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AFSCH RIFT akte van fusie tussen:

Forum Sport (Verkrijgende Rechtspersoon)
en
Vereniging ‘t Loo (Verdwijnende Rechtspetsoon)

verleden voor een waarnemer van mr. M. Zwankhuizen,
notaris to Rotterdam, op 26 juli 2021 en van kracht op
27 juli 2021
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AKTE VAN FUSIE

Verkriqende Rechtspersoon:
Forum Sport

Verdwijnende Rechtspersoon:
Vereniging 1t Loo

Op zesentwintig juli tweeduizend éënentwintig,
verscheen voor ml], mr. Edgar Groen, kandidaat-notaris, hierna te noemen: notaris, as —

waarnemer van mr. Merel Zwankhuizen, notaris te Rotterdam:
de heer mr. Shailesh Ravindta Krishen Lachman, geboren te Voorburg op drie augustus --

negentienhonderd vierennegentig, te dezen woonplaats kiezend ten kantore van mij,
notaris (Boompjes 258, 3011 XZ Rotterdam), hierbij handelend als schriftelijk
gevolmachtigde van:
1. Forum Sport, een vereniging met voHedige rechtsbevoegdhed, statutair

gevestigd in de gemeente Leidschendam-Voorbucg en kantoorhoudende te 2273 -

BP Voorburg, Prins Bernhardlaan 242, ingeschreven in het handeisregister onder
nummer 271 73389 (de Verkrijgende Rechtspersoon);

2. Vereniging ‘t Loo, een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, statutait
gevestigd in de gemeente Leidschendam-Voorburg en kantoorhoudende te 2273 -

BP Voorburg, Prins Bernhardlaan 242, ingeschreven in het handeisregister onder
nummer 27277445 (de Verdwijnende Rechtspersoon),

de Verkrijgende Rechtspersoon en de Verdwijnende Rechtspetsoon hierna tezamen ook -

te noemen: de Fuserende Rechtspersonen.
Van de volmachtverlening blijkt uit (kopieen van) twee (2) onderhandse akten die aan
deze akte worden gehecht (Bijiage Al en A2) .
Verkiaringen vooraf.
De verschenen persoon, hand elend als gemeld, heeft verklaard:
- bij akte van omzetting en statutenwijziging, verPeden op twaalfjuli tweeduizend

eénentwintig verleden voor mr. M. Zwankhuizen, notaris te Rotterdam, is — nadat -

een techterlijke machtiging daartoe is verleend bij beschikking de dato zes mei
tweeduizend éénentwintig van de Rechtbank Den Haag — de Verdwijnende
Rechtspersoon omgezet van de rechtsvorm stichting naar de rechtsvorm
vereniging met volledige rechtsbevoegdheid (de Akte van Omzetting);
bij deze akte een fusie in de zin van Titel 7 van Boek 2 van het Burgerijk Wetboek
tot stand te brengen tussen de Verkrijgende Rechtspersoon en de Verdwijnende -
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Rechtspersoon als gevolg waatvan de Verdwijnende Rechtspersoon ophoudt te --

bestaan en de Verkrijgende Rechtspersoon het vermogen van de Verdwijnende --

Rechtspersoon onder algemene titel verkrijgt;
- het lidmaatschap van het enige lid van de Verdwijnende Rechtspersoon, zijnde de

Verkrijgende Rechtspersoon, ter gelegenheid van onderhavige fusie zal komen te
vervallen.

De verschenen persoon, handelend als gemeld, heeft daartoe het volgende verklaard:
Artikelf.Vereisten.
Aan de volgende vereisten voor het aanqaan van deze fusie is voldaan :
1.1. Geen van de Fuserende Rechtspersonen is ontbonden.
1 .2. Geen van de Fuserende Rechtspersonen verkeert in staat van faiflissement of

surséancevanbetaling.
1.3. De Fusetende Rechtspersonen hebben dezelfde rechtsvorm.
Artikel 2. Voorbereiding.
Ter voorbereiding van de fusie is het navolgende verricht :
2.1. Door de besturen van de Fuserende Rechtspersonen is een voorstel tot fusie als -

bedoeld in artikel 312 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek opgesteld welk voorstel
aan deze akte wordt gehecht (Biilage B).

2.2. Het voorstel tot fusie is op acht april tweeduizend eenentwintig ondertekend door
de besturen van de Fuserende Rechtspersonen.

2.3. Door de besturen van de Fuserende Rechtspersonen is op acht april tweeduizend
eenentwintig een schriftelijke toelichting als bedoeld in artikel 313, lid 1, Boek 2 --

van het Burgerlijk Wetboek opgesteld en ondertekend, welke toelichting aan deze
akte wordt gehecht (Bijiage C).

2.4. De Fuserende Rechtspersonen hebben geen ondernemingsraad of
medezeggenschapsraad ingesteld. Evenmin zijn door een vereniging, die
werknemers van de Fuserende Rechtspersonen onder haar leden telt, schriftelijk -

een advies of opmerkingen inged fend.
2.5. Op twintig april tweeduizend éénentwintig hebben de Fuserende Rechtspersonen

elk de stukken als bedoeld in artikel 314, lid 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
ten kantore van het handeisregister van de Kamer van Koophandel neergelegd. --

De bevestiging van de Kamer van Koophandel dat deze nederlegging heeft
plaatsgehad, wordt aan deze akte gehecht (Bijiage D).

2.6. Op éénentwintig april tweeduizend éénentwintig heeft het bestuur van de
Verkrijgende Rechtspersoon de stukken als bedoeld in artikel 314, Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek ten kantore van Verkrijgende Rechtspersoon ter inzage
neergelegd voor de personen genoemd in artikel 314, lid 2, Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek en wel gedurende de aldaar voorgeschreven termijn.

2.7. Op tweeëntwintig april tweeduizend eenentwintig hebben de Fuserende
Rechtspersonen overeenkomstig artikel 314, lid 3, Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek in het lande(ijk verspreid dagblad “Trouw” aangekondigd dat de lid 5 en 6
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bedoelde nederlegging heeft plaatsgehad. Een kopie van deze publicatie wordt
aan deze akte gehecht (Bijiage E) .

2.8. De Griffier van de Rechtbank Den Haag heeft op zesentwintig mei tweeduizend
eenentwintig een verkiacing afgegeven, waaruit blijkt dat geen schuldeiser in
verzet is gekomen tegen het fusievoorstel. Deze verklaring wordt aan deze akte --

gehecht (Billage F) .
2.9. Het bestuur van de Verkrijgonde Rechtspersoon en het bestuur van de

Verdwijnende Rechtspersoon hebbon verklaard dat na hot voorstel tot fusie geen
belangrijke wijzigingen in de activa en de passiva zijn opgetreden, die de
mededelingen in hot voorstel tot fusie of in de toelichting daarop hebben
beInvloed. Doze verkiaringon wotden aan doze akte gehecht (Bijiage GI en G2).-

2.10. Do algemene vorgadering van de Verkrijgende Rechtspersoon heeft op
achtentwintig juni tweeduizend éenentwintig in eon tweedo opgeroepen algemene
vergadering overeenkomstig hot voorstel tot fusie besloten. Hot besluit tot fusie is
genomen met algemone stommen. Eon kopie van hot uittroksol van de notulen
van do algomene vorgadering van do Verkrijgonde Rechtspersoon, waarin tot fusie
is bosloten, wordt aan doze akto gohecht (Bijiage HI) .
Do algemone vergadoring van de Vorkrijgonde Rechtspersoon heeft in eon tweode
algomeno vergadering ovoroenkomstig het voorstel tot fusio besloton, aangozien -

in do oerste algemono vergadoring, gohouden op tion juni tweoduizond
éénontwintig hot op gtond van do statuten van do Verkrijgonde Rochtspersoon
vereisto quorum niet was gohaald. Eon kopio van het uittreksel van do eorste
algemone vergadering gohoudon op tien juni twoeduizend éenontwintig wotdt ook
aan doze akte gehocht (bijiage H2 )

2.11. De algemeno vergadoring van do Verdwijnende Rechtspersoon heeft op zovontien
juli tweeduizend éénentwintig overoenkomstig het voorstol tot fusie besloten, zuiks
blijkens eon bosluit buiten vorgadoring gonomon door het enige lid van do
Vordwijnende Rechtspersoon. In dit besluit is tot fusio besloten. Een koplo van dit
besluit wordt aan doze akte gehecht (Bijiage I) .

Artikel 3. Totstandkoming van de fusie.
3.1. Allo handelingen, die de wet en do statuten van de Fuseronde Rochtspersonen

voor totstandkoming van do fusie vereisen, zijn vorricht.
3.2. Do fusie wordt van ktacht met ingang van de dag na die waarop doze akto is

verledon, derhalve op zevenentwintig juli tweeduizond éénontwintig (27-07-2021)
(de Fusiedatum).

Artikel 4. Rechtsgevolgen van de fusie.
Omtrent de rechtsqevolqon van do fusie stellen partijen hot volgende vast :
4.1. De Vordwijnende Rochtsporsoon houdt als gevolg van do fusie op to bestaan met

ingang van do Fusiodatum.
4.2. Do Verkrijgondo Rechtsporsoon vorkrijgt met ingang van do Fusiedatum hot

votmogen van do Verdwijnonde Rochtsporsoon onder algemene titol.
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4.3. De statuten van de Verkrijgende Rechtspersoon zullen ter gelegenheid van de
fusie worden gewijzigd. De Verdwijnende Rechtspersoon is bij do Akte van
Omzetting omgezet vanuit de rechtsvorm stichting, voorheen genaamd:
Stichting ‘t Loo. Het vermogen dat de in de Verdwijnende Rechtspersoon
omgezette stichting bij omzetting op twaalf juli tweeduizend éénentwintig had en -

de vruchten daarvan mogen slechts met toestemming van de rechter anders
worden besteed dan voor de omzetting was voorgeschreven, zuiks
overeenkomstig het bepaalde in artikel 18, zesde lid, van Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek. Deze bepaling zal als zodanig worden opgenomen in artikel 20 van de -

statuten van de Verkrijgende Rechtspersoon.
4.4. Met ingang van één juli tweeduizend eenentwintig (01-07-2021) zal de

Verkrijgende Rechtspersoon de financiële gegevens van de Verdwijnende
Rechtspersoon in haar eigen financiële verantwoording verantwoorden.
Dientengevolge is het laatste boekjaat van de Verdwijnende Rechtspersoon
geëindigd op dertig juni tweeduizend éenentwintig (30-06-2021).

4.5. De verplichtingen omtrent de financiële verantwoording van de Verdwijnende
Rechtspersoon rusten op de Verkrijgendo Rechtspersoon, zuiks met inachtneming
van attikel 321 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 5. Schenkbelasting. Overdrachtsbelasting.
5.1. let zake van de overgang van vermogen van de Verdwijnende Rechtspersoon

naar de Verkrijgende Rechtspetsoon is geen schenkbelasting verschuldigd doot --

het van toepassing zijn van de goedkeuting van onderdeel 2.1 van het Besluit van
de Staatssecretaris van Financiën van negenentwintig november tweeduizend
achttien, nummer 2018-1 94402.

5.2. Door de Verkrijgende Rechtspersoon wocdt ter zake van de in deze akte vervatte -

verktijging, voor zover dit een verkrijging van (fictieve) onroerende zaken betreft, -

een betoep gedaan op vrijstelling van overdrachtsbelasting, meet specifiek de
vrijstelling zoals opgenomen in artikel 15, lid 1, letter h van de Wet op belastingen
van rechtsverkeer 1970 juncto artikel 5bis van het Uitvoeringsbesluit belastingen -

van rechtsverkeer 1971.
Aangehechte documenten.
Aan deze akte worden twaalf (12) bijlagen gohecht, to weten:
- Bijlagen A1/A2: twee (2) volmachten;
- Bijiage B: één (1) voorstel tot fusie;
- Bijlage C: ëén (1) toelichting op het voorstel tot fusie;
- Bijiage D: een (1) deponeringsbevestiging;
- Bijlage E: een (1) kopie van de publicatie in dagblad Trouw;
- Bijlage F: één (1) akte van non-verzet;
- Bijiagen GIIG2: kopieën van twee (2) bestuursverklaringen;
- Bijiage Hi: één (1) kopie van hot uittreksel van de notulen van do tweede

algemene vergadering van de Verkrijgende Rechtspersoon;
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Bijiage H2: eén (1) kopie van het uittreksel van de notulen van de eerste
algemene vetgadering van de Verkrijgende Rechtspersoon;
Bijiage I: één (1) kopie van het besluit van de algemene vergadering van de
Verdwijnende Rechtspersoon

Slot.

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
WAARVANAKTE

is verleden te Rotterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht.-
De verschenen petsoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te -

stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en -

met de inhoud in te stemmen.
De akte is bepetkt voorgelezen en onmiddeIijk daarna ondertekend, eerst door de
verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris.

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:
Door mu, mr. Edgar Groen,
kandidaat-notaris, als waarnemer
van mr. Merel Zwankhuizen, notaris
te Rotterdam, op 26 juli 2021.

HVG
LAW



6/6

Ondergetekende, mr. Edgar Groen, kandidaat-notaris, als waarnemer van mr. Merel
Zwankhuizen, notaris te Rotterdam, verkaart dat hem is gebeken dat de
vormvoorschriften in acht zijn genomen voor alle besluiten die titel 7 Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek en de statuten van de fuserende rechtspersonen voor het tot stand
komen van deze fusie vereisen en dat voor het overige de daarvoor in die tite en in die
statuten gegeven voorschriften zijn nageleefd.

Ondertekend te Rotterdam op 26 juli 2021.

(Volgt ondertekening)

UIIGEGEVEN VOOR AFSCHRFT:
Door mu, mr. Edgar Groen,
kandidaat-notaris, als waarnemer
van mr. Merel Zwankhuizen, notaris
te Rotterdam, op 26 juli 2021.
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