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Partijen bij deze certificaathouders- en ledenovereenkomst (hierna: de “Overeenkomst”) zijn: 
 

1. De Coöperatie Grand Slam U.A. (hierna: de “Coöperatie”), gevestigd aan Hoogoorddreef 15, 
1101 BA, Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel 
onder dossiernummer 87552582 ; en 
 

2. De persoon zoals genoemd in Deel A van Bijlage 1 (hierna: “Lid”),  

 
de hierboven genoemde partijen worden, waar relevant, gezamenlijk aangeduid als “partijen”. 
 
Partijen overwegen het volgende bij deze Overeenkomst: 
 

A. De Coöperatie is opgericht bij notariële akte verleden op 13 september 2022; 
 

B. De Coöperatie heeft als doel om Sidané Pontjodikromo (“Sidané”) de kans te geven om door 
te breken tot de internationale tennistop, onder andere door middel van de uitgifte van 
certificaten op naam (“Certificaten”). Het vermogen dat de Coöperatie op deze wijze ophaalt, 
stelt zij verspreid over drie (3) jaar als financiering ter beschikking aan Sidané, ter 
ondersteuning van zijn tenniscarrière. De financiering vanuit de Coöperatie aan Sidané is 
bedoeld om de jaarlijkse, doorlopende kosten te dekken die samenhangen met de 
professionele tennisactiviteiten van Sidané, waaronder de kosten voor coaching, training, 
deelname aan toernooien en levensonderhoud; 
 

C. Lid wil lid worden van de Coöperatie en heeft daarnaast de wens om Certificaten te verkrijgen. 
De Coöperatie wil Lid als lid toelaten en Certificaten uitgeven aan Lid; 

 
D. Partijen wensen nadere afspraken met betrekking tot het lidmaatschap van de Coöperatie (het 

“Lidmaatschap”) en de rechten en de plichten waaronder de Certificaten worden uitgegeven, 
naast de in de statuten van de Coöperatie opgenomen bepalingen (“Statuten”), vast te leggen 
in deze Overeenkomst; 

 
E. Deze Overeenkomst is een overeenkomst als bedoeld in Artikel 53 lid 1 van Boek 2 van het 

Burgerlijk Wetboek. 
 
Partijen komen het volgende overeen: 
 

1. Doel Overeenkomst 
 
1.1. De Coöperatie heeft haar doelstellingen vastgelegd in de Statuten, welke openbaar 

inzichtelijk zijn. Het doel van partijen met het aangaan van deze Overeenkomst is het 
gezamenlijk realiseren van de doelstellingen van de Coöperatie. 

 
1.2. Door ondertekening van deze Overeenkomst verklaart Lid dat hij: 

 
(a) de Statuten zorgvuldig heeft bestudeerd en begrepen; en 

 
(b) het informatiedocument dat op 5 januari door de Coöperatie is opgetekend, heeft 

ontvangen en zorgvuldig heeft bestudeerd en op die basis een eigen geïnformeerde 
afweging heeft gemaakt over zijn participatie, en mede op die basis heeft besloten 
om over te gaan tot het sluiten van deze Overeenkomst 
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2. Lidmaatschap 
 
2.1. De Coöperatie kent leden A en B. Lid wordt lid B.  

 
2.2. Het lidmaatschap vangt aan op de datum van ondertekening van de Overeenkomst door 

partijen en wordt aangegaan voor de duur van het lidmaatschap van Lid van de 
Coöperatie. 
 

2.3. Zowel Lid als de Coöperatie is bevoegd het Lidmaatschap te beëindigen door opzegging 
daarvan conform het bepaalde in de Statuten. 

 

3. Uitgifte van Certificaten 
 

3.1. De Coöperatie biedt aan leden en niet-leden de mogelijkheid tot investering in de 
Coöperatie door middel van één van de volgende opties:  

 
- de aanschaf van 200 Certificaten (“Optie A”); 
- de aanschaf van 500 Certificaten, voorwaardelijk aan artikel 4 (“Optie B”);  
- de aanschaf van minstens 1.000 Certificaten of een veelvoud daarvan, voorwaardelijk 

aan artikel 4 (“Optie C”). 
 

3.2. De Coöperatie geeft de Certificaten uit tegen een bedrag van € 10,- (tien euro) per stuk 
(de “Uitgifteprijs”). 
 

3.3. De uitgifte van Certificaten geschiedt via een elektronische applicatie die door de 
Coöperatie zal worden bijgehouden (hierna: het “Platform”).  

 
3.4. De Coöperatie geeft de Certificaten uit aan Lid krachtens de in deze Overeenkomst 

beschreven voorwaarden. 

 

4. Doelstellingen, Milestones 
 
4.1. De Coöperatie heeft afspraken met Sidané over de financiering gemaakt. De Coöperatie 

zal in principe over een periode van maximaal drie (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.  
 

4.2. Na aanvang van de financiering dient Sidané bepaalde doelstellingen te halen. Deze 
doelstellingen zijn: 

 
(i) Sidané dient na 1 jaar (na 12 maanden) op plek 500 of hoger (te tellen naar 1) op 

de ATP-ranglijst te staan (“Milestone 1”); en 
(ii) Sidané dient na 2 jaar (12 maanden) op plek 350 of hoger te staan (“Milestone 2”).  

 

Milestone 1 en Milestone 2 worden hierna gezamenlijk aangeduid als de “Milestones”. 

 
4.3. Indien, te tellen vanaf de aanvangsdatum van de financiering, Sidané Milestone 1 na het 

verstrijken van het eerste jaar, respectievelijk Milestone 2 na het verstrijken van het 
tweede jaar niet behaald heeft, stopt de financiering vanaf dat moment. 
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4.4. De Coöperatie heeft de bevoegdheid om afstand te doen van de afspraken met Sidané 
ten aanzien van de opgelegde doelstellingen, bijvoorbeeld in het geval van overmacht 
door ziekte, blessure of andere ernstige omstandigheden waardoor Sidané niet in staat is 
geweest te tennissen. In dat geval loopt de financiering door en wordt de betreffende 
Milestone beschouwd als te zijn behaald.  

 
4.5. De Coöperatie zal op het eerste verzoek van Lid informatie over de Milestones met Lid 

delen. 

 

5. Aanschaf van Certificaten, toepasselijke Optie 
 
5.1. Lid koopt het aantal Certificaten zoals vastgelegd in Deel B van Bijlage 1.  

 
5.2. Lid participeert op basis van de optie zoals vastgelegd in Deel B van Bijlage 1. 

 
5.3. Lid draagt zorg voor de feitelijke aanschaf van de Certificaten via het Platform binnen 

veertien dagen na de datum van ondertekening van de Overeenkomst. Indien Lid 
participeert op basis van optie B of C, geldt deze verplichting met inachtneming van het 
bepaalde in artikel 6. 

 

6. Aanvullende voorwaarden Optie B en Optie C 
 
6.1. Bij participatie op basis van Optie B of Optie C, schrijft Lid zich in op het totaal aantal 

Certificaten zoals vastgelegd in Deel B van Bijlage 1.  
 

6.2. De verplichting van Lid tot storting op het totaal aantal Certificaten is opgesplitst in drie 
(3) delen. Bij participatie op basis van Optie B is het eerste deel 40% van het totaal aantal 
Certificaten en zijn het tweede en derde deel elk 30% van het totaal aantal Certificaten. 
Bij participatie op basis van Optie C is het eerste deel 30% van het totaal aantal 
Certificaten en zijn het tweede en derde deel elk 35% van het totaal aantal Certificaten. 
Het Lid is op de volgende wijze, zoals omschreven in art. 6.2.1 en 6.2.2., gehouden tot 
storting:  

 
6.2.1. Op Lid rust de verplichting om het eerste deel van het toepasselijke totaal aantal 

Certificaten binnen veertien dagen na de datum van ondertekening van de Overeenkomst 
vol te storten tegen de Uitgifteprijs en af te nemen via het Platform.  
 

6.2.2. De verplichting tot storting en afname via het Platform voor wat betreft het tweede en 
het derde deel van de Certificaten tegen de Uitgifteprijs, is voorwaardelijk aan het door 
Sidané behalen van de Milestones.  

 
6.3. Zo spoedig mogelijk, en niet later dan vier weken nadat het eerste respectievelijk tweede 

jaar is afgelopen, zal de Coöperatie schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) verklaren 
aan Lid dat: 
 
(a) de betreffende Milestone door Sidané is behaald; of 
(b) de Coöperatie heeft afgezien van de afspraken met Sidané met betrekking tot de 

opgelegde doelstellingen, als gevolg waarvan de betreffende Milestone wordt 
beschouwd als te zijn behaald (als bedoeld in artikel 4.4). 
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6.4. Na de verklaring door de Coöperatie als bedoeld in het vorige lid, is Lid verplicht om 
binnen vier weken na dagtekening van voormelde verklaring het volgende deel van de 
Certificaten vol te storten tegen de Uitgifteprijs en af te nemen via het Platform. De 
Coöperatie kan in voorkomend geval de in de vorige volzin vermelde termijn verlengen 
met maximaal twee maanden. 
 

6.5. Indien Lid in gebreke blijft de storting(en) te voldoen binnen veertien dagen na ontvangst 
van een bij aangetekende brief gedane aanmaning door de Coöperatie, vervallen de reeds 
volgestorte en aan Lid uitgegeven Certificaten als de Certificaten die nog niet zijn 
volgestort aan de Coöperatie.  

 
6.6. De Coöperatie kan besluiten om bepaalde acties of een beloning te koppelen aan 

participatie op basis van Optie B of Optie C. Indien van toepassing, zal de Coöperatie 
informatie hierover aanbieden aan Lid.  
 

7. Beëindiging, einde Lidmaatschap 
 

7.1. Deze Overeenkomst eindigt voor Lid wanneer deze persoon niet langer Certificaten bezit. 
Het einde van deze Overeenkomst betekent tevens automatisch het einde van het 
Lidmaatschap. 
 

7.2. Opzegging van het Lidmaatschap door Lid of door de Coöperatie conform het bepaalde in 
de Statuten doet geen afbreuk aan afnameverplichtingen die op het moment van 
beëindiging bestonden of zouden gaan ontstaan uit hoofde van deze Overeenkomst.  

 

8. Overige bepalingen 
 
8.1. De bepalingen in deze Overeenkomst kunnen alleen worden gewijzigd met instemming 

van beide partijen. 

 

9. Toepasselijk recht en bevoegdheid rechter 
 
9.1. Nederlands recht is van toepassing op deze Overeenkomst. 

 
9.2. De rechtbank Amsterdam is exclusief bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen 

partijen die ontstaan naar aanleiding van of uit hoofde van deze Overeenkomst. 

 
 
Overeengekomen op ...........................(datum) 

 

Lid        De Coöperatie Grand Slam 

Naam:         Naam:  K.J.Bagijn 

Handtekening:       Handtekening:   

         Naam:  A.J.T.Velsink 

        Handtekening:   
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Bijlage 1 – Belangrijke gegevens 

Deel A 

Belangrijke gegevens van Lid 

 

Deel B 

☐  Optie A: €2.000  

– Storting 2023 €2.000 (200 certificaten à €10) 

 

☐  Optie B: €5.000  

– Storting 2023 €2.000 (200 certificaten à €10) 

– Storting 2024 €1.500 (150 certificaten à €10) voorwaardelijk aan behalen van de 

Milestone door Sidané 

– Storting 2025 €1.500 (150 certificaten à €10) voorwaardelijk aan behalen van de 

Milestone door Sidané   

☐  Optie C: €10.000  

– Storting 2023 €3.000 (300 certificaten à €10) 

– Storting 2024 €3.500 (350 certificaten à €10) voorwaardelijk aan behalen van de 

Milestone door Sidané 

– Storting 2025 €3.500 (350 certificaten à €10) voorwaardelijk aan behalen van de 

Milestone door Sidané 

 

 

Naam Voornaam  

 Achternaam  

 

Bedrijfsnaam 
(Indien van toepassing)  

Geboortedatum   

Adres Straat+ 

huisnummer 

 

 Postcode  

 Woonplaats  

E-mailadres   

Telefoon   


