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Financiële ondersteuning is nu
heel welkom
Velen weten intussen dat de start van Savita niet
verlopen is, zoals aanvankelijk gepland was.
Het was immers aanvankelijk de bedoeling dat
Savita al in november van start zou gaan en dat er
dus ook al vanaf november inkomsten zouden zijn.
Groot was dus de verrassing toen we in oktober van
de gemeente Winterberg te horen kregen dat er
allerlei technische installaties, in het bijzonder met
betrekking tot de brandveiligheid niet meer
beantwoordden aan de eisen van deze tijd en dat
Savita pas een exploitatie-vergunning zou krijgen,
als aan deze eisen zou zijn voldaan.
Om duidelijkheid te krijgen wat er wettelijk allemaal
moest gebeuren hebben we toen een gespecialiseerd
bedrijf in de hand genomen en hebben hen gevraagd
om aan te geven welke werkzaamheden er verplicht
moesten uitgevoerd worden om de nodige vergun-
ning te verkrijgen. Achteraf gezien blijkt het rapport
zeer onvolledig en ondoorzichtig te zijn en waren de
verplichte werkzaamheden veel groter dan in het
rapport vermeld was.
We zijn nu ruim een half jaar verder en de realiteit is
dat we bijna iedere maand weer erg aan het
schrikken gebracht zijn, omdat we plots te horen
kregen dat er weer eens 10 gewone deuren
vervangen moesten worden door stalen branddeuren,
of dat alle slaapkamers naast een geluidsalarm nu
ook een rookmelder moesten krijgen of dat de
elektra-kasten verouderd waren of dat …..
Open gaan in november zat er dus niet in. En dat had
stevige gevolgen voor onze financiële positie:
immers gedurende het afgelopen half jaar waren er
alleen maar uitgaven en geen inkomsten. De
financiële buffer die er in november was en die ons
moest toelaten om het eerste werkjaar zonder al te
veel stress te overbruggen is grotendeels weg.

Er moeten nu snel voldoende inkomsten komen om
zowel de maandelijkse vaste kosten (verblijf en
voeding vrijwilligers, energie, verzekering, betaling
aan financiers) als de niet vaste kosten (allerlei
werkzaamheden aan de gebouwen, aankoop van
meubilair, inrichting ruimtes) te kunnen betalen.
Om die onkosten te kunnen betalen en om de verdere
ontwikkeling van Savita mogelijk te maken wil ik
graag het vroeger succesvol opgerichte Savita-Fonds
weer nieuw leven inblazen.
Via het Savita-Fonds vragen we aan mensen die
Savita goed gezind zijn om (een gedeelte van) hun
spaargeld ter beschikking te stellen van het Savita-
project en op die manier Savita te steunen.
Het Fonds werkt ongeveer zoals een gewone bank:

 je krijgt rente, momenteel vastgesteld op 3 %
 je krijgt ieder kwartaal een rekening-

overzicht, dit is een overzicht van het bedrag
dat Savita aan jou verschuldigd is

 je kan op ieder ogenblik jouw geleende geld
terugvragen

Mensen die over weinig geld beschikken kunnen
eventueel via een permanente bankopdracht
maandelijks een klein bedrag overmaken.                .

Na de succesvolle Openingsweek en met het einde
van de grote werkzaamheden in zicht is dit een
belangrijke en ook verantwoorde stap om de
toekomst van Savita zeker te stellen.



.

Het Savita-fonds
Doe mee.
Via het Savita-fonds wordt aan iedereen de
gelegenheid gegeven om – naar eigen vermogen –
bij te dragen aan een stevige financiële basis van
Savita.
Ook als je een laag inkomen of bescheiden financiële
middelen hebt is het Savita-fonds een mogelijkheid
om financieel te steunen en dit zonder dat je geld
moet uitgeven. Via het Savita-fonds blijf je namelijk
baas over je eigen geld. Je geeft je geld immers niet
weg, maar je leent het uit.
Hoe het allemaal werkt wordt verder in deze
Nieuwsbrief gedetailleerd uiteengezet.

Het Savita-fonds
De meest gestelde gestelde vragen
Doel van het Savita-fonds?
Doel van het Savita-fonds is om iedereen de
gelegenheid te geven mee te helpen om Savita op
financieel vlak te ondersteunen.

Hoe wordt het Savita-fonds gevoed?
Het Savita-fonds wordt opgebouwd uit de tegoeden
van mensen, die geld geleend hebben aan het Savita-
fonds. Omdat er voor die lening ook rente wordt
betaald aan de geldverstrekkers kunnen we – gezien
vanuit de hoek van de geldverstrekkers – spreken
van een Savita-spaarrekening en bestaat het Savita-
fonds uit het saldo van alle Savita-spaarrekeningen.

Hoe zit het juridisch in elkaar?
Het openen van een Savita-spaarrekening is juridisch
te beschouwen als een lening van onbepaalde duur,
die op ieder ogenblik verhoogd, verlaagd of
opgezegd kan worden. Het geleend bedrag is
wisselend en het afsluiten van de leningover-
eenkomst gebeurt eenmalig door het invullen  van
het inschrijfformulier.

Wat gebeurt er als ik mijn geld terug wil?
Iedereen kan op ieder moment zijn geld terugkrijgen.
Om terugbetaling mogelijk te maken streven we
daarom naar een zekere overfinanciering, zodanig
dat er altijd een buffer is om die terugbetaling
mogelijk maakt. Met mensen die een hoog bedrag
(meer dan 10.000 €) ter beschikking stellen, zullen
we afzonderlijke terugbetalingsafspraken maken.
Terugbetaling geschiedt onmiddellijk na een simpel
verzoek per email.

Wat is de procedure om een rekening te openen?
Is beschreven op het inschrijfformulier.

Het Savita-fonds
Algemene leenvoorwaarden
Artikel 1 - Omschrijving termen
In deze 'Algemene leenvoorwaarden' wordt verstaan
onder:
1. de begunstigde: Stichting Natuurlijk Leven en

Genezen, op wie de geldverstrekker of
rekeninghouder een vordering heeft uit hoofde
van deze leningovereenkomst

2. geldverstrekker of rekeninghouder: is degene die
geld uitleent aan de begunstigde volgens deze
'Algemene leenvoorwaarden'

Artikel 2 - Doel en bestemming van de lening
Doel is om het Savita-project financieel te
ondersteunen, in het bijzonder met betrekking tot het
eerste werkingsjaar, lopend vanaf 1 mei 2014 tot eind
april 2015.

Artikel 3- Spaarrekeningsvorm
Iedere eerste geldverstrekking gebeurt in de vorm
van het openen van een spaarrekening bij de
begunstigde. Iedere volgende geldverstrekking of
terugbetaling gebeurt in de vorm van een
bijschrijving bij of een afschrijving van de
spaarrekening. Tot het moment van ontvangen van
dit rekeningafschrift geldt het afschrift van de eigen
bank als bewijs van betaling.

Artikel 4 - Overmaken geld
De geldverstrekker schrijft het te lenen bedrag over
op de bankrekening van Stichting Natuurlijk Leven
en Genezen, In der Burbecke 15, te 59955
Winterberg-Niedersfeld (Duitsland) met vermelding
van  ‘Savita-fonds’.
IBAN: NL30 INGB 0007 8282 53
BIC: INGBNL2A
De begunstigde boekt de geleende bedragen terug
door overschrijving op de tegenrekening. Dit is het
bankrekeningnummer dat door de geldverstrekker in
het Inschrijfformulier is opgegeven.

Artikel 5 - Rentepercentage
De geldverstrekker zal over het geleende bedrag een
rente ontvangen. Het rentepercentage ligt voor een
heel jaar vast en wordt ieder jaar omstreeks 15
november vastgesteld voor het daarop volgende jaar.
Bij eventuele wijziging van het rentepercentage
wordt de geldverstrekker in begin december hiervan
op de hoogte gebracht.
Het rentepercentage is voor het jaar 2014 vastgesteld
op 3 %.

Artikel 6 - Renteberekening
De rente wordt per volle maand berekend. Dit
betekent dat voor de berekening van de rente iedere
bijschrijving op de spaarrekening wordt berekend
vanaf de eerste dag van de maand volgend op de



bijschrijving en dat voor iedere afschrijving van de
spaarrekening de rente loopt tot de laatste dag van de
maand, voorafgaand aan de afschrijving..

Artikel 7 - Rentebijschrijving
De begunstigde zal vier maal per jaar de
verschuldigde rente bijschrijven op de spaarrekening
van de geldverstrekker. De rentebijschrijvingen
gebeuren ieder jaar op 31 maart, 30 juni, 30
september en 31 december.
Bij opzegging van de rekening wordt de
verschuldigde rente meteen verrekend.

Artikel 8 - Rekeningafschriften
De geldverstrekker ontvangt na ieder kwartaal een
rekeningafschrift. Hierin is het bedrag (totale leen-
bedrag + rente) vermeld dat de geldverstrekker te
goed heeft  van de begunstigde.

Artikel 9 - Duur van de lening.
Het saldo van de rekening kan op ieder ogenblik
geheel of gedeeltelijk, door de geldverstrekker
opgevraagd worden.
Indien het saldo niet wordt teruggevraagd eindigt de
lening in principe na vijf jaar (dit is 5 jaar na
ondertekening van deze leningovereenkomst) en
wordt de lening met de verschuldigde rente aan de
geldverstrekker terugbetaald.

Artikel 10 - Opening spaarrekening
Om een spaarrekening te openen moet de
geldverstrekker  het 'Savita-Fonds - Inschrijffor-
mulier' invullen en het per email/post terugsturen
naar de begunstigde. De begunstigde stuurt naar de
geldverstrekker een bericht van ontvangst, samen
met een verklaring deze 'Algemene
leenvoorwaarden' strikt te zullen volgen. Pas na deze
administratieve handelingen kan door de
geldverstrekker geld worden overgemaakt.

Artikel 11 - Financieel toezicht
Een nog te vormen commissie, bestaande uit
minstens drie personen met aanzien, zal toezicht
houden op een correcte financiële gang van zaken.
Bij eventuele geschillen tussen leningverstrekker en
begunstigde zal de financiële commissie optreden als
geschillencommissie.

Artikel 12 - Wijzigingen en aanvullingen
De begunstigde is bevoegd om wijzigingen en
aanvullingen aan te brengen aan deze 'Algemene
leenvoorwaarden'. Van alle eventuele wijzigingen
wordt de geldverstrekker schriftelijk op de hoogte
gebracht en dit minstens één maand voorafgaand aan
de datum, waarop de wijziging een aanvang neemt.

Het Savita-fonds
De vijf te volgen stappen
1. Maak op uw computer een kopie van dit

formulier.
2. Vul het formulier in en stuur het als bijlage bij een

email naar centrumsavita@gmail.com .
3. Zodra de email ontvangen is zendt Centrum

Savita u een bericht dat we uw inschrijfformulier
ontvangen hebben, samen met een verklaring
dat Centrum Savita/de begunstigde zich zal
houden aan de Algemene leenvoorwaarden.

4. Vanaf nu kunt u geld overmaken op de rekening
van de begunstigde.

5. Na iedere storting krijgt u van de begunstigde een
bevestiging van de ontvangen som.  Het eigen
bankafschrift geldt hierbij als bewijs van betaling.
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