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FUSIE van ‘Protestantse Stichting Steun Protestantse Kerk in Nederland’ en ‘de
Stichting de Zending der Protestantse Kerk in Nederland’

Heden, een en dertig december tweeduizend zestien,
verscheen voor mij, mr. Roeland Hugo Breedveld, notaris te Leiden:
de heer mr. drs. Huibrecht LEMS, wonende te 3214 VD Zuidiand, gemeente Nissewaard,
Kerkweg 20c, geboren te Schiedam op vier december negentienhonderd twee en vijftig,
houder van paspoort nummer NPF4R9805, afgegeven te Bernisse op twee en twintig ——

oktober tweeduizend twaalf, gehuwd,
handelend als schriftelijk gevolmachtigde van :
1. de in de gemeente Utrecht gevestigde stichting: Protestantse Stichting Steun

Protestantse Kerk in Nederland, kantoorhoudende te 3533 AE Utrecht, Joseph
Haydnlaan 2A, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel —

onder dossiernummer 30279954,
hierna ook te noemen: ‘de Verkrijgende Stichting’ en als zodanig bevoegd de
Verkrijgende Stichting in deze akte rechtsgeldig te vertegenwoordigen;

2. de in de gemeente Utrecht gevestigde stichting: de Stichting de Zending der
Protestantse Kerk in Nederland, kantoorhoudende te 3533 AE Utrecht, Joseph
Haydnlaan 2A, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel —

onder dossiernummer 41165550, hierna ook te noemen: ‘de Verdwijnende
Stichting’,
en als zodanig bevoegd de Verdwijnende Stichting in deze akte rechtsgeldig te
vertegenwoordigen.

VOLMACHT
De volmachten zijn aan deze akte vastgemaakt.
De verschenen persoon heeft mij, notaris, het volgende verklaard:
VERKLARINGEN VOORAF
Artikel 1.Juridische fusie
1. De Verkrijgende Stichting en de Verdwijnende Stichting, hierna samen te noemen:

‘de Fuserende Stichtingen’, brengen bij deze akte een fusie in de zin van titel 7
Boek 2 Burgerlijk Wetboek tot stand. Hierbij verkrijgt de Verkrijgende Stichting het
gehele vermogen van de Verdwijnende Stichting onder algemene titel en houdt de
Verdwijnende Stichting op te bestaan.

2. De Fuserende Stichtingen hebben dezelfde rechtsvorm.
3. Geen van de Fuserende Stichtingen is ontbonden of verkeert in staat van

faillissement of heeft surseance van betaling aangevraagd.
Artikel 2. Voorfase
Ter voorbereiding van de fusie is het volgende verricht:
1. Door de besturen van de Fuserende Stichtingen is een voorstel tot fusie opgesteld
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als bedoeld in artikel 2:312 lid 1 Burgerlijk Wetboek. Dit voorstel is op dertig
september tweeduizend zestien door alle bestuurders van de Fuserende
Stichtingen ondertekend.

2. De besturen van de Fuserende Stichtingen hebben samen een schriftelijke
toelichting opgesteld als bedoeld in artikel 2:313 lid 1 Burgerlijk Wetboek.

3. Het laatste boekjaar van de Verkrijgende Stichting waarover een jaarrekening is ——

vastgesteld, is geëindigd op een en dertig december tweeduizend vijftien.
Aangezien het voorstel tot fusie meer dan zes maanden na het verstrijken van dit
boekjaar van de Verkrijgende Stichting is neergelegd, is een tussentijdse
vermogensopstelling als bedoeld in artikel 2:313 lid 2 Burgerlijk Wetboek
opgesteld.
Het laatste boekjaar van de Verdwijnende Stichting waarover een jaarrekening is C
vastgesteld, is geëindigd op een en dertig december tweeduizend vijftien.
Aangezien het voorstel tot fusie meer dan zes maanden na het verstrijken van dit
boekjaar van de Verdwijnende Stichting is neergelegd, is een tussentijdse
vermogensopstelling als bedoeld in artikel 2:313 lid 2 Burgerlijk Wetboek
opgesteld.

4. De besturen van de Fuserende Stichtingen hebben geen inlichtingen verstrekt
waaruit blijkt dat er zich belangrijke wijzigingen in de activa en de passiva hebben
voorgedaan, die de mededelingen in het voorstel tot fusie of in de toelichting
hebben beïnvloed, behoudens hetgeen gemeld in twee brieven de dato een en
dertig oktober tweeduizend zestien.

5. Op tien oktober tweeduizend zestien zijn door de Verkrijgende Stichting en de
Verdwijnende Stichting het voorstel tot fusie en de overige in artikel 2:3 14 lid 1 ——

Burgerlijk Wetboek bedoelde stukken neergelegd ten kantore van het
handelsregister.

6. Op dertien oktober tweeduizend zestien hebben de besturen van de Fuserende
Stichtingen in het landelijk verspreide dagblad ‘Trouw’ aangekondigd, dat de in lic
5 bedoelde neerleggingen hebben plaatsgevonden, met opgave van de openbare -—

registers waar die stukken zijn neergelegd.
7. Bij geen van de Fuserende Stichtingen is een ondernemingsraad ingesteld.
8. Op zestien november tweeduizend zestien heeft de Kamer van Koophandel

schriftelijk bericht, dat het voorstel tot fusie en de overige in artikel 2 lid 5
bedoelde stukken sinds tien oktober tweeduizend zestien ter inzage hebben
gelegen bij het handelsregister.

9. De griffier van de rechtbank te Utrecht heeft op achttien november tweeduizend -

zestien een verklaring afgegeven, waaruit blijkt dat geen verzet is aangetekend
tegen het voorstel tot fusie.

BESLUIT TOT FUSIE
Artikel 3
1. De statuten van deVerkrijgende Stichting maken het mogelijk alle bepalingen

daarvan te wijzigen. Daarom is voor het besluit tot fusie door de Verkrijgende
Stichting geen goedkeuring nodig van de rechtbank.
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Het bestuur van de Verkrijgende Stichting heeft op twaalf december tweeduizend
zestien rechtsgeldig het besluit tot fusie en statutenwijziging genomen
overeenkomstig de tekst van het voorstel tot fusie. Dit blijkt uit de notulen van de
bestuursvergadering van de Verkrijgende Stichting die aan deze akte zijn
vastgemaakt.
Op grond van de statuten van de Verkrijgende Stichting moet voor het besluit tot
fusie van de Verkrijgende Stichting schriftelijk instemming worden verkregen van
de kleine synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Van deze instemming
blijkt uit een aan deze akte gehecht stuk.

2. De statuten van de Verdwijnende Stichting maken het mogelijk alle bepalingen
daarvan te wijzigen. Daarom is voor het besluit tot fusie door de Verdwijnende
Stichting geen goedkeuring nodig van de rechtbank.
Het bestuur van de Verdwijnende Stichting heeft op zes december tweeduizend -—

zestien rechtsgeldig het besluit tot fusie genomen overeenkomstig de tekst van het
voorstel tot fusie. Dit blijkt uit de notulen van de bestuursvergadering van de
Verdwijnende Stichting die aan deze akte zijn vastgemaakt.
Op grond van de statuten van de Verdwijnende Stichting moet de kleine synode -—

van de Protestantse Kerk in Nederland schriftelijk toestemming verlenen tot het --

besluit tot fusie van de Verdwijnende Stichting en kan het besluit tot fusie worden
genomen na verkregen advies van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk
in Nederland. Van deze toestemming en advies blijkt uit twee aan deze akte
gehechtestukken.

JURIDISCHEFUSIE
Artikel4
1. De fusie van de Verkrijgende Stichting en de Verdwijnende Stichting komt bij deze

akte tot stand en wordt van kracht met ingang van de dag na het verlijden van
deze akte, per welke datum de Verdwijnende Stichting ophoudt te bestaan en haar
vermogen onder algemene titel op de Verkrijgende Stichting zal overgaan.

2. De statuten van de Verkrijgende Stichting zullen ter gelegenheid van de fusie wel
worden gewijzigd. Deze akte van statutenwijziging zal ook vandaag voor mij,
nota ns, worden verleden.

3. De Verkrijgende Stichting zal binnen acht dagen na vandaag een afschrift van deze
akte en van de notaniële verklaring aan de voet van deze akte neerleggen ten
kantore van het handelsregister. De Verkrijgende Stichting zal binnen een maand —

na de fusie opgave doen van de fusie aan de andere openbare registers.
4. De financiële gegevens van de Verdwijnende Stichting zullen door de Verkrijgende

Stichting worden verantwoord met ingang van een januari tweeduizend zestien. -

De verplichtingen van de Verdwijnende Stichting om financiële stukken op te
stellen, rusten na de fusie op de Verkrijgende Stichting, met inachtneming van het
bepaalde in artikel 2:321 Burgerlijk Wetboek.

5. Er zijn geen (rechts)personen die een bijzonder recht ten opzichte van de
Verdwijnende Stichting hebben. Toepassing van het bepaalde in artikel 2:320 lid 1
Burgerlijk Wetboek kan achterwege blijven.
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ONHERROEPELIJKE VOLMACHT-
Voor zover als gevolg van de juridische fusie rechten van de Verdwijnende Stichting op
grond van de aard van die rechten, niet krachtens fusie op de Verkrijgende Stichting -—

mee overgaan, verbindt de Verdwijnende Stichting zich tegenover de Verkrijgende
Stichting al datgene te doen wat nodig is om de overgang van die rechten te
bewerkstelligen. De Verdwijnende Stichting verleent daartoe aan de Verkrijgende
Stichting, voor zover noodzakelijk, een onherroepelijke volmacht.
OVERDRACHTSBELASTING
De Verkrijgende Stichting doet een beroep op het bepaalde in artikel 15 lid 1 onderdeel
h Wet op belastingen van rechtsverkeer en het bepaalde in artikel 5d Uitvoeringsbesluit
belastingen van rechtsverkeer.
BIJLAGEN
Aan deze akte zijn de volgende stukken vastgemaakt:
a. een exemplaar van het voorstel tot fusie, als bedoeld in artikel 2 lid 1;
b. een exemplaar van de toelichting, als bedoeld in artikel 2 lid 2;
c. een kopie van de in artikel 2 lid 6 bedoelde aankondiging in het landelijk

verspreide dagblad;
d. het in artikel 2 lid 8 bedoelde bericht van de Kamer van Koophandel met

betrekking tot de deponering en de terinzagelegging van het voorstel tot fusie en
de overige in artikel 2 lid 5 bedoelde stukken;

e. de in artikel 2 lid 9 bedoelde verklaring van de griffier van de rechtbank;
f. een exemplaar van het besluit tot fusie en statutenwijziging, genomen door het -—

bestuur van de Verkrijgende Stichting;
g. een exemplaar van de instemmingsverklaring ten behoeve van de Verkrijgende

Stichtingalsbedoeldinartikel3lid 1;
h. een exemplaar van het besluit tot fusie, genomen door het bestuur van de

Verdwijnende Stichting;
i. een exemplaar van de toestemmingsverklaring ten behoeve van de Verdwijnende C

Stichting en advies van de dienstenorganisatie als bedoeld in artikel 3 lid 2;
j. twee brieven de dato een en dertig oktober tweeduizend zestien als bedoeld in

artikel2lid4;
k. de schriftelijke volmachten voor het ondertekenen van deze akte;
1. brief Belastingdienst inzake de vrijstelling overdrachtsbelasting.
KENNISNEMING
De verschenen persoon verklaarde voorts tijdig kennis te hebben genomen van de
inhoudvandezeakte.
Waarvan akte in minuut is verleden te Leiden op de datum in het hoofd van deze akte
vermeld.
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
De inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht. Hij heeft verklaard op
volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna door de verschenen
persoon en mij, notaris, ondertekend,
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De ondergetekende, mr. Roeland Hugo Breedveld, notaris te Leiden, verklaart dat hem is
gebleken dat de vormvoorschriften in acht zijn genomen voor alle besluiten die
afdeling 2 titel 7 Boek 2 Burgerlijk Wetboek en de statuten voor het tot stand komen
van de fusie tussen ‘Protestantse Stichting Steun Protestantse Kerk in Nederland’ en
‘de Stichting de Zending der Protestantse Kerk in Nederland’
vereisen, en dat voor het overige de daarvoor in de hiervoor vermelde afdelingen en de
in de statuten gegeven voorschriften zijn nageleefd.

(Volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:
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