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FUSIE TUSSEN OMROEPVERENIGING BNN-VARA ALS VERKRIJGENDE VERENIGING
EN BART'S NEVERENDING NETWORK EN OMROEPVERENIGING VARA ALS
VERDWIJNENDE VERENIGINGEN

Op éénendertig augustus tweeduizend achttien verschijnt voor mij, mr. Maarten Alexander
Christiaan Appels, toegevoegd notaris, hierna te noemen: de "notaris", bevoegd om akten te
passeren in het protocol van mr. Arnout Christiaan Stroeve, notaris te Amsterdam: --------------mevrouw mr. Puck Annelinde Nannes, geboren te Warmenhuizen op twintig maart
negentienhonderd tweeënnegentig, met kantooradres Jachthavenweg 121, 1081 KM
Amsterdam, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: ---------------------------1.
Omroepvereniging BNN-VARA, een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid,
statutair gevestigd te Hilversum, kantoorhoudende te Wim T. Schippersplein 3, 1217
WO Hilversum, en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 58742638 (de "Verkrijgende Vereniging"); -------------------------------2.

Bart's Neverending Network, een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid,

statutair gevestigd te Hilversum, kantoorhoudende te Wim T. Schippersplein 3, 1217
WO Hilversum, en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 40517939 ("BNN"); en --------------------------------------------------------3.

Omroepvereniging VARA, een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, statutair

gevestigd te Hilversum, kantoorhoudende te Wim T. Schippersplein 3, 1217 WO
Hilversum, en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 32023920 ("VARA"). ----------------------------------------------------------BNN en VARA hierna tezamen te noemen: de "Verdwijnende Verenigingen"; ---------de Verkrijgende Vereniging en de Verdwijnende Verenigingen hierna gezamenlijk te
noemen: de "Fuseren de Verenigingen". ----------------------------------------------------De verschenen persoon, handelend als vermeld, verklaart: ----------------------------------------bij deze akte een fusie in de zin van Titel 7 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ("BW") tot
stand te willen brengen tussen de Verkrijgende Vereniging en de Verdwijnende Verenigingen,
als gevolg waarvan de Verdwijnende Verenigingen ophouden te bestaan en de Verkrijgende
Vereniging het gehele vermogen van de Verdwijnende Verenigingen onder algemene titel
verkrijgt. --------------------------------------------------------------------------------------------------ln verband hiermee verklaart de verschenen persoon: ----------------------------------------------Artikel 1. Vereisten. -------------------------------------------------------------------------------------

Aan de volgende vereisten voor het aangaan van deze fusie is voldaan: -------------------------1.
Geen van de Fuserende Verenigingen is ontbonden. ---------------------------------------
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2.

Geen van de Fuserende Verenigingen verkeert in staat van faillissement of surseance
van beta I i ng . --------------------------------------------------------------------------------------

3.

De leden van de Verdwijnende Verenigingen worden overeenkomstig het bepaalde in
artikel 2:311 lid 2 BW leden van de Verkrijgende Vereniging. ------------------------------

Artikel 2. Voorbereiding. -------------------------------------------------------------------------------

Ter voorbereiding van de fusie is het navolgende verricht: -----------------------------------------1.

Door de besturen van de Fuserende Verenigingen is een voorstel tot fusie als bedoeld
in artikel 2:312 BW opgesteld van welk voorstel een kopie aan deze akte wordt gehecht
als Bijlage l. ---------------------------------------------------------------------------------------

2.

Het voorstel tot fusie is ondertekend door alle bestuurders en alle leden van de raad
van toezicht van de Fuserende Verenigingen. -----------------------------------------------

3.

De besturen van de Fuserende Verenigingen hebben elk een schriftelijke toelichting als
bedoeld in artikel 2:313 lid 1 BW opgesteld, van welke toelichtingen een kopie aan deze
akte wordt gehecht als Bijlage ll. ---------------------------------------------------------------

4.

Op zestien juli tweeduizend achttien hebben de Fuserende Verenigingen de stukken als
bedoeld in artikel 2:314 lid 1 BW ten kantore van het handelsregister neergelegd. -----

5.

Op zestien juli tweeduizend achttien hebben de besturen van de Verkrijgende
Vereniging en de Verdwijnende Verenigingen de stukken als bedoeld in artikel 2:314 lid
2 BW ten kantore van Fuserende Verenigingen ter inzage neergelegd voor de personen
genoemd in artikel 2:314 lid 2 BW en wel gedurende de aldaar voorgeschreven termijn.

6.

Op zeventien juli tweeduizend achttien hebben de Verkrijgende Vereniging en de
Verdwijnende Verenigingen overeenkomstig artikel 2:314 lid 3 BW aangekondigd in een
landelijk verspreid dagblad dat de in sub 4. en 5. bedoelde nederleggingen hebben
plaatsgehad. --------------------------------------------------------------------------------------

7.

De Griffier van de Rechtbank Midden-Nederland heeft op drieëntwintig augustus
tweeduizend achttien een verklaring afgegeven, waaruit blijkt dat geen schuldeiser in
verzet is gekomen tegen het fusievoorstel. Vorenbedoelde verklaring wordt aan deze
akte gehecht als Bijlage lil. ---------------------------------------------------------------------

8.

De ledenvertegenwoordiging van BNN heeft op vijfentwintig augustus tweeduizend
achttien overeenkomstig het voorstel daartoe tot fusie besloten, na voorafgaande
goedkeuring van de raad van toezicht. Het besluit tot fusie is genomen met volstrekte
meerderheid van stemmen. ---------------------------------------------------------------------

9.

De verenigingsraad van Omroepvereniging VARA heeft op vijfentwintig augustus
tweeduizend achttien overeenkomstig het voorstel daartoe tot fusie besloten. Het
besluit tot fusie is genomen met een twee/derde meerderheid van stemmen in een
vergadering waarin meer dan drie/vierde van het aantal stemgerechtigden aanwezig

1 O.

was. -----------------------------------------------------------------------------------------------De algemene ledenvergadering van de Verkrijgende Vereniging heeft op vijfentwintig
augustus tweeduizend achttien overeenkomstig het voorstel daartoe tot fusie besloten,
na voorafgaande goedkeuring van de A leden van de Verkrijgende Vereniging. Het
besluit tot fusie is genomen met een meerderheid van tenminste twintig (20)
uitgebrachte stem men . --------------------------------------------------------------------------

Arti kei 3. Totstandkoming van de fusie. ------------------------------------------------------------
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Alle handelingen,

die de wet en de statuten van de Fuserende Verenigingen voor

totstandkoming van de fusie vereisen, zijn verricht. Derhalve is de fusie tot stand gekomen. Zij
wordt van kracht met ingang van de dag na die waarop deze akte is verleden, derhalve op één
september tweeduizend achttien, hierna te noemen: de "Fusiedatum". --------------------------Artikel 4. Rechtsgevolgen van de fusie. ------------------------------------------------------------

Omtrent de rechtsgevolgen van de fusie stellen partijen het volgende vast: ----------------------1.

De Verdwijnende Verenigingen houden als gevolg van de fusie op te bestaan met ingang
van de Fusiedatum. ------------------------------------------------------------------------------

2.

De Verkrijgende Vereniging verkrijgt met ingang van de Fusiedatum het vermogen van
de Verdwijnende Verenigingen onder algemene titel. ----------------------------------------

3.

Met ingang van één januari tweeduizend achttien zal de Verkrijgende Vereniging de
financiële gegevens van de Verdwijnende Verenigingen in haar eigen jaarrekening
verantwoorden. -----------------------------------------------------------------------------------

4.

Op het tijdstip met ingang waarvan de Verkrijgende Vereniging de financiële gegevens
van de Verdwijnende Verenigingen zal verantwoorden in haar eigen jaarrekening, is het
laatste boekjaar van de Verdwijnende Verenigingen geëindigd. ----------------------------

Volmachten, ---------------------------------------------------------------------------------------------

De originelen of kopieën van de in de aanhef van deze akte vermelde volmachten worden aan
deze akte gehecht als Bijlage IV. ----------------------------------------------------------------------Slot akte. -------------------------------------------------------------------------------------------------

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. ------------------------------------------------------Deze akte wordt verleden te Amsterdam, op de datum in de aanhef van deze akte vermeld. ---Nadat de zakelijke inhoud van de akte aan de verschenen persoon is medegedeeld en daarop
een toelichting is gegeven, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben
genomen en met beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. ---------------------------------Onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten van de akte waarvan de wet voorlezing
voorschrijft, wordt deze akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. -----w.g. de verschenen persoon en de notaris.
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
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