
Arrangement
Stichting Waarborgfonds Sport & Rabobank

Rabobank. Een bank met ideeën.

-   De borgstelling wordt jaarlijks lineair afgebouwd. De looptijd van de 

borgstelling bedraagt normaliter 15 jaar. Bij kunstgrasprojecten is 

meestal sprake van een looptijd van 8 à 12 jaar, afhankelijk van het 

soort veld en de bezetting. 

• Procedure;

-  De sportvereniging vraagt een borgstelling aan bij SWS;

-   SWS beoordeelt de plannen van de vereniging op praktische en 

 nanciële haalbaarheid (eventueel na een sporttechnisch advies 

door ISA Sport). Bij een positief oordeel wordt een borgstelling ver-

strekt;

-   Op basis van de te verkrijgen borgstelling, dient de sportvereniging 

een  nancieringsaanvraag in bij de lokale Rabobank

Naast de lening waarop de borgstelling van SWS van toepassing is, 

kunnen verenigingen zelfstandig bij de Rabobank een aanvullende 

 nanciering afsluiten. Ook is er de mogelijkheid een kredietfaciliteit aan 

te vragen, bijvoorbeeld voor het werkkapitaal. Een eventuele aanvul-

lende lening en/of kredietfaciliteit valt in dat geval buiten het arrange-

ment met SWS.

2. Rabo Verenigingspakket

Het Rabo Verenigingspakket is een compleet pakket voor de bank-

zaken voor uw vereniging. Het pakket biedt  gemak en overzicht. Het 

basispakket bevat een zakelijke Rekening Courant, een Rabo Europas 

waarmee u kunt pinnen en chippen,  Rabo Internetbankieren en een 

spaarrekening, de BedrijfsTeleRekening.. Daarnaast kunt u kiezen voor 

een betaalautomaat voor zowel pinnen als chippen. Het geld staat 

sneller op uw rekening-courant, u hoeft niet te betalen voor het afstor-

ten van contact geld en het kost minder administratie. 

Op de Rekening Courant zijn de tarieven voor binnenlands  betalings-

verkeer van toepassing. Binnen het arrangement met SWS worden 

voor sportverenigingen de volgende gratis transacties geboden:

• 1.000 gratis incasso-opdrachten per jaar; 

• 10 gratis telebankierenopdrachten per maand; 

• 53 gratis elektronische rekeningafschriften per jaar;

• 52 keer gratis contant geld storten (klasse t/m € 3.000) per jaar.

Deze gratis transacties vertegenwoordigen een waarde van circa 

€ 250,- .

Rabo Internetbankieren

Bij de Rabobank kunt u ook telebankieren via internet. Met Rabo 

Internetbankieren kunt u snel, makkelijk en veilig 24 uur per dag 

uw bankzaken regelen.

De kenmerken

• Directe beschikbaarheid actuele saldo en mutaties;

• Realtime betalen en ontvangen;

•  Overboekingen tussen rekeningen binnen uw telebankier-

overeenkomst of betaalopdrachten naar derden[1];

• Rekeningafschriften af te drukken en elektronisch op te slaan;

•  Geagendeerde en periodieke opdrachten, waarmee u vooraf 

bepaalt wanneer de opdracht wordt uitgevoerd; opgeven, 

wijzigen of intrekken;

•  Terugkerende gegevens vast te leggen in een adresboek.

Het enige dat u nodig heeft is een Random Reader en u kunt 

meteen aan de slag met Rabo Internetbankieren 

(www.rabobank.nl).

1 Tot een maximum van € 50.000.

Rabo BedrijfsTeleRekening

De Rabo BedrijfsTeleRekening is een spaarrekening die een goed ren-

dement biedt voor tijdelijk spaargeld. Met Internetbankieren boekt u 

geld van uw Rekening Courant naar uw Rabo BedrijfsTeleRekening en 

net zo gemakkelijk ook weer terug. Uw opdracht wordt direct uitge-

voerd, zodat u altijd onmiddellijk over uw middelen kunt beschikken.

De kenmerken

•  Stortingen zonder vaste looptijden en opnames zijn mogelijk - 

direct en zonder kosten- tussen rekeningen die zijn opgenomen in 

de overeenkomst met Rabo Internetbankieren;

• Storten of opnemen aan de balie van uw Rabobank is niet mogelijk;

• Eén aantrekkelijk rentepercentage over het saldo tot € 1,5 miljoen;

•  Rentepercentage is variabel en kent een jaarlijkse rentevergoeding 

per 1 januari;

•  Na een boeking op de rekening wordt u geïnformeerd met een 

rekeningafschrift.



Bancair Arrangement SWS en Rabobank

Het arrangement voorziet in de volgende onderdelen:

1. Financiering;

2. Rabo VerenigingsPakket;

1. Financiering

Het  nancieringsarrangement voor sportverenigingen voorziet in een 

integrale procedure van het indienen van een verzoek tot borgstelling 

door een sportvereniging bij SWS, tot en met de verstrekking van de 

lening door de Rabobank. Een centrale rol hierin is weggelegd voor 

SWS, die eventueel samen met de gemeente (ieder voor 50%) borg 

kan staan voor de lening. Wanneer dit het geval is, kan de  nanciering 

verstrekt worden onder het arrangement waardoor de sportvereniging 

kan pro teren van nóg scherpere tarieven. En in veel gevallen is een  -

nanciering voor kunstgrasvelden of accommodatie zonder borgstelling 

door SWS nauwelijks mogelijk.

• Voorwaarden;

-   Onder het arrangement met SWS verstrekken alle Rabobanken le-

ningen onder gunstige condities en tarieven. Neem contact op met 

uw eigen lokale bank voor de voorwaarden.

-   Voor de eigen inbreng van de sportvereniging wordt maatwerk af-

gesproken, deze is afhankelijk van de positie van de vereniging.

-   De borgstelling van SWS is nooit meer dan 50% van de totale inves-

tering en kent een maximum van € 250.000,-. De aanvrager neemt 

het initiatief om voor de andere 50% een gemeentegarantie te 

krijgen.

SWS en de Rabobank
Maatschappelijke partners in sport
Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) levert een positieve bijdrage aan de sport door het bevorderen van de 

bouw, aanleg, renovatie en aankoop van kwalitatief goede sportaccommodaties en kunstgrasvelden. Dit doet zij 

door het verlenen van borgstellingen aan banken ten gunste van sportverenigingen. 

De Rabobank is al 100 jaar een bank van en voor haar klanten. Door de directe invloed van klanten was en is de 

organisatie sterk maatschappijgericht. Als grootste sportsponsor van Nederland is de Rabobank zowel plaatselijk 

als landelijk actief betrokken bij sportverenigingen door het hele land. Daarnaast is de Rabobank met trots een 

belangrijke bancaire dienstverlener van sportend Nederland.

SWS en de Rabobank vinden elkaar in een gezamenlijke maatschappelijke betrokkenheid, ieder op een eigen 

wijze. Speciaal voor de bancaire behoefte van sportverenigingen heeft de Rabobank samen met SWS dit 

arrangement ontwikkeld.

Financieren 
is maatwerk
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Het arrangement voorziet in de volgende onderdelen:

1. Financiering;

2. Rabo VerenigingsPakket;

1. Financiering

Het financieringsarrangement voor sportverenigingen voorziet in een

integrale procedure van het indienen van een verzoek tot borgstelling

door een sportvereniging bij SWS, tot en met de verstrekking van de

lening door de Rabobank. Een centrale rol hierin is weggelegd voor

SWS, die eventueel samen met de gemeente (ieder voor 50%) borg

kan staan voor de lening. Wanneer dit het geval is, kan de fi nanciering

verstrekt worden onder het arrangement waardoor de sportvereniging

kan profi teren van nóg scherpere tarieven. En in veel gevallen is een 

financiering voor kunstgrasvelden of accommodatie zonder borgstelling

door SWS nauwelijks mogelijk.

Voorwaarden

- Onder het arrangement met SWS verstrekken alle Rabobanken  

leningen onder gunstige condities en tarieven. Neem contact op met 

uw eigen lokale bank voor de voorwaarden.

-  Voor de eigen inbreng van de sportvereniging wordt maatwerk  

afgesproken, deze is afhankelijk van de positie van de vereniging.

-  De borgstelling van SWS is nooit meer dan 50% van de totale  

investering en kent een maximum van € 250.000,-. De aanvrager  

neemt het initiatief om voor de andere 50% een gemeentegarantie te 

krijgen.

Financieren 
is maatwerk

-   De borgstelling wordt jaarlijks lineair afgebouwd. De looptijd van de 

borgstelling bedraagt normaliter 15 jaar. Bij kunstgrasprojecten is 

meestal sprake van een looptijd van 8 à 12 jaar, afhankelijk van het 

soort veld en de bezetting. 

• Procedure;

-  De sportvereniging vraagt een borgstelling aan bij SWS;

-   SWS beoordeelt de plannen van de vereniging op praktische en 

 nanciële haalbaarheid (eventueel na een sporttechnisch advies 

door ISA Sport). Bij een positief oordeel wordt een borgstelling ver-

strekt;

-   Op basis van de te verkrijgen borgstelling, dient de sportvereniging 

een  nancieringsaanvraag in bij de lokale Rabobank

Naast de lening waarop de borgstelling van SWS van toepassing is, 

kunnen verenigingen zelfstandig bij de Rabobank een aanvullende 

 nanciering afsluiten. Ook is er de mogelijkheid een kredietfaciliteit aan 

te vragen, bijvoorbeeld voor het werkkapitaal. Een eventuele aanvul-

lende lening en/of kredietfaciliteit valt in dat geval buiten het arrange-

ment met SWS.

2. Rabo Verenigingspakket

Het Rabo Verenigingspakket is een compleet pakket voor de bank-

zaken voor uw vereniging. Het pakket biedt  gemak en overzicht. Het 

basispakket bevat een zakelijke Rekening Courant, een Rabo Europas 

waarmee u kunt pinnen en chippen,  Rabo Internetbankieren en een 

spaarrekening, de BedrijfsTeleRekening.. Daarnaast kunt u kiezen voor 

een betaalautomaat voor zowel pinnen als chippen. Het geld staat 

sneller op uw rekening-courant, u hoeft niet te betalen voor het afstor-

ten van contact geld en het kost minder administratie. 

Op de Rekening Courant zijn de tarieven voor binnenlands  betalings-

verkeer van toepassing. Binnen het arrangement met SWS worden 

voor sportverenigingen de volgende gratis transacties geboden:

• 1.000 gratis incasso-opdrachten per jaar; 

• 10 gratis telebankierenopdrachten per maand; 

• 53 gratis elektronische rekeningafschriften per jaar;

• 52 keer gratis contant geld storten (klasse t/m € 3.000) per jaar.

Deze gratis transacties vertegenwoordigen een waarde van circa 

€ 250,- .

Rabo Internetbankieren

Bij de Rabobank kunt u ook telebankieren via internet. Met Rabo 

Internetbankieren kunt u snel, makkelijk en veilig 24 uur per dag 

uw bankzaken regelen.

De kenmerken

• Directe beschikbaarheid actuele saldo en mutaties;

• Realtime betalen en ontvangen;

•  Overboekingen tussen rekeningen binnen uw telebankier-

overeenkomst of betaalopdrachten naar derden[1];

• Rekeningafschriften af te drukken en elektronisch op te slaan;

•  Geagendeerde en periodieke opdrachten, waarmee u vooraf 

bepaalt wanneer de opdracht wordt uitgevoerd; opgeven, 

wijzigen of intrekken;

•  Terugkerende gegevens vast te leggen in een adresboek.

Het enige dat u nodig heeft is een Random Reader en u kunt 

meteen aan de slag met Rabo Internetbankieren 

(www.rabobank.nl).

1 Tot een maximum van € 50.000.

Rabo BedrijfsTeleRekening

De Rabo BedrijfsTeleRekening is een spaarrekening die een goed ren-

dement biedt voor tijdelijk spaargeld. Met Internetbankieren boekt u 

geld van uw Rekening Courant naar uw Rabo BedrijfsTeleRekening en 

net zo gemakkelijk ook weer terug. Uw opdracht wordt direct uitge-

voerd, zodat u altijd onmiddellijk over uw middelen kunt beschikken.

De kenmerken

•  Stortingen zonder vaste looptijden en opnames zijn mogelijk - 

direct en zonder kosten- tussen rekeningen die zijn opgenomen in 

de overeenkomst met Rabo Internetbankieren;

• Storten of opnemen aan de balie van uw Rabobank is niet mogelijk;

• Eén aantrekkelijk rentepercentage over het saldo tot € 1,5 miljoen;

•  Rentepercentage is variabel en kent een jaarlijkse rentevergoeding 

per 1 januari;

•  Na een boeking op de rekening wordt u geïnformeerd met een 

rekeningafschrift.

- De borgstelling wordt jaarlijks lineair afgebouwd. De looptijd van de 

borgstelling bedraagt normaliter 15 jaar. Bij kunstgrasprojecten is 

meestal sprake van een looptijd van 8 à 12 jaar, afhankelijk van het soort 

veld en de bezetting.

Procedure

-  De sportvereniging vraagt een borgstelling aan bij SWS;

- SWS beoordeelt de plannen van de vereniging op praktische en  

financiële haalbaarheid (eventueel na een sporttechnisch advies 

door ISA Sport). Bij een positief oordeel wordt een borgstelling  

verstrekt;

-  Op basis van de te verkrijgen borgstelling, dient de sportvereniging een 

financieringsaanvraag in bij de lokale Rabobank

Naast de lening waarop de borgstelling van SWS van toepassing is,

kunnen verenigingen zelfstandig bij de Rabobank een aanvullende

fi nanciering afsluiten. Ook is er de mogelijkheid een kredietfaciliteit aan

te vragen, bijvoorbeeld voor het werkkapitaal. Een eventuele aanvullende

lening en/of kredietfaciliteit valt in dat geval buiten het arrangement

met SWS.

2. Rabo Verenigingspakket

Het Rabo Verenigingspakket is een compleet pakket voor de bankzaken

voor uw vereniging. Het pakket biedt gemak en overzicht. Het

basispakket bevat een zakelijke Rekening Courant, een Rabo Europas

waarmee u kunt pinnen en chippen, Rabo Internetbankieren en een

spaarrekening, de BedrijfsTeleRekening.. Daarnaast kunt u kiezen voor

een betaalautomaat voor zowel pinnen als chippen. Het geld staat

sneller op uw rekening-courant, u hoeft niet te betalen voor het afstorten

van contact geld en het kost minder administratie.

Op de Rekening Courant zijn de tarieven voor binnenlands betalings-

verkeer van toepassing. Binnen het arrangement met SWS worden

voor sportverenigingen de volgende gratis transacties geboden:

•  1.000 gratis incasso-opdrachten per jaar;

•  10 gratis telebankierenopdrachten per maand;

•  53 gratis elektronische rekeningafschriften per jaar;

•  52 keer gratis contant geld storten (klasse t/m € 3.000) per jaar.

Deze gratis transacties vertegenwoordigen een waarde van circa

€ 250,- .

-   De borgstelling wordt jaarlijks lineair afgebouwd. De looptijd van de 

borgstelling bedraagt normaliter 15 jaar. Bij kunstgrasprojecten is 

meestal sprake van een looptijd van 8 à 12 jaar, afhankelijk van het 

soort veld en de bezetting. 

• Procedure;

-  De sportvereniging vraagt een borgstelling aan bij SWS;

-   SWS beoordeelt de plannen van de vereniging op praktische en 

 nanciële haalbaarheid (eventueel na een sporttechnisch advies 

door ISA Sport). Bij een positief oordeel wordt een borgstelling ver-

strekt;

-   Op basis van de te verkrijgen borgstelling, dient de sportvereniging 

een  nancieringsaanvraag in bij de lokale Rabobank

Naast de lening waarop de borgstelling van SWS van toepassing is, 

kunnen verenigingen zelfstandig bij de Rabobank een aanvullende 

 nanciering afsluiten. Ook is er de mogelijkheid een kredietfaciliteit aan 

te vragen, bijvoorbeeld voor het werkkapitaal. Een eventuele aanvul-

lende lening en/of kredietfaciliteit valt in dat geval buiten het arrange-

ment met SWS.

2. Rabo Verenigingspakket

Het Rabo Verenigingspakket is een compleet pakket voor de bank-

zaken voor uw vereniging. Het pakket biedt  gemak en overzicht. Het 

basispakket bevat een zakelijke Rekening Courant, een Rabo Europas 

waarmee u kunt pinnen en chippen,  Rabo Internetbankieren en een 

spaarrekening, de BedrijfsTeleRekening.. Daarnaast kunt u kiezen voor 

een betaalautomaat voor zowel pinnen als chippen. Het geld staat 

sneller op uw rekening-courant, u hoeft niet te betalen voor het afstor-

ten van contact geld en het kost minder administratie. 

Op de Rekening Courant zijn de tarieven voor binnenlands  betalings-

verkeer van toepassing. Binnen het arrangement met SWS worden 

voor sportverenigingen de volgende gratis transacties geboden:

• 1.000 gratis incasso-opdrachten per jaar; 

• 10 gratis telebankierenopdrachten per maand; 

• 53 gratis elektronische rekeningafschriften per jaar;

• 52 keer gratis contant geld storten (klasse t/m € 3.000) per jaar.

Deze gratis transacties vertegenwoordigen een waarde van circa 

€ 250,- .

Rabo Internetbankieren

Bij de Rabobank kunt u ook telebankieren via internet. Met Rabo 

Internetbankieren kunt u snel, makkelijk en veilig 24 uur per dag 

uw bankzaken regelen.

De kenmerken

• Directe beschikbaarheid actuele saldo en mutaties;

• Realtime betalen en ontvangen;

•  Overboekingen tussen rekeningen binnen uw telebankier-

overeenkomst of betaalopdrachten naar derden[1];

• Rekeningafschriften af te drukken en elektronisch op te slaan;

•  Geagendeerde en periodieke opdrachten, waarmee u vooraf 

bepaalt wanneer de opdracht wordt uitgevoerd; opgeven, 

wijzigen of intrekken;

•  Terugkerende gegevens vast te leggen in een adresboek.

Het enige dat u nodig heeft is een Random Reader en u kunt 

meteen aan de slag met Rabo Internetbankieren 

(www.rabobank.nl).

1 Tot een maximum van € 50.000.

Rabo BedrijfsTeleRekening

De Rabo BedrijfsTeleRekening is een spaarrekening die een goed ren-

dement biedt voor tijdelijk spaargeld. Met Internetbankieren boekt u 

geld van uw Rekening Courant naar uw Rabo BedrijfsTeleRekening en 

net zo gemakkelijk ook weer terug. Uw opdracht wordt direct uitge-

voerd, zodat u altijd onmiddellijk over uw middelen kunt beschikken.

De kenmerken

•  Stortingen zonder vaste looptijden en opnames zijn mogelijk - 

direct en zonder kosten- tussen rekeningen die zijn opgenomen in 

de overeenkomst met Rabo Internetbankieren;

• Storten of opnemen aan de balie van uw Rabobank is niet mogelijk;

• Eén aantrekkelijk rentepercentage over het saldo tot € 1,5 miljoen;

•  Rentepercentage is variabel en kent een jaarlijkse rentevergoeding 

per 1 januari;

•  Na een boeking op de rekening wordt u geïnformeerd met een 

rekeningafschrift.

     
 Rabo Internetbankieren

 Bij de Rabobank kunt u ook telebankieren via internet. Met Rabo

 Internetbankieren kunt u snel, makkelijk en veilig 24 uur per dag

 uw bankzaken regelen.

 De kenmerken

 • Directe beschikbaarheid actuele saldo en mutaties;

 • Realtime betalen en ontvangen;

 • Overboekingen tussen rekeningen binnen uw telebankier-

    overeenkomst of betaalopdrachten naar derden[1];

 • Rekeningafschriften af te drukken en elektronisch op te slaan;

 • Geagendeerde en periodieke opdrachten, waarmee u vooraf

    bepaalt wanneer de opdracht wordt uitgevoerd; opgeven,

    wijzigen of intrekken;

 • Terugkerende gegevens vast te leggen in een adresboek.

 Het enige dat u nodig heeft is een Random Reader en u kunt

 meteen aan de slag met Rabo Internetbankieren

 (www.rabobank.nl).

 1 Tot een maximum van € 50.000.

Rabo BedrijfsSpaarRekening

De Rabo BedrijfsSpaarRekening is een spaarrekening die een goed ren-

dement biedt voor tijdelijk spaargeld. Met Internetbankieren boekt u

geld van uw Rekening Courant naar uw Rabo BedrijfsSpaarRekening en

net zo gemakkelijk ook weer terug. Uw opdracht wordt direct uitge-

voerd, zodat u altijd onmiddellijk over uw middelen kunt beschikken.

De kenmerken

• Stortingen zonder vaste looptijden en opnames zijn mogelijk 

-direct en zonder kosten- tussen rekeningen die zijn opgenomen in

 de overeenkomst met Rabo Internetbankieren;

• Storten of opnemen aan de balie van uw Rabobank is niet mogelijk;

• Eén aantrekkelijk rentepercentage over het saldo tot € 2,5 miljoen;

• Rentepercentage is variabel en kent een jaarlijkse rentevergoeding

 per 1 januari;

•  Na een boeking op de rekening wordt u geïnformeerd met een

 rekeningafschrift.



Nieuwsgierig wat de 
Rabobank u allemaal 
te bieden heeft? 

Disclaimer

Wij maken u erop attent dat deze informatie  (in juridische zin) 

geen aanbod of toezegging is. U kunt aan deze informatie of daarin 

weergegeven voorwaarden, prijsstellingen en bepalingen dus geen 

rechten jegens Rabobank ontlenen, ongeacht de daarin gebruikte 

bewoording. 

Overige diensten van de Rabobank

De Rabobank biedt naast de genoemde arrangementsonderdelen ook 

andere producten en diensten die voor sportverenigingen interessant 

kunnen zijn. Voorbeelden hiervan zijn:

• Verzekeringen 

• PC-leden

Verzekeringen

Juist omdat voorkomen niet altijd mogelijk is, biedt de Rabobank 

verenigingen de mogelijkheid zich te verzekeren tegen risico’s bij 

Interpolis. Zo kan het bestuur het clubhuis en kleedkamers verzekeren, 

maar ook opgeslagen sportmaterialen. Verder kunt u denken aan:

•  Aansprakelijkheidsverzekering: hiermee kunt u de aansprakelijkheid 

van de vereniging verzekeren, als ook de eventuele aansprakelijk-

heid van haar bestuursleden.

•  Collectieve ongevallenverzekering: deze verzekering dekt de kosten 

die voort kunnen komen uit een eventueel ongeval van één van uw 

vrijwilligers.

•  Rechtsbijstandverzekering: omdat ook een vereniging betrokken 

kan raken bij een juridisch geschil, kunt u zich hiermee verzekeren 

tegen de juridische kosten die dit met zich mee kan brengen. Als 

bestuur is het niet makkelijk de verschillende risico’s in te schatten 

doordat u rekening heeft te houden met de vereniging zelf, vrijwil-

ligers én leden. Reden genoeg om met de verzekeringsadviseur van 

de Rabobank hierover in gesprek te treden.

PC-leden

Voor de administratie binnen uw vereniging biedt de Rabobank als 

uitbreiding op het Verenigingspakket het product PC-leden. Dit is een 

praktisch computerprogramma dat de ledenadministratie, de  nan-

ciële administratie én het betalingsverkeer combineert. De kracht van 

het pakket? De contributie, boekhouding, mailings en het betalingsver-

keer koppelt u eenvoudig aan de ledenadministratie. Uw administratie 

wordt hierdoor ef ciënter, overzichtelijker en gemakkelijker. U bespaart 

tijd en professionaliseert uw administratie. 

Kijk voor een demonstratieversie op www.pcleden.nl.

Speciaal voor hockeyclubs:

Rabo Hockey Bonus

De Rabo Hockey Bonus is eigenlijk sponsoring in natura. Hoc-

keyverenigingen die hun bouwplannen of  kunstgrasvelden 

laten   nancieren bij de Rabobank, krijgen naar keuze twee goals, 

zes jeugdgoals, twee dug-outs, een elektronisch scorebord met 

afstandsbediening of een scan voor de multifunctionaliteit van 

uw clubhuis ter waarde van € 5.000. 

De Rabo Hockey Bonus is in nauwe samenwerking met de KNHB 

ontwikkeld en maakt onderdeel uit van het totale Rabobank-

sponsorbudget. De bonus is een groot succes, want inmiddels 

zijn al bijna 100 bonussen weggegeven. Neem contact op met 

uw eigen lokale Rabobank voor de voorwaarden.
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-   De borgstelling wordt jaarlijks lineair afgebouwd. De looptijd van de 

borgstelling bedraagt normaliter 15 jaar. Bij kunstgrasprojecten is 

meestal sprake van een looptijd van 8 à 12 jaar, afhankelijk van het 

soort veld en de bezetting. 

• Procedure;

-  De sportvereniging vraagt een borgstelling aan bij SWS;

-   SWS beoordeelt de plannen van de vereniging op praktische en 

 nanciële haalbaarheid (eventueel na een sporttechnisch advies 

door ISA Sport). Bij een positief oordeel wordt een borgstelling ver-

strekt;

-   Op basis van de te verkrijgen borgstelling, dient de sportvereniging 

een  nancieringsaanvraag in bij de lokale Rabobank

Naast de lening waarop de borgstelling van SWS van toepassing is, 

kunnen verenigingen zelfstandig bij de Rabobank een aanvullende 

 nanciering afsluiten. Ook is er de mogelijkheid een kredietfaciliteit aan 

te vragen, bijvoorbeeld voor het werkkapitaal. Een eventuele aanvul-

lende lening en/of kredietfaciliteit valt in dat geval buiten het arrange-

ment met SWS.

2. Rabo Verenigingspakket

Het Rabo Verenigingspakket is een compleet pakket voor de bank-

zaken voor uw vereniging. Het pakket biedt  gemak en overzicht. Het 

basispakket bevat een zakelijke Rekening Courant, een Rabo Europas 

waarmee u kunt pinnen en chippen,  Rabo Internetbankieren en een 

spaarrekening, de BedrijfsTeleRekening.. Daarnaast kunt u kiezen voor 

een betaalautomaat voor zowel pinnen als chippen. Het geld staat 

sneller op uw rekening-courant, u hoeft niet te betalen voor het afstor-

ten van contact geld en het kost minder administratie. 

Op de Rekening Courant zijn de tarieven voor binnenlands  betalings-

verkeer van toepassing. Binnen het arrangement met SWS worden 

voor sportverenigingen de volgende gratis transacties geboden:

• 1.000 gratis incasso-opdrachten per jaar; 

• 10 gratis telebankierenopdrachten per maand; 

• 53 gratis elektronische rekeningafschriften per jaar;

• 52 keer gratis contant geld storten (klasse t/m € 3.000) per jaar.

Deze gratis transacties vertegenwoordigen een waarde van circa 

€ 250,- .

Rabo Internetbankieren

Bij de Rabobank kunt u ook telebankieren via internet. Met Rabo 

Internetbankieren kunt u snel, makkelijk en veilig 24 uur per dag 

uw bankzaken regelen.

De kenmerken

• Directe beschikbaarheid actuele saldo en mutaties;

• Realtime betalen en ontvangen;

•  Overboekingen tussen rekeningen binnen uw telebankier-

overeenkomst of betaalopdrachten naar derden[1];

• Rekeningafschriften af te drukken en elektronisch op te slaan;

•  Geagendeerde en periodieke opdrachten, waarmee u vooraf 

bepaalt wanneer de opdracht wordt uitgevoerd; opgeven, 

wijzigen of intrekken;

•  Terugkerende gegevens vast te leggen in een adresboek.

Het enige dat u nodig heeft is een Random Reader en u kunt 

meteen aan de slag met Rabo Internetbankieren 

(www.rabobank.nl).

1 Tot een maximum van € 50.000.

Rabo BedrijfsTeleRekening

De Rabo BedrijfsTeleRekening is een spaarrekening die een goed ren-

dement biedt voor tijdelijk spaargeld. Met Internetbankieren boekt u 

geld van uw Rekening Courant naar uw Rabo BedrijfsTeleRekening en 

net zo gemakkelijk ook weer terug. Uw opdracht wordt direct uitge-

voerd, zodat u altijd onmiddellijk over uw middelen kunt beschikken.

De kenmerken

•  Stortingen zonder vaste looptijden en opnames zijn mogelijk - 

direct en zonder kosten- tussen rekeningen die zijn opgenomen in 

de overeenkomst met Rabo Internetbankieren;

• Storten of opnemen aan de balie van uw Rabobank is niet mogelijk;

• Eén aantrekkelijk rentepercentage over het saldo tot € 1,5 miljoen;

•  Rentepercentage is variabel en kent een jaarlijkse rentevergoeding 

per 1 januari;

•  Na een boeking op de rekening wordt u geïnformeerd met een 

rekeningafschrift.

Overige diensten van de Rabobank

De Rabobank biedt naast de genoemde arrangementsonderdelen ook

andere producten en diensten die voor sportverenigingen interessant

kunnen zijn. Voorbeeld hiervan is verzekeringen.

Verzekeringen

Juist omdat voorkomen niet altijd mogelijk is, biedt de Rabobank

verenigingen de mogelijkheid zich te verzekeren tegen risico’s bij

Interpolis. Zo kan het bestuur het clubhuis en kleedkamers verzekeren,

maar ook opgeslagen sportmaterialen. Verder kunt u denken aan:

• Aansprakelijkheidsverzekering: hiermee kunt u de aansprakelijkheid 

van de vereniging verzekeren, als ook de eventuele aansprakelijkheid 

van haar bestuursleden.

• Collectieve ongevallenverzekering: deze verzekering dekt de kosten 

die voort kunnen komen uit een eventueel ongeval van één van uw 

vrijwilligers.

• Rechtsbijstandverzekering: omdat ook een vereniging betrokken kan 

raken bij een juridisch geschil, kunt u zich hiermee verzekeren tegen 

de juridische kosten die dit met zich mee kan brengen. Als bestuur is 

het niet makkelijk de verschillende risico’s in te schatten doordat u 

 rekening heeft te houden met de vereniging zelf, vrijwilligers én 

leden. Reden genoeg om met de verzekeringsadviseur van de 

 Rabobank hierover in gesprek te treden.

 Speciaal voor hockeyclubs:

 Rabo Hockey Bonus

 De Rabo Hockey Bonus is eigenlijk sponsoring in natura. Hoc-

keyverenigingen die hun bouwplannen of kunstgrasvelden 

 laten financieren bij de Rabobank, krijgen naar keuze twee goals, 

zes jeugdgoals, twee dug-outs, een elektronisch scorebord met 

afstandsbediening of een scan voor de multifunctionaliteit van 

uw clubhuis ter waarde van € 5.000.

 De Rabo Hockey Bonus is in nauwe samenwerking met de KNHB 

ontwikkeld en maakt onderdeel uit van het totale Rabobank-

sponsorbudget. De bonus is een groot succes, want inmiddels 

zijn al bijna 100 bonussen weggegeven. Neem contact op met 

uw eigen lokale Rabobank voor de voorwaarden.

Disclaimer
Wij maken u erop attent dat deze informatie (in juridische zin)

geen aanbod of toezegging is. U kunt aan deze informatie of daarin 

weergegeven voorwaarden, prijsstellingen en bepalingen dus geen 

rechten jegens Rabobank ontlenen, ongeacht de daarin gebruikte 

bewoording.
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Nieuwsgierig wat de
Rabobank u allemaal
te bieden heeft?


