2019.02823.01

ANNEX B

TOELICHTING FUSIEVOORSTEL

De redenen om een fusievoorstel te doen, zijn gelegen in het feit de krachten
van de participerende verenigingen te willen bundelen en daardoor:
1. samen te werken in de volle breedte van activiteiten van de verenigingen;
2. het versterken van de infrastructuur en efficiënter omgaan met de middelen
van de verenigingen;
3. het verbeteren van het prestatieniveau van de leden van de verenigingen.
Toelichting op het fusievoorstel van @datum ondertekening fusievoorstel, met
betrekking tot de volgende verenigingen, te weten:
1.

de in de gemeente Veere gevestigde vereniging met volledige
rechtsbevoegdheid: VOGELVERENIGING DE NACHTEGAAL,
kantoorhoudende te 4353 CA Serooskerke, De Meijstraat 8, ingeschreven
in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
22062609, en als zodanig deze rechtspersoon rechtsgeldig
vertegenwoordigend;
als verkrijgende vereniging, en
2.

de te Vlissingen gevestigde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid:
DE VOGELLIEFHEBBERS, kantoorhoudende te 4373 AZ Biggekerke,
Vliedberg 33, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 40309776, en als zodanig deze rechtspersoon
rechtsgeldig vertegenwoordigend;
als verdwijnende vereniging.
bezien vanuit:
a. juridisch oogpunt;
b. economisch oogpunt; en
c. sociaal oogpunt;
Ad a:
De fusie strekt ertoe het vermogen van de verdwijnende vereniging onder
algemene titel te doen overgaan op de verkrijgende vereniging.
Dit heeft tot gevolg dat door de fusiehandeling alle vermogensbestanddelen
alsmede de schulden, welke op het moment van de fusie aanwezig zijn bij de
verdwijnende vereniging, van rechtswege overgaan op de verkrijgende
vereniging. De fusie heeft daarom geen wijzigingen tot gevolg in de
rechtsverhoudingen van de verdwijnende vereniging met derden. Vanaf de dag
na de fusie gaan die rechtsverhoudingen gelden als rechtsverhoudingen van de
verkrijgende vereniging met deze derden.
Ad b:
De verdwijnende vereniging is tot nu toe een grotendeels zelfstandig werkende
vereniging. Thans bestaat er reeds een zekere vorm van samenwerking die zou
moeten leiden tot een bundeling van krachten. Teneinde deze bundeling te
bevorderen casu quo te realiseren, is besloten dat een juridische fusie daar een
belangrijke bijdrage toe kan leveren. Ook het versterken van de infrastructuur
en efficiënter omgaan met de middelen van de verenigingen zal beter kunnen
plaatsvinden vanuit één vereniging: de verkrijgende vereniging.
Ad c:
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De ondergetekenden zijn van mening dat de fusie vanuit sociaal oogpunt bezien
positieve effecten zal hebben.
Door een betere coördinatie van activiteiten zoals die thans door de
verdwijnende vereniging wordt ontplooid, kan het prestatieniveau van de
leden van de verenigingen worden verbeterd binnen de verkrijgende vereniging.
Tevens kan de infrastructuur worden verbeterd en kan efficiënter worden
omgegaan met de middelen van de beide verenigingen.
Ook zal het beter mogelijk zijn om voor een ieder die zich in of bij de
verdwijnende vereniging inspant casu quo werkzaam is, de meest passende
taak/functie te verkrijgen binnen de verkrijgende vereniging.
Bestaande arbeidsovereenkomsten, tenzij anders met betrokkenen overeengekomen, zullen onverkort worden gehandhaafd.
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