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colofon
Dit Prospectus wordt gepubliceerd in verband met de uitgifte van 420 Participaties
ad € 5.000 in de stille maatschap die zich ten doel stelt de film, specials en serie
DE FABELTJESKRANT te financieren, produceren en exploiteren.
namens de Maatschap:
Rubinstein Management B.V.,
Managing Partner van de Maatschap
(een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te
Amsterdam, Nederland)
Het Prospectus is op 24 december 2018 vastgesteld en uitgegeven.

Stoffel de schildpad
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1. voorwoord
Wij zijn verheugd met uw belangstelling om te participeren in de stille maatschap die zich ten doel stelt DE FABELTJESKRANT te financieren, produceren
en te exploiteren (de Maatschap).
In samenwerking met EuroGroei Films hebben we een aanbod samengesteld om met een aantrekkelijk commercieel rendement en op een fiscaal vriendelijke wijze deel te nemen in een drietal reeds geproduceerde Fabeltjeskrant-specials (de Specials) van elk 25 minuten, die gezamenlijk tevens als
speelfilm (de Film) worden geëxploiteerd, en in de productie van een vierde Special en een serie (de Serie) met 52 afleveringen van 11 minuten, gezamenlijk getiteld DE FABELTJESKRANT, naar het scenario van (onder meer) Sandy Volckaert, en onder regie van (onder meer) Freek Quartier en Jens Møller.
Met een deelneming in de Maatschap wordt er van de mogelijkheid gebruik gemaakt om de voortbrengingskosten (voor wat betreft de Serie en vierde
Special) van DE FABELTJESKRANT (‘de Productie’) als bedrijfsmiddel ineens af te schrijven. Daarnaast is het mogelijk om meer afschrijving toe te wijzen
aan Participanten dan hun inleg. Dat betekent dat bij een belastingtarief van 51,95% (tarief 2018), respectievelijk 51,75% (tarief 2019) uw risico bij een
eventueel geheel of gedeeltelijk verlies van uw inleg deels wordt beperkt (na verrekening met de MKB-winstvrijstelling).
De definities zoals opgenomen in hoofdstuk 2 ‘Begrippenlijst’ van dit Prospectus gelden onverkort ten aanzien van dit gedeelte ‘Voorwoord’.
Na dit voorwoord hebben we de commerciële, fiscale en juridische aspecten overzichtelijk voor u op een rij gezet. In dit Prospectus wordt uitgebreid
uiteengezet hoe u in de Maatschap kunt participeren. Wij hopen u als Participant te mogen begroeten.
Met vriendelijke groet,
Rubinstein Management B.V.

EUROGROEI FILMS
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2. begrippenlijst
In deze lijst worden enkele begrippen gedeﬁnieerd die in dit Prospectus met een
hoofdletter beginnen, zodat u deze begrippen eenvoudig kunt herkennen.
AFM

Stichting Autoriteit Financiële Markten

Bijlage

Bijlage behorend bij het Prospectus

Participant	Houder van twee of meer Participaties, alsmede de
Managing Partner en de Eerste Vennoot

Bestuurders	Bestuurders van de Managing Partner, zijnde Rubinstein
Media B.V. en EuroGroei Films B.V. (non-executive)

Participatie	Een recht van deelneming in de Maatschap, zijnde € 5.000

Dienstverleningsovereenkomst

Productie	DE FABELTJESKRANT, naar het scenario van Sandy
Volckaert, en onder regie van Freek Quartier en Jens Möller

Dienstverleningsovereenkomst tussen de Stichting en de
Managing Partner

DE FABELTJESKRANT	Vier specials (de Specials) en een op drie daarvan
gebaseerde, c.q. daarmee samengestelde speelfilm
	(de Film), als ook het eerste seizoen van een 52-delige
animatie televisieserie (de Serie), alsmede de op de
Specials, de Film en de Serie gebaseerde merchandising

Prospectus	Het onderhavig document inclusief Bijlagen, welke hiervan
integraal deel uit maken

EuroGroei Films

Specials	Een viertal Fabeltjeskrant-specials van elk 25 minuten,
waarvan de eerste drie tezamen tevens als Film worden
geëxploiteerd

EuroGroei Films B.V.

Film	De op drie Specials gebaseerde, c.q. daarmee samengestelde speelfilm getiteld ‘De Fabeltjeskrant & De Grote
Dierenbos-spelen’
Inschrijfformulier	Bij het Prospectus bijgesloten formulier (Bijlage 3) waarmee
een Participant inschrijft op een aantal Participaties in de
Maatschap
Maatschap	De stille maatschap die zich ten doel stelt
	DE FABELTJESKRANT te (doen) financieren, produceren
en exploiteren
MaatschapsDe overeenkomst strekkende tot het aangaan van de Maatovereenkomst	schap welke de onderlinge rechten en verplichtingen van
de Participanten bevat (Bijlage 1)
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Managing Partner	De maat die met uitsluiting van alle andere maten belast is
met het beheer van de Maatschap, en gemachtigd is om de
Maatschap en de maten te vertegenwoordigen en jegens
derden te binden, zijnde Rubinstein Management B.V.

Serie	Het eerste seizoen van de animatieserie De Fabeltjeskrant,
bestaande uit 52 afleveringen van elk 11 minuten

Stichting

Stichting Trust EuroGroei

3. belangrijke informatie

(Potentiële) Participanten worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan deelnemen
in de Maatschap financiële kansen, maar ook financiële risico’s zijn verbonden.
Participanten dienen goede nota te nemen van de volledige inhoud van dit Prospectus
en de Bijlagen. Voor inzicht in de specifieke fiscale gevolgen van het participeren in
de Maatschap wordt Participanten aangeraden zo nodig contact op te nemen met de
eigen belastingadviseur.
Het Prospectus wordt uitgegeven door de Maatschap. Met uitzondering van de Managing
Partner is niemand gemachtigd met betrekking tot de Maatschap informatie te
verschaffen of verklaringen af te leggen die niet in dit Prospectus zijn opgenomen.
De Managing Partner verklaart hierbij het volgende:
-	hij heeft alle redelijke maatregelen genomen om de in dit Prospectus opgenomen gegevens op hun juistheid te controleren. Alle in dit Prospectus verstrekte
informatie is, voor zover het de Managing Partner bekend had kunnen zijn, in
overeenstemming met de werkelijkheid en er zijn geen gegevens weggelaten die
de strekking van de inhoud zouden kunnen veranderen.
-	Rubinstein Management B.V. en/of haar directieleden zijn niet betrokken geweest
bij veroordelingen in verband met fraudemisdrijven, noch bij faillissementen,
surseances, officieel en openbaar geuite beschuldigingen en/of opgelegde sancties
door wettelijke of toezichthoudende autoriteiten.
-	Evenmin zijn Rubinstein Management B.V. en/of haar directieleden ooit door een
rechterlijke instantie onbekwaam verklaard om te handelen als lid van de bestuursleidinggevende of toezichthoudende organen van een uitgevende instelling of in
het kader van het beheer of de uitoefening van de activiteiten van een uitgevende
instelling.

-	Er zijn geen potentiële belangenconflicten tussen de plichten van de Managing
Partner en/of haar directieleden jegens de Maatschap en hun eigen belangen en/of
andere plichten, anders dan uitdrukkelijk vermeld in dit Prospectus.
De uitgifte van dit Prospectus en de toekenning of afname van Participaties op basis
hiervan houden onder geen enkele omstandigheid in dat de in dit Prospectus vermelde informatie op een later tijdstip dan de datum van dit Prospectus nog juist is,
met dien verstande dat de gegevens die van wezenlijk belang zijn zullen worden
geactualiseerd zodra daartoe aanleiding bestaat. Informatie over actualiteit van het
Prospectus kan worden ingewonnen bij (het bestuur van) de Managing Partner.
De informatie in dit Prospectus is toegesneden op deelname in de Maatschap door
in Nederland woonachtige en belastingplichtige natuurlijke personen. Hoewel ook
rechtspersonen de mogelijkheid hebben om Participaties te nemen, geldt voor hen
niet dezelfde fiscale positie; dit heeft consequenties voor het rendement op eventueel
te nemen Participaties.
Ten aanzien van alle in dit Prospectus vermelde (verwachte) rendementen of verwijzingen daarnaar geldt dat de waarde van een Participatie kan fluctueren en dat
in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst. U kunt
mogelijk minder terugkrijgen dan u hebt ingelegd. Ten aanzien van toekomstgerichte
verklaringen geldt dat deze naar hun aard risico’s en onzekerheden inhouden aangezien ze betrekking hebben op toekomstige gebeurtenissen en afhankelijk zijn van
omstandigheden die zich in de toekomst al dan niet zullen voordoen.
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De Participaties zijn beperkt overdraagbaar. De Participanten hebben geen verschillende
stemrechten. De Participanten en de Managing Partner hebben stemrechten naar
gelang hun inbreng. De Participaties zullen niet tot de handel op Euronext of soortgelijke gereglementeerde markten worden toegelaten. Hiertoe zal ook geen aanvraag
worden gedaan. Op dit Prospectus is Nederlands recht van toepassing. Dit Prospectus
verschijnt alleen in de Nederlandse taal.
Dit Prospectus is niet voorgelegd aan en dus ook niet beoordeeld door de AFM.
Rubinstein Management B.V. en de Maatschap waarvan zij Managing Partner is en
voor wier rekening dit Prospectus wordt uitgegeven zijn niet vergunningplichtig op
grond van de Wet op het financieel toezicht en staan ook niet anderszins onder
toezicht van de AFM.
Op grond van de huidige regelgeving dient een aanbieding die vrijgesteld is van de
prospectusplicht vooraf aan de AFM te worden gemeld middels een online op de
website van de AFM beschikbaar formulier. Die melding is op 24 december 2018
gedaan. Aan die melding is het door de AFM verlangde informatiedocument gehecht.
Dit informatiedocument is op aanvraag beschikbaar bij de Maatschap.
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Gerrit de postduif

4. samenvatting van het aanbod
Deze samenvatting bevat alleen een samenvatting van de belangrijkste voorwaarden
waaronder de Participaties worden uitgegeven en is geen samenvatting van het
gehele Prospectus. Een beslissing om te participeren in de Maatschap moet zijn
gebaseerd op de bestudering van het gehele Prospectus.

DE FABELTJESKRANT, HET MUIZENHUIS, TOONDER COMPAGNIE, MORDILLO,
FIEP WESTENDORP, ASTRID LINDGREN. In de Rubinstein Publishing catalogus
vindt men grote, internationale namen als DISNEY, SESAMSTRAAT, DICK BRUNA,
ROALD DAHL, CS LEWIS, JK ROWLING en vele anderen.

4.1. Aanbod
Potentiële Participanten wordt de mogelijkheid geboden te participeren in de stille
maatschap die zich ten doel stelt DE FABELTJESKRANT te financieren, produceren
en exploiteren. De Maatschap heeft als enige activiteit de financiering, productie en
exploitatie van DE FABELTJESKRANT.

EUROGROEI FILMS B.V.
EuroGroei is sinds de oprichting in 2005 betrokken geweest bij de financiering van
in totaal tweeëndertig filmprojecten. Sinds maart 2015 is deze activiteit onder de vlag
van EuroGroei Films met een nieuwe opzet voortgezet. EuroGroei Films is opgericht
door Bram Stouten, Rob Verheul en Edo Meijerman.

De uitgifte bedraagt nominaal € 2.100.000. De Participaties worden uitgegeven
door de Maatschap. De totale investering in de Productie bedraagt € 9.979.244,
5.729.244 aan productie-en projectkosten in Nederland, en de rest in België. De
Maatschap brengt geen emissiekosten in rekening.

In de nieuwe opzet is EuroGroei Films sinds 2015 betrokken geweest bij de financiering
van elf filmprojecten. Daarmee is EuroGroei Films een toonaangevende aanbieder
van filminvesteringen. Meest recent heeft EuroGroei Films de financiering van de
serie en speelfilm BAANTJER HET BEGIN, van producent Rachel van Bommel van
Millstreet Films, succesvol afgerond.

4.2. Bestuur Managing Partner
RUBINSTEIN MEDIA B.V.
Rubinstein is opgericht in 1985 door Maurits Rubinstein als uitgeverij van luisterboeken.
Al gauw kwamen daar boeken voor kinderen en volwassenen bij. In de eigen studio wordt
daarnaast een groot aantal luisterboeken en muziekproducties opgenomen en gemasterd. In oktober 2000 werd Rubinstein Media B.V. opgericht, om actief films, gebaseerd
op de eigen rechtencatalogus, te gaan ontwikkelen en produceren. Begin 2018 is Mark
Mertens toegetreden als partner.

Bínnen de Maatschap ligt de verantwoordelijkheid voor het plaatsen van de Participaties
bij EuroGroei Films in haar hoedanigheid van (non-executive) Bestuurder van de
Managing Partner. EuroGroei Films heeft (immers) ruime ervaring met plaatsen van
participaties in (film)maatschappen.

Rubinstein werkt inmiddels al meer dan 30 jaar met liefde en aandacht, expertise
en vakmanschap aan mooie, vaak boek gerelateerde producties. In de eigen studio
wordt daarnaast een groot aantal luisterboeken en muziekproducties opgenomen
en gemasterd. Rubinstein vertelt verhalen die de geest prikkelen en de wereld een
beetje mooier maken en gelooft in mooie producten die met liefde zijn gemaakt.
Zowel in de uitgeverij als in de hoedanigheid van licensing agent en filmproducent, is
de unieke signatuur van Rubinstein zichtbaar.
Daarnaast is Rubinstein direct betrokken bij film- en theaterproducties, zoals de in
2019 te verschijnen animatieseries van HET MUIZENHUIS en DE FABELTJESKRANT.
Rubinstein vertegenwoordigt de rechten van veel bekende karakters en merken als
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TRACKRECORD EUROGROEI FILMS
Jaar

Filmtitel

Participantenkapitaal

Omzet Bioscoop		

NIEUWE OPZET (IN EIGEN BEHEER)
2018
Baantjer
2018
Keizersvrouwen
2018
Singel 39
2018
Film Dylan Haegens
2017
Oh Baby
2017
Gek van Oranje
2017
Huisvrouwen Bestaan Niet
2016
Het Verlangen
2016
Dummie de Mummie 3
2016
Mees Kees 4
2015
Tulipani
2015
De Helleveeg

€ 900.000
€ 885.000
€ 610.000
€ 200.000
€ 200.000
€ 775.000
€ 360.000
€ 525.000
€ 700.000
€ 1.180.000
€ 1.300.000
€ 520.000

Première april 2019		
september/oktober 2019		
Première mei 2019		
€ 1.757.528		
€ 176.873		
€ 153.472		
€ 2.649.453		
€ 1.094.966		
€ 1.558.919		
€ 2.525.046		
€ 556.411**
€ 427.853		

OUDE OPZET (ALS PLAATSINGSPARTNER)
2014
Apenstreken
2014
Bloed Zweet & Tranen
2013
Michiel de Ruyter
2013
Toscaanse Bruiloft
2012
Het Bombardement
2012
Verliefd op Ibiza
2011
Süskind
2011
Dolfje Weerwolfje
2010
Bennie Stout
2010
De Heineken Ontvoering
2010
De bende van Oss
2010
Ernst & Bobbie en het geheim van de Monta Rossa
2010
Penny’s Shadow
2009
Lover of Loser
2009
Gangsterboys
2008
De Hel van ´63
2008
Radeloos
2007
Dunya & Desie
2007
De Scheepsjongens van Bontekoe
2007
Zomerhitte
2007
Timboektoe
2007
Alibi
2006
Duska
2006
Zoop in Zuid-Amerika

€ 750.000
€ 1.000.000
€ 1.700.000
€ 750.000
€ 1.300.000
€ 1.000.000
€ 650.000
€ 1.000.000
€ 775.000
€ 700.000
€ 650.000
€ 535.500
€ 615.000
€ 499.500
€ 315.000
€ 602.600
€ 337.500
€ 1.825.500
€ 2.775.500
€ 1.982.500
€ 1.795.000
€ 1.825.000
€ 1.688.000
€ 2.200.500

€ 624.824
€ 2.559.244		
€ 5.896.503		
€ 4.454.627		
€ 1.336.750		
€ 5.786.944		
€ 1.604.339		
€ 2.098.364		
€ 1.446.506		
€ 2.779.042		
€ 1.069.223		
€ 453.000		
€ 1.259.646		
€ 1.446.270		
€ 1.093.251		
€ 2.070.829		
€ 1.957.805		
€ 1.397.630		
€ 1.267.266		
€ 2.113.535		
€ 1.449.936		
€ 1.765.754		
€ 55.000		
€ 1.577.030		

Voor de volledigheid dient te worden opgemerkt dat EuroGroei de plaatsing van bovenvermelde emissies in de periode 2006 - 2014 mede heeft verzorgd.
** In exploitatie buitenland
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Regie
Arne Toonen
Ben Sombogaart & Dries Vos
Frank Krom
Dylan Haegens & Bas van Teylingen
Thomas Acda
Pim van Hoeve
Aniëlle Webster
Joram Lürsen
Pim van Hoeve
Aniëlle Webster
Mike van Diem
André van Duren
Johan Nijenhuis
Diederick Koopal
Roel Reiné
Johan Nijenhuis
Ate de Jong
Johan Nijenhuis
Rudolf van den Berg
Joram Lursen
Johan Nijenhuis
Maarten Treurniet
André van Duren
Pieter Walther Boer
Steven de Jong
Dave Schram
Paul Ruven
Steven de Jong
Dave Schram
Dana Nechushtan
Steven de Jong
Monique van de Ven
Dave Schram
Johan Nijenhuis
Jos Stelling
Johan Nijenhuis

4.3. Het verhaal DE FABELTJESKRANT
Vijftig jaar na de eerste uitzending van De Fabeltjeskrant komt Meneer de Uil terug!
Generaties kijkbuiskinderen groeiden op met Bor de Wolf, Juffrouw Ooievaar, Lowieke de Vos en al die andere dieren uit het Grote Dierenbos. ‘Hatsjikidee’, ‘Tuut-tuuttuut-tuut’ en natuurlijk ‘Oogjes dicht en snaveltjes toe’ zijn gevleugelde uitspraken die
voor altijd in ons collectieve geheugen staan gegrift.
Aan de terugkeer van De Fabeltjeskrant is ruim vier jaar gewerkt. Meneer de Uil
maakt nu definitief zijn comeback met een gloednieuwe animatiefilm en -serie.
4.4. De Productie
DE FABELTJESKRANT bestaat uit vier (reeds geproduceerde) Fabeltjeskrant-specials
(de Specials) van 25 minuten, waarvan de eerste drie Specials tevens als animatiefilm
(de Film) zijn uitgebracht, en het eerste seizoen van een Fabeltjeskrant-animatieserie
(de Serie) van 52 afleveringen van 11 minuten. De Productie wordt geregisseerd door
Freek Quartier en Jens Möller en geproduceerd door de Maatschap, met Maurits
Rubinstein en Mark Mertens van Rubinstein Media B.V. als individuele producenten.
De Film is op 19 december 2018 in Nederland uitgebracht door Dutch FilmWorks.
De Serie wordt (naar verwachting) in juni 2020 opgeleverd.

- In totaal worden maximaal 420 Participaties geplaatst ad € 5.000 per stuk
- Deelname is mogelijk vanaf € 10.000
-	Verwacht rendement bedraagt 22,1% per jaar bij een IB-tarief van 51,95% (tarief
2018), respectievelijk 51,75% (tarief 2019) en 49,50% (tarief 2020) in het medium
scenario
- In het low scenario bedraagt het verwachte rendement al 3,9% per jaar
-	Participaties zijn mede vanwege de fiscaliteit zeer beperkt verhandelbaar
(zie daarvoor de Maatschapsovereenkomst, Bijlage 1)
-	Inschrijving is mogelijk voor natuurlijke personen belastingplichtig in Nederland
(inschrijving is ook mogelijk voor rechtspersonen, maar in dat geval gelden andere
rendementsverwachtingen en een andere fiscale positie)
4.6. Belastingvriendelijk investeren
De Maatschap c.q. de Participant maakt gebruik van de mogelijkheid om de voortbrengingskosten van een immaterieel bedrijfsmiddel zoals een filmwerk ineens af
te schrijven. Participanten die deelnemen in de Maatschap schrijven af over de investering (voor wat betreft het Nederlandse deel) in de Productie (voor wat betreft
de Serie en vierde Special; de Film wordt in twee jaar afgeschreven). Dit leidt naar
verwachting voor Participanten tot een forse aftrekpost. Het risico op verlies van uw
deelnamebedrag wordt zo beperkt.

4.5. Belangrijke kenmerken
-	Inschrijving staat open vanaf 24 december 2018
-	De inschrijving sluit 30 april 2019 of zoveel eerder of later als de inschrijving wordt
gesloten
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4.7. Rendement per Participatie naar scenario (FLOP - HIGH)

Rendement op basis van 51,95% IB-tarief (2018), 51,75% IB-tarief (2019), respectievelijk 49,50% IB-tarief (2020 ev)					
Scenario

2018/19
inleg

Fiscaal

Opbrengst
exploitatie

Totaal

Rendement
nominaal

% netto
per jaar

2018
aftrekpost

2019
aftrekpost

2020 ev
aftrekpost

totale*
aftrekpost

%

FLOP

(5.000)

3.099

1.429

4.527

(473)

-2,6%

3.324

1.450

1.256

6.029

120,6%

LOW

(5.000)

2.359

3.130

5.489

489

3,9%

3.324

1.217

3)

4.545

90,9%

MEDIUM

(5.000)

254

7.968

8.223

3.223

22,1%

3.324

530

(3.529)

325

6,5%

HIGH

(5.000)

(64)

8.690

8.627

3.627

24,8%

3.324

176

(3.801)

(301)

-6,0%

HIT

(5.000)

(429)

9.524

9.095

4.095

27,9%

3.324

(179)

(4.169)

(1.024)

-20,5%

Rendement op basis van 40,85% IB-tarief (2018), 38,10% IB-tarief (2019), respectievelijk 37,05% IB-tarief (2020 ev)					
Scenario

2018/19
inleg

Fiscaal

Opbrengst
exploitatie

Totaal

Rendement
nominaal

% netto
per jaar

2018
aftrekpost

2019
aftrekpost

2020 ev
aftrekpost

totale*
aftrekpost

%

FLOP

(5.000)

2.375

1.429

3.804

(1.196)

-7,4%

3.324

1.450

1.256

6.029

120,6%

LOW

(5.000)

1.823

3.130

4.953

(47)

0,3%

3.324

1.217

3

4.545

90,9%

MEDIUM

(5.000)

252

7.968

8.221

3.221

22,1%

3.324

530

(3.529)

325

6,5%

HIGH

(5.000)

17

8.690

8.707

3.707

25,3%

3.324

176

(3.801)

(301)

-6,0%

HIT

(5.000)

(255)

9.524

9.269

4.269

29,1%

3.324

(179)

(4.169)

(1.024)

-20,5%

* De totale aftrekpost is berekend na 14% MKB-winstvrijstelling. De per saldo aftrekpost wordt lager naarmate de Productie beter presteert. Dit
heeft te maken met verrekening van de afschrijvingen van de productiekosten met de inkomsten uit exploitatie. Bij een lagere per saldo aftrekpost
zijn er dus hogere opbrengsten uit de Productie (‘Exploitatie opbrengst’) waardoor het rendement in z’n geheel hoger is naarmate de Productie
beter presteert.
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4.8. Vele extra’s
-	Participanten ontvangen een uitnodiging om de animatiestudio van de Productie
te bezoeken
-	Participanten ontvangen (ivoor zover van toepassing) per deelname twee uitnodigingen voor de feestelijke première van de Serie
- Participanten worden (indien mogelijk) vermeld op de aftiteling van de Productie
-	Participanten ontvangen een DVD van de Productie (voor zover deze op DVD
verschijnt)
- Participanten ontvangen een officieel certificaat van deelname
4.9. De Maatschap
De Maatschap is een zogenaamde stille maatschap. Een maatschap is een contractueel
samenwerkingsverband, waarbij twee of meer personen zich bij overeenkomst verbinden om iets in gemeenschap te brengen en het daarmee behaalde voordeel te
delen. De Maatschap kent één maat (de Managing Partner) die met uitsluiting van
de andere maten is belast met het beheer en bestuur van de Maatschap. In de stille
Maatschap zijn de maten ieder voor een gelijk deel aansprakelijk. De Maatschap is
opgericht op 14 december 2018 en is aangegaan voor de duur van 60 maanden,
behoudens eerdere beëindiging conform de Maatschapsovereenkomst. Het is het
voornemen om de rechten op de Productie na 36 maanden (vanaf de datum van
sluiting inschrijving) te vervreemden.

4.11. Autoriteit Financiële Markten (AFM)
Dit Prospectus is niet voorgelegd aan en dus ook niet beoordeeld door de AFM.
Rubinstein Management B.V. en de Maatschap waarvan zij Managing Partner is en
voor wier rekening dit Prospectus wordt uitgegeven zijn niet vergunningplichtig op
grond van de Wet op het financieel toezicht en staan ook niet anderszins onder toezicht
van de AFM. Aan de meldplicht op grond van artikel 53 lid 4 van de Vrijstellingsregeling
van de Wet op het financieel toezicht (Wft) is door de Maatschap voldaan.
4.12. Risico’s
Aan deelname in de Maatschap zijn risico’s verbonden. Voor een uitgebreide
beschrijving van de risico’s wordt verwezen naar hoofdstuk 12.
4.13. Inschrijven
Deelnemen in de Maatschap kan met Participaties van € 5.000 elk. Het minimale
deelnamebedrag is € 10.000, zijnde twee Participaties van € 5.000. De Maatschap
geeft maximaal 420 Participaties uit, waardoor in totaal een kapitaal van € 2.100.000
wordt bijeengebracht. Door gebruik te maken van het Inschrijfformulier, dat als Bijlage
3 is opgenomen in dit Prospectus, kunt u deelnemen in de Maatschap. Inschrijving
staat open vanaf 24 december 2018 en sluit 30 april 2019 of zoveel eerder of later
als de inschrijving wordt gesloten.

4.10. Stichting Trust EuroGroei
Stichting Trust EuroGroei (hierna de Stichting) incasseert de deelnamebedragen van
Participanten. De deelnamebedragen worden aangehouden op een derdenrekening van
de Stichting. De Stichting geeft de gelden - conform de Dienstverleningsovereenkomst
met de Maatschap - pas vrij aan de Maatschap nadat de financiering is zeker gesteld.
Tevens int en verdeelt de Stichting de opbrengsten uit DE FABELTJESKRANT ten
behoeve van de Participanten in de Maatschap. De Stichting wordt bestuurd door
een onafhankelijk bestuurder, de heer W.H. Kool. De heer Kool heeft een bancaire
achtergrond met meer dan 35 jaar ervaring, waarbij hij verschillende leidinggevende
functies heeft bekleed. Hij is onder meer actief geweest in Corporate Finance en het
financieren van filmproducties.
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5. Project DE FABELTJESKRANT
5.1. Introductie
HET VERHAAL
‘Dag lieve kijkbuiskinderen’, ‘oogjes dicht en snaveltjes toe’. De gevleugelde woorden
van Meneer de Uil klonken op de kop af vijftig jaar geleden voor het eerst op de
Nederlandse televisie. Op 29 september 1968 verscheen de allereerste uitzending
van De Fabeltjeskrant.
De Fabeltjeskrant werd geconcipieerd in een tijd waar het kinderaanbod op televisie
beperkt was en werd zo een van de pioniers op vlak van kindertelevisie. Door de jaren
heen is het programma uitgegroeid tot een echte klassieker en binnengeslopen in het
collectieve geheugen van vele Nederlanders en Belgen, bij uitbreiding, bij Europeanen.
Een groot deel van het succes was de introductie van volwassen thema’s en knipogen
naar de actualiteit, die ervoor zorgde dat ook de ouders over de schouders van hun
kinderen meekeken.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat de aankondiging van een reboot van deze klassieker een schokgolf teweegbracht in de pers en sterke nostalgische gevoelens losmaakte bij veel mensen. Het laat zien dat veel mensen uitkijken naar een hedendaagse
versie van hun favoriete kinderprogramma en dat verwachtingen hooggespannen zijn.
De makers streven ernaar om ode te brengen aan het originele concept, maar tegelijk
een animatieserie te ontwikkelen die overeind blijft tussen het huidige overweldigende
aanbod aan kinderprogramma’s en die werkt voor een hedendaags publiek. Door de
oude charme van de serie te combineren met frisse nieuwe ideeën en designs, zijn
de makers ervan overtuigd dat een serie kan worden gemaakt die beide groepen
aanspreekt.
HISTORIE
Vijftig jaar geleden, op 29 september 1968, las Meneer de Uil voor het eerst voor
uit De Fabeltjeskrant. Generaties ‘kijkbuiskinderen’ groeiden op met Bor de Wolf,
Juffrouw Ooievaar, Lowieke de Vos en al die andere bekende dieren uit het Grote
Dierenbos. ‘Hatsikidee’, ‘Tuut-tuut-tuut-tuut’ en natuurlijk ‘Oogjes dicht en snaveltjes
toe’ zijn gevleugelde uitspraken die in het collectieve geheugen van velen staan gegrift.
In het dagelijkse vijf minuten durende programma, dat net voor kinderbedtijd
werd uitgezonden, deed Meneer de Uil verslag van de gebeurtenissen in het Grote

Dierenbos van Fabeltjesland. In de eerste jaren trok De Fabeltjeskrant tussen de één
en twee miljoen kijkers per dag en was daarmee het best bekeken programma van
die tijd. En dat waren lang niet allemaal kinderen. Door de vele toespelingen op de
echte actualiteit vonden ook volwassenen het leuk.
Het creatieve brein achter De Fabeltjeskrant was Leen Valkenier. De eerste fabels
en personages waren geïnspireerd op de verhalen van Jean de La Fontaine, maar al
snel gaf Leen Valkenier zijn eigen draai aan het programma met verhalen over het
‘echte leven’. Hij baseerde de belangrijkste personages op mensen uit zijn omgeving.
De eerste karakters uit het Dierenbos waren Jacob de wijze uil, Lowieke, de slimme
vos, Meneer de Raaf, Juffrouw Ooievaar. Later kwamen daar Ed & Willem Bever,
Bor de Wolf en Zoef de Haas bij. Uiteindelijk waren er meer dan zestig verschillende dieren. Alle stemmen werden door slechts drie mensen ingesproken: Frans van
Dusschoten, Ger Smit en Elsje Scherjon. Het programma werd geproduceerd door
Thijs Chanowski. Kunstenares Marie Troost ontwierp de karakteristieke blauw-gele
Meneer de Uil. Ruud Bos schreef de muziek, waaronder drie Top-40 hits als ‘Hup,
daar is Willem met de waterpomptang’.
In Nederland werd de serie eind jaren 70 stopgezet. Pas in 1985 kwam producent
Loek de Levita met een nieuwe reeks van de hand van Leen Valkenier, die meteen
weer een groot succes werd. Inmiddels was Nederland veranderd in een multiculturele
samenleving wat terug te zien was in exotische nieuwe characters als Zaza Zebra en
Mister Maraboe, uit het Derde Dierenbos.
Toen in 1989 de tweede serie eindigde, waren er in totaal 1640 episodes geproduceerd. In de jaren 90 zond het toen net nieuwe commerciële RTL Véronique de serie
nog een aantal jaren uit via het kinderprogramma Telekids.
In 2005 werd het programma in Nederland verkozen tot beste kinderprogramma
van de 20e eeuw, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Nederlandse
kindertelevisie.
In 2007 volgde nog een musical (een samenwerking tussen Ruud de Graaf, Hans
Cornelissen en Robin de Levita), die in 2008 meteen de John Kraaijkamp Musical
Award 2008 voor beste musical won.
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Ook in het buitenland waren er fans. De serie werd aan meer dan 40 landen verkocht.
In Frankrijk (‘LE PETIT ECHO DE LA FORÊT’) en Zweden (‘FABLERNAS VÄRLD’)
werden zelfs eigen afleveringen gemaakt.

de nieuwkomer komt goed van pas als scheidsrechter bij de jaarlijkse Grote Dierenbos-
spelen. In de spannende competitie nemen Team Zwart en Team Wit het tegen
elkaar op. Welk team zal er winnen?

DE WERELD VAN FABELTJESLAND ANNO NU
‘De Fabeltjeskrant verdiende het om weer met liefde ter hand te worden genomen’,
aldus Maurits Rubinstein, de initiator van de nieuwe Fabeltjeskrant 3D-animatie. Zijn
wens om De Fabeltjeskrant nieuw leven in te blazen gaat al vijfentwintig jaar terug.
Maar pas in 2007, toen er een Gouden Boekje van Meneer de Uil verscheen, werden
de banden weer aangehaald tussen Rubinstein en inmiddels de zonen van producent
De Levita, Alain en Robin, die toen net de rechten verworven hadden.

VERHALEN
Door de beperkte beweeglijkheid van de handpoppen werd de originele serie vooral
gedragen door de rijke dialogen. Dat rijke taalgebruik en de talloze taalgrapjes zijn
essentieel element voor de serie en is een manier waarop de hedendaagse versie zich
kan onderscheiden van het ander aanbod. De aflevering zijn opgevat als een sitcom.
Een gebeurtenis verstoort het evenwicht in de kleine gemeenschap en we zien hoe de
karakters omgaan met de nieuwe situatie of hoe ze het probleem oplossen. Een groot
deel van de humor zit in de reacties van de diverse personages op de nieuwe situaties.
Een nieuw element dat wordt geïntroduceerd is visuele humor. Om alle leeftijden geboeid te houden, wordt gebruik gemaakt van wat slapstick en hilarische taferelen.

Met animatiepartner Grid Animation, in de persoon van Mark Mertens, heeft Rubinstein
langdurig gezocht naar de perfecte ‘look & feel’ voor een nieuwe Fabeltjeskrant. Het
moest aaibaar zijn, de legendarische karakters en verhaallijnen sterk, evenals de
stemmen… Tegelijkertijd zijn de tijden veranderd en zijn kinderen van nu gewend
aan een andere dynamiek. De lat lag dus hoog. Maar het ziet ernaar uit dat de toekomst
van Meneer de Uil en zijn vrienden is verzekerd. De film en de eerste tv-serie zijn al
aan meerdere landen verkocht. Een nieuwe generatie kinderen kan weer genieten
van een geheel nieuwe en eigentijdse Fabeltjeskrant.
VISIE
De wereld van De Fabeltjeskrant is een veilige wereld waarin kinderen naar hartenlust
kunnen spelen, vrienden maken en van alles leren over de natuur, sociale contacten
en andere culturen. Het merk Fabeltjeskrant staat voor verantwoord ondernemen,
zorg voor het milieu en voor elkaar. Daar passen gezonde producten bij en producten
die actief spelen bevorderen. Ook wordt in dit kader nagedacht over een digitaal
Praathuis voor kinderen, wandelingen met activiteiten, projecten als Tiny Forests
(minibossen in een stadse omgeving). Maar bovenal staat Fabeltjeskrant voor plezier.
Let’s start the games and join us!
SYNOPSIS
In het Grote Dierenbos is weer van alles te beleven. De picknick van Juffrouw Ooievaar dreigt in het water te vallen als Bor de Wolf geen uitnodiging heeft ontvangen
en de andere dieren verdwalen. Daarnaast arriveert er een bijzondere nieuwe gast
in Fabeltjesland; Peter Panda uit China. Hij is de neef van Droes de Beer en op
wereldreis. Juffrouw Ooievaar vindt het maar niets, zo’n dier uit een ver land. Maar
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PERSONAGES
Door de jaren heen is de cast uitgegroeid tot een bonte verzameling van tientallen
personages. Voor het eerste seizoen is er een selectie gemaakt van de meest populaire
en herkenbare personages. Publieksfavorieten als Chico Lama, Bor de Wolf, Juffrouw
Ooievaar en Meneer de Uil konden uiteraard niet ontbreken.
De cast is een afspiegeling van een klein dorp, met alle herkenbare types uit het
dagelijkse leven; de luie postbode, de strikte lerares, de verwarde klusjesmannen.
Markante karaktertrekjes worden uitvergroot, maar de personages blijven karakters
van vlees en bloed. Ieder personage heeft zo zijn goede en mindere karaktertrekjes.
Zoals in ieder dorp zijn er zowel hechte vriendschappen als kleine conflicten tussen
de inwoners van het Grote Dierenbos. Dat kluwen van relaties is een vruchtbare bodem
voor comedy en drama en biedt talloze opties voor scenario’s.
Na verloop van tijd zal de kijker zo vertrouwd zijn met de personages dat hij zal kunnen
anticiperen op de reacties van de karakters op bepaalde situaties. Door te spelen met
die verwachting of door net te verrassend uit de hoek te komen, kan heel veel humor
gebracht worden.
STIJL
Een groot deel van de charme van De Fabeltjeskrant komt van de geknutselde look.
Zowel de poppen als de achtergronden zien er ook duidelijk handgemaakt uit. Dat

Juffrouw Ooievaar

gevoel willen de makers zeker doortrekken in een moderne adaptatie, door imperfecties te introduceren in de designs en duidelijk de constructie van de elementen te
laten zien. Ook door gebruik te maken van realistische vilt en karton texturen creëren
zij zo een warme gezellige look. Voor de designs van de karakters starten zij steeds
van de bestaande poppen en proberen de makers een hedendaags design te creëren
zonder de herkenbaarheid van de personages te verliezen. Door de CGI-technieken
kunnen de karakters veel dynamischer en expressiever bewegen.
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Al het bovenstaande duidt op een tijdperk van verhoogde kansen voor onafhankelijke
spelers in het medialandschap. Voor onze groep hebben we de volgende producten
gedefinieerd:
-

High-end postproductiedienst
Animatieseries en speelfilm distributie
Live action series en speelfilm distributie
Licensing en merchandising

De opzet van de sets is ook een knipoog naar het poppenspel van de originele De
Fabeltjeskrant. Iedere set is opgevat als een theaterset. In plaats van een groot bos te
maken waar de camera vrij spel in heeft, creëren we voor iedere locatie een unieke
set die slechts vanuit één richting te bekijken is. Dat legt ons enerzijds wat beperkingen op, maar geeft tegelijk veel mogelijkheden. Door die aanpak kunnen elementen worden ontwikkeld die er fantastisch uitzien vanuit een bepaald aanzicht. Ook
de belichting kan heel handig worden gecontroleerd en afgesteld vanuit hetzelfde
standpunt. Met deze aanpak zijn de scenes overzichtelijk opgeknipt en eenvoudig te
volgen voor jonge kijkers.

Onze markt is verdeeld in:
-	TV- en speelfilm productiebedrijven die visuele effecten en postproductiediensten
nodig hebben
- Game-ontwikkelaars die visual effects en postproductiediensten nodig hebben
- Televisiezenders
- Bioscoop-distributienetwerken
- DVD en VOD-distributienetwerken
- Line extension markt

5.2. De Markt
MARKTSEGMENTATIE
Er is een groeiende trend van niet-Amerikaanse programmering die zijn weg vindt
naar de internationale markt, zowel in animatie als live-actie. De dominantie van de
Amerikaanse productie- en distributie-entiteiten blijft echter grotendeels onbetwist,
wat betreft inkomsten en marktpenetratie. De belangrijkste redenen voor deze discrepantie zijn productiebudgetten, productiemethoden en distributiekracht.

TARGET MARKET | STRATEGIE
Een nieuw financierings- en productiemodel heeft de producenten (en dan met
name coproducent Grid Animation) in staat gesteld om grotendeels in eigen beheer een aantal projecten te produceren waarvan nu de eerste worden opgeleverd.
De exploitatie van deze rechten vereist nu een strategie die de verdere groei in de
komende jaren moet ondersteunen en een meer uitgebreide internationale penetratie van verschillende markten.

Niettemin is er een groeiende trend naar een meer gelijkwaardig speelveld. Europese subsidies, taks-shelter en stimuleringsfinanciering zorgen voor een aanzienlijke
investering in scriptontwikkeling en een minder drukke productiepijplijn. Distributiemethoden ondergaan een metamorfose die nog niet eerder in de afgelopen 50 jaar
is waargenomen. Digitale distributie in bioscopen wordt snel ingehaald door VOD van
de derde generatie en streamingdiensten (Netflix, Hulu, Amazon) die de aard van
entertainmentconsumptie veranderen.

Verkoop en distributie zijn voor onafhankelijke productie-entiteiten altijd een
probleem geweest. De aard van de distributieactiviteiten is radicaal verschillend van
ontwikkeling en productie, waardoor kernvaardigheden en zakelijke inzichten nodig
zijn die van nature niet aanwezig zijn in een organisch gegroeid productiebedrijf.
Tegelijkertijd bevindt het verkoop- en distributiebedrijf zich op een kruispunt, waarbij
zowel de distributiemogelijkheden als de kijkgewoonten van de consument op een
fundamentele manier veranderen.

Deze wijzigingen hebben ook geleid tot een verandering in de distributiekosten, die
een verschuiving in omvang en focus hebben gekend, waarbij de rol van sociale
media en niet-traditionele marketing- en publiciteitskanalen is toegenomen.

De producenten beschouwen dit als een kans en creëert de optie van een dubbele
strategie: gebruikmaken van de groeiende vraag naar geavanceerde inhoud door de
gevestigde distributie-entiteiten om financiële stabiliteit en voortdurende ontwikke-

lingsfinanciering te waarborgen door individuele deals voor specifieke eigenschappen te sluiten, en tegelijkertijd nieuwe en alternatieve prototypes van distributie in
eigen huis verkennen, met partners die afkomstig zijn van buiten de wereld van
traditionele distributeurs en verkoopentiteiten.
GROEI MARKT
We hebben een marktgroei in de afgelopen vijf jaar gezien, en zullen dit waarschijnlijk ook blijven doen.
Niet alleen is er een voortdurende uitbreiding van distributiemiddelen (VOD, streaming)
en distributie-entiteiten (Netflix, Amazon, etc.), maar in de nabije toekomst zullen er
technologische innovaties zijn die deze middelen nog verder uitbreiden.
Tegelijkertijd ervaren we een snelle uitbreiding van het aantal verschillende schermen
waarop entertainment en media worden gedistribueerd en verbruikt. Dit brengt een
merkbare verschuiving en uitbreiding met zich mee in de formaten waarin media en
entertainment worden geproduceerd, gedistribueerd en geconsumeerd.
Animatie, en meer specifiek 3D CGI-animatie, is perfect geschikt om te anticiperen
op deze veranderende paradigma’s en deze te benutten. Zodra een product in een
digitale context is gemaakt, kan het worden geïmplementeerd, gedistribueerd en
geconsumeerd in elk formaat en op elk scherm met een minimale hoeveelheid extra
investeringen in tijd, energie en financiering.
BEHOEFTEN
Nieuwe spelers op de content-financierings- en distributiemarkt zoals Netflix, Hulu,
Amazon en anderen hebben een zeer belangrijke, bijna seismische verschuiving in
de ontwikkeling, productie, distributie en marketing van media en entertainment in
gang gezet. We hebben dit in de vorige paragrafen geschetst.
Studies over de afgelopen drie jaar hebben twee belangrijke verschijnselen laten
zien:
(1)	het mediagebruik is niet afgenomen door de komst van distributiealternatieven.
Integendeel, er lijkt een tendens te zijn naar meer schermen en meer media-
consumptie;
(2)	het tweede fenomeen is de steeds toenemende waarde van mediabibliotheken.
Specifieke media-inhoud die kan worden gebruikt, gedistribueerd, geconsu-

meerd over een periode van enkele decennia, blijkt een ongelooflijk winstgevende investering te zijn.
Dit creëert nu een voedingswaanzin voor kwaliteitsentertainment en media-inhoud
die op internationaal niveau kan worden verspreid, met ‘evergreen’-kwaliteiten (wat
betekent dat het verschillende generaties over een lange periode kan aanspreken) en
dat kan worden aangepast, als nodig, naar verschillende schermen en verschillende
consumentencontexten.
In toenemende mate worden originaliteit, creativiteit en innovatie de maatstaf voor
succesvolle mediaproductie, in plaats van korte termijn, afgeleide en inferieure programmering.
Voor het komende decennium betekent dit ook dat er verschillende potentiële financiers
zullen blijven die bereid zijn om zwaar te investeren in hoogwaardige, internationaal
georiënteerde media-inhoud en, indien slim onderhandeld, het auteursrecht van
deze inhoud te delen met haar scheppers.
TRENDS
De verschuiving van broadcastmodellen naar VOD naar streaming en OTT heeft
nieuwe ontwikkelings- en productiemodellen en verschillende distributie- en

weergavepatronen gecreëerd. Het creëert ook hele nieuwe generaties kijkers die opgroeien met radicaal andere media-inhoud menu’s om uit te kiezen.
Dit impliceert dat deze kijkers gewend zijn aan een veel grotere macht over hun
mediaconsumptie en keuzes. Niet meer gedicteerd door uitzendschema’s of instore
of online DVD-aanbiedingen, een kijker zal inhoud zoeken, vinden en consumeren
die meer geschikt is voor zijn of haar persoonlijke smaak.
Dit impliceert ook dat nieuwe demografische doelgroepen naar voren zullen komen,
die op basis van territoriale niveaus te niche of te klein worden geacht en nu kunnen
worden bediend met specifieke inhoud en vanwege beter gekalibreerde ontwikkelings-,
productie- en distributiemethoden, op een meer winstgevende manier.
De distributiekosten zullen ook verder dalen, door technologische innovatie, die meer
investeringen in verkoop en marketing mogelijk zal maken, een bijzonder uitdagend
gebied in dit tijdperk van digitale overbelasting.
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Hierdoor kunnen makers van inhoud steeds grotere delen van distributie beheren en
niet afhankelijk zijn van externe entiteiten, behalve wanneer begrotingsbijdragen van
bestaande distributeurs essentieel blijken te zijn voor de financiering van specifieke
projecten.
5.3. Het team
5.3.1. Cast
Door de jaren heen is de cast uitgegroeid tot een bonte verzameling van tientallen
personages. Voor het eerste seizoen is een selectie gemaakt van de meest populaire
en herkenbare personages. Publieksfavorieten als Chico Lama, Bor de Wolf, Juffrouw
Ooievaar en Meneer de Uil kunnen uiteraard niet ontbreken.
De cast is een afspiegeling van een klein dorp, met alle herkenbare types uit het
dagelijkse leven; de luie postbode, de strikte lerares, de verwarde klusjesmannen.
Markante karaktertrekjes worden uitvergroot, maar de personages blijven karakters
van vlees en bloed. Ieder personage heeft zo zijn goede en mindere karaktertrekjes.
Zoals in ieder dorp zijn er zowel hechte vriendschappen als kleine conflicten tussen
de inwoners van het Grote Dierenbos. Dat kluwen van relaties is een vruchtbare bodem
voor comedy en drama en biedt ons talloze opties voor scenario’s.
Na verloop van tijd zal de kijker zo vertrouwd zijn met de personages dat hij zal kunnen
anticiperen op de reacties van de karakters op bepaalde situaties. Door te spelen met
die verwachting of door net te verrassend uit de hoek te komen, kan heel veel humor
gebracht worden.
MENEER DE UIL | HUUB DIKSTAAL
Meneer de Uil is de verteller van de verhalen uit De Fabeltjeskrant. Bekende uitspraken
van Meneer de Uil zijn: dag, lieve kijkbuiskinderen en oogjes dicht en snaveltjes toe.

Huub Dikstaal is stemacteur en dialoogregisseur, leende zijn stem aan onder andere
de Nederlandse versie van Dipsy uit de TELETUBBIES en hij is te horen in de tekenfilmseries POKÉMON, HUNTIK, BAKUGAN, YIN YANG YO!. Maar ook in Disneyanimatiefilms als MULAN als LING DIALOOG, CARS als Ferarri, Fred en Jay Limo,
CARS 3 als Mike Joyride, TOY STORY 3 als Woody, WRECK-IT RALPH als Duncan,
SURGE PROJECTOR en SATAN en FINDING DORY. Huub Dikstaal won in 2013 de
Zilveren Koe voor zijn bijdrage aan het niveau van de nasynchronisatie in Nederland.
JUFFVROUW OOIEVAAR | ELSJE SCHERJON
Juffrouw Ooievaar voelt zich geroepen om alle gebeurtenissen in het Grote Dierenbos
stevig in de hand te houden, maar wordt daarbij nauwelijks geholpen door de andere
bewoners van het bos. Die vinden dat Juffrouw Ooievaar met haar beide benen op
de grond moet blijven staan. Ondanks dat is Juffrouw Ooievaar een gerespecteerde
dame, voornamelijk doordat zij naar oplossingen blijft zoeken.
Elsje Scherjon is een Nederlands actrice die bekend werd door haar vele rollen op
toneel. Daarnaast vertolkte zij rollen in onder andere de speelfilms IRIS, HET MEISJE
MET HET RODE HAAR en EEN VROUW ALS EVA. Zij was ook regelmatig te zien op
televisie: SIL DE STRANDJUTTER, KUNT U MIJ DE WEG NAAR HAMELEN VERTELLEN,
MIJNHEER?, HA, DIE PA!, COMBAT en recenter in de vierdelige serie WILHELMINA.
Verder sprak ze stemmen in van tekenfilmfiguren, zoals personages uit de tekenfilm
DINOSAURUS, en van verscheidene poppen uit De Fabeltjeskrant.
MENEER DE RAAF | MITCHELL VAN DEN DUNGEN
Meneer de Raaf is een van de allereerste personages die voorkwamen in De Fabeltjes
krant. Met zijn scherpe, humorvolle opmerkingen is hij de schrik van Juffrouw Ooievaar.
Samen met zijn goede vriend Lowieke de Vos vertoeft hij dikwijls in het café Het Praathuis.
Mitchell van den Dungen studeerde in 2014 af aan de acteursopleiding van de
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oneelacademie Maastricht. Hij werkt veel als stemacteur. Hij begon hiermee op
T
negenjarige leeftijd en is te horen (geweest) in talloze commercials en films, waaronder de eerste twee delen van de HARRY POTTER-reeks (als Olivier Plank), DE
IJZEREN REUS (als Hogarth Hughes), BLUB! IK BEN EEN VIS! (als Chuck) en in
vele series, waaronder JIMMY NEUTRON (als Jimmy’s beste vriendje Cas) en op dit
moment in de Disney producties STAR VERSUS THE FORCES OF EVIL (als Marco
Diaz) en THE LION GUARD (als Ono). En onlangs in SOLAN EN LUDWIG: DE GROTE
KAASRACE (als Solan).
BOR DE WOLF | LEO RICHARDSON
Bor is eigenaar van café Het Praathuis, de centrale ontmoetingsplaats voor de
bewoners van het Bos. Hoewel je zou denken dat een wolf een eng en stoer dier is, is
Bor een vreedzaam en emotioneel dier. Bor is bekend om de kenmerkende, huilende
brul die hij aan veel van zijn uitspraken vooraf laat gaan.
Leo Richardson is sinds 2002 stemacteur. Zijn zware (basbariton) en karakteristieke
stemgeluid leende hij aan talloze tekenfilmkarakters en speelfilmpersonages. Daarnaast was en is hij te horen in interactieve tentoonstellingen in KASTEEL RADBOUD,
DE ZAANSCHE SCHANS en HISTORISCH MUSEUM HAARLEMMERMEER. Ook was
zijn stem te horen in theaterproducties.
LOWIEKE DE VOS | AD KNIPPELS
Lowieke de Vos is veelal in café Het Praathuis te vinden in het gezelschap van Meneer
de Raaf. Lowieke is een echte Bourgondische levensgenieter. Het stopwoord van
Lowieke de Vos is ‘Hatsekidee!’.
Ad Knippels studeerde in 1997 af aan de Amsterdamse Toneelschool te Amsterdam. In
1998 speelde hij in de theaterversie van TRAINSPOTTING, in het seizoen 1999/2000
had hij een rol in JA ZUSTER NEE ZUSTER, in het seizoen 2007/08 was hij afwisselend Meester Bruijs, Hoofdinspecteur Muysken en Vader Frans Vrijmoeth in CISKE

DE RAT, in 2009/10 speelde hij de rol van Harry Buis in MAMMA MIA!, in 2011/12
had hij de rol van Jules in WHEN HARRY MET SALLY, in 2014/15 had hij de rol van
Kapitein Georg von Trapp in THE SOUND OF MUSIC, in 2016/17 was hij Meester
Bruijs in CISKE DE RAT. In 2017 deed Ad Knippels in CARS 3 de stem van Ray
Raverham. In 2018 deed Knippels de stem van Victor Cachet in de film INCREDIBLES
2. Ook doet Knippels tegenwoordig de voice-over in de televisieserie POKÉMON.
GERRIT DE POSTDUIF | DAAN VAN RIJSSEL
Nadat Gerrit de Postduif tijdens zijn sportieve carriere onherstelbaar geblesseerd was
geraakt aan zijn poot, kwam hij in het Grote Dierenbos terecht. Hier opende hij zijn
eigen postkantoor, gebouwd door de Gebroeders Bever. Met regelmaat vertelt hij over
de tijd dat hij aan de top stond in de duivensport, maar zijn mededieren zijn daar
maar matig in geïnteresseerd, omdat hij dat verhaal al zo vaak heeft verteld.
Daan van Rijssel is acteur, zanger en theatermaker. Hij volgde zijn opleiding aan de
Amsterdamse Toneelschool en Kleinkunstacademie, waar hij in 2003 aan afstudeerde. Sinds 2009 is Daan ook werkzaam als stemacteur en was de stem van diverse
tekenfilmfiguren. Op televisie is Daan onder andere te zien geweest in de telefilm
ZINLOOS (2004, regie Arno Dierickx) en series als GOOISCHE VROUWEN (2006,
regie Wil Koopman), VOETBALVROUWEN (2006, regie Hans Scheepmakers), VAN
SPEIJK (2007, regie Pieter van Rijn), FLIKKEN MAASTRICHT (2009, regie Pieter van
Rijn), DOKTER TINUS (2012, regie Pollo de Pimentel), DE DEAL (2014, regie Arno
Dierickx), DE JACHT (2015, regie Wil Koopman), MOORDVROUW (2015, regie Marc
de Cloe) en onlangs in B.A.B.S. (2017, regie Rita Horst). In 2011 zond de VARA de
documentaire JE PAPA IS JE VADER NIET van Frank Evenblij uit (waarin Daan het
hoofdonderwerp was).
MARTHA EN MYRA HAMSTER | MYLÈNE EN ROSANNE WAALEWIJN
Martha en Myra zijn sociaal en zorgzaam, zij zijn dan ook beiden verpleegster. Ze
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slissen en gebruiken altijd veel woorden met de letter ‘s’. Andere bewoners van het
Grote Dierenbos vinden dat ze zich overal mee bemoeien en veel te veel roddelen.

In 1988 stopte ze als huisvrouw en ging in Chico Lama’s eetpaleis werken. Haar
bekende uitspraak was ‘tuut-tuut-tuut-tuut’.

Mylène & Rosanne is een Nederlands zangduo, bestaande uit de tweelingzussen
Mylène en Rosanne Waalewijn. Mylène & Rosanne deden in 2010 en in 2011 mee
aan KINDEREN VOOR KINDEREN, waarbij ze onder andere het liedje Feest voor
iedereen zongen. Ook speelden zij in diverse musicals. Mylène speelde tussen 2008
en 2010 mee in de musical JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT als Maria en Naomi, in 2011 samen met Rosanne in het kinderensemble van
DROOMVLUCHT en in 2012/2013 had zij de rol van Kleine Fiona in SHREK DE
MUSICAL. Rosanne had haar eerste musicalrol samen met Mylène in 2011-2012 in
de musical DROOMVLUCHT. Hierna volgde in 2012-2013 een grote rol als de blinde
Nelly in DIK TROM. In 2017 speelden de zussen in TINA DE MUSICAL, een musical
over het tijdschrift Tina. Hiervoor werden de zussen genomineerd voor een Musical
Award in de categorie Aanstormend talent.

Zaza Zebra werd door dokter Meindert het Paard vanuit het Derde Dierenbos naar
het Grote Dierenbos gebracht. Het is een wat verlegen en schuw personage. Ze
trouwt met Meindert. Op een zeker moment begon ze een apotheek in de stal van
Greet Koe. Dit zinde Meindert aanvankelijk niet, maar later werd dit bijgelegd.

ED EN WILLEM BEVER | RICHARD GROENENDIJK
De broers Ed en Willem de Bever zijn dé techneuten van het Grote Dierenbos. Ze
staan altijd klaar om alle technische problemen, zoals verstopte toiletten en lekkende
kranen, op te lossen. Ze werken hard en met plezier en zijn altijd solidair met elkaar.
Er is echter één verschil: Willem heeft ‘alleen’ de technische school gehad, terwijl Ed
heeft doorgeleerd.
Richard Groenendijk is een Nederlands cabaretier, presentator en tekstschrijver. Hij
presenteerde onder andere het programma DE JOPIE PARLEVLIET SHOW en was
panellid in het televisieprogramma WIE BEN IK? Groenendijk heeft ook televisiewerk
gedaan, waaronder het programma TERRAZZO, dat hij presenteerde samen met
Mylène d’Anjou. Hij was panellid van OOK DAT NOG!, speelde een gastrol in BAANTJER
in 2003 en deed in 2006 mee aan het televisieprogramma WIE IS DE MOL?. In 2007
deed hij met onder anderen Simone Kleinsma, Willeke Alberti, Lenette van Dongen,
Dieter Troubleyn, Joke Bruijs en Carlo Boszhard mee aan de hommage aan Robert
Long in het Nieuwe Luxor in Rotterdam. Ook is hij stemacteur voor films, zoals FINDING
DORY waarin hij de stem van Rudder is en INSIDE OUT waarin hij de stem van Angst is.
TRUUS DE MIER EN ZAZA ZEBRA | GEORGINA VERBAAN
Truus de Mier is een bezig huisvrouwtje, het type dat zich gedraagt volgens de dames
bladen. Desondanks kreeg ze toch een relatie in het Buitenbos met de vrouwen
versierder Jules Cigale. Dit liep vanwege te grote karakterverschillen op niets uit.
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Georgina Verbaan is een Nederlands actrice, zangeres, presentatrice en columniste.
In januari 2008 kreeg zij de Beeld en Geluid Award als ‘beste actrice 2007’ in de
categorie ‘fictie’ voor haar rol in ‘T SCHAEP MET DE 5 POOTEN. Ook deed ze dat
jaar mee aan WIE IS DE MOL?. In 2009 ontving ze zeer goede recensies voor haar
rol in OOGVERBLINDEND (internationale titel: DAZZLE), geregisseerd door avantgardefilmmaker Cyrus Frisch. De film werd geprezen in de Nederlandse pers als
‘de meest relevante Nederlandse film van het jaar’. Sinds 2013 heeft Verbaan een
column in de zaterdageditie van nrc.next. Verbaan won in 2013 op het Nederlands
Film Festival een Gouden Kalf voor haar bijrol in de tragikomedie DE MARATHON. In
2015 won zij een Gouden Kalf voor beste actrice voor de film DE SURPRISE. In 2017
werd de Gouden Notekraker aan haar toegekend.
DROES DE BEER | VINCHENZO
Droes de Beer is de broer van Wasa de Beer en dik bevriend met Jodokus de
Marmot. Hij wordt soms als de boosaardige beer gezien. Hij heeft een grote rimpel op
het voorhoofd en loopt al vittend door het bos.
Vinchenzo Tahapary is een Nederlands zanger. Hij werd bekend door zijn deelname
aan THE VOICE OF HOLLAND 2017. In 2012 deed hij mee aan THE VOICE KIDS,
waar hij het schopte tot aan de sing-offs. In 2017 deed hij mee aan de ‘volwassen’
editie van THE VOICE OF HOLLAND, waar hij tot de finale kwam en derde werd.
Tijdens die finale bracht hij zijn eerste single Steady Love ten gehore. Later dat jaar
coverde Vinchenzo het nummer Energie van Ronnie Flex en bracht hij zijn tweede
single genaamd Daily uit. Het nummer behaalde nummer 7 in de Nederlandse
iTunes Top 100.
STOFFEL DE SCHILDPAD | JOOST CLAES
Stoffel de Schildpad is in alles traag en heeft altijd last van bijzondere kwaaltjes. Hij voelt
regelmatig erg ‘appelig’. Iedereen heeft medelijden met Stoffel, maar de meesten weten
niet goed hoe ze hem kunnen helpen. De Gebroeders Bever bouwden een stoommobiel

Ed en Willem Bever
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voor Stoffel, waardoor hij zich sneller door het Grote Dierenbos kan voortbewegen.
Joost Claes heeft in 2001 de Toneelschool van Amsterdam afgerond. Hij speelde
bij Orkater, Het Toneel Speelt, Het Nationale Toneel, Joop van de Ende Theaterproducties en Albert Verlinde Producties. Hij is begonnen bij Het Rozentheater als
theaterdocent in 2006 onder de bezielende leiding Van Bettie de Bruijn. Ook bij de
stadsschouwburg Amsterdam is Joost actief als docent. Als acteur speelde hij in de
musicals HIJ GELOOFT IN MIJ en SOLDAAT VAN ORANJE. Verder is hij te horen in
verschillende animaties, voiceovers en nasynchronisaties.
CHICO LAMA | WIEBE PIER CNOSSEN
Chico Lama valt op doordat hij continu spuugt, zoals lama´s dat doen. Bij de kijkbuiskinderen was Chico dermate populair dat zij hem in 1986 verkozen tot bosmeester,
de leider van het Grote Dierenbos. In 1988 was hij de winnaar van een liedjeswedstrijd
en mocht hij in enkele afleveringen de taak van Meneer de Uil overnemen.
Wiebe-Pier studeerde in 1998 af als Jazz-zanger (U.M) aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Hierna vervolgde hij zijn zangstudie op de klassieke afdeling van hetzelfde conservatorium. In 2003 studeerde hij met de rol van Papageno
(Zauberflöte) summa cum laude af voor zijn Master’s aan de Nieuwe Opera Academie in Amsterdam en Den Haag. Als (stem)acteur werkte hij mee aan: COCO
(NL) (2017) (stem), KOEMBA: DE ZEBRA DIE ZIJN STREPEN KWIJT IS (2013),
SEKO (stem), LABAN, HET ALLERLIEFSTE SPOOKJE (2008) (stem) en DE DRIE
MUSKETIERS (2005) (stem.
PETER PANDA | MAARTEN SMEELE
Een bijzondere nieuwe gast in Fabeltjesland; Peter Panda uit China. Hij is de neef
van Droes de Beer en op wereldreis.
Maarten Smeele studeerde in 2013 af aan het Conservatorium in Tilburg, opleiding
Muziektheater. Als kind speelde hij in de musicals OLIVER!, TITANIC, de musical,
KUNT U MIJ DE WEG NAAR HAMELEN VERTELLEN, MENEER?, PIETJE BELL, de
musical en in de toneelversie van ZEG ‘NS AAA. Maarten speelde een kleine gastrol
in GOEDE TIJDEN, SLECHTE TIJDEN, verleent zijn stem aan verschillende animatie-
series en is te horen als voorlezer van diverse luisterboeken. In 2014 won hij de
Musical World Award in de categorie Doorbraak van het jaar.
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ISADORA PARADIJSVOGEL | LOES LUCA
Isadora Paradijsvogel heet eigenlijk Doortje Spreeuw, maar gebruikt vaak haar
artiestennaam. Ze is een oude artieste met een schorre stem, die tegenwoordig meer
in café Het Praathuis bij een borrel te vinden is. Ze is via Meindert het Paard naar het
Grote Dierenbos gekomen en had aanvankelijk ook een relatie met hem.
Loes Luca is een Nederlands actrice en comédienne die bekend is van onder meer
NÉNETTE ET LES ZÉZETTES, HET KLOKHUIS, JA ZUSTER, NEE ZUSTER en de
nieuwe versie van ‘T SCHAEP MET DE 5 POOTEN. In 2002 won ze de Rembrandt
Award voor ‘beste actrice’. In 2006 speelde ze voor het eerst solo in de theatervoorstelling MOORDWIJVEN; hiervoor werd ze genomineerd voor een Theo d’Or. In 2009
en 2011 speelde ze de rol van Toinette in het theaterstuk DE INGEBEELDE ZIEKE bij
theatergezelschap De Utrechtse Spelen. Bij datzelfde gezelschap was ze in 2011 ook
te zien in het theaterstuk AUGUSTUS: OKLAHOMA. Samen met Peter Blok speelt ze
in 2012 in de theatervoorstelling DOEK geschreven door Maria Goos. In 2014 was
Luca te zien in het theater in het stuk BEDSCÈNES, met onder andere Peter Bolhuis.
In 2015 verscheen zij in een nieuw seizoen van ‘T SCHAEP MET DE 5 POOTEN,
genaamd ‘T SCHAEP AHOY. In oktober 2015 ontving Loes Luca De Lof der Zotheidprijs. De jury kende haar de prijs toe omdat de Rotterdamse leeft en werkt in de geest
van Desiderius Erasmus.
DJ WALLY (DE WINDHOND) | ARMIN VAN BUUREN
Armin van Buuren is een Nederlands dj en producer. Hij wordt gezien als een van de
prominente dj’s van dit moment en is vijfmaal uitgeroepen tot beste dj van de wereld.
In 2013 maakt Van Buuren zijn filmdebuut. Hij speelt zichzelf in de Nederlandse film
VERLIEFD OP IBIZA. Op 30 april, op de dag van de troonwisseling in 2013, draaide
Van Buuren op de kop van het Java-eiland in Amsterdam. Hij trad samen met het
Koninklijk Concertgebouworkest op tijdens de koningsvaart in de avond. Samen voerden
zij het nummer Intense op, dat Armin oorspronkelijk met Miri ben Ari opnam.

5.3.2.

5.3.4.

Regisseurs
FREEK QUARTIER
Freek behaalde zijn Master in Animation in 2016 aan het
gerenommeerde Royal Institute for Theatre, Cinema and
Sound (RITCS) in Brussel. Vanaf de start van zijn carrière
heeft hij in de animatie sector gewerkt; eerst als 3D generalist
en sinds 2011 voor Grid Animation als 3D generalist, 3D
animator, storyboard artist, artdirector en recenter (sinds
2017) ook als regisseur.
JENS MØLLER
Jens heeft reeds meer dan 20 jaar ervaring in de internationale animatie. Hij studeerde Architecture & Production
Design aan de Royal Academy of Arts & Film in Kopenhagen, Denemarken. Sinds 1994 is hij als regisseur en
artdirector betrokken geweest bij verschillende inter
nationale speelfilms en meer dan 100 afleveringen van
internationale tv-series. Hij doceert bovendien aan diverse
Film & Animatie Academies in Europa.

5.3.3.

Scenario
SANDY VOLCKAERT
Het scenario is geschreven door Sandy Volckaert. Na een
lange carrière in de modewereld, besloot Sandy voltijds
van haar pen te gaan leven, initieel als vertaler en foodwriter. Een seminarie met Robert McKee opende de deuren
naar een scenaristenbestaan. Naast een aantal eigen
projecten leverde ze scenario’s voor de animatiereeks
ZIGGY & THE ZOO TRAM (Ketnet/ZDFEnterprises), en
nu ook voor DE FABELTJESKRANT.

Producenten
MAURITS RUBINSTEIN
Maurits is van oorsprong geluidstechnicus. Maurits heeft
Rubinstein opgericht in 1985 als uitgeverij van luisterboeken.
In 1991 gaat Rubinstein een samenwerking aan met Sony
Music Benelux voor het opzetten van een Europese videocatalogus voor kinderen. Die samenwerking eindigt in 1995
en in 1998 start Rubinstein met het onder licentie uitbrengen van producten van internationaal bekende merken als
MORDILLO, ROALD DAHL EN DISCOVERY CHANNEL.

In 2001 verwerft Rubinstein de boek- en licentierechten voor de Gouden Boekjes,
een zeer bekende reeks populaire en succesvolle kinderboekje. In 2011 is gestart
met HET MUIZENHUIS, gebaseerd op de succesvolle boekenserie, en met de ontwikkeling van stationary, spelletjes, apps, en een animatiefilm. Rubinstein is tevens
medeoprichter van het Zweedse Storytel in de Benelux.
Rubinstein vertelt verhalen die de geest prikkelen en de wereld een beetje mooier
maken en gelooft in mooie producten die met liefde zijn gemaakt. Zowel in de uitgeverij als in de hoedanigheid van licensing agent en filmproducent, is de unieke
signatuur van Rubinstein zichtbaar.
Rubinstein vertegenwoordigt inmiddels de rechten van veel bekende karakters en
merken als DE FABELTJESKRANT, HET MUIZENHUIS, TOONDER COMPAGNIE,
MORDILLO, FIEP WESTENDORP, ASTRID LINDGREN. In de Rubinstein Publishing
catalogus vindt men grote, internationale namen als DISNEY, SESAMSTRAAT, DICK
BRUNA, ROALD DAHL, CS LEWIS, JK ROWLING en vele anderen.
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MARK MERTENS
Mark heeft zijn Master Film Director behaald aan het
Royal Institute for Theatre, Cinema and Sound (RITCS)
in Brussel. Hij werkt al ruim twintig jaar in de televisieen filmindustrie, voornamelijk als regisseur en producent.
Zijn ervaring strekt zich uit van live-actiereeksen en films
tot geanimeerde films en televisieseries.
In 2015 richt Mark het postproductiebedrijf Grid VFX op.
Grid VFX is bij verschillende film en tv-producties betrokken
waaronder ONS GELUK (1995), DIAMANT (1996), LE PETIT BLEU (1996), ALLES
MOET WEG (1996), WAT NU WEER (1997), SPIKE (1998), ENGELTJES (1998),
ALEXANDER (1999), VEEL GELUK PROFESSOR (2000), ASPE2 (2001|2002), DE
INDRINGER (2003|2004), DE HEL VAN TANGER (2005) EN VLEUGELS (2006).
In 2011 wordt een nieuwe divisie Grid Animation opgericht en richt Mark zich daarmee op animatie. Sindsdien produceert hij onder meer de animaties LUKE AND
LUCY, PERCY TIGER TALES, OOPS….NOAH IS GONE!!!, ASTRIX AND THE MANSION
OF THE GODS, PERCY TIGER TALES 2, LITTLE LUKE AND LUCY 1, ZIGGY AND THE
ZOO TRAM, DEEP, HARVIE AND THE MAGIC MUSEUM, CAPTAIN MORTEN AND
THE SPIDER QUEEN, MARNIES’ WORLD, HEDGEHOG LATTE AND THE MAGIC
WATERSTONE en DAILY FABLES (DE FABELTJESKRANT).
In 2013 is Grid Animation verkozen tot TV-Animation Producer Of The Year ( Cartoon
Forum) en heeft het bedrijf in 2016 de prijs voor European Animation Feature
Producer Of The Year (Cartoon Movie) ontvangen.
Mark is partner en bestuurder bij Rubinstein en tevens de drijvende kracht achter de
Tinker Group, een Europees powerhouse voor animatie. Met vestigingen in België,
Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Italië, Frankrijk en Denemarken.
5.4. Distributeur
DUTCH FILMWORKS B.V.
De bedrijfsfilosofie ‘Being the fastest in changing all the time’ heeft Dutch FilmWorks
(DFW) de afgelopen jaren gebracht tot haar huidige status: de grootste onafhankelijke
filmdistributeur in de Benelux op het gebied van bioscoop, home entertainment,
video on demand en tv (Pay TV en Free TV). Bekende internationale successen zijn
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THE WOLF OF WALL STREET, THE HITMAN’S BODYGUARD en recentelijk ESCOBAR.
Inmiddels heeft DFW een catalogus van meer dan 3.000 titels (speelfilms, tv-series,
documentaires en kinderproducten), ontwikkelt DFW eigen content én verkoopt DFW
internationaal Nederlandse en Vlaamse titels.
DFW heeft een dominante positie in Nederlandse en Belgische film- en serie
producties. Het marktaandeel in lokale films varieert tussen de 40 en 50%. Recente
grote successen zijn SOOF 2, 100% COCO, BELLA DONNA’S, WEG VAN JOU en
BANKIER VAN HET VERZET. Laatstgenoemde titel is onlangs door DFW wereldwijd
aan Netflix verkocht. Naast lokale distributie verkoopt DFW al sinds 2007 Nederlandse
en Vlaamse films en series aan buitenlandse tv-zenders, Video On Demand-diensten
en distributeurs. Sinds 2013 is DFW aggregator (preferred partner) van Netflix en
iTunes. In 2017 heeft DFW de rechten van de Nederlands/Vlaamse serie UNDERCOVER
wereldwijd, buiten België, Frankrijk en Duitsland, verkocht aan Netflix.

6.

Planning en agenda

De Maatschap heeft als doel de financiering, productie en exploitatie van het eerste
seizoen van de Serie en de Specials (waaronder een Film) van DE FABELTJESKRANT. De Maatschap is opgericht op 14 december 2018 en is aangegaan voor
60 maanden. Het is het voornemen om de rechten op de Productie na 36 maanden
(vanaf de datum van sluiting inschrijving) te vervreemden. Daarna zal de Maatschap
worden beëindigd. De planning van het gehele project ziet er als volgt uit:
1 januari 2018 tot 30 november 2018
De preproductie voor de Specials van DE FABELTJESKRANT vindt plaats. Dat wil
zeggen dat aan het script, de storyboard en de stijl van de Specials wordt gewerkt.
1 mei 2018 tot 28 februari 2019
De Specials van DE FABELTJESKRANT worden geanimeerd. De storyboard wordt in
een bewerkingsprogramma gebracht en wordt samen gesneden met de juiste timing
en het juiste tempo.
1 juli 2018 tot 15 maart 2019
De postproductie (licht, compositie, rendering, FX en editing) voor de Specials van
DE FABELTJESKRANT vindt gedurende deze periode plaats. De Specials worden
opgeleverd.
3 september 2018 tot 13 september 2019
De preproductie voor de Serie van DE FABELTJESKRANT vindt plaats. Dat wil zeggen
dat aan het script, de storyboard en de stijl van de animatie wordt gewerkt.
14 december 2018
Oprichting Maatschap. De Managing Partner brengt het economisch eigendom
van de rechten op verfilming van het eerste seizoen van de animatieserie en film
DE FABELTJESKRANT in de Maatschap in en de Maatschap neemt de preproductie over.

24 december 2018 tot 1 mei 2019
De betalingen door de Participanten vinden plaats binnen 10 dagen na ondertekening van het Inschrijfformulier.
Februari 2019
De Stichting ontvangt dertig dagen na het vierde kwartaal een overzicht van de
(eventuele) netto-opbrengsten over 2018. De Stichting ontvangt de (eventuele) nettoopbrengsten dertig dagen later. De Stichting keert de (eventuele) bedragen uit aan
de Participanten. De jaarrekening van de Maatschap over 2018 wordt opgemaakt,
waarvan de Participanten een exemplaar ontvangen.
Maart 2019 (uiterlijk)
De Participanten ontvangen binnen drie maanden na afloop van het jaar 2018 de
voor hun belastingaangifte benodigde informatie.
30 april 2019
Sluitingsdatum voor Participaties.
Mei 2019
De Stichting ontvangt dertig dagen na het eerste kwartaal 2019 een overzicht van de
(eventuele) netto-opbrengsten over het eerste kwartaal 2019. De Stichting ontvangt
de (eventuele) netto-opbrengsten dertig dagen later. De Stichting keert de (eventuele)
bedragen uit aan de Participanten.
1 juli 2019 tot 1 juni 2020
De postproductie (licht, compositie, rendering, FX en editing) voor de Serie van
DE FABELTJESKRANT vindt gedurende deze periode plaats.

16 december 2018
Nederlandse première van de animatiefilm ‘De Fabeltjeskrant & De Grote Dierenbos-spelen’. De Film is op 19 december 2018 in de bioscopen uitgebracht.

Augustus 2019
De Stichting ontvangt dertig dagen na het tweede kwartaal 2019 een overzicht van de
(eventuele) netto-opbrengsten over het tweede kwartaal 2019. De Stichting ontvangt
de (eventuele) netto-opbrengsten dertig dagen later. De Stichting keert de (eventuele) bedragen uit aan de Participanten.

24 december 2018
Uitgave Prospectus en eerst mogelijke inschrijvingsdatum voor Participaties.

November 2019
De Stichting ontvangt dertig dagen na het derde kwartaal 2019 een overzicht van de
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(eventuele) netto-opbrengsten over het derde kwartaal 2019. De Stichting ontvangt
de (eventuele) netto-opbrengsten dertig dagen later. De Stichting keert de (eventuele)
bedragen uit aan de Participanten.
Februari 2020
De Stichting ontvangt dertig dagen na het vierde kwartaal 2019 een overzicht van de
(eventuele) netto-opbrengsten over 2019. De Stichting ontvangt de (eventuele) netto-opbrengsten dertig dagen later. De Stichting keert de (eventuele) bedragen uit aan
de Participanten. De jaarrekening van de Maatschap over 2019 wordt opgemaakt,
waarvan de Participanten een exemplaar ontvangen.
Maart 2020 (uiterlijk)
De Participanten ontvangen binnen drie maanden na afloop van het jaar 2019 de
voor hun belastingaangifte benodigde informatie.
Mei 2020
De Stichting ontvangt dertig dagen na het eerste kwartaal 2020 een overzicht van de
(eventuele) netto-opbrengsten over dat kwartaal. De Stichting ontvangt de (eventuele)
netto-opbrengsten dertig dagen later. De Stichting keert de (eventuele) bedragen uit
aan de Participanten.
1 juni 2020 (uiterste datum)
De Serie wordt (naar verwachting) opgeleverd.
Augustus 2020
De Stichting ontvangt dertig dagen na het tweede kwartaal 2020 een overzicht van de
(eventuele) netto-opbrengsten over dat kwartaal. De Stichting ontvangt de (eventuele)
netto-opbrengsten dertig dagen later. De Stichting keert de (eventuele) bedragen uit
aan de Participanten.
November 2020
De Stichting ontvangt dertig dagen na het derde kwartaal 2020 een overzicht van de
(eventuele) netto-opbrengsten over dat kwartaal. De Stichting ontvangt de (eventuele)
netto-opbrengsten dertig dagen later. De Stichting keert de (eventuele) bedragen uit
aan de Participanten.
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Februari 2021
De Stichting ontvangt dertig dagen na het vierde kwartaal 2020 een overzicht van de
(eventuele) netto-opbrengsten over 2020. De Stichting ontvangt de (eventuele) netto-
opbrengsten dertig dagen later. De Stichting keert de (eventuele) bedragen uit aan
de Participanten. De jaarrekening van de Maatschap over 2020 wordt opgemaakt,
waarvan de Participanten een exemplaar ontvangen.
Maart 2021 (uiterlijk)
De Participanten ontvangen binnen drie maanden na afloop van het jaar 2020 de
voor hun belastingaangifte benodigde informatie.
Mei 2021
De Stichting ontvangt dertig dagen na het eerste kwartaal 2021 een overzicht van de
(eventuele) netto-opbrengsten over dat kwartaal. De Stichting ontvangt de (eventuele)
netto-opbrengsten dertig dagen later. De Stichting keert de (eventuele) bedragen uit
aan de Participanten.
Augustus 2021
De Stichting ontvangt dertig dagen na het tweede kwartaal 2021 een overzicht van de
(eventuele) netto-opbrengsten over dat kwartaal. De Stichting ontvangt de (eventuele)
netto-opbrengsten dertig dagen later. De Stichting keert de (eventuele) bedragen uit
aan de Participanten.
November 2021
De Stichting ontvangt dertig dagen na het derde kwartaal 2021 een overzicht van de
(eventuele) netto-opbrengsten over dat kwartaal. De Stichting ontvangt de (eventuele)
netto-opbrengsten dertig dagen later. De Stichting keert de (eventuele) bedragen uit
aan de Participanten.
Februari 2022
De Stichting ontvangt dertig dagen na het vierde kwartaal 2021 een overzicht van de
(eventuele) netto-opbrengsten over 2021. De Stichting ontvangt de (eventuele) netto-
opbrengsten dertig dagen later. De Stichting keert de (eventuele) bedragen uit aan
de Participanten. De jaarrekening van de Maatschap over 2021 wordt opgemaakt,
waarvan de Participanten een exemplaar ontvangen.

Maart 2022 (uiterlijk)
De Participanten ontvangen binnen drie maanden na afloop van het jaar 2021 de
voor hun belastingaangifte benodigde informatie.
April 2022 (verwachting)
De rechten op DE FABELTJESKRANT worden verkocht. De Maatschap maakt de
eindafrekening op en wordt gestaakt. De Stichting keert de (eventuele) einduitkering
uit aan de Participanten.

Truus de mier
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7. Juridische aspecten
7.1. Participeren in deze Productie
Door conform dit Prospectus deel te nemen in deze Productie wordt u maat in een
zogenaamde stille maatschap. Hieronder wordt dat nader toegelicht.
7.2. De Maatschap
Interne organisatie
Een maatschap is een personenvennootschap. Zij is een samenwerking tussen(rechts)
personen. Die samenwerking is geregeld in een overeenkomst (de Maatschaps
overeenkomst, zie Bijlage 1 in dit Prospectus). Een maatschap heeft geen rechtspersoonlijkheid.
De leden van een maatschap worden, enigszins verwarrend, dan weer maten, en dan
weer vennoten genoemd. In dit Prospectus gebruiken wij de termen maat (maten)
of Participant (Participanten). De Maatschap kent één maat (de Managing Partner,)
die met uitsluiting van de andere maten is belast met het beheer en bestuur van de
Maatschap. De Managing Partner kan en zal alle maten aan alle rechtshandelingen
betreffende de Maatschap binden. De Managing Partner van de maatschap is de
besloten vennootschap Rubinstein Management B.V.
Alle maten, behalve de Eerste Participant, brengen geld in de Maatschap in. Een
maat (niet zijnde de Managing Partner) brengt minstens een bedrag van € 10.000
in en krijgt daarvoor twee Participaties van € 5.000. Het door de maten, behalve de
Managing Partner en de Eerste Participant, in totaal in te brengen kapitaal bedraagt
€ 2.100.000
Daarnaast brengt de Managing Partner kapitaal in van € 1.434.244 in (door de
Managing Partner zelf te financieren, deels door een - al dan niet middels een coproducent - nog aan te vragen (en dus te verkrijgen) bijdrage van het Nederlands
Filmfonds inzake de Netherlands Production Incentive ten bedrage van € 300.000).
Aangezien de Managing Partner de tot en met 2018 gemaakte Film ad € 405.849
en ontwikkelingskosten ten bedrage van € 1.623.395 ten behoeve van de Serie
inbrengt, tezamen € 2.029.244, zal hij voor het verschil gezien de aldus geeffectueerde overinbreng ad € 595.000 worden gecrediteerd in de boeken van de Maatschap. Rubinstein Management B.V. verklaart dat de door Rubinstein Management
B.V. ingebrachte kosten - zonder enige winstopslag - lager zijn dan marktconform.
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De Maatschap kent in beginsel 212 maten: de Managing Partner, de Eerste
Participant en maximaal 210 Participanten met samen 420 Participaties. Indien een
Participant meer dan twee Participaties afneemt, zal het uiteindelijke aantal maten
minder bedragen.
Het stemrecht in de Maatschap is gerelateerd aan het ingebrachte kapitaal: voor
ieder € 5.000 aan ingebracht en gestort kapitaal heeft een maat één stem. In totaal
kunnen dan ook in de Maatschap 696 stemmen worden uitgebracht.
De Managing Partner ontvangt voor zijn werkzaamheden en de door hem ter beschikking gestelde faciliteiten een vergoeding die is vastgelegd in de Maatschapsovereenkomst. De Maatschap is verder aan de Managing Partner geen vergoeding
verschuldigd.
De Participatie in de Maatschap is slechts beperkt overdraagbaar. Voor de beperkingen
op de overdraagbaarheid wordt verwezen naar de Maatschapsovereenkomst.
De Maatschap is opgericht op 14 december 2018 en is aangegaan voor bepaalde
tijd, namelijk 60 maanden. De Maatschap eindigt dus te allen tijde van rechtswege
op 13 december 2023, zij zal echter eerder van rechtswege eindigen wanneer de
rechten op de activa (Film, Serie, Specials) door de Maatschap worden vervreemd.
Het is het voornemen om deze activa na 36 maanden (vanaf de datum van sluiting
inschrijving) te vervreemden.
Activiteiten
De Maatschap oefent het bedrijf van filmproducent uit. De activiteiten van de
Maatschap zullen bestaan uit het financieren, produceren en exploiteren van een
25 minuten durende Fabeltjeskrant-special en een televisieserie van 52 afleveringen
van 11 minuten per aflevering. Daarnaast zal de Maatschap van Rubinstein Management B.V. (die ook de Managing Partner is) de door Rubinstein Management
B.V. ontwikkelde drie Fabeltjeskrant-specials (van elk 25 minuten) overnemen en
doorontwikkelen. Deze drie Specials zal de Maatschap vervolgens zowel afzonderlijk
als tezamen als speelfilm (hierna ‘Film’) exploiteren. De verwerving van de Film geschiedt per 13 december 2018, de Film is op 16 december 2018 in première gaan.

De Maatschap gaat de benodigde overeenkomsten voor de financiering, productie en exploitatie van de Serie, Film en Specials aan. De rechten om De Fabeltjeskrant te mogen verfilmen en die verfilmingen te exploiteren zijn in licentie verkregen
door Rubinstein Management B.V. en worden in economische zin in de Maatschap
ingebracht. Eventuele vóór de oprichting van de Maatschap door Rubinstein ManagementB.V. aangegane overeenkomsten, zoals de distributieovereenkomsten met
Dutch Filmworks (DFW) voor de distributie van de Film en Serie (de door DFW betaalde minimumgaranties komen ten bate van de Maatschap), alsmede de resultaten
van werkzaamheden die al hebben plaatsgehad, zullen aan de Maatschap worden
overgedragen respectievelijk in de Maatschap worden ingebracht. Op die wijze worden de Maatschap als zodanig en de maten pro rata gebonden aan alle afgesloten
overeenkomsten.
Ook de navolgende - reeds door Rubinstein Management B.V. gesloten - overeenkomsten worden in de Maatschap ingebracht:
Contractspartij
SVOD Nederland
sales agent DFW
sales agent DFW

Inhoud
SVOD-rechten Specials
Int. distributie Specials
Int. distributie Serie

waarde (€)
155.000
250.000
300.000

De inbreng van de maten in de Maatschap is volgens de Managing Partner voldoende om samen met de inbreng door de Managing Partner en de door de Maatschap
gecontracteerde financiering (minimumgaranties en pre-sales), de Film, de productie
van de Special en de Serie te kunnen betalen. De Maatschap zal de Film, Specials
en de Serie produceren en exploiteren.
Daarnaast worden in economische zin de door Rubinstein Management B.V. verworven merchandising rechten in de Maatschap ingebracht. Ook de merchandising
rechten zullen door de Maatschap worden geëxploiteerd.
Rubinstein Royalty Management B.V. (RRM) zal in opdracht van de Maatschap de
merchandising te behartigen. Bij het opstellen van de rendementsberekeningen is
hiermee rekening gehouden

de ‘Net Profits’ (zoals in de licentieovereenkomst gedefinieerd), die verplichting komt
ten laste van de Managing Partner. Bij het opstellen van de rendementsberekeningen
is hiermee rekening gehouden.
7.3. Aandachtspunten
De overeenkomsten op grond waarvan de verschillende productie- en exploitatierechten zijn verkregen kennen zogeheten turn around clausules. Deze clausules
houden in dat indien niet aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan, de betreffende rechten ofwel automatisch terugvallen aan de rechthebbende, dan wel op eerste
schriftelijk verzoek van de rechthebbende, aan de rechthebbende dienen te worden
(terug) overgedragen.
Zo bepaalt de licentieovereenkomst dat indien het jaarlijkse voordeel van het aandeel in de verschillende productie- en exploitatierechten - ten gunste van de oorspronkelijk rechthebbende in 2019 niet tenminste € 50.000 bedragen, de licentiegever
het recht heeft verschillende productie- en
exploitatierechten terug te nemen. Voor

het jaar 2020 is bij die overeenkomst een
minimum van het jaarlijkse voordeel van
het aandeel ten gunste van de oorspronkelijk rechthebbende in de verschillende productie- en exploitatierechten opgenomen van €
100.000 en voor alle daaropvolgende jaren een
minimum van € 200.000.
De licentieovereenkomst wordt momenteel
met de oorspronkelijke licentiehouder
heronderhandeld. De overeenkomst zal
op het moment van toetreding van de
Participanten aan de uitgangspunten
van het Prospectus voldoen.

De oorspronkelijk rechthebbende heeft een royalty bedongen van vijftig procent van
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7.4. Stichting Trust EuroGroei
Stichting Trust EuroGroei (hierna de Stichting) incasseert de deelnamebedragen van
Participanten.
De deelnamebedragen worden aangehouden op een derdenrekening van de
Stichting. De Stichting geeft de gelden - conform de Dienstverleningsovereenkomst
met de Maatschap - niet eerder vrij nadat de Managing Partner aan de Stichting heeft
aangetoond dat de financiering is zeker gesteld.
Tevens int en verdeelt de Stichting de opbrengsten uit de Productie ten behoeve van
de Participanten in de Maatschap.

Bestuur
De Stichting wordt bestuurd door de heer W.H. Kool. De heer Kool heeft een bancaire
achtergrond (ABN en Credit Lyonnais) met meer dan 35 jaar ervaring, waarbij hij
verschillende leidinggevende functies heeft bekleed. Hij is onder meer actief geweest
in Corporate Finance en het financieren van filmproducties.
Hij is vanuit die hoedanigheid betrokken geweest bij de financiering van speelfilms
zoals HET MEISJE MET HET RODE HAAR, SCHATJES en MAMMA IS BOOS. Hij is
tevens betrokken geweest bij de opzet van enkele film-CV’s, waaronder THE LITTLE
VAMPIRE. Sinds 2004 is de heer Kool zelfstandig financieel adviseur.
De heer Kool is tevens co-auteur van het management boek ‘De overname van een
BV’ (meer dan 15.000 exemplaren verkocht) en de schriftelijke leergang ‘Fusies,
overnames & management buy-outs’ van Euroforum.

7.5. Organogram

Stichting

Maatschap

Dhr. W.H. Kool
Managing Partner

Eerste Participant

Maten

Rubinstein Management B.V.

Dhr. M.E.E.P. Mertens

Max. 210 Participanten
(420 Participaties)

-	incasseren
deelamebedragen
-	vrijgeven deelnamebedragen
na bevestiging financiering
-	incasseren en verdelen
inkomsten uit de Productie
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Bestuur
Rubinstein Media B.V.
Eigenaar / Bestuurder

EuroGroei Films B.V.
(Non- executive) Bestuurder

Risico’s die verbonden zijn aan het vervaardigen van de Productie zullen door gebruikelijke verzekeringen worden gedekt.

7.9. Inschrijving Kamer van Koophandel
De Kamer van Koophandel stelt zich op het standpunt dat maten van een maatschap
die een onderneming drijft, dienen te worden ingeschreven in het register van de
Kamer van Koophandel, ook als er sprake is van een stille maatschap. Voor deze
inschrijving ontvangt u een inschrijvingsformulier van de Managing Partner. U bent
zelf verantwoordelijk voor inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Inschrijving bij
de Kamer van Koophandel kan collectief worden verricht door EuroGroei Films.

Voor een uitgebreide omschrijving van de risico’s die samenhangen met de financiering, productie en exploitatie van de Productie en het deelnemen in de Maatschap
wordt verwezen naar hoofdstuk 12.

Na het einde van de Maatschap dient u (ook) zelf zorg te dragen voor uitschrijving
bij de Kamer van Koophandel. De Managing Partner zal u daartoe te zijner tijd het
benodigde formulier zenden.

7.7. Exploitatie
Er is een overeenkomst gesloten met filmdistributeur Dutch FilmWorks (DFW) voor
de distributie van de Film in de Benelux. De Specials zijn tevens reeds verkocht
aan een SVOD-platform. Voor de buitenlandse exploitatie is DFW gecontracteerd als
internationale distributeur. Behalve de meegefinancierde kosten zullen geen verdere
kosten door de Maatschap worden gemaakt ten behoeve van de exploitatie (anders
dan die welke worden voorgeschoten door de (internationale) distributeur en die ten
laste komen van de opbrengsten).

De inschrijving van de hoedanigheid als maat van de Maatschap heeft geen gevolgen
voor de omvang van de aansprakelijkheid.

7.6. Aansprakelijkheid maten
De maten in de Maatschap zijn ieder voor gelijke delen aansprakelijk. In het geval
er bijvoorbeeld 100 maten zijn kunnen eventuele schuldeisers een individuele maat
van de Maatschap slechts aanspreken voor een 1/100e deel van hun vorderingen.

Exploitatie kan plaatsvinden zolang de Productie beschermd wordt door het auteursrecht. Dat auteursrecht vervalt pas zeventig jaar na de dood van de langstlevende
van de volgende medewerkers aan de Productie: de regisseur, de scenarioschrijver,
de schrijver van de dialogen en de componist van de filmmuziek.

7.10.
Autoriteit Financiële Markten (AFM)
Dit Prospectus is niet voorgelegd aan en dus ook niet beoordeeld door de Stichting
Autoriteit Financiële Markten (AFM). Rubinstein Management B.V. en de Maatschap
waarvan zij Managing Partner is en voor wier rekening dit Prospectus wordt uitgegeven
zijn niet vergunningplichtig op grond van de Wet op het financieel toezicht en staan ook
niet anderszins onder toezicht van de AFM. Op verzoek zal een kopie van het informatiedocument, zoals dat overeenkomstig art. 53 Vrijstellingsregeling Wft bij de AFM is
ingediend, worden verstrekt.

7.8. Verweven belangen
Mark Mertens is niet alleen Eerste Participant, maar ook (in) direct eigenaar en
bestuurder van Rubinstein Management B.V.. Als Eerste Participant treedt hij uit
de Maatschap zodra één of meer andere Participanten tot de Maatschap toetreden.
De Film wordt verworven van de Managing Partner. Er is geen controle geweest op
de redelijkheid van de aankoopprijs. Voorts worden de door de Managing Partner
verrichte werkzaamheden voor de ontwikkeling van het project ingebracht tegen
kostprijs. Ook dit bedrag is niet onafhankelijk gecontroleerd. Rubinstein Management B.V. verklaart dat de ingebrachte kosten - zonder enige winstopslag – zoals
ingebracht door Rubinstein Management B.V. lager zijn dan marktconform.
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8. Fiscale aspecten
8.1. Fiscale positie van Participanten
De fiscale gevolgen, zoals hierna beschreven, beogen slechts een algemeen kader
te schetsen van de huidige stand van wetgeving en jurisprudentie voor in Nederland
woonachtige natuurlijke personen of gevestigde rechtspersonen. Het verdient aan
beveling individuele situaties met de eigen belastingadviseur af te stemmen.
De Film, Serie en Specials worden gefinancierd, geproduceerd en geëxploiteerd voor
rekening en risico van de Maatschap, een stille maatschap. De Participanten zullen
naar rato van hun deelname gerechtigd zijn tot de resultaten en het vermogen van de
Maatschap. De Maatschap heeft een besloten karakter wat inhoudt dat Participaties
beperkt verhandelbaar zijn: overdracht is uitsluitend mogelijk onder de voorwaarden
neergelegd in de maatschapsovereenkomst. In het algemeen betekent dat toetreding
of vervanging slechts mogelijk is na unanieme, schriftelijke en voorafgaande toestemming van de overige Participanten.
De Maatschap heeft een zogenaamde fiscaal transparante structuur: de Participanten
zijn belastingplichtig, niet de Maatschap zelf.
De Maatschap wordt geacht een onderneming te drijven in de zin van de Wet IB
2001 waarbij de resultaten van de Maatschap voor rekening en risico komen van de
betreffende natuurlijke personen. Een onderneming is kort gezegd aanwezig in het
geval van een duurzame organisatie van arbeid en kapitaal waarmee wordt b
 eoogd
om, door deelneming aan het maatschappelijke productieproces respectievelijk
economische verkeer, winst te behalen.
Deze winst moet redelijkerwijs te verwachten zijn (het zogenaamde bronvereiste).
Verder geldt ten aanzien van de Participanten het vereiste van rechtstreeks verbonden
worden voor verbintenissen betreffende de onderneming.
De Maatschap heeft filmrechten, een film gekocht en produceert, financiert en exploiteert voor eigen rekening en risico een Serie en Specials. Zij financiert deze door
middel van eigen vermogen ad € 3.534.244 (€ 2.100.000 als preferent kapitaal voor
zover het de Participanten betreft) en externe financiering van € 2.195.000.
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Het oogmerk is aanwezig winst te behalen. Dat genoemd oogmerk redelijkerwijze te
verwachten is moge blijken uit het medium scenario, zijnde de ten behoeve van de
Participanten geprognosticeerde commerciële opbrengsten van de Film, Specials en
Serie vanaf 2019.
De initiatiefnemer heeft voor de Film, de Specials en de Serie estimates opgevraagd
bij de betrokken distributeur (Dutch FilmWorks, die gezien haar vertrouwen in de
opbrengst uit de Productie garanties heeft afgegeven van in totaal € 800.000).
Rubinstein Management B.V. heeft Rubinstein Royalty Management B.V. (RRM) aangewezen om de merchandising te behartigen. Rubinstein Media B.V. vertegenwoordigt
diverse merken en illustratoren en adviseert met betrekking tot publishing, merchandising, promotionele acties en de ontwikkeling van animaties, speelfilms, theater- en
andere drama bewerkingen en heeft op grond van haar ervaringen en knowhow een
naar zij zegt zeer conservatieve schatting gemaakt van de opbrengst van de merchandise rechten. Deze opbrengsten maken een substantieel onderdeel uit van de totale
opbrengsten.
Op grond van hetgeen is vermeld in hoofdstuk 9 (Rendement) is de investering van
de Participanten in het low scenario al vrijwel terugverdiend en in het medium scenario genieten de Participanten al een rendement van 59% uit exploitatie van Film,
Specials en Serie.
De initiatiefnemer Rubinstein Management B.V. acht het medium scenario realistisch. Dutch FilmWorks, de distributeur van de Productie, geeft mede op basis van
haar marketingplan de volgende verwachtingen aan voor de Benelux: Disaster: 16%
kans, Slecht 26% kans, Verwachting (medium scenario) 32% kans, Goed 12% kans,
Hit 15% kans.
Voor wat betreft de internationale verkoop van de Productie heeft Dutch FilmWorks
de norm voor de minuutprijs in de landen van de estimates genomen. Dat is het
medium scenario. De landen die benoemd zijn de landen waar De Fabeltjeskrant in
het verleden ook is uitgezonden.
De prognose van de buitenlandse sales zijn begrepen in de rendementsscenario’s.

In het medium scenario wordt zonder fiscale aspecten in aanmerking te nemen een
zodanige winst geschat uit de Film, Serie, Specials en merchandising in het jaar
2019 en verder dat er ten behoeve van de Participanten per saldo een redelijke kans
op een substantieel voordeel ontstaat van € 1.274.939 (59%).
Daarmede is in beginsel aan het zogenaamde bronvereiste voldaan.
Verder geldt ten aanzien van de Participanten dat zij rechtstreeks mee verbonden
zullen worden voor verbintenissen betreffende de onderneming. Daarmee ontstaat
in alle gevallen een eigen verbintenis van elk van de Participanten welke niet is gemaximeerd tot een bepaald bedrag. Zij zijn daarvoor voor hun deel aansprakelijk
overeenkomstig de civielrechtelijke bepalingen te dier zake.
Participanten worden door hun deelname beoogd in de Maatschap voor de Wet
IB 2001 aangemerkt te worden als ondernemer; zij genieten als zodanig winst uit
onderneming in de zin van artikel 3.4 Wet IB 2001. Genoten fiscale winsten en geleden verliezen van de Maatschap worden pro rata rechtstreeks toegerekend aan de
Participanten. Zij dienen dit aandeel in de resultaten van de Maatschap bij het onderdeel winst uit onderneming (‘Box 1’) op te nemen in hun aangifte inkomstenbelasting.
Ook dienen Participanten zich als ondernemer aan te melden bij de Belastingdienst om ter zake van de deelname in de Maatschap aangifte te kunnen doen. Als
ondernemer komen Participanten in beginsel in aanmerking voor een aantal fiscale
faciliteiten, waaronder aftrek van bedrijfskosten, afschrijving (de zogeheten afschrijving
ineens) en winstvrijstellingen, de zogeheten MKB- winstvrijstelling en de zogeheten
stakingsaftrek:
-	eventuele verliezen van de Maatschap zijn - pro rata - verrekenbaar met het positieve inkomen van de Participanten in Box 1, zodat zulke verliezen tegen maximaal
51,95% (tarief 2018), respectievelijk 51,75% (tarief 2019) kunnen worden verrekend, eventuele winsten zijn belast;
-	onder bepaalde voorwaarden kan door Participanten gebruik worden gemaakt van
de afschrijving ineens;
-	de MKB-winstvrijstelling van 14% is van toepassing (vanaf 2020 verrekenbaar
tegen het 37,05% IB-tarief);

-	stakingsaftrek; deze is slechts eenmaal van toepassing per belanghebbende bij
staking van (een) onderneming(en). Aangezien Paricipanten reeds gebruik gemaakt zouden kunnen hebben van de stakingsaftrek is met deze aftrek geen rekening gehouden bij het opstellen van de rendementsprognoses. Daardoor zijn de in
dit Prospectus genoemde rendementen ook bij afname van meerdere Participaties
gelijk (mits bij voldoende inkomen welk in beginsel tegen 51,75% (tarief 2019)
belast is met inkomstenbelasting).
NB: Indien Participanten nog geen stakingsaftrek hebben genoten, heeft dat een
positief effect op hun rendement.
8.1.1. Afschrijving
De Wet inkomstenbelasting 2001 voorziet in een mogelijkheid om de voortbrengingskosten van immateriële activa in het kalenderjaar van voortbrenging ineens af te
schrijven. In het geval van deze Maatschap kan over de Serie en de Specials afgeschreven worden van het afschrijvingspotentieel over 2018 tot en met 2020 (de jaren
van productie van de Serie en Specials), tot aan de restwaarde bij staking. Voor de
Film is een normale afschrijvingsperiode voorzien van twee jaar, 2019 en 2020.
8.1.2. MKB-winstvrijstelling
De MKB-winstvrijstelling is een maatregel die sinds 1 januari 2007 geldt voor de
inkomsten uit ondernemersactiviteiten. Het is een tegemoetkoming waarmee een
extra aftrekpost wordt gecreëerd voor de belastbare winst van ondernemers. In 2018
is de winstvrijstelling gelijk aan 14% van de belastbare winst. Bovendien is de winstvrijstelling sinds 1 januari 2010 niet meer gebonden aan het zogeheten urencriterium. Doordat de omvang van het vrijgestelde deel dus geheel wordt bepaald door de
hoogte van de belastbare winst, is in feite sprake van een tariefverlaging. Overigens
worden verliezen uit ondernemersactiviteiten eveneens geraakt door de MKB-winstvrijstelling: in de aangifte inkomstenbelasting dienen verliezen met het bovengenoemde percentage te worden verminderd. Vanaf 2020 wordt de MKB-winstvrijstelling tegen het 37,05% IB-tarief verrekend.
8.1.3. Stakingsaftrek
Stakingsaftrek geldt voor een ondernemer die in het kalenderjaar winst behaalt met
of bij het staken van één of meer gehele ondernemingen waaruit hij als ondernemer

35

winst geniet. De stakingsaftrek van € 3.630 (aftrek 2018) wordt verminderd - maar
niet verder dan tot nihil - met de in voorafgaande jaren door de ondernemer reeds
genoten bedragen aan stakingsaftrek. Het beëindigen van de Maatschap waarbij
alle bedrijfsmiddelen worden verkocht houdt staking van de onderneming van de
Participant in. Bij de berekening van de rendementen is geen rekening gehouden
met een eventueel voordeel ten gevolge van deze stakingsaftrek waardoor het rendement na belastingen effectief hoger kan uitvallen, indien de Participant nog gebruik
kan maken van (een deel van) zijn stakingsaftrek. Ten overvloede: een ondernemer
kan slechts tot het bedrag van € 3.630 gebruik maken van de stakingsaftrek ongeacht het aantal ondernemingen welk hij staakt. De stakingsaftrek heeft alleen betrekking op de winsten ten gevolge van uittreding uit de Maatschap of bij verkoop van
alle bedrijfsmiddelen en/of vrijval van schulden bij bedrijfsbeëindiging. Deze aftrek
ziet niet op de normale jaarwinst.
8.2. Overige fiscale aspecten
8.2.1. Andere ondernemersfaciliteiten
VVoor zover Participanten een lening aangaan om de aankoop van Participaties te
financieren, kunnen zij in beginsel de op het geleende bedrag verschuldigde rente
aftrekken van hun belastbaar inkomen in Box 1. Dit geldt evengoed als de lening is
verstrekt door een eigen rechtspersoon van de betreffende Participant. Het financieren van Participaties met geldleningen kan een nadelige invloed hebben op het
nettorendement. Opgelet dient te worden of in het geval van een geldlening en de
daarover verschuldigde rente nog aan het bronbeginsel wordt voldaan. Omdat bij
de deelname aan de Maatschap niet wordt voldaan aan het urencriterium, kunnen
Participanten geen aanspraak maken op een aantal aftrekposten die naast de wille
keurige afschrijving en de MKB-winstvrijstelling zijn gecreëerd voor ondernemers.
Voorbeelden van zulke andere niet van toepassing zijnde faciliteiten zijn de zogeheten
zelfstandigenaftrek en de fiscale oudedagsreserve (FOR).
8.2.2. Vermogensrendementsheffing (Box 3)
Bij de als ondernemer gekwalificeerde Participant zal de waarde van de Participatie(s)
niet zijn onderworpen aan de vermogensrendementsheffing in Box 3. Participaties
zullen worden behandeld als ondernemingsvermogen in Box 1. Dit betekent het
achterwege blijven van minimaal 0,58% (of afgerond 0,6%) vermogensrendementsheffing per jaar over het nog niet terugverdiende deel van de investering.
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8.2.3. Overlijden
In geval van overlijden van een Participant, of bij schenking, is de waarde van de Participatie in beginsel onderworpen aan Nederlandse erf- of schenkbelasting.
8.3. Belangrijke informatie voor potentiële Participanten
Met de hierboven opgenomen beschrijving van de fiscale gevolgen voor deelname in
de Maatschap wordt slechts beoogd een algemeen kader te schetsen van de stand
van de gepubliceerde (belasting) wetgeving en (fiscale) jurisprudentie per 1 december
2018. De fiscale gevolgen kunnen door wetswijzigingen of rechtspraak na die datum
veranderen, mogelijk zelfs met terugwerkende kracht. Zie hiervoor hoofdstuk 12
‘Risicofactoren’.
De informatie in dit Prospectus is toegesneden op deelname in de Maatschap door
in Nederland woonachtige en belastingplichtige natuurlijke personen. Hoewel ook
rechtspersonen de mogelijkheid hebben om Participaties te nemen, gelden voor hen
niet dezelfde fiscale positie; dit heeft consequenties voor het resultaat na belasting
op eventueel te nemen Participaties.
Potentiële Participanten wordt uitdrukkelijk aangeraden hun individuele situatie met
hun eigen belastingadviseur door te nemen en advies in te winnen over de fiscale
gevolgen van participeren in de Maatschap.

9. Rendement
9.1. Inleiding
In dit hoofdstuk worden mogelijke opbrengsten en rendementen van de Maatschap per
scenario beschreven. Het kan zo zijn dat er geen opbrengsten voor de Participant uit de
Productie komen of dat opbrengsten aanzienlijk lager zijn dan in dit hoofdstuk wordt aangenomen doordat de Productie niet of nauwelijks wordt verkocht. Bovendien kunnen de
opbrengsten zich voordoen over een kortere of langere periode dan wordt aangenomen.
De hoogte van het fiscale voordeel is daarnaast afhankelijk van de persoonlijke situatie
van de Participant. Als gevolg hiervan is het niet mogelijk met enige mate van zekerheid
de opbrengsten van de Productie in te schatten en kan er derhalve geen enkele garantie
worden afgegeven met betrekking tot de werkelijke opbrengsten en rendementen.
Het onderzoeksrapport van de accountant (Bijlage 2) ziet op alle in het Prospectus
opgenomen rendementsprognoses. Het rendement op een Participatie in de Maatschap
is de resultante van:
- 1de netto-opbrengst uit exploitatie van de Productie, bestaande uit de (internationale)
opbrengsten uit de Film, de Specials, de Serie en de verkoop van merchandise;
- 1de (eventuele) opbrengst bij verkoop van de rechten op de Productie bij beëindiging
van de Maatschap;
- 1de fiscale besparing.
9.2. Uitgangspunten
De verwachte opbrengsten en rendementen zijn gebaseerd op een aantal belangrijke
uitgangspunten. Deze zijn als volgt:
- 1De verwachte rendementen in dit Prospectus zijn (tenzij anders vermeld) g ebaseerd
op 1 Participatie (€ 5.000) per Participant, uiteraard kunnen meer Participaties
genomen worden zonder dat dit een nadelig effect heeft op het rendement.
- 1Geen van de Participanten heeft de aankoop van de Participatie in de Maatschap
gefinancierd met een geldlening.
- 1
Alle Participanten zijn in Nederland woonachtig dan wel in Nederland belastingplichtige natuurlijke personen die in privé deelnemen en kiezen voor het als
afzonderlijke onderneming aanmerken van de Participatie.
- 1Het volledige eigen vermogen van € 2.100.000 (voor zover dit de Participanten
betreft) verdeeld over 420 Participaties van elk € 5.000 wordt in 2018 en 2019
volgestort.

- 1Er is geen sprake van budget- of kostenoverschrijdingen noch in de opleveringskosten van DE FABELTJESKRANT noch in de overige kosten, van welke aard dan
ook, die om welke reden dan ook kunnen ontstaan tijdens het bestaan van de
Maatschap.
- 1
Voor alle Participanten is uitgegaan van het IB-tarief 51,95% (tarief 2018),
respectievelijk 51,75% (tarief 2019) en 49,50% (tarief 2020). In de periode dat zij
deelnemen in de Maatschap zijn alle Participanten vermogensrendementsheffing
verschuldigd.
- 1De maximale aftrek voor Participanten is gelijk het totaalbedrag van afschrijving op
immateriële activa en kosten, verminderd met 14% van dit totaalbedrag wegens de
toepassing van de MKB-winstvrijstelling.
- 1Het totaal van de (eventuele) minimumgaranties en andere vooruit ontvangen
exploitatieopbrengsten wordt ultimo 2019 bij het belastbare resultaat gevoegd.
- 1De voortbrengingskosten van DE FABELTJESKRANT en de projectkosten worden
in 2018, 2019 en 2020 gemaakt.
- 1Er wordt in de rendementsberekeningen geen rekening gehouden met eventuele
rente over enig banktegoed en rekening courant rentekosten.
- 1
Er wordt in de rendementsberekeningen geen rekening gehouden met een
eventuele opbrengst bij verkoop van de rechten op de Productie bij beëindiging
van de Maatschap. Deze is dus gemakshalve op € 0 gesteld.
- 1Er wordt in de rendementsberekeningen geen rekening gehouden met de verwachte opbrengsten uit de Film. Aangezien de Film op 16 december 2018 in
première is gegaan, is deze gemakshalve op € 0 gesteld.
- 1De rendementsberekeningen zijn vereenvoudigd over drie jaar (2018, 2019 en
2020) weergegeven. Aangezien de rechten op de Productie naar verwachting
in 2021 worden vervreemd, kunnen de inkomsten gedeeltelijk verschuiven naar
2021.
- 1Verondersteld wordt dat het per saldo in Box 3 belaste vermogen van de Participanten
meer bedraagt dan de ter zake geldende vrijstelling.
- 1Omdat verschillende persoonlijke factoren en situaties van belang kunnen zijn bij
het te behalen rendement, is het raadzaam dat potentiële Participanten hun eigen
belastingadviseur raadplegen.
- 1De geprognosticeerde rendementen geven een indruk van de mogelijk te behalen
rendementen.
- 1Het is mogelijk om meerdere Participaties af te nemen. Het minimum aantal bedraagt
2 stuks, tenzij de Managing Partner toestaat deel te nemen met één Participatie.

37

SCENARIO’S

FLOP

LOW

Bezoekeraantal Film NL						
53.571 			
Bezoekeraantal Film BE						
28.571 			
Box office Film* (€)						 575.000 			

78.571
35.714
800.000

				

2018

2019

2020 ev

2018

2019

2020 ev

Exploitatie Specials (€)				
Exploitatie Serie (€)				
Exploitatie Merchandise (€)				
Allocatie Rubinstein Management B.V. (€)				

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
600.000

0
0
0
0

0
0
113.364
0

0
181.000
1.020.276
0

Inkomsten uit exploitatie (€)				

0

0

600.000

0

113.364

1.201.276

Pre-sales en vrijval schulden (€)				

0

2.195.000

0

0

2.195.000

0

Netto inkomsten (€)				

0

2.195.000

600.000

0

2.411.964

1.693.676

Projectkosten (in totale budget) (€)				
Afschrijving (willekeurig) (€)				

0
-1.623.395

0
-2.902.924

0
-1.202.924

0
-1.623.395

0
-2.902.924

0
-1.202.924

Kosten (€)				

-1.623.395

-2.902.924

-1.202.924

-1.623.395

-2.902.924

-1.202.924

Fiscale P&L

Winst / verlies voor MKB winstvrijstelling (€)				 -1.623.395
-707.924
-602.924
-1.623.395
-490.960
490.752		
2018/19 2020 ev
MKB-winstvrijstelling (€)
14,00% 12,53%		
227.275
99.109
75.546
227.275
83.238
207
								
			
Cash in/out (€)				
-1.396.120
-608.815
-527.378
-1.396.120
-511.322
-1.442 		
Cash in/out Participanten
Cash in/out Productie (na kosten beheer) (€)
Cash in/out Fiscaal (€)

2018
2019
2020 ev
51,95% 51,75% 49,50%

Netto cash (€)				

0
725.284

0
315.062

600.000
261.052

0
725.284

113.364
264.609

1.201.276
714

725.284

315.062

861.052

725.284

377.973

1.201.990

-2.100.000 			
1.901.398 			
-198.602 			
-473 			
-3,2%			
0,6%			

-2.100.000
2.305.247
205.247
489
3,3%
0,6%

-2,6%

3,9%

Rendement
Inleg (€)						
Opbrengsten (€)
					
Resultaat (€)
					
Per Participatie (€)						
Nominaal (% per jaar)*						
Besparing Box 3 (% per jaar)						

Netto rendement (% per jaar)
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* Opbrengsten uit de Film zijn niet meegenomen in de rendementsberekeningen.
Participanten zijn wel deelgerechtigd maar aangezien de Film op 16 december in premiere is gegaan, zijn de verwachte opbrengsten uit de Film op EUR 0,- gesteld.

MEDIUM

HIGH

HIT

			114.286 			142.857			178.571
			
64.286 			
78.571			
107.143
			1.250.000 			
1.550.000			
2.000.000
2018

2019

2020 ev

2018

2019

2020 ev

2018

2019

2020 ev

0
0
0
0

222.400
0
226.728
0

333.600
1.312.000
2.040.552
-788.521

0
0
0
0

338.750
0
283.410
0

508.125
1.893.750
2.550.690
-1.924.725

0
0
0
0

455.100
0
340.092
0

682.650
2.475.500
3.060.828
-3.014.170

0

449.128

2.897.631

0

622.160

3.027.840

0

795.192

3.204.808

0

2.195.000

0

0

2.195.000

0

0

2.195.000

0

0

2.768.928

2.773.148

0

2.950.910

2.894.090

0

3.132.892

3.062.108

0
-1.623.395

0
-2.902.924

0
-1.202.924

0
-1.623.395

0
-2.902.924

0
-1.202.924

0
-1.623.395

0
-2.902.924

0
-1.202.924

-1.623.395

-2.902.924

-1.202.924

-1.623.395

-2.902.924

-1.202.924

-1.623.395

-2.902.924

-1.202.924

-1.623.395

-133.996

1.570.224

-1.623.395

47.986

1.691.166

-1.623.395

229.968

1.859.184

227.275
36.231
-212.347
227.275
12.007
-228.662
227.275
-12.217
-250.836
										
-1.396.120
-222.565
1.482.360
-1.396.120
-73.757
1.596.254
-1.396.120
75.050
1.751.048

0
725.284

449.128
115.177

2.897.631
-733.768

0
725.284

622.160
38.169

3.027.840
-790.146

0
725.284

795.192
-38.838

3.204.808
-866.769

725.284

564.305

2.163.863

725.284

660.329

2.237.694

725.284

756.354

2.338.039

			
-2.100.000 			
-2.100.000 			
-2.100.000
			
3.453.453 			
3.623.308 			
3.819.677
			
1.353.453 			
1.523.308 			
1.719.677
			
3.223 			
3.627 			
4.094
			21,5%			24,2%			27,3%
			0,6%			0,6%			0,6%

22,1%

24,8%

27,9%
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- 1Voor zover de opbrengsten uit de Productie minder dan € 600.000 bedragen,
garandeert Rubinstein Media B.V. het verschil uit de merchandise-opbrengsten
aan te zuiveren. Dit bedrag staat in verhouding tot de emissieopbrengst. Is de
emissieopbrengst lager, dan wordt het bedrag van € 600.000 pro rata aangepast.

9.5. Rendement
Het rendement op Participaties in de Maatschap is de resultante van - samengevat
- de verwachte opbrengsten van DE FABELTJESKRANT en de verwachte belasting
teruggave of belastingbesparing gekoppeld aan de betreffende Participaties.

9.3. Opbrengsten
De rendementen die in dit Prospectus worden geschat zijn gebaseerd op de verkoop
inschattingen van de betrokken distributeur Dutch FilmWorks (voor wat betreft de
Film, Specials en Serie) en Rubinstein Media B.V. (voor wat betreft de merchandise).
Aangezien de Film reeds op 16 december 2018 in première is gegaan, zijn de verwachte opbrengsten uit de Film niet meegenomen in de rendementsberekeningen.

Het ligt in de aard van Participaties als deze dat hun waarde varieert en fluctueert.
De hoogte van het rendement wordt voor iedere Participant bepaald door het aantal
genomen Participaties, de uiteindelijke productiekosten en vooral het succes van
de Productie via (S)VOD, op DVD, bij uitzending op televisie en andere exploitatie
mogelijkheden en in mindere mate door de individuele fiscale (aftrek)mogelijkheden.
De rendementsberekeningen in dit Prospectus zijn gebaseerd op een vijftal scenario’s
(FLOP-HIGH).

Het is in de branche gebruikelijk dat producenten en financiers inschattingen als
deze als uitgangspunt nemen.
Dutch FilmWorks (DFW) heeft een reputatie hoog te houden en de initiatiefnemer
vertrouwt erop dat zo realistisch mogelijke cijfers zijn afgeven.
Rubinstein Royalty Management (RRM) behartigt de merchandising. Rubinstein
Media B.V. vertegenwoordigt diverse merken en illustratoren en adviseert met

betrekking tot publishing, merchandising, promotionele acties en de ontwikkeling
van animaties, speelfilms, theater- en andere drama bewerkingen en heeft op grond
van haar ervaringen en knowhow een naar zij zegt zeer conservatieve schatting
gemaakt van de opbrengst van de merchandise rechten.
Het medium scenario betreft het verwachtte scenario op basis een samenvoeging
van de inschattingen van DFW en Rubinstein Media B.V..
9.4. Recoupment | Exploitatie
De inkomsten die met de Productie worden behaald, worden verdeeld tussen de
betrokken financierende partijen. De afspraken hierover worden verwerkt in een
zogeheten recoupmentschema. Dit recoupmentschema is opgenomen onder artikel
9.6 van de Maatschapsovereenkomst (Bijlage 1).
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De uitkomsten van die scenario’s zijn in de tabel op de volgende pagina vereen
voudigd weergegeven per Participatie van € 5.000 bij een inkomstenbelastingtarief
van 51,95% (tarief 2018), 51,75% (tarief 2019), respectievelijk 49,50% (tarief
2020):

9.6. Rendement per Participatie naar scenario (FLOP - HIT)
Rendement op basis van 51,95% IB-tarief (2018), 51,75% IB-tarief (2019), respectievelijk 49,50% IB-tarief (2020 ev)
Scenario

2018/19
inleg

2018
fiscaal

2019
fiscaal

2020 ev
Fiscaal Opbrengst
Totaal Rendement
fiscaal		 exploitatie		
nominaal

% bruto
per jaar

Box 3
besparing

% netto
per jaar

2018
aftrekpost

FLOP

5.000

1.727

750

622

3.099

1.429

4.527

LOW

5.000

1.727

630

2

2.359

3.130

5.489

MEDIUM

5.000

1.727

274

(1.747)

254

7.968

HIGH

5.000

1.727

(91)

(1.881)

(64)

HIT

5.000

1.727

(92)

(2.064)

(429)

2019
2020 ev
totale*
aftrekpost aftrekpost aftrekpost

%

(473)

-3,2%

0,6%

-2,6%

3.324

1.450

1.256

489

3,3%

0,6%

9,2%

3.324

1.217

3

4.545

8.223

3.223

21,5%

0,6%

22,1%

3.324

530

(3.529)

325

6,5%

8.690

8.627

3.627

24,2%

0,6%

24,8%

3.324

176

(3.801)

(301)

-6,0%

9.524

9.095

4.095

27,3%

0,6%

27,9%

3.324

(179)

(4.169)

(1.024)

-20,5%

2019
2020 ev
totale*
aftrekpost aftrekpost aftrekpost

%

6.029 120,6%
90,9%

Rendement op basis van 40,85% IB-tarief (2018), 38,10% IB-tarief (2019), respectievelijk 37,05% IB-tarief (2020 ev)
Scenario

2018/19
inleg

2018
fiscaal

2019
fiscaal

2020 ev
Fiscaal Opbrengst
Totaal Rendement
fiscaal		 exploitatie		
nominaal

% bruto
per jaar

Box 3
besparing

% netto
per jaar

2018
aftrekpost

FLOP

5.000

1.358

552

465

2.375

1.429

3.804

LOW

5.000

1.358

464

1

1.823

3.130

4.953

(1.196)

-8,0%

0,6%

-7,4%

3.324

1.450

1.256

(47)

-0,3%

0,6%

6,7%

3.324

1.217

3

MEDIUM

5.000

1.358

202

(1.308)

252

7.968

4.545

8.221

3.221

21,5%

0,6%

22,1%

3.324

530

(3.529)

325

HIGH

5.000

1.358

67

(1.408)

17

6,5%

8.690

8.707

3.707

24,7%

0,6%

25,3%

3.324

176

(3.801)

(301)

-6,0%

HIT

5.000

1.358

(68)

(1.545)

(255)

9.524

9.269

4.269

28,5%

0,6%

29,1%

3.324

(179)

(4.169)

(1.024)

-20,5%

6.029 120,6%
90,9%

*De totale aftrekpost is berekend na 14% (2018 | 2019), respectievelijk 12,53% (2020) MKB-winstvrijstelling. De per saldo aftrekpost wordt lager naarmate de Productie beter presteert. Dit heeft te maken met
verrekening van de afschrijvingen met inkomsten uit exploitatie. Bij een lagere per saldo aftrekpost zijn er dus hogere opbrengsten uit de Productie (‘Exploitatie opbrengst’) waardoor het rendement in z’n geheel
hoger is naarmate de Productie beter presteert.
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10. Budget en financiering
10.1. Totale investering
De benodigde investering die voortkomt uit de verwervings- en productiekosten van DE FABELTJESKRANT inclusief projectkosten bedraagt in totaal € 9.979.244. In de financieringsbehoefte wordt voorzien via de Maatschap en de coproducent in België. Een bedrag van € 5.729.244 is toe te rekenen aan het Nederlandse budget ten behoeve van de Maatschap.
De totale investering is als volgt opgebouwd:
INVESTERING
Productie- en projectkosten Productie

BEDRAG		

FINANCIERING

BEDRAG

Participanten

€ 2.100.000

		

Rubinstein Management B.V.

€ 1.434.244

		

Eigen vermogen

€ 3.534.244

€ 9.979.244

(2)

			
AF: bijdrage coproducent Belgie

(€ 4.250.000)

(1)

€ 800.000

(3)
(4)

			

Pre-sales

€ 1.395.000

			

Vreemd vermogen

€ 2.195.000

TOTAAL

€ 5.729.244

TOTAAL

€ 5.729.244

Nadere toelichting Investering
De uitgaven van de Maatschap bestaan uit productiekosten voor het maken van de
Productie en de projectkosten, eenmalige kosten in verband met de oprichting en
instandhouding van de Maatschap. Onderstaand volgt een nadere toelichting van de
kosten.
PRODUCTIE-EN PROJECTKOSTEN
De totale productie- en projectkosten voor het Nederlandse deel van DE FABELTJESKRANT worden begroot op € 5.729.244. Tot de productiekosten behoren ook de
productieverzekeringen. Indien sprake is van budgetonderschrijding(en) dan komen
die, voor zover zulke gelden niet aan de financiers hoeven te worden terugbetaald,
ten gunste aan de Managing Partner en strekken die gelden in mindering op de
hierna te noemen ‘Garantie producenten’.
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DFW - minimum garanties

De projectkosten bedragen ca. € 390.000 en omvatten onder meer opstartkosten,
kosten voor werkzaamheden van adviseurs (waaronder fiscalist, jurist, accountant),
beheerkosten, kosten voor marketing en drukwerk en een vergoeding voor plaatsing
van de Participaties.
Nadere toelichting Financiering
Het eigen vermogen van de Maatschap bedraagt € 3.534.244. Van dit bedrag zal
€ 2.100.000 worden bijeengebracht door deze uitgifte en € 1.434.244 worden
ingebracht door de Managing Partner. Het vreemd vermogen bedraagt € 2.195.000
en zal door verschillende financiers worden bijeengebracht. Onderstaand volgt een
nadere toelichting van financieringsposten.

Activa zijde
(1) BIJDRAGE BELGIË
Het bedrag van € 4.250.000 bestaat uit een bijdrage van € 3.000.000 van de Belgische
coproducent Casa Kafka Pictures S.A., een filiaal van de Franstalige omroep RTBF,
op basis van de Belgische Tax Shelter. De Tax Shelter is een efficiënte en transparante fiscale maatregel van de Belgische overheid om de productie van onder meer
audiovisuele werken in België te stimuleren.
Daarnaast investeert Grid Animation B.V.B.A. een bedrag van € 1.250.000 in de
Productie. Dit bestaat uit een nog aan te vragen (en dus te verkrijgen) financiering van Screen Flanders voor een bedrag van € 200.000. Screen Flanders is de
economische steunmaatregel voor audiovisuele werken van de Vlaamse overheid.
Tevens bestaat dit uit een nog aan te vragen (en dus te verkrijgen) financiering van
het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF)/Mediafonds voor een bedrag van € 300.000.
Het VAF/Mediafonds ondersteunt Vlaamse televisiereeksen en de crossmediale toepassingen daarvan, alsook webseries. Tot slot bestaat de investering uit de pre-sale
aan een Vlaamse omroep van naar verwachting € 500.000. Dit bedrag is momenteel
in onderhandeling.
Passiva zijde
(2) RUBINSTEIN MANAGEMENT B.V.
De Managing Partner, Rubinstein Management B.V., investeert een bedrag van
€ 1.434.244 in het kapitaal van de Maatschap. Dit bedrag bestaat uit de waarde
van de door de Managing Partner gemaakte ontwikkelingskosten van € 900.000 en
een storting in geld van € 234.244. Daarnaast bestaat dit bedrag uit een nog aan te
vragen (en dus te verkrijgen) financiering ten bedrage van € 300.000 van het Nederlands Filmfonds op basis van de stimuleringsmaatregel Netherlands Film Production
Incentive (NFPI). Deze bijdrage zal (zodra verkregen) worden terugbetaald uit de
opbrengsten van de Productie toekomend aan de Managing Partner, conform de
afspraken in de Maatschapsovereenkomst. De bijdrage zal worden verkregen door
de Managing Partner voor rekening en risico en ten behoeve van de Maatschap en
de individuele maten.

alsmede een minimumgarantie van € 250.000, respectievelijk € 300.000 voor de
wereldwijde verkoop van de Specials, respectievelijk de Serie.
(4) PRE-SALES
Momenteel worden diverse gesprekken gevoerd met geïnteresseerden over de verkoop van de exclusieve rechten van de Productie met distributeurs en zenders in
Scandinavië, de Baltische Staten, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. De verwachting is dat een bedrag van minimaal € 1.395.000 zal worden verkregen. De komende
tijd zal bij het bezoek aan de verschillende internationale beurzen zoals Kidscreen
(Miami), Berlinale (Berlijn), Miptv (Cannes) duidelijk worden hoe de Productie wordt
ontvangen.
Mochten de pre-sales onvoldoende zijn om dit bedrag te realiseren, dan stelt
Rubinstein Media B.V. zich garant om het ontbrekende deel op zich te nemen.
Niet uit de balans blijkend P&A budget
DFW zal een prints & advertising (P&A) budget van ca. € 315.000 voor de Film (op
basis van het medium scenario) ter beschikking stellen. Dit bedrag wordt aangewend
voor het in roulatie brengen van een overeengekomen aantal kopieën van de Film en
voor de promotie en marketing van de Film bij het uitbrengen in de bioscoop.
De minimumgarantie en het P&A budget worden door de distributeur voorgeschoten
en worden met voorrang terugbetaald uit de opbrengsten van de Film.

(3) DUTCH FILMWORKS B.V. | SOURCE INVESTMENTS B.V.
Distributeur Dutch FilmWorks (DFW) verstrekt voor het uitbrengen van de Productie
een minimumgarantie ten bedrage van in totaal € 800.000. Deze bestaat uit een
minimumgarantie van € 250.000 voor het uitbrengen van de Film in de Benelux,
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10.2.
Ontoereikende financiering van het eigen vermogen
Rubinstein Media B.V. stelt zich - bij een minimale inschrijving op de Participaties
van € 1.200.000 - garant om bij niet volledige inschrijving op de Participaties het
ontbrekende deel op zich te nemen. Indien Participanten eerder toetreden dan
Rubinstein Media B.V., verklaren zij bij deelname zich op voorhand akkoord met
(eventuele) latere toetreding van Rubinstein Media B.V..
De Maatschap behoudt zich het recht voor om - voor zover de minimale inschrijving
van € 1.200.000 - niet is gerealiseerd, de in dit Prospectus beschreven transactie
geen doorgang te laten vinden. Een besluit daartoe zal door de Managing Partner
worden genomen uiterlijk binnen 5 werkdagen na sluiting van de inschrijving. De
Participaties zullen in dat geval niet worden geplaatst.
De Managing Partner kan besluiten om bij een lager dan verwachte emissieopbrengst
de in dit Prospectus beschreven transactie alsnog doorgang te laten vinden, en de
Productie te produceren met de beschikbare middelen. Indien de plaatsing van de
Participaties niet of niet geheel slaagt, kan de Managing Partner eveneens besluiten
om de structuur van de financiering te herzien. De Managing Partner is vrij om al dan
niet tot een wijziging van de financieringsstructuur te besluiten. Enige wijziging in de
financieringsstructuur die materiële gevolgen heeft voor de rendementsverwachtingen
zal eerst aan de Participanten worden voorgelegd.
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11. Inschrijven
11.1. Inleiding
De informatie in dit Prospectus is toegesneden op participatie in de Maatschap door
in Nederland woonachtige en belastingplichtige natuurlijke personen. Deelname
als rechtspersoon in de Maatschap is ook mogelijk. Hoewel ook rechtspersonen
de mogelijkheid hebben om Participaties te nemen, geldt voor hen niet dezelfde
fiscale positie; dit heeft consequenties voor het rendement op eventueel te nemen
Participaties. Potentiële Participanten wordt uitdrukkelijk aangeraden hun individuele
situatie met hun eigen belastingadviseur door te nemen en advies in te winnen over
de fiscale gevolgen van participatie in de Maatschap.
Deelnemen in de Maatschap kan met Participaties van € 5.000 elk. Het minimale
deelnamebedrag is € 10.000, zijnde twee Participaties van € 5.000. De Maatschap
geeft maximaal 420 Participaties uit, waardoor in totaal een kapitaal van € 2.100.000
wordt bijeengebracht. De Maatschap brengt geen emissiekosten in rekening.
Door gebruik te maken van het Inschrijfformulier, als Bijlage 3 opgenomen in dit
Prospectus, kunt u deelnemen in de Maatschap.

11.2. Inschrijven
U kunt deelnemen door uw Inschrijfformulier (zie Bijlage 3) volledig ingevuld en
ondertekend te retourneren. Inschrijfformulieren worden behandeld op volgorde van
binnenkomst.
Uw deelname is definitief als de Maatschap heeft besloten u te laten toetreden en u
een bevestiging daarvan ontvangt. U ontvangt een bevestiging van de ontvangst van
het deelnamebedrag. Indien een onjuist bedrag is gestort, dan wordt de Participant
hierover geïnformeerd. Termijnbetalingen worden niet geaccepteerd.
De Managing Partner heeft het recht de inschrijfperiode eerder te sluiten. De Managing
Partner behoudt zich het recht voor om Inschrijfformulieren en toetreding zonder opgave van redenen te weigeren. Inschrijfformulieren die op sluitingsdatum incompleet
zijn, kunnen worden uitgesloten van deelname. Na ontvangst van het Inschrijfformulier is het niet meer mogelijk om de inschrijving in te trekken of het aantal Participaties te verminderen.

11.3. Procedure
-	U ontvangt van de Managing Partner een bevestiging van deelname, waarin is aangegeven hoeveel Participaties aan u zijn toegewezen. Met de bevestiging ontvangt
u tevens het verzoek om het participatiebedrag in euro’s te voldoen.
-	Na bevestiging van de inschrijving zal de toetreding in principe plaatsvinden.
-	Nadat de financiering is bevestigd kunnen de maatschapsgelden worden vrijgegeven.
-	De Participanten treden toe op basis van het besluit daartoe van de vergadering
van de maten van de Maatschap.
-	Als bewijs van toetreding tot de Maatschap ontvangt u van de Managing Partner
een certificaat van deelname.
11.4. Persoonsgegevens
De Managing Partner zal ervoor zorgdragen dat persoonlijke gegevens vertrouwelijk
worden behandeld. De Managing Partner houdt zich aan de bepalingen van de
Wet bescherming persoonsgegevens en aan de in mei 2018 in werking tredende
Algemene verordening gegevensbescherming. De Managing Partner gebruikt de

persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de bepalingen in het Prospectus
en de Maatschapsovereenkomst. De gegevens worden niet aan derden verstrekt,
tenzij dit noodzakelijk is om uitvoering te geven aan hetgeen in het Prospectus is
bepaald of indien dit wettelijk verplicht is. Uw gegevens worden enkel verstrekt aan
de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel en kunnen door Eurogroei Films
worden gebruikt voor het aanbieden van nieuwe proposities.
11.5. Praktische informatie
Voor nadere informatie over (deelname in) de Maatschap, kunt u contact opnemen
met:
EuroGroei Films B.V.
Nieuwlandstraat 7
5038 SL TILBURG
013-5435902
info@eurogroeifilms.nl
www.eurogroeifilms.nl
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12. Risicofactoren
12.1. Algemeen
Beleggen brengt risico’s met zich mee. Zo ook het participeren in de Maatschap.
Voor een goede beoordeling van deze risico’s is de informatie in dit hoofdstuk van belang. Deze risico’s, maar ook andere of inmiddels gewijzigde (markt)omstandigheden
kunnen tot gevolg hebben dat rendementen lager uitkomen dan het geprognosticeerde rendement waarnaar de Maatschap streeft, of zelfs dat voor Participanten verlies
optreedt. Het maximale verlies dat de Participant kan leiden is niet beperkt tot het
bedrag van de Participatie. In dit hoofdstuk worden de voornaamste materiële risico’s
beschreven; het dient niet te worden beschouwd als een uitputtend overzicht van alle
mogelijke risico’s.
12.2. Inschrijving op de Participaties
Het risico bestaat dat niet op alle Participaties wordt ingeschreven en de emissie
opbrengst lager is dan beoogd. Ook kan het voorkomen dat medeparticipanten hun
kapitaalstorting niet of niet volledig verrichten. In voorkomend geval zal de Maatschap
hiervoor een oplossing moeten vinden.
12.3. Financiering
De in hoofdstuk 10 genoemde financiering is op de datum van het uitbrengen van dit
Prospectus nog niet (volledig) gerealiseerd. Als die financiering (of een deel daarvan)
niet tot stand komt, zal de Serie mogelijk niet of niet in de beoogde vorm en omvang
gemaakt (kunnen) worden. Door de Maatschap aangegane financiële verplichtingen
zullen desalniettemin moeten worden nagekomen. Een en ander zou kunnen leiden
tot negatieve financiële resultaten voor Participanten. Een verlies groter dan de inleg
kan daarbij niet worden uitgesloten.
In het algemeen geldt dat bij de Serie een veelheid aan financiers is betrokken. Ook
daarin schuilen risico’s. Als één van die financiers zijn verplichtingen niet nakomt,
dan is het in beginsel aan de producent om dit probleem op te lossen. De mogelijkheid bestaat dat een financier met een beroep op zijn contractuele rechten de
productie frustreert, of de nakoming verhindert door de producent van een van zijn
contractuele verplichtingen jegens een andere financier.
12.4. Productionele risico’s
Tijdens de productie kan er van alles misgaan. Gemaakte opnamen kunnen beschadigd raken of verloren gaan; sets kunnen beschadigd raken of instorten; leveranciers
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komen soms hun verplichtingen niet of niet op tijd na, et cetera. Ook het weer kan
een rol spelen: storm en neerslag, hitte en koude kunnen een buitenopname ernstig
hinderen. Er kunnen zich zelfs grotere of kleinere natuurrampen of andere calamiteiten voordoen. Veel, maar lang niet alle, van dit soort gebeurtenissen zullen gedekt
zijn door verzekeringen die door de producent worden afgesloten. Het niet presteren
van leveranciers is bijvoorbeeld, zeker waar het betreft de levering van diensten of
goederen, niet te verzekeren. Dat geldt ook voor natuurrampen.
Ook ziekte of overlijden van de regisseur of van één van de beoogde hoofdrolspelers
zullen de productie verstoren. Een producent is al maanden voor de eerste opname
dag bezig met voorbereiden en maakt dan uiteraard al kosten. Als dan vlak voor
de eerste opnamedag de regisseur of hoofdrolspeler ziek wordt moet de productie
meestal uitgesteld of zelfs gestaakt worden. Niet alleen is er vaak op zo korte termijn
geen vervanging mogelijk, maar ook is de productie vaak gefinancierd, en zijn de
rechten verkocht, op basis van de namen en de reputaties van de regisseur en/of
de hoofdrolspelers. Ziekte of overlijden van een hoofdrolspeler nadat de opnamen al
begonnen zijn betekent nagenoeg altijd het staken van de productie. Hiervoor sluit
de producent een verzekering af. De planning van de producent kan te krap zijn
geweest, waardoor de productie uitloopt. Overschrijding van de planning kan een onevenredige overschrijding van het budget betekenen, ervan uitgaande dat iedereen
beschikbaar is om de productie af te maken. Er zijn andere aanleidingen denkbaar
voor een begrotingsoverschrijding die ervoor zorgt dat een producent in financiële
problemen komt. Zo kan de begroting te krap blijken, en kan het voorkomen dat
de Productie alleen tegen hogere kosten dan begroot gemaakt kan worden. Een
begroting van de te maken productiekosten is immers, het woord zegt het al, een begroting. De producent begroot de kosten mede op basis van zijn jarenlange e rvaring,
en in overleg met zijn medewerkers en leveranciers. Desondanks kan tijdens de
productie blijken dat kosten te laag zijn begroot en bepaalde werkzaamheden meer
tijd of meer menskracht vergen.
De Maatschap zal alle gebruikelijke verzekeringen voor een productie afsluiten om
zo zoveel mogelijk van de aan de productie verbonden risico’s te beperken. Het
is mogelijk dat door verschillende niet-beïnvloedbare factoren sleutelfiguren in de
productie, zoals de regisseur en de diverse hoofdrolspelers, wegvallen. Mocht een
dergelijke situatie optreden, kan worden besloten het oorspronkelijke productie-

plan opnieuw op te zetten of de productie niet af te maken en de reeds gedane
investering terug te betalen. De overige kosten die betrekking hebben op de Maatschap (zoals de projectkosten) kunnen niet worden verzekerd. Als gevolg hiervan
kunnen P
 articipanten hun inleg (gedeeltelijk) verliezen.
12.5. Voltooiing Productie
Het is mogelijk dat de Productie door verschillende omstandigheden niet op tijd, niet
binnen budget of helemaal niet wordt voltooid. Het risico dat de Serie niet wordt afgemaakt, wordt niet door een verzekering gedekt. Wel zal er een zogeheten FPI (Film
Producers’ Indemnity) verzekering worden afgesloten, een verzekering die de schade
bestaande uit de meerkosten (tot maximaal het budget) die ontstaan vanwege extra
of opnieuw draaien (voor al die schadegevallen gedekt onder de polis) vergoedt.
Er zijn omstandigheden (zoals staking van de crew) die niet onder de dekking van
deze verzekering vallen. Als er geen Serie tot stand komt, is er geen bedrijfsmiddel
dat geëxploiteerd kan worden, of waarover kan worden afgeschreven. In dat geval
zijn de fiscale aspecten over afschrijving en de rendementsverwachtingen niet van
toepassing. Indien er geen dekking is onder de verzekering, zijn de reeds gemaakte
kosten voor rekening van de Maatschap.
12.6. Exploitatie en rendement
Ondanks het nastreven van een hoog kwaliteitsniveau van de Productie, zijn er (niet
of slecht-beïnvloedbare) factoren zoals andere op de markt zijnde concurrerende
series op het moment van het op de markt brengen van de Productie, economische
factoren, het kunnen sluiten van overeenkomsten met verkoopagenten en het al dan
niet kwalificeren voor toonaangevende festivals welke de verkoop van de P
 roductie
kunnen beïnvloeden. Het rendement laat zich ook als gevolg hiervan nooit met
zekerheid voorspellen.
Als gevolg van het bovenvermelde is het niet mogelijk met enige mate van zekerheid
de opbrengsten van de Productie in te schatten en kan er derhalve geen enkele
garantie worden afgegeven met betrekking tot de werkelijke opbrengsten en rendementen.
12.7. Aansprakelijkheid
De Managing Partner is aansprakelijk voor de handelingen die namens de Maatschap worden verricht conform de Maatschapsovereenkomst. Daarnaast is elke

Participant voor een gelijk deel aansprakelijk jegens de Maatschap en jegens derden
voor verplichtingen aangegaan namens de Maatschap. In geval de Maatschap haar
‘stille’ karakter verliest, dan zal die maatschap juridisch niet meer kwalificeren als
een maatschap maar als een vennootschap onder firma. Dat heeft mogelijke consequenties voor de aansprakelijkheid van Participanten. In een stille maatschap is
iedere Participant jegens derden voor niet meer dan een gelijk deel aansprakelijk,
maar in een vennootschap onder firma is iedere Participant, jegens derden, hoofdelijk aansprakelijk voor het geheel (een en ander vanzelfsprekend onverminderd het
feit dat Participanten onderling gelijkelijk aansprakelijk zullen zijn en dat er onderling
verhaal is).
12.8. Fiscaal risico
In dit Prospectus wordt uitgegaan van een toekenning van fiscale faciliteiten aan private
financiers als ondernemer in de zin van de Wet IB 2001. De fiscale berekeningen zijn
louter gebaseerd op en van toepassing voor Participanten-natuurlijke personen. Hierbij
wordt uitgegaan van de Fiscale paragraaf van Uljée c.s. Belastingadviseurs (zie Hoofdstuk 8) die is geschreven op basis van te realiseren uitgangspunten van dit Prospectus.
Indien die uitgangspunten niet gerealiseerd worden kan dat voor een boekjaar
gevolgen hebben inzake de fiscale kwalificatie van de onderneming.
Als de resultaten van de Maatschap anders dan de verwachtingen later toch tot blijvende
verliezen zouden leiden, bestaat de kans dat achteraf bij onherroepelijke rechterlijke
uitspraak aannemelijk geacht kan worden dat er, anders dan de initiatiefnemers van
oordeel zijn, géén objectieve voordeelsverwachting was. Dan vervalt de ‘bron’ en dus
de aftrek annex belastingbesparing.
Het zou kunnen zijn dat de Belastingdienst één of meer van de gehanteerde uitgangspunten niet deelt, in dat geval bestaat de kans dat de fiscale positie van de
Participanten in of buiten rechte moet worden vastgesteld. De financiële consequenties hiervan komen voor rekening en risico van de Participanten. Nadelen voor de
Participanten zouden bijvoorbeeld kunnen bestaan uit juridische kosten en het niet,
niet geheel of pas later ter beschikking komen van de beoogde belastingvoordelen.
De keuze voor een maatschap als organisatievorm is gelegen in het feit dat een maat
in een maatschap die een onderneming exploiteert, in beginsel zelf fiscaal kwalifi-
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ceert als ondernemer. Om fiscaal aangemerkt te kunnen worden als ondernemer
hanteert de Belastingdienst een aantal criteria. De fiscaal adviseur van de Maatschap
is van mening dat, op basis van de aan hem verstrekte informatie en de in de fi scale
paragraaf genoemde uitgangspunten, een maat in de onderhavige Maatschap voldoet aan alle criteria voor het fiscale ondernemerschap. Het risico bestaat dat de
Belastingdienst het bovenstaande anders kwalificeert. Zo’n andere kwalificatie kan
gevolgen hebben voor het rendement.
In enkele gevallen hebben de Belastingdienst en de rechter inderdaad een ander
standpunt ingenomen ten aanzien van de kwalificatie bron annex winst uit onderneming.
Het ging daarbij om projecten met andere kenmerken dan die in dit Prospectus
worden beschreven.
12.9. Risico van wetswijzigingen en/of jurisprudentie
Dit Prospectus gaat uit van de nu geldende wetgeving in de breedste zin. Wijziging van
de bestaande wetgeving kan extra kosten voor de Maatschap met zich brengen, dan
wel gevolgen hebben voor de fiscale faciliteiten van de Participanten. Indien dit risico
zich realiseert, kan dat een negatieve invloed hebben op het voor de Participanten te
behalen rendement of kan voor de Participanten een verlies optreden.
12.10. Tenslotte
Er kunnen zich altijd omstandigheden voordoen die niet voorzien zijn of te voorzien
waren en waarmee dus op voorhand geen rekening kan worden gehouden. Zulke
omstandigheden zouden ertoe kunnen leiden dat de Maatschap niet, of niet op het
voorziene tijdstip, aan haar verplichtingen jegens de maten zelf kan voldoen. Dergelijke omstandigheden zijn bijvoorbeeld het niet ontvangen van de aan de Maatschap
toekomende gelden, bijvoorbeeld door niet nakomen van afspraken door de (internationale) distributeur, of zelfs het faillissement van de distributeur. Andere omstandigheden kunnen bijvoorbeeld zijn het intreden van een ontbindende of opschortende
voorwaarde in de met derden gesloten overeenkomsten.
Het is verstandig te bedenken dat de Productie nog gemaakt moet worden en dat het
commerciële succes van een productie nooit met zekerheid is te voorspellen.
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13. Betrokken partijen
UITGEVENDE INSTELLING
De Maatschap (die de productie DE FABELTJESKRANT realiseert)
p/a Rubinstein Management B.V.
Keizersgracht 209-1
1016 DT AMSTERDAM
MANAGING PARTNER
Rubinstein Management B.V.
Keizersgracht 209-1
1016 DT AMSTERDAM
PLAATSING PARTICIPATIES
EuroGroei Films B.V.
Nieuwlandstraat 7		
5038 SL TILBURG
JURIDISCHE BEGELEIDING
Versteeg Wigman Sprey advocaten
De Lairessestraat 158
1075 HM AMSTERDAM
FISCALE BEGELEIDING
Uljée c.s. Belastingadviseurs B.V.
Barbara Strozzilaan 201
1083 HN AMSTERDAM
ACCOUNTANT
Auren Audit & Assurance Amsterdam B.V.
Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT AMSTELVEEN
De accountants van Auren Audit & Assurance Amsterdam B.V.
zijn lid van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).
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Bijlage 1 Overeenkomst van maatschap
PARTIJEN
de besloten vennootschap Rubinstein Management B.V.,
gevestigd en kantoorhoudend te (1013 LL) Amsterdam,
aan het Prinseneiland 43, vertegenwoordigd door de
heer M.E.E.P. Mertens, hierna te noemen de ‘Managing
Partner’
en
de heer M.E.E.P. Mertens, wonende aan de Prudent
Bolslaan 91, 1020 Laken, België, hierna de ‘Eerste
Vennoot’

OVERWEGINGEN		
A	de Managing Partner en de Eerste Vennoot hebben het voornemen om tezamen met een of meer
andere participanten (zoals hierna gedefinieerd)
een stille maatschap aan te gaan om vervolgens
vanuit die maatschap ‘De Fabeltjeskrant’ te financieren, te (doen) produceren en te (doen)
exploiteren;
B	partijen richten hierbij de onder overweging A bedoelde stille maatschap op en leggen de rechten
en verplichtingen van participanten vast, alsmede de regels met betrekking tot het beheer en de
vertegenwoordiging van de maatschap.

De Fabeltjeskrant: 	vier specials en een op drie daarvan
gebaseerde, c.q. daarmee samengestelde speelfilm, allen getiteld De Fabeltjeskrant (hierna aan te duiden als
respectievelijk: ‘de Specials’ en ‘de
Film’), als ook een 52-delige animatie
televisieserie (hierna ‘de Serie’) alsmede de op de Specials, de Film en
de Serie gebaseerde merchandising;
Maatschap: 	de (stille) maatschap opgericht middels deze overeenkomst;
Inschrijfformulier: 	het formulier waarmee een persoon
aan de Managing Partner te kennen
geeft een Participatie te willen verwerven;
Participant(en):	
de vennoten van de Maatschap,
waaronder begrepen de Eerste Vennoot en de Managing Partner;
Participatie(s): 	de eenheid waarin de omvang van de
aanspraken van de Participanten in
het vermogen van de Maatschap is
uitgedrukt;
Prospectus:	het prospectus van de Maatschap.
Stichting:	de Stichting Trust Eurogroei.
2.

Zetel, duur en doel

2.1 De Maatschap is gevestigd in Nederland ten kantore van de Managing Partner.
2.2 De Maatschap is opgericht op 14 december
2018 en is aangegaan voor de duur van 60 maanden.

OVEREENKOMST
1.

Definities

1.1	De in deze overeenkomst met een hoofdletter geschreven begrippen hebben de volgende betekenis:
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2.3 De Maatschap heeft tot doel om De Fabeltjeskrant te financieren, te (doen) produceren en te (doen)
exploiteren, een en ander in de ruimste zin des woords,
met het doel de Participanten in de inkomsten en (vermogens)winst, dan wel de lasten te laten delen.

3.	Management, administratie, beheer en vertegenwoordiging
3.1	Het bestuur, de administratie, het beheer en de
vertegenwoordiging van de Maatschap is met
uitsluiting van alle andere Participanten opgedragen aan de Managing Partner. De Participanten
verlenen de Managing Partner hierbij de nodige
volmacht(en) om al datgene te doen en na te laten dat de Managing Partner nodig oordeelt om
het doel van de Maatschap te verwezenlijken,
voor de Maatschap en de Participanten te handelen en de Maatschap en de Participanten jegens derden en derden aan de Maatschap en de
Participanten te binden.
3.2	
De Managing Partner behoeft de goedkeuring
van de vergadering van Participanten voor de volgende besluiten:
(i)	het stellen van borgtochten en het verstrekken van waarborgsommen echter met uitzondering van de voor de bedrijfsvoering
gebruikelijke borgtochten en waarborgsommen;
(ii)	het aangaan van overeenkomsten, waarbij
aan de Maatschap een bankkrediet wordt
verleend;
(iii)	het ter leen verstrekken van gelden en het
ter leen aantrekken van gelden.
3.3	De Managing Partner heeft, onverminderd zijn
bevoegdheden als bedoeld in lid 1, en voor zover
van toepassing in afwijking van lid 2, geen goedkeuring nodig van de vergadering van Participanten voor de volgende rechtshandelingen:
(i)	het aangaan van financieringsovereenkomsten die de Managing Partner op marktcon-

forme voorwaarden sluit ten behoeve van
de realisering van De Fabeltjeskrant;
(ii)	
het berusten in rechtsvorderingen of het
voeren van processen zowel eisend als verwerend, voor zover het betreft rechtsvorderingen en processen die nodig zijn voor of
voortvloeien uit de normale bedrijfsvoering.
3.4	De Managing Partner is bevoegd zijn taken geheel of gedeeltelijk te doen uitoefenen door één
of meer door hem te benoemen derden. Eventuele uitbesteding van taken doet aan de verantwoordelijkheid van de Managing Partner niet af.
3.5	
Voor het afzetten van de Managing Partner is
eenzelfde gekwalificeerde meerderheid vereist
als voor het wijzigen van deze overeenkomst.
4.	Inbreng, Participaties en register van P
 articipanten
4.1	De Managing Partner brengt in de Maatschap in
zijn kennis, deskundigheid en vlijt, die van zijn bestuurders daaronder begrepen, alsmede de rechten als omschreven in artikel 11 van deze overeenkomst. De Eerste Vennoot brengt in de Maatschap
zijn knowhow in.
4.2	Daarnaast brengt de Managing Partner kapitaal
in van EUR 1.434.244 in (door de Managing
Partner zelf te financieren, deels door een– al
dan niet middels een coproducent – nog aan te
vragen (en dus te verkrijgen) bijdrage van het Nederlands Filmfonds inzake de Netherlands Production Incentive ten bedrage van EUR 300.000).
Aangezien de Managing Partner de tot en met
2018 gemaakte Film ad EUR 405.849 en ontwikkelingskosten ten bedrage van EUR 1.623.395
ten behoeve van de Serie inbrengt, tezamen EUR
2.029.244, zal hij voor het verschil gezien de aldus

geeffectueerde overinbreng ad EUR 595.000 worden gecrediteerd in de boeken van de Maatschap.

van het aantal door iedere Participant gehouden
Participaties.

Iedere overige Participant, met uitzondering van
de Eerste Vennoot, brengt een bedrag in van ten
minste EUR 10.000,- (zegge tienduizend euro).
Overige voorschotten op verkoopopbrengsten
zullen ten name van de Maatschap worden aangetrokken.

4.7	Alle inschrijvingen en wijzigingen in het register
van Participanten worden getekend door de Managing Partner.

4.3	De inbreng van de Participanten wordt geïncasseerd door de Stichting. De Stichting geeft de
gelden niet eerder vrij dan nadat de Managing
Partner aan de Stichting heeft aangetoond dat de
financiering is zeker gesteld.
	Tevens int en verdeelt de Stichting de opbrengsten uit de Film, Serie en Specials ten behoeve
van de Participanten in de Maatschap.
4.4	Het Maatschapsvermogen is verdeeld in Participaties. Ieder Participatie geeft recht op een evenredig deel van het Maatschapsvermogen en is
niet overdraagbaar zonder toestemming van alle
houders van Participaties. Eén Participatie staat
gelijk aan een storting van EUR 5.000 (zegge vijfduizend euro) in het Maatschapsvermogen.
4.5	De Participanten zijn ieder naar rato van ieders
Participatie(s) aansprakelijk jegens de Maatschap en naar rato van het aantal Participanten
jegens derden voor verplichtingen aangegaan
door de Maatschap. De aansprakelijkheid van
een Participant kan het bedrag van een Participatie te boven gaan.

4.8	Tegenover de Participant strekt de inschrijving in
het register van Participanten tot volledig bewijs
van gerechtigheid in het kapitaal van de Maatschap, behoudens tegenbewijs aan de zijde van
betrokken Participant.
4.9	Op eerste verzoek van een Participant zal hem
kosteloos een op hem betrekking hebbend uittreksel uit het register van Participanten worden
verstrekt. Er worden geen Participatiebewijzen
uitgegeven.
4.10	In geval van ontbinding van de huwelijksvermogensgemeenschap waarin de Participant is gehuwd, zowel bij verdeling van een gemeenschap
van goederen of een vorm van deelgenootschap,
is voor verkrijging of toedeling van Participaties
mededeling aan de Managing Partner vereist.
4.11	Bij oprichting van de Maatschap niet geplaatste
Participaties kunnen door de Managing Partner
worden gehouden voor rekening en risico van
toekomstige Participanten en zullen in dat geval
uiterlijk zes maanden na de oprichting van de
Maatschap worden geplaatst. In afwijking van het
bepaalde in artikel 6.1 verlenen de Participanten
voor een dergelijke (na)plaatsing de Managing
Partner hierbij de nodige volmacht(en).

4.6	De Maatschap houdt een register van Participanten bij, waarin de namen en adressen van alle
Participanten zijn opgenomen met vermelding
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5.

Uitgifte en verkrijging van Participaties

5.1	Verzoeken tot uitgifte van Participaties dienen bij
de Managing Partner te worden ingediend, zulks
onder overlegging van alle door de Managing
Partner verzochte gegevens. De Managing Partner is niet verplicht een verzoek tot uitgifte in te
willigen indien, naar het uitsluitende oordeel van
de Managing Partner, uitgifte strijdig is met enige
wettelijke bepaling, met deze overeenkomst of
anderszins niet in het belang van de Maatschap
en/of de Participanten is. Het recht van gunning
wordt uitdrukkelijk voorbehouden.
5.2	Uitsluitend zelfstandig belastingplichtigen in Nederland kunnen Participant zijn. Een Participant
dient zijn Participatie(s) voor eigen rekening en
risico te houden.
5.3	Uitgifte, overdracht en toedeling van Participaties
kan slechts geschieden per Participatie met een
nominale waarde van EUR 5.000 of een veelvoud
daarvan.
5.4	De uitgifteprijs van een Participatie bedraagt EUR
5.000.
5.5	Uitgifte van Participaties op naam door de Maatschap en verkrijging daarvan door een Participant komt tot stand door een desbetreffende inschrijving in het register van Participaties door de
Maatschap, met inachtneming van de voorwaarden vermeld in het Prospectus en het Inschrijfformulier.
6.

Toetreding Participanten

6.1	Voor de toetreding van nieuwe Participanten, anders dan krachtens vererving of legaat, is vooraf-
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gaande toestemming van elk der Participanten
vereist. De Participanten kunnen voor deze toestemming geen machtiging geven (behoudens
indien het bepaalde in artikel 4.11 van toepassing
is). Zij kunnen zich zo nodig ter zake wel op een
vergadering van Participanten doen vertegenwoordigen.
6.2	De vereiste toestemming wordt in ieder geval geacht te zijn verleend indien de Managing Partner
schriftelijk aan alle Participanten – al dan niet
langs elektronische weg - toestemming heeft gevraagd voor de in artikel 6.1 bedoelde toetreding,
en die toestemming niet binnen vier weken en
één dag na dagtekening van het verzoek wordt
geweigerd.
6.3	Nieuwe Participanten treden toe op het moment
dat de bestaande Participanten dit hebben bepaald.
7.

Opzegging, uittreding en overdracht

7.1	De Eerste Vennoot treedt uit de Maatschap zodra
één of meer Participanten (anders dan de Managing Partner) zijn toegetreden. De Maatschap
wordt voortgezet door de Managing Partner en de
overige Participanten. Op hen zijn de overige leden van dit artikel van toepassing.
7.2	
Onverminderd de mogelijkheid van rechterlijke
ontbinding kan de Maatschap niet door een Participant worden opgezegd. De Participanten doen
voorts afstand van hun recht om deze overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. De Participanten doen voorts afstand van hun rechten uit
artikel 6:258 BW.
7.3	De voorafgaande toestemming van elk der Partici-

panten is vereist:
(i)	
voor overdracht door een Participant van
zijn hoedanigheid en de daarmee corresponderende rechten uit hoofde van deze
overeenkomst;
(ii)	voor vestiging van een recht van vruchtgebruik door een Participant op diens Participatie;
(iii)	voor overdracht van een Participatie aan een
door de overdrager opgerichte irrevocable
discretionary trust;
(iv)	voor overdracht van een Participatie aan een
vervangende of toetredende vennoot die tot
dezelfde groep behoort;
(v)	voor verkrijging van een Participatie door juridische fusie zoals bedoeld in artikel 2:309
BW.
7.4	De vereiste toestemming wordt in ieder geval geacht te zijn verleend indien de Managing Partner
schriftelijk aan alle Participanten – al dan niet
langs elektronische weg - toestemming heeft gevraagd voor de in artikel 7.3 bedoelde toetreding,
overdracht, vestiging of overgang en die toestemming niet binnen vier weken en één dag na dagtekening van het verzoek wordt geweigerd.
7.5	Een Participant treedt uit de Maatschap
(i)	In geval van overdracht zoals bedoeld in artikel 7.3(i), 7.3 (iii) en 7.3 (iv) of juridische
fusie zoals bedoeld in artikel 7.3 (v);
(ii)	bij besluit van de vergadering van Participanten, wegens een gewichtige reden in de
zin van artikel 7A: 1684 Burgerlijk Wetboek,
op de dag in de opzegging bepaald.
7.6	In geval een Participant (de ‘vervreemdende Participant’) zijn Participatie na verkregen toestemming krachtens het in lid 3 van dit artikel bepaal-

de wenst te vervreemden (anders dan middels
fusie zoals bedoeld in artikel 2:309 BW), geeft hij
daarvan schriftelijk kennis aan de Managing Partner onder vermelding van de vraagprijs ter zake
van zijn Participatie (de ‘vraagprijs’). De schriftelijke kennisgeving aan de Managing Partner zal
aangemerkt worden als een aanbod. Binnen één
(1) maand na de datum van schriftelijke kennisgeving aan de Managing Partner zal de Managing
Partner schriftelijk mededelen dat hij de door de
vervreemdende Participant aangeboden deelneming tegen betaling van de vraagprijs wenst
te verkrijgen, bij gebreke waarvan de vervreemdende Participant gerechtigd zal zijn om, met
inachtneming van het in lid 7 van dit artikel bepaalde, zijn Participatie aan derden te koop aan
te bieden voor een prijs die, tenzij de Managing
Partner ondubbelzinnig heeft verklaard dat hij de
deelneming in het geheel niet wenst te verkrijgen,
nimmer lager zal mogen liggen dan de vraagprijs.
7.7	Overdracht van een Participatie dient te geschieden bij onderhandse of authentieke akte en daarop volgende mededeling van de overdracht door
de vervreemdende Participant aan de Managing
Partner door middel van toezending van een afschrift van de betreffende akte.
7.8	In geval van uittreding als bedoeld in artikel 7 lid
5 onder (ii) is een Participant ten aanzien van wie
de Maatschap wordt beëindigd gerechtigd tot het
saldo van zijn kapitaalrekening per datum van
uittreding. Het bedrag wordt betaalbaar op de
dag van beëindiging van de Maatschap in haar
geheel.
7.9	In geval van uittreding als bedoeld in artikel 7 lid
5 onder (ii) zal de Maatschap van rechtswege
worden voortgezet door de overige Participanten,

waarbij alle rechten van de uittredende Participant van rechtswege overgaan op de overblijvende Participanten, een en ander pro rata naar het
bedrag van hun inbreng.
7.10	De Managing Partner is onherroepelijk gemachtigd zo nodig alle rechtshandelingen te verrichten
die ten doel hebben de overdracht van de rechten van de Participanten ten aanzien van wie de
Maatschap wordt beëindigd aan de overblijvende
Participanten te bewerkstelligen.
7.11	Indien een Participant komt te overlijden dienen
zijn rechtsopvolgers binnen één maand na overlijden de Managing Partner hiervan op de hoogte
te stellen en aan te geven wie gerechtigde is tot de
Participatie(s) van de overledene. Indien een Participatie tot een onverdeeldheid behoort, kunnen
de gerechtigden slechts door een door hen schriftelijk aangewezen persoon hun uit de Participatie
voortvloeiende rechten uitoefenen.
8.

Kosten en vergoedingen

8.1	Ten laste van de Maatschap komen alle in redelijkheid te maken kosten, lasten en belastingen,
te weten:
(i)	de belastingen en rechten, die ter zake van
de Maatschap als zodanig alsmede ter zake
van de transacties van de Maatschap worden geheven;
(ii)	de kosten verbonden aan het oproepen en
houden van de vergadering van Participanten en de (overige) kosten voor het doen van
mededelingen, oproepingen en opgaven;
(iii)	de kosten van de administratie van de Maatschap;
(iv) de kosten van productie van de de kosten
			 van productie van De Fabeltjeskrant.

(v)
			
(vi)
			

de kosten van financiering van De Fabeltjes
krant
de kosten van exploitatie van De Fabeltjes
krant

8.2	De Managing Partner is gerechtigd tot een eenmalige managementvergoeding die gelijk is aan
de in de productiebegroting van de Serie en de
vierde Special opgenomen producers fee en een
vergoeding voor overheadkosten die gelijk is aan
de in de betreffende productiebegrotingen opgenomen post overhead.
8.3	De kantoorkosten van de Maatschap zullen worden gedragen door de Managing Partner, welke
kosten zijn inbegrepen in de in artikel 8.2 genoemde een vergoeding onder de noemer overhead.
9.

Verslaggeving en jaarrekening

9.1	Het boekjaar van de Maatschap is gelijk aan het
kalenderjaar.
9.2	Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het
boekjaar maakt de Managing Partner voor de
Maatschap een jaarrekening op bestaande uit
een balans en een winst-en-verliesrekening met
een toelichting daarop, overeenkomstig de op dat
moment geldende wettelijke voorschriften van
het Burgerlijk Wetboek.
9.3	De Managing Partner stelt de jaarrekening van
de Maatschap vast, met dien verstande dat het
aandeel van de Participanten in de winst of het
verlies van de Maatschap wordt vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in deze overeenkomst.
9.4	De productie- en overige kosten en de afschrijvingen zullen voor 100% worden toegerekend aan
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de Participanten niet zijnde de Managing Partner
en de Eerste Vennoot. De voortbrengingskosten
worden evenredig toebedeeld aan de maten, ongeacht het jaar van toetreding.
9.5	Zo spoedig mogelijk na vaststelling van de hiervoor bedoelde jaarrekening wordt deze aan de
Participanten toegezonden.
9.6	
De Participanten zijn gehouden de opbrengst
van de aan hen toekomende verkochte distributierechten en bijdragen van fondsen ten behoeve van de financiering van de productie aan te
doen wenden. Deze bedragen zullen zo nodig als
winstbate verantwoord worden.
	De bruto-opbrengsten uit exploitatie van de Productie zullen
a)	tot een bedrag van EUR 2.310.000 preferent
en geheel toekomen aan de vennoten van de
Maatschap, met uitzondering van de Eerste
Vennoot en de Managing Partner.
b)	
vanaf EUR 2.310.001 tot en met EUR
4.135.280 zal 43,2% toekomen aan de Managing Partner en 56,8% aan de vennoten
van de Maatschap, met uitzondering van de
Eerste Vennoot en de Managing Partner.
c)	
vanaf EUR 4.135.281 tot en met EUR
5.574.725 zal 78,9% toekomen aan de Managing Partner en 21,1% aan de vennoten van
de Maatschap, met uitzondering van de Eerste Vennoot en de Managing Partner;
d) 
vanaf EUR 5.574.726 tot en met EUR
7.014.170 zal 75,7% toekomen aan de Managing Partner en 24,3% aan de vennoten
van de Maatschap, met uitzondering van de
Eerste Vennoot en de Managing Partner.
e)	vanaf EUR 7.014.171 zullen voor 95% toekomen aan de Managing Partner en 5% aan
de vennoten van de Maatschap, met uitzon-
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dering van de Eerste Vennoot en de Managing Partner.
10.

wonen dienen de Managing Partner ten minste
vijf werkdagen vóór de vergadering van hun voornemen daartoe in kennis te stellen.

Vergadering van Participanten

10.1	De Managing Partner kan jaarlijks (en telkens als
de Managing Partner dit in het belang van de Participanten acht) een vergadering van Participanten bijeenroepen.
10.2	De oproeping voor de vergadering van Participanten wordt door de Managing Partner gericht aan
de Participanten, ten minste veertien dagen vóór
de aanvang van de vergadering, de dag van oproeping en van de vergadering niet meegerekend.
In de oproeping zal de plaats waar, alsmede het
tijdstip waarop, de vergadering zal worden gehouden zijn aangegeven. Tevens zal daarin worden
opgenomen de agenda en de inhoud van alle
stukken waarvan kennisneming voor de Participanten van belang is, dan wel de plaats of de
plaatsen waar de agenda en bedoelde stukken,
vanaf de dag van de oproeping, kosteloos voor de
Participanten verkrijgbaar zijn.
10.3	De Managing Partner is tot het bijeenroepen en
het houden van een vergadering verplicht indien
een aantal Participanten, tezamen vertegenwoordigend meer dan 15% (vijftien procent) van het
Maatschapsvermogen, daartoe verzoeken. De
vergadering moet alsdan worden belegd binnen
vier weken na het inkomen van het verzoek bij de
Managing Partner.
10.4	
Toegang tot de vergadering van Participanten
hebben de Participanten en degenen die door de
voorzitter tot de vergadering worden toegelaten.
10.5	Participanten die de vergadering wensen bij te

10.6	De vergadering wordt voorgezeten door de Managing Partner of een door de Managing Partner
aangewezen persoon.
10.7	De Participanten, de Managing Partner alsmede
degenen ten aanzien van wie de voorzitter van de
vergadering dat toestaat, hebben het recht tijdens
de vergadering het woord te voeren.
10.8	Iedere Participatie geeft recht op één stem. Het
aantal stemmen van de Managing Partner wordt
bepaald door het delen van zijn inbreng door de
waarde van één Participatie. In de vergadering
kan een Participant zich doen vertegenwoordigen, mits bij schriftelijke volmacht, die dient te
zijn getekend en gedateerd.
10.9 	Tenzij in deze overeenkomst anders is bepaald,
worden besluiten van de vergadering van Participanten genomen met volstrekte meerderheid
van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen
gelden als niet uitgebracht.
10.10	De voorzitter wijst één der aanwezigen aan voor het
maken van de notulen en stelt met deze secretaris
de notulen vast, ten blijke waarvan hij deze met de
secretaris ondertekent. Indien van het verhandelde
ter vergadering een notarieel proces-verbaal wordt
opgemaakt, behoeven geen notulen te worden gehouden en is ondertekening van het proces-verbaal
door de notaris voldoende.
10.11	De Managing Partner kan beslissen dat een vergadering van Participanten schriftelijk plaatsvindt,
in welke vergadering van Participanten besluiten
kunnen worden genomen conform het in lid 12

De Fabeltjeskrant te mogen verfilmen en die
verfilmingen te exploiteren, waaronder mede de
verkregen merchandisingrechten, een en ander
onder alle voorwaarden en beperkingen daaraan
verbonden zulks nadrukkelijk met uitzondering
van eventuele rechten op juridische levering van
auteurs- of andere rechten, onder de verplichting voor de Maatschap om alle verplichtingen uit
de ingebrachte verfilmingsrechten, zowel reeds
vervallen als thans opeisbare als toekomstige
verplichtingen, voor haar rekening te nemen,
hetgeen hierbij door de Maatschap, zijnde de gezamenlijke Participanten, wordt aanvaard.

van dit artikel bepaalde. Voor het overige zijn de
bepalingen van dit artikel mutatis mutandis toepasselijk op een dergelijke schriftelijk gehouden
vergadering van Participanten.
10.12	De vergadering van Participanten kan ook op andere wijze dan in de vergadering besluiten nemen,
mits alle Participanten in de gelegenheid worden
gesteld hun stem uit te brengen. Een besluit is
alsdan genomen zodra de vereiste meerderheid
van alle Participanten zich – schriftelijk of elektronisch – vóór het voorstel hebben verklaard. Van
buiten vergadering genomen besluiten wordt door
de Managing Partner schriftelijke aantekening
gemaakt, welke aantekeningen in de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke
daarvan door de voorzitter en de notulist van die
vergadering ondertekend. Het aldus vastgestelde
relaas wordt tezamen met de in de tweede zin
van dit lid bedoelde verklaringen bij de notulen
gevoegd.
11.

Inbreng economische eigendom

11.1	De Managing Partner heeft zich verplicht en gaat
hierbij over tot inbreng in economische zin (dat
wil zeggen slechts het genot wordt ingebracht) in
de Maatschap van:
- de door de Managing Partner tot en met 2018
gemaakte Film ad EUR 405.849 en ontwikkelingskosten ten bedrage van EUR 1.623.395
ten behoeve van de Serie maakt tezamen EUR
2.029.244. De inbrengverplichting van de Managing Partner bedraagt ex artikel 4.2. EUR
1.384.244. Voor de aldus geeffectueerde over
inbreng ad EUR 645.000 wordt de Managing
Partner gecrediteerd in de boeken van de Maatschap.
- de door hem in licentie verkregen rechten om

12.

Wijziging van deze overeenkomst

12.1	Wijzigingen in en aanvullingen op deze overeenkomst kunnen uitsluitend worden aangebracht op
voorstel van de Managing Partner en bij besluit
van de vergadering van Participanten genomen
met een drie/vierde meerderheid van stemmen
waar tenminste drie/vijfde van de uitgegeven Participaties vertegenwoordigd is.
13.	Opheffing of ontbinding van de M
 aatschap en vereffening
13.1	
Artikel 7A: 1683 Burgerlijk Wetboek is op de
Maatschap niet van toepassing.
13.2	
De Maatschap wordt van rechtswege opgeheven door vervreemding van (het aandeel van de
Maatschap in) de (economische) eigendom van
De Fabeltjeskrant door de Managing Partner. De
Managing Partner zal De Fabeltjeskrant niet eerder vervreemden dan nadat deze tenminste twaalf
maanden voor rekening van de Maatschap is geëxploiteerd.

13.3	Behoudens op de wijze als in lid 2 van dit artikel bepaald, kan een besluit tot opheffing van de
Maatschap uitsluitend worden genomen bij besluit
van de vergadering van Participanten genomen
met een drie/vierde meerderheid van stemmen
waar tenminste drie/vijfde van de Participaties
vertegenwoordigd is. Zodanig besluit kan slechts
worden genomen op voorstel van de Managing
Partner.
13.4 V
 an het besluit tot opheffing wordt, overeenkomstig
artikel 14, mededeling gedaan aan de Participanten.
13.5	De Managing Partner draagt zorg voor de vereffening van de Maatschap en legt daarvan aan
de Participanten rekening en verantwoording af
alvorens tot eventuele uitkering aan de Participanten over te gaan. Uitkering van het batig liquidatiesaldo na voldoening van de schulden van de
Maatschap geschiedt in gelijke delen op iedere
Participatie.
13.6	Gedurende de vereffening blijft voor zover mogelijk deze overeenkomst van toepassing.
14.	Mededelingen aan de Participanten en de Maatschap
14.1	
Alle mededelingen aan en oproepingen van
Participanten geschieden elektronisch middels
e-mail aan het door de Participant opgegeven
e-mailadres, dan wel bij het ontbreken van een
e-mailadres schriftelijk aan het gekozen domicilie
zoals laatstelijk ingeschreven in het register van
Participanten. Iedere Participant is gehouden de
Maatschap mededeling te doen van een wijziging
in het (e-mail)adres. Aan het niet (tijdig) ontvangen van berichten vanwege onjuiste adressering
kunnen Participanten geen rechten ontlenen, in-
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dien het bericht was geadresseerd aan het laatst
bekende (e-mail)adres.
14.2	
Alle mededelingen aan de Maatschap dienen
schriftelijk te geschieden aan het adres van de
Managing Partner zoals dat ten tijde van de mededeling stond vermeld in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel.
15.

Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend te
Amsterdam op 14 december 2018,

Toepasselijk recht en forum

15.1	Op deze overeenkomst is Nederlands recht van
toepassing.
15.2	Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst, zullen partijen in
eerste instantie proberen op te lossen middels
mediation conform het mediationreglement van
de Mediatorsfederatie Nederland zoals dat op de
aanvangsdatum van de mediation zal luiden. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als
hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van
mediation, zal dat geschil worden beslecht door
arbitrage overeenkomstig het reglement van het
Nederlands Arbitrage Instituut. De plaats van arbitrage zal Amsterdam zijn en het aantal arbiters
drie.

56

ONDERTEKENING

Rubinstein Management B.V.,
Managing Partner						

M.E.E.P. Mertens,
Eerste Vennoot

BIJLAGE 2 ONDERZOEKSRAPPORT ACCOUNTANT
Aan:		De maatschap die de productie van DE FABELTJESKRANT realiseert p/a
Rubinstein Management B.V. (hierna de Maatschap)

Overige aspecten
1.		 Realiseerbaarheid toekomstige uitkomsten

Opdracht en verantwoordelijkheden
Wij hebben de, in dit Prospectus in hoofdstuk 9 opgenomen, rendementsberekening voor de Maatschap onderzocht. De rendementsberekening, met inbegrip van
de risico’s zoals deze zijn beschreven in hoofdstuk 12 en de veronderstellingen zoals
opgenomen in het hoofdstuk rendement, is opgesteld onder verantwoordelijkheid
van het bestuur van de Maatschap.

		De werkelijke uitkomsten zullen waarschijnlijk afwijken van de rendementsberekening, aangezien de veronderstelde gebeurtenissen zich veelal niet op
gelijke wijze zullen voordoen als hier is aangenomen. De hieruit voortvloeiende
afwijkingen kunnen van materieel belang zijn.

Het is onze verantwoordelijkheid een onderzoeksrapport inzake de rendementsberekening te verstrekken.

		De rendementsberekening en ons onderzoeksrapport zijn opgesteld voor dit
prospectus en zijn uitsluitend bestemd voor investeerders die geïnteresseerd
zijn in de aankoop van Participaties in de Maatschap en kunnen derhalve niet
voor andere doeleinden gebruikt worden.

Werkzaamheden
Wij hebben ons onderzoek verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 3400, “Onderzoek van toekomstgerichte financiële
informatie”. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit
het inwinnen van inlichtingen bij functionarissen van de entiteit, het uitvoeren van
cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens en het vaststellen dat de
veronderstellingen op de juiste wijze zijn verwerkt.

2.		 Beperking in verspreidingskring en het gebruik

Amstelveen, 28 december 2018
Auren Audit & Assurance Amsterdam B.V., was getekend: M.A. Lodder AA

Ons onderzoek betreffende de gegevens waarop de veronderstellingen zijn gebaseerd, kan als gevolg van de aard van dit onderzoek, slechts resulteren in het geven
van een conclusie die een beperkte mate van zekerheid geeft. Ons onderzoek betreffende de opstelling en de toelichting van de rendementsberekening resulteert in een
oordeel dat een redelijke mate van zekerheid geeft.
Conclusie en oordeel
Op grond van ons onderzoek van de gegevens waarop de veronderstellingen zijn gebaseerd is ons niets gebleken op grond waarvan wij zouden moeten concluderen dat
de veronderstellingen geen redelijke basis vormen voor de rendementsberekening.
Naar ons oordeel is de rendementsberekening op een juiste wijze op basis van de
veronderstellingen opgesteld.

57

BIJLAGE 3 INSCHRIJFFORMULIER
voor deelname in de maatschap ten behoeve van de
productie van DE FABELTJESKRANT (hierna de Maatschap)
Om in te schrijven op twee of meer Participaties ad
€ 5.000 dient u dit formulier na invulling, parafering
per pagina en ondertekening samen met een getekende goed leesbare kopie legitimatie (paspoort, IDkaart of rijbewijs) per post te zenden aan:
Rubinstein Management B.V. p/a EUROGROEI FILMS
B.V., Antwoordnummer 60627, 5000 WB TILBURG.
Indien mogelijk verzoeken wij u dit formulier ook te
scannen en mailen naar info@eurogroeifilms.nl of te
faxen naar 013-5430948.
De inschrijvingsperiode is geopend op 24 december
2018. Inschrijving blijft mogelijk tot 30 april 2019
17:00 uur of zoveel eerder of later als de inschrijving
wordt gesloten. Inschrijvingen zullen in volgorde van
binnenkomst worden behandeld.
Rubinstein Management B.V. gaat ervan uit dat u
kennis hebt genomen van de volledige inhoud van het
Prospectus vastgesteld op 24 december 2018 inclusief Bijlagen, alvorens dit formulier te ondertekenen.
Wij raden u uitdrukkelijk aan uw individuele situatie
met uw eigen (belasting)adviseur door te nemen en
advies in te winnen over de (juridische en fiscale) aspecten van participeren in de Maatschap.
1.		Door ondertekening van dit formulier verklaart u
zich akkoord met de voorwaarden van de Maatschap. Ondergetekende is zich bewust dat zijn/
haar deelname in de Maatschap geëffectueerd
wordt door een daartoe strekkend besluit van
de vergadering van vennoten dat aan onderge58

tekende schriftelijk zal worden meegedeeld.
2.		Door ondertekening van dit formulier verklaart
u zich akkoord met - en draagt u zorg voor inschrijving als maat in de Maatschap bij de Kamer van Koophandel.
3.		Rubinstein Management B.V. behoudt zich het
recht voor zonder opgaaf van redenen:
		 a.	inschrijvingen geheel of gedeeltelijk niet in
aanmerking te nemen;
		 b.	de inschrijftermijn eerder te sluiten of te
verlengen;
		c.	geheel of gedeeltelijk af te zien van plaatsing van Participaties in de Maatschap.
4.		Op de door u verstrekte persoonsgegevens is
de Algemene verordening gegevensbescherming van toepassing. De Managing Partner zal
ervoor zorgdragen dat persoonlijke gegevens
vertrouwelijk worden behandeld. De Managing Partner zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken en aan derden ter beschikking
stellen voor de uitvoering van de Maatschapsovereenkomst. Uw naam en woonplaats zullen
worden vermeld op een lijst van Participanten
in de Maatschap die wordt verstrekt aan alle
participanten. Deze lijst is alleen bedoeld u te
informeren over de identiteit van uw mede-participanten. U mag de lijst niet voor andere doelen gebruiken en dient deze geheim te houden.
Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt
tenzij dit voor de hiervoor beschreven doelen
noodzakelijk is of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens worden aan de
Belastingdienst en de Kamer van Koophandel
verstrekt. Voorts kan Eurogroei Films uw gegevens gebruiken voor het aanbieden van nieuwe
proposities.

5.		Ondergetekende zal het verschuldigde bedrag
voor het aantal Participaties binnen tien werkdagen na bevestiging van gunning van de Participaties overmaken op bankrekeningnummer
NL09SNSB0871585057 t.n.v. Stichting Trust
EuroGroei.
Ondergetekende schrijft zich onherroepelijk in en
verbindt zich, onder de uitdrukkelijke opschortende
voorwaarde dat uiterlijk op 31 december 2018 het
volgende is verkregen en in overeenstemming is gebracht met de uitgangspunten van het Prospectus:
- de (aangepaste) overeenkomst met de rechthebbende waarnaar in paragraaf 7.2 en 7.3 van
het Prospectus wordt verwezen
hierbij om, zodra aan bovengenoemde voorwaarde is
voldaan en hij bericht heeft ontvangen van gunning
van genoemde Participaties, het verschuldigde bedrag binnen tien werkdagen na bericht van gunning
te voldoen op het in de bevestigingsbrief vermelde
bankrekeningnummer.
Ondergetekende verklaart zich voorts akkoord met
toetreding van Rubinstein Media B.V. tot de Maatschap, ook in een eventueel later stadium.
Ondergetekende verleent onherroepelijk volmacht
aan Rubinstein Management B.V. om voor en namens ondergetekende over te gaan tot het ondertekenen van een akte tot het aangaan van een stille maatschap en toetreding tot die maatschap één
en ander conform Bijlage 1 van het Prospectus en
voorts alle documenten te tekenen en alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig mochten
blijken voor het aangaan van en toetreden van ondergetekende tot de Maatschap.

Ondergetekende verleent onherroepelijk volmacht
aan Rubinstein Management B.V. om mede voor
en namens ondergetekende de hierna te noemen
(rechts)handelingen te verrichten:

NATUURLIJKE PERSOON / RECHTSPERSOON
Naam en voorletters:		
Rechtspersoon (indien van toepassing):

m/v

KvK nummer:

Adres:
1.		het aangaan van overeenkomsten als bedoeld
in artikel 2 lid 3 en artikel 3 lid 1 van de Maatschapsovereenkomst;
2.		het aangaan van overeenkomsten en verplichtingen betreffende de ontwikkeling, financiering, productie en exploitatie van DE FABELTJESKRANT;
3.		het verkopen en leveren van aan de Maatschap
toekomende rechten op de Productie aan Rubinstein Management B.V. of een derde in het
kader van de staking van de activiteiten van de
Maatschap.

Postcode en plaatsnaam:		
Telefoonnummer:
Faxnummer:
E-mailadres:
Burgerservicenummer:
Geboortedatum:
Houder van paspoort/rijbewijs nr.:
(waarvan een ondertekende kopie is bijgevoegd die na inzage zal worden vernietigd)
Bankrekening nr.:

Ondergetekende verklaart zich voorts gebonden aan
reeds door en/ of ten behoeve van de Maatschap afgesloten overeenkomsten met betrekking tot de ontwikkeling, financiering, productie en exploitatie van
DE FABELTJESKRANT, waaraan hij voor zover nodig
alsnog rechtstreeks gebonden zal worden.

Rubinstein Management B.V. behoudt zich nadrukkelijk het recht van gunning voor.

INSCHRIJVING
Ondergetekende schrijft zich hierbij in op twee (2)
of meer, nl.: ............ Participaties à € 5.000 (zegge
vijfduizend euro), derhalve tot een totaalbedrag van
€.......... .000 zegge (voluit in letters) .......................
........................................................................
in het vermogen van de Maatschap ten behoeve van
de productie van DE FABELTJESKRANT.

Aldus ondertekend op

De bankrekening die de Participant gebruikt om het verschuldigde bedrag ter inschrijving te betalen, zal tevens
worden gebruikt om de te verdelen exploitatie-opbrengsten op te storten.
te

Handtekening:
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