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Notitie
Ter besluitvorming

aan

Algemene Vergadering NOC*NSF

van

Bestuur NOC*NSF

betreft

datum behandeling

gevraagd besluit

Verzelfstandiging (afsplitsing) Sportcentrum Papendal

20 november 2012
Het MT en Bestuur van NOC*NSF hebben de voorgenomen splitsing
goedgekeurd. De Financiële Commissie heeft een positief advies afgegeven op
de voorgenomen splitsing (zie separate bijlage).
Het bestuur van NOC*NSF vraagt de Algemene Vergadering in te stemmen
met de:
-

toelichting

Afsplitsing van het SCP van NOC*NSF in een op te richten besloten
vennootschap;
Oprichting van de betreffende besloten vennootschap;
Oprichting van de Stichting Administratiekantoor, houder van de
aandelen in de besloten vennootschap;
Verdere handelingen te (doen) verrichten om de beoogde
afsplitsing te realiseren.
A. Inleiding
In het licht van de focus op kerntaken is in voorbereiding de
verzelfstandiging van het Sport Centrum Papendal (SCP). Het doel is te
komen tot een afsplitsing van al hetgeen het SCP omvat, dus kort gezegd de
gronden, gebouwen en installaties van Papendal, alsmede bedrijfsmiddelen,
contracten en medewerkers van het SCP. Deze zaken worden van de
vereniging NOC*NSF afgesplitst in een nieuw op te richten besloten
vennootschap.
B. Redenen voor de verzelfstandiging
De voornaamste reden voor de verzelfstandiging is gelegen in de wens en
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het besluit om de activiteiten van NOC*NSF meer te richten op de kerntaken.
De afsplitsing die thans voorligt wordt gezien als een gevolg daarvan en de
inrichting van de beoogde verzelfstandiging in juridische, fiscale en
bedrijfsmatige zin.
C. Afsplitsing
Een juridische afsplitsing heeft de voorkeur om tot de verzelfstandiging te
komen omdat de kosten relatief laag zijn, en omdat er als gevolg van de
afsplitsing sprake is van rechtsopvolging onder algemene titel. Daarmee gaan
alle rechten en verplichtingen van het SCP, inclusief onroerende zaken en
medewerkers in één handeling – het passeren van de notariële
afsplitsingsakte door de notaris – over naar de nieuwe entiteit, de op te
richten besloten vennootschap.
Het formele proces tot afsplitsing is in gang gezet door middel van het
deponeren van verschillende stukken bij het Handelsregister en tevens ten
kantore van NOC*NSF. Na een maand na deponering (12 oktober jl.) eindigt
de verzettermijn (12 november), waarbinnen belanghebbenden zich tegen de
afsplitsing eventueel kunnen verzetten.
Vervolgens dient het (voorliggende) besluit tot afsplitsing door de AV te
worden genomen, waarna de notaris de akte tot afsplitsing zal passeren. Dit
laatste staat gepland voor eind van dit jaar.
D. Gekozen constructie
NOC*NSF verkrijgt de volledige eigendom van- en zeggenschap over de (op
te richten) besloten vennootschap. Om een fiscale eenheid voor de btw
tussen NOC*NSF en de besloten vennootschap te vermijden zullen de
aandelen in de besloten vennootschap gecertificeerd worden door middel
van een stichting administratiekantoor. Hiermee wordt bereikt dat het SCP
gebruik kan maken van de btw faciliteiten voor sportaccomodaties.
NOC*NSF houdt de exclusieve zeggenschap over de besloten vennootschap
en daarmee kan het bestaande toezicht op de exploitatie van het SCP
ongewijzigd worden voortgezet door de vereniging en haar huidige organen.
NOC*NSF benoemt en ontslaat ook het bestuur van de stichting.
Tenslotte benoemt en ontslaat NOC*NSF, via de stichting, de directie van de
besloten vennootschap. De bestuurder van de besloten vennootschap heeft
geen nevenfunctie in NOC*NSF, en richt zich volledig op de activiteiten van
de besloten vennootschap.
E. Nadere informatie
Nadere informatie met betrekking tot dit voorgenomen besluit is te vinden in
de bij het Handelsregister Arnhem en ten kantore van NOC*NSF beschikbare
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stukken. Aan deze notitie zijn toegevoegd:
- Voorstel tot afsplitsing, zoals gedeponeerd in het handelsregister ;
- Toelichting zoals gedeponeerd in het handelsregister;
- Ontwerp splitsingsakte met daarin opgenomen de concept statuten van
de besloten vennootschap, zoals gedeponeerd in het handelsregister.
De deponeringsstukken liggen ten kantore van NOC*NSF (afdeling JZ) ter
inzage.
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