145.000 wordt gefinancierd door middel van uitgifte van deze certificaten 
met een waarde van ¤250 en ¤1.000. 

3.Certificaten

3.1 Definitie
Certificaten zijn bewijzen van deelneming in de financiering van de aankoop van het gebouw 
Burgemeester D Kooimanweg 13 te Purmerend. Certificaten zijn op naam gestelde, genummerde 
schuldbewijzen. Ze zijn niet overdraagbaar zonder uitdrukkelijke toestemming door of namens het 
bestuur van de Stichting.

3.2 Rente
Op de certificaten wordt een rente van 1 % per jaar betaald. Deze rente wordt jaarlijks in januari betaald. 
De eerste keer in januari 2023 over de periode moment storting certificaten tot 31 december 2022.

3.3 Aflossing
De eerste 5 jaar, ingaande 2022, wordt er ¤12.000 per jaar afgelost, binnen 5 maanden na afloop van het 
betreffende jaar. De eerste keer in 2023. Dit is onder andere mogelijk door de jaarlijkse gift van ¤12.000 
die doorloopt tot in 2026, terwijl er na aanschaf van het gebouw geen huur meer verschuldigd is. Het 
bestuur van de Stichting kan besluiten meer af te lossen dan genoemde ¤12.000. 
Na deze 5 jaar zal het bestuur van de Stichting elk jaar opnieuw bepalen hoeveel er afgelost kan worden, 
op basis van de navolgende regels (zie 3.3.1. Criterium). 
Deze aflossing geschiedt binnen 5 maanden na afloop van het betreffende jaar, na vaststelling van de 
jaarrekening over dat jaar. De certificaten welke worden afgelost worden bepaald door loting, (zie 3.3.2. 
Uitloting)



3.3.1 Criterium
De Stichting moet, na 5 jaar van vaste aflossingen, vanaf het jaar 2027 gehouden overgaan tot 
terugbetaling van certificaten indien het vrij beschikbare bedrag aan liquide middelen tenminste ¤25.000 
bedraagt. En alleen met het bedrag boven deze grens van ¤25.000 tot een maximum van ¤10.000 
per jaar. Het vrij beschikbare bedrag aan liquide middelen wordt bepaald door het bedrag aan liquide 
middelen volgens de vastgestelde jaarrekening te verminderen met de opeisbare schulden en het saldo 
Voorzieningen. Het bestuur kan besluiten in een jaar meer af te lossen dan het maximum van ¤10.000. De 
uitloting zal per soort certificaten van verschillende nominale waarde geschieden, naar rato van totalen 
certificaten verschillende  nominale waarden bij aanvang.

3.3.2 Uitloting
Het bestuur van de Stichting zal 
• toezien op een juiste toepassing van bovenvermeld criterium;
• de feitelijke loting  verrichten. 

De loting zal ter openbare kennis worden gebracht op de website van de Stichting, waarbij de nummers 
van de uitgelote certificaten worden vermeld. Deze loting en publicatie zullen binnen 2 maanden na 
vaststelling van de jaarrekening worden gedaan en de feitelijke terugbetaling binnen 1 maand na loting en 
publicatie.

3.3.3 Terugbetaling
Certificaathouders die voor terugbetaling in aanmerking komen, krijgen hiervan per email bericht. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van het bij de Stichting bekende emailadres. Certificaathouders dienen dan ook 
een wijziging van het emailadres aan de Stichting door te geven. De Stichting zal redelijkerwijze zelf 
een eventueel nieuw emailadres hanteren indien bestuursleden van de Stichting op andere wijze hiervan 
vernomen hebben.

3.3.4 Uitzonderingen
Indien een certificaat op naam van meer dan één natuurlijk persoon is gesteld, zijn elk der genoemde 
personen, zowel afzonderlijk als gezamenlijk gerechtigd de uitbetaling in ontvangst te nemen. Elke 
acceptatie of beslissing van één van hen is bindend voor de ander(en). 

Ingeval van overlijden, faillissement, (voorlopige) surséance van betaling, onderbewindstelling of 
ondercuratelestelling van de houder, kunnen erfgenamen, bewindvoerder of curator, als zij dit wensen, bij 
voorrang worden uitgeloot, als althans het bestuur van de Stichting volgens artikel 3.3.1 van dit reglement 
heeft besloten tot uitloting. 

4. Beëindiging
Indien de Stichting vóór uitloting van alle certificaten in staat van faillissement dan wel in (voorlopige) 
surséance van betaling komt te verkeren, worden certificaathouders geacht concurrente crediteuren te 
zijn als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek.

Indien de Stichting besluit tot beëindiging van haar bestaan, respectievelijk tot verkoop van het pand 
Burgemeester D Kooimanweg 13, zullen openstaande schulden die op grond van de wet voorrang 
verdienen, als eerste worden vereffend. Certificaathouders ontvangen daarna naar rato, maar nooit meer 
dan tegen 100 %, hun oorspronkelijke inleg. Een alsdan eventueel resterend batig saldo zal als onderdeel 
van het (opheffings) besluit van de Stichting worden toegekend aan een stichting met een doel dat het 
doel van de Stichting zoveel mogelijk nabij komt.

5. Communicatie
De Stichting heeft een ANBI-status en publiceert daarom haar jaarrekening op haar website. 
Als certificaathouders vragen hebben omtrent deze jaarrekening kunnen ze deze stellen aan de 
penningmeester van de Stichting.


