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Belangrijkste informatie over de belegging 

 

Certificaten in Coöperatie Grand Slam U.A 
van Coöperatie Grand Slam U.A. 

 

 
Dit document is opgesteld op 18 januari 2023 

 
Dit document helpt u de risico’s, de kosten, en het rendement van de belegging beter te 

begrijpen. 

 
Let op! Dit document en deze aanbieding zijn niet door de AFM getoetst. 

 
Wat wordt er aangeboden en door wie? 

 
De Certificaten op naam worden aangeboden door Coöperatie Grand Slam U.A. (hierna: 

de ‘Coöperatie’). De aanbieder is tevens de uitgevende instelling van de Certificaten op 

naam.  

 
De uitgevende instelling is opgericht om de tenniscarrière van Sidané 

Pontjodikromo (‘Sidané’) te financieren. De Coöperatie heeft met Sidané afspraken gemaakt. 

De Coöperatie zal in principe over een periode van maximaal 3 jaar aan Sidané geld 

verstrekken dat nodig is om de kosten van zijn tenniscarrière te dekken. De beoogde 

ingangsdatum van de financiering van de Coöperatie aan Sidané is 31 januari 2023.  

 

De door Sidané verdiende tennisgerelateerde inkomsten (zoals bijvoorbeeld prijzengeld, 

startgeld en sponsorgeld, alles netto na belasting) vloeien in ruil daarvoor terug naar de 

Coöperatie zolang de Coöperatie uitbetalingen doet aan Sidané, tot een omvang van de 

oorspronkelijke financiering. Van het tennisgerelateerde inkomen daarboven zal vervolgens 

10% afgedragen worden aan de Coöperatie (de ‘Winstparticipatie’). Op het moment dat de 

Coöperatie Sidané niet langer financiert, is Sidané alleen gehouden om (een deel van) de 

tennisgerelateerde inkomsten aan de Coöperatie af te dragen voor zover deze inkomsten zijn 

tennisgerelateerde kosten en levensonderhoud in dat jaar te boven gaan.  

 

Indien Sidané zijn doelstellingen voor een bepaalde plaats op de wereldranglijst op het eind 

van jaar 1 en/of jaar 2 niet behaalt, stopt de financiering vanaf dat moment. De looptijd van 

de financieringsovereenkomst van de Coöperatie met Sidané zal bij een verstrekkingsduur van 

1 jaar, 2 jaar of 3 jaar respectievelijk 5 jaar, 10 jaar of 15 jaar bedragen. 

 

De Coöperatie zal de ontvangen Winstparticipatie uitkeren aan de certificaathouders. Bij 

tegenvallende prestaties van Sidané zal er geen Winstparticipatie ontvangen worden door de 

Coöperatie en zullen certificaathouders in de Coöperatie minder terug krijgen dan hun inleg of 

zelfs de gehele inleg verliezen. Indien Sidané erin slaagt door te breken tot de top, kunnen 

investeerders een mooi rendement maken op hun investering. 

 
De website van de aanbieder is https://www.sidanepontjodikromo.com/cooperatiegrandslam 

http://www.sidanepontjodikromo.com/cooperatiegrandslam
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Wat zijn de belangrijkste risico’s voor u als belegger? 

 
Over het algemeen geldt hoe hoger het aangeboden of verwachte rendement, hoe hoger het 

risico. Het aangeboden of verwachte rendement op de Certificaten op naam is afhankelijk van 

de winst die de Coöperatie maakt. De kans bestaat dat de winst lager is dan verwacht of dat 

er zelfs sprake is van verlies, waardoor u mogelijk minder rendement krijgt uitgekeerd of zelfs 

uw hele inleg of een deel daarvan verliest.  

 

De belangrijkste redenen waardoor de Coöperatie mogelijk niet in staat is het aangeboden of 

verwachte rendement of zelfs uw inleg uit te keren, zijn: 

 
- Sidané verdient onvoldoende prijzengeld om de door de Coöperatie verstrekte 

financiering terug te betalen of hij verdient onvoldoende om de Winstparticipatie af te 

dragen aan de Coöperatie; 

- Sidané raakt tijdelijk geblesseerd waardoor hij een periode geen prijzengeld of andere 

tennisgerelateerde inkomsten kan verdienen; 

- Sidané raakt permanent geblesseerd waardoor hij niet meer in staat is prijzengeld of 

andere tennisgerelateerde inkomsten te verdienen; 

- Sidané behaalt de aan hem opgelegde doelstellingen niet; 

- Sidané besluit om te stoppen met zijn professionele tenniscarrière; 

- De financiering blijkt onvoldoende te zijn om de randvoorwaarden mee te bekostigen, 

waardoor het Sidané niet lukt om door te breken tot de internationale tennistop. 

 
De Certificaten op naam in de Coöperatie zijn na 3 jaar verhandelbaar op het platform Bondex 

met inachtneming van het bepaalde in de statuten van de Coöperatie, die openbaar inzichtelijk 

zijn. Desondanks is er een grote kans dat er op een bepaald moment geen koper is voor uw 

certificaat als u tussentijds van uw belegging af wilt. U loopt daarmee het risico dat u niet op 

het door u gewenste moment uw geld terug kan krijgen en uw belegging langer aan moet 

houden of uw certificaat voor een lagere prijs moet verkopen. 

 
Er bestaan ook andere belangrijke risico’s. Meer informatie over deze risico’s vindt u in 

dit document onder het kopje “Nadere informatie over de risico’s” op pagina 4-5. 

 

 
Wat is de doelgroep van deze belegging? 

 
De Certificaten op naam worden hoofdzakelijk aangeboden aan leden van de Coöperatie (zijnde 

tennisliefhebbers, fans van Sidané, individuele en zakelijke beleggers), maar ook niet-leden 

kunnen investeren. 

 

De Certificaten op naam zijn geschikt voor beleggers die geloof hebben in de kansen van 

Sidané en bereid zijn voor de langere termijn te investeren in de tenniscarrière van Sidané, 

zich bewust zijn van de beleggingsrisico’s en accepteren dat er een grote kans is dat ze hun 

inleg deels of geheel niet zullen terugkrijgen en pas rendement maken indien Sidané er in 

slaagt om door te breken tot de internationale tennistop. 

 

De Certificaten op naam zijn niet geschikt voor beleggers die zich het niet kunnen 

veroorloven hun gehele inleg te verliezen of het geïnvesteerde geld deels of geheel binnen 

10 jaar mogelijk nodig hebben. 
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Wat voor belegging is dit? 

 
U belegt in een Certificaat op naam in de coöperatie Grand Slam U.A. 

 
De nominale waarde van de certificaten is één euro. 

De intrinsieke waarde van de certificaten is tien euro. De prijs van de certificaten is tien 

euro. 

 

Deelname is mogelijk vanaf 2.000 euro ofwel 200 certificaten. De Coöperatie kan nadere 
voorwaarden stellen voor deelname vanaf een bepaald aantal certificaten. Indien van 
toepassing, zal de Coöperatie de nadere voorwaarden vooraf communiceren via het platform 
waarop de Certificaten op naam worden aangeboden. Meer informatie over het platform vindt 

u onder het kopje “Nadere informatie over de aanbieding en inschrijving” op pagina 7. 

 

De uitgifte van de certificaten zal plaatsvinden vanaf 11 januari 2023. 

 

De looptijd van de certificaten is maximaal 15 jaar. 

 
Het verwachte rendement per jaar is afhankelijk van de tennisprestaties van Sidané. Indien 

hij er niet in slaagt om na ca. 3 jaar de wereldwijde top 200 te bereiken zal het verwachte 

rendement negatief zijn. Indien dit wel lukt dan zal naar verwachting het rendement positief 

zijn. Meer informatie over het rendement vindt u in dit document onder het kopje “Nadere 

informatie over het rendement” op pagina 6.  

 

 
Wat zijn de kosten voor u als belegger? 

 
Over uw inleg betaalt u 1% emissiekosten ten behoeve van het platform waar de certificaten 

kunnen worden gekocht. 

 
Bij verkoop van uw certificaat betaalt u 0.5% kosten ten behoeve van het platform.  

 

 
Waar wordt uw inleg voor gebruikt? 

 
Van elke euro van uw inleg wordt 0,05 euro gebruikt om administratie- en oprichtingskosten 

af te dekken. 0,95 euro wordt geïnvesteerd in het financieren van de tenniscarrière van 

Sidané. 

 
Uw inleg behoort tot het vermogen van de Coöperatie. 

Meer informatie over het gebruik van de inleg kunt u vinden onder het kopje “Nadere 

informatie over de besteding van de opbrengst” op pagina 5. 
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Nadere informatie over de belegging 

 
In dit onderdeel van het document vindt u nadere informatie over de aanbieding en de 

aanbieder. Hiermee krijgt u meer inzicht in de specifieke risico’s, de kosten, en het 

rendement van de aanbieding. 

 
Let op! Dit document en deze aanbieding zijn niet door de AFM getoetst. 

 
Nadere informatie over de aanbieder 

 
De aanbieder is tevens de uitgevende instelling van de Certificaten op naam. 

 
De uitgevende instelling is de Coöperatie, opgericht op 13 september 2022 en 

gevestigd in Amsterdam onder het KvK-nummer 87552582. Het adres van de uitgevende 

instelling is Hoogoorddreef 15, Amsterdam.  

 

De website van de uitgevende instelling is: 

https://www.sidanepontjodikromo.com/cooperatiegrandslam. 

 
Contactpersoon: Arend Jan Velsink info@cooperatiegrandslam.nl . 
 

De uitgevende instelling wordt bestuurd door A.J.T.Velsink, B.D.L.van Beusekom, 

K.J.Bagijn. 

 

Dit zijn de belangrijkste activiteiten van de uitgevende instelling:  

 

Het investeren in de professionele tenniscarrière van Sidané, door het verstrekken van 

een financiering aan Sidané. 
 

 

 
Nadere informatie over de risico’s 

 
Algemeen: er bestaat een reëel risico dat Sidané nooit de internationale top haalt, omdat 

de weg daar naartoe lang is – en moeilijk. Pas als Sidané in de buurt van de internationale 

top komt, zal hij (relevant) prijzengeld en tennisgerelateerde inkomsten gaan verdienen. 

Indien Sidané nooit in de buurt van de internationale top komt, en dus ook geen 

(relevant) prijzengeld zal winnen of andere tennisgerelateerde inkomsten verdienen, zal 

de reeds aan Sidané verstrekte financiering niet worden afgelost, waardoor het 

rendement op uw investering negatief zal zijn en de inleg deels of geheel verloren kan 

gaan. 

 

Continuïteit: er is sprake van een risico door de grote afhankelijkheid van één persoon. 

Indien Sidané om welke reden dan ook niet meer verder wil of kan als professioneel 

tennisser is er geen andere bron van inkomsten voor de Coöperatie Grand Slam en zal 

de reeds aan Sidané verstrekte financiering niet worden afgelost waardoor het 

rendement op uw investering negatief kan worden en de inleg deels of geheel verloren 

kan gaan. 

 

Pandemieën of oorlogen: het risico bestaat dat internationaal professioneel tennis 

onmogelijk of moeilijk wordt als gevolg van Pandemieën of oorlogen. Dit betekent dat 

Sidané niet of minder in staat is om geld te verdienen als professionele tennisser 

waardoor hij de door de Coöperatie Grand Slam verstrekte financiering niet of niet geheel 

kan terugbetalen of alleen kan terugbetalen zonder winstdeling, waardoor het rendement 

op uw investering negatief kan worden en de inleg deels of geheel verloren kan gaan. 

 
Onverwachte hoge inflatie: het risico bestaat dat een sterke stijging van de kosten ertoe 

http://www.sidanepontjodikromo.com/cooperatiegrandslam
mailto:info@cooperatiegrandslam.nl


5 
 

kan leiden dat de kosten die Sidané moet maken om een goede kans te maken om door 

te breken tot de internationale tennistop, aanzienlijk groter zijn dan verwacht. Hierdoor 

zal Sidané een kortere periode over financiering beschikken en daarmee zal de kans dat 

Sidané doorbreekt kleiner wordt. Een kleinere kans op doorbreken tot de internationale 

tennistop resulteert in een kleinere kans op het terugbetalen van de door de Coöperatie 

Grand Slam verstrekte financiering. Hierdoor kan het rendement op uw investering 

negatief worden en de inleg kan zelfs deels of geheel verloren gaan. 

 

Financieringsrisico: er is sprake van een financieringsrisico als de minimale opbrengst 

van de uitgifte kleiner is dan de in het totaal benodigde opbrengst. De minimale 

opbrengst moet ten minste voldoende moet zijn voor de financiering van Sidané voor 

het eerste jaar. Indien Sidané zijn doelstelling haalt aan het einde van het eerste jaar en 

aan het einde van het tweede jaar maar de Coöperatie slaagt er niet in om met een 

nieuwe uitgifte voldoende kapitaal op te halen zal de Coöperatie minder of geen 

financiering kunnen verstrekken aan Sidané. Hierdoor zal de kans dat Sidané in staat zal 

zijn om de financiering terug te betalen afnemen. Hierdoor kan het rendement op uw 

investering negatief worden en de inleg kan zelfs deels of geheel verloren gaan.  

 

Vervroegde aflossing: er is sprake van het risico op vervroegde aflossing omdat er 

doelstellingen zijn overeengekomen met Sidané waaraan voldaan moet worden in jaar 1 

en in jaar 2. Bij het niet halen van deze doelstellingen wordt de financiering stopgezet 

en zal het kapitaal van de Coöperatie dat nog niet is uitgekeerd aan Sidané aan de 

certificaathouders als agio kunnen worden teruggestort. Dit betekent voor u als belegger 

dat indien Sidané zijn doelstellingen niet haalt, het door u geïnvesteerde bedrag eerder 

wordt terugbetaald. Over dat bedrag zal geen rendement meer kunnen worden behaald.  

 

 

 
Nadere informatie over de besteding van de opbrengst 

 
De totale opbrengst van de aanbieding bedraagt 345.000 euro. Dit bedrag kan ook lager 

zijn als niet op alle certificaten wordt ingeschreven. De minimale opbrengst is 25.000 

euro, zodat de financiering aan Sidané voor het eerste kwartaal gedekt is. De 

doelstelling is dat vóór 1 mei 2023 in totaal 115.000 euro is gestort om de financiering 

aan Sidané voor het eerste jaar gedekt te hebben. Indien deze doelstelling niet bereikt 

wordt zal de omvang van de financiering aan Sidané verlaagd worden. 

  

Indien voor de beoogde ingangsdatum van de financiering van de Coöperatie aan Sidané 

de opbrengst van de aanbieding minder bedraagt dan 345.000 euro, zal de Coöperatie 

aan het einde van jaar 1 en van jaar 2 bij het behalen van de afgesproken doelstellingen 

certificaten uitgeven om de financiering aan Sidané voor het volgende jaar mogelijk te 

maken.  

 
De opbrengst wordt gebruikt voor het verstrekken van financiering aan Sidané. Van de 

opbrengst wordt naar verwachting niet meer dan ongeveer 3.000 euro per jaar gebruikt 

voor kosten, zoals financiële verslaglegging en de belastingaangifte en niet meer dan 

15.000 euro eenmalig ter dekking van de oprichtingskosten van de Coöperatie. 

 
De minimale opbrengst is voldoende voor de financiering van Sidané voor ten minste 1 
jaar. Indien Sidané zijn doelstelling haalt aan het einde van het eerste jaar en aan het 
einde van het tweede jaar, maar de Coöperatie slaagt er niet in om met een nieuwe 
uitgifte voldoende kapitaal op te halen, zal de Coöperatie minder of geen financiering 
kunnen verstrekken aan Sidané. Indien het verstrekken van de financiering hierdoor 

eerder stopt, betekent dit dat dit gevolgen heeft voor de looptijd van de 
financieringsovereenkomst van de Coöperatie met Sidané. Deze looptijd zal bij een 

verstrekkingsduur van 1 jaar, 2 jaar of 3 jaar respectievelijk 5 jaar, 10 jaar of 15 jaar 
bedragen. 
 
De uitgevende instelling heeft naast bovengenoemde kosten geen andere kosten. 
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Nadere informatie over het rendement 

 
Het rendement wordt uitgekeerd in de vorm van dividend. 

 
Het verwachte rendement is zeer onzeker en zal naar verwachting alleen positief zijn 

indien Sidané erin slaagt om door te breken tot de internationale tennistop. Het rendement 

hangt af van het prijzengeld en overige tennisgerelateerde inkomen dat verdient wordt 

door Sidané. Om een inschatting te maken van het mogelijke rendement zijn 6 scenario’s 

doorgerekend met per scenario een verschillende verloop van de tenniscarrière van 

Sidané met bijbehorende inschatting van opbrengsten uit prijzengeld. In tabel 1 staat een 

beschrijving van elk scenario. In tabel 2 staat per scenario weergegeven wat de mogelijke 

opbrengsten over de gehele investeringsperiode zijn. Te zien valt dat in scenario 0 tot en 

2 het rendement op uw investering negatief zal zijn en de inleg deels of geheel verloren 

gaat. In scenario 3 tot en met 5 is het rendement over de gehele looptijd positief. 

 
De belegger ontvangt alleen dividend indien Sidané méér prijzengeld en overig 

tennisgerelateerde inkomen verdient dan het bedrag dat de Coöperatie ter 

financiering aan Sidané verstrekt heeft. 

 
Tabel 1: beschrijving prijzengeldscenario’s 
 

 
 
Tabel 2: verwachte opbrengst investering per scenario 

 

 
 

Na vaststelling van de jaarrekening van de Coöperatie wordt een eventuele winst 

uitgekeerd evenredig met het aantal certificaten dat een certificaathouder bezit. Ook 

wordt dan het reeds door Sidané afgeloste bedrag aan de certificaathouders als agio 

teruggestort, mits het kapitaal in de Coöperatie minimaal €50.000 bedraagt. Zodra de 

financieringsovereenkomst met Sidané is beëindigd, zal de Coöperatie worden ontbonden 

door de algemene ledenvergadering en een eventueel batig saldo worden uitgekeerd naar 

rato van het aantal certificaten dat een certificaathouder bezit. 

 
De investering levert niet genoeg inkomsten op vóór de eerste uitbetalingsdatum om 

uit die inkomsten het rendement van alle beleggers te kunnen vergoeden. Een eerste 

uitbetaling aan de certificaathouders vindt alleen plaatst indien Sidané voldoende 

tennisgerelateerde inkomsten verdient. Het rendement wordt niet vergoed uit de inleg 

van (andere) beleggers. 

 
Er is naast de beleggers één andere persoon die inkomsten (anders dan als 

bedoeld onder ‘kosten’) ontvangt uit de investering en dat is Sidané die financiering 
ontvangt van de Coöperatie. 

0 Sidané raakt geblesseerd en kan zijn sport niet meer uitoefenen 

1 Sidané blijft op zijn niveau van nu hangen 12 jaar lang

2 Sidané blijft na 5 jaar tennissen hangen rond de 300 van de wereld.

3 Sidané staat in jaar 4 t/m 9 nog 178 en daarna stijgt hij naar positie 100 en blijft daar hangen

4 Sidané blijft na 5 jaar tennissen rond de top 100 staan 

5 Sidané blijft na 5 jaar tennissen in de top 10 staan
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Nadere informatie over de financiële situatie van de uitgevende instelling 

 
De Coöperatie Grand Slam U.A. is op 13 september 2022 opgericht en heeft nog 

geen activiteiten verricht. 

De volgende informatie ziet op de situatie na uitgifte van de certificaten. De 

opbrengst van de aanbieding is naar verwachting 345.000 euro 

Het bedrag aan eigen vermogen dat in certificaten   

wordt ingebracht, is €345.000 en bestaat uit: 

− Aandelenkapitaal 34.500 euro 

− Agioresreve 310.500 euro 

 
Er wordt geen additionele financiering aangetrokken.  

Na de uitgifte van de certificaten is de verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen 
100/0.  

 

 
Nadere informatie over de aanbieding en inschrijving 

 
De aanbiedingsperiode begint op 11 januari 2023 en eindigt op 1 mei 2025. 

 
De uitgiftedatum van de Certificaten op naam in de Coöperatie is vanaf 11 januari 

2023. 

 
Beleggers dienen zich op de volgende manier in te schrijven: op de website 

https://www.sidanepontjodikromo.com/cooperatiegrandslam kunt u via het platform 

Bondex.io zich registeren en vervolgens als gebruiker lid worden en certificaten kopen. 

 

https://www.sidanepontjodikromo.com/cooperatiegrandslam

