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Aan de Baptisten Gemeenten.

Onderwerp: Overdracht financieringen/opheffen UBS.
Stadskanaal, 19 februari 2015.

Geachte relatie,

In het kader van de doorontwikkeling van de Unie heeft het bestuur van de UBS desgevraagd een
visie ontwikkeld. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat het nu de tijd is om de leningen te
herfinancieren.
Ook heeft het bestuur van de UBS besloten om de UBS op termijn op te heffen. De Unie heeft in een
gesprek onlangs ingestemd met deze visie en met opheffing op termijn..
We zijn blij dat we er in geslaagd zijn om de bestaande leningen in principe onder te brengen bij de
Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG) die voor dezelfde en zelfs gunstiger voorwaarden deze taak kan
overnemen. Zo is de rente voor de komende 5 jaren vastgesteld op 3%, waarmee voor vele gemeenten
een wens wordt vervuld om over langere tijd zekerheid te hebben.
Het opheffen van het Pensioenfonds (PIF) is het belangrijkste achterliggend motief voor dit besluit. Er
is daardoor geen langlopend geld meer beschikbaar voor de UBS terwijl er wel langlopende
verplichtingen zijn aangegaan. Er is alleen (voldoende) kort spaargeld beschikbaar. Bovendien zal bij
voortzetting van de UBS de noodzakelijke professionalisering niet betaalbaar zijn. Voor een verdere
motivering verwijzen we naar een bijlage bij deze brief.
Graag maken we u erop attent dat er voor u geen kosten zijn verbonden aan deze operatie.
We zullen met u in een persoonlijk gesprek samen met een vertegenwoordiger van de SKG
de werkwijze en de afhandeling van de leningen bespreken.
De planning is zo dat we in de loop van dit jaar de eerste gesprekken zullen hebben en dat we een
aantal jaren nodig zijn om de leningen over te zetten.
We zullen binnenkort telefonisch contact met u opnemen over deze brief.

Met hartelijke groeten, namens de Bouwstichting,
Wim Hofman
Secretaris-administrateur.

Bijlagen:
- Verklaring van de UBS en motief voor opheffen dd 27-1-2015.
- Maatregelen en gevolgen herfinanciering/afbouwen UBS.
Noot:
-

Deze brief is verzonden naar alle relaties van de UBS. Binnenkort worden de
gegevens op de website van de Unie gepubliceerd.

