2019.02823.01

FUSIEVOORSTEL
Annex: Annex A en Annex B
De besturen van de:
1.
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;
Vogelvereniging De Nachtegaal, hierna ook te noemen: de verkrijgende
vereniging;
en
2.

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;
De Vogelliefhebbers, hierna ook te noemen: de verdwijnende
vereniging;

stellen het volgende vast:
1.

De verkrijgende vereniging en de verdwijnende vereniging vinden het
wenselijk te fuseren in de zin van artikel 309 en verder van titel 7 lid 2
van het Burgerlijk Wetboek.

2.

De verkrijgende vereniging verkrijgt tengevolge van deze fusie het
vermogen, derhalve zowel de activa en passiva, van de verdwijnende
vereniging.

3.

De in de fusie participerende verenigingen zijn allen verenigingen met
volledige rechtsbevoegdheid en hebben derhalve dezelfde rechtsvorm.

4.

De verkrijgende vereniging zal gelijktijdig met de fusie zijn statuten
wijzigen.

5.

De conceptakte van de nieuwe statuten van de verkrijgende vereniging
wordt als Annex A hieraan gehecht.

6.

De vermogenstoestand van de verkrijgende vereniging zal na de fusie aan
de schuldeisers van de verdwijnende vereniging niet minder waarborg
bieden voor voldoening van hun vordering(en), dan vóór de fusie het
geval is.

7.

De boekjaren van de verkrijgende vereniging en de verdwijnende
vereniging lopen gelijk, te weten van 1 januari tot en met 31 december
van elk jaar.

8.

Geen van de bij de fusie betrokken verenigingen is ontbonden, verkeert in
staat van faillissement, danwel heeft surséance van betaling verkregen.

Blz 1

Zij doen hierbij het volgende fusievoorstel:
Artikel 1
De verkrijgende vereniging en de verdwijnende vereniging gaan een juridische
fusie in de zin van artikel 309 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek aan, ten
gevolge van welke fusie:
a.
het vermogen van de verdwijnende vereniging onder algemene titel zal
worden verkregen door de verkrijgende vereniging;
b.
de verdwijnende vereniging zal alsdan ophouden te bestaan.
Artikel 2
De nieuwe statuten van de verkrijgende vereniging zullen als Annex A aan dit
fusievoorstel worden gehecht.
Artikel 3
Er zijn geen personen die anders dan als lid bijzondere rechten in de zin van
artikel 312 lid 2 sub c juncto artikel 320 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
hebben jegens de verdwijnende vereniging.
Artikel 4
In verband met de juridische fusie worden geen voordelen toegekend aan
bestuurders van de te fuseren verenigingen of aan anderen die bij de fusie
betrokken zijn.
Artikel 5
De laatste jaarlijkse vermogensopstelling en financiële verantwoording van de
verdwijnende vereniging is opgemaakt naar de toestand per 31 december 2018.
De verkrijgende vereniging zal na de fusie per 1 januari 2020 de financiële
gegevens van de verdwijnende vereniging in haar jaarrekening of andere
financiële verantwoording opnemen en verantwoorden.
Artikel 6
De huidige werkzaamheden casu quo activiteiten van de verdwijnende
vereniging zullen worden voortgezet door de verkrijgende vereniging.
Artikel 7
De besluitvoering ten aanzien van de fusie ligt bij de algemene
ledenvergaderingen van de respectieve verenigingen.
Artikel 8
Het huidige bestuur van de verkrijgende vereniging bestaat uit de volgende
personen:
1. de heer M.W. Dekker als voorzitter;
2. de heer R. den Hollander als secretaris;
3. de heer J. Schot als penningmeester;
4. de heer P.J.S. Wattel als bestuurslid.
Het huidige bestuur van de verdwijnende vereniging bestaat uit de volgende
personen:
1. de heer B. Vliegenthart als voorzitter;
2. de heer J. van de Vrie als 1e secretaris;
3. mevrouw J. Geerse- van Noort;
4. de heer J. Verstraate als bestuurslid;
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5. de heer C.W. van Moolenbroek als bestuurslid;
6. de heer F. Pel als bestuurslid;
7. mevrouw C.R.J.P.M. Fruijtier als bestuurslid (ringencommissaris);
Het (nieuwe) bestuur van de verkrijgende vereniging zal bestaan uit de volgende
personen:
1. de heer R. den Hollander als voorzitter;
2. de heer M.W. Dekker als 2e voorzitter;
3. de heer J. van de Vrie als secretaris;
4. de heer J. Schot als penningmeester;
5. de heer J. Verstraate als bestuurslid (tentoonstellingenssecretaris);
6. mevrouw C.R.J.P.M. Fruijtier als bestuurslid (ringencoördinator);
7. de heer F. Pel als bestuurslid (evenementen coördinator);
8. de heer C.W. van Moolenbroek als bestuurslid (jeugd coördinator);
9. de heer P.J.S. Wattel als bestuurslid (algemeen).
Artikel 9
De redenen voor de fusie, alsmede de toelichting van het fusievoorstel uit
juridisch, sociaal en economisch oogpunt worden door de besturen van de bij de
fusie betrokken verenigingen vermeld in Annex B.
Artikel 10
Dit fusievoorstel, alsmede de bij het fusievoorstel behorende annexen, zullen
worden neergelegd ten kantore van het Handelsregister bij de Kamer van
Koophandel. Deze neerlegging zal voorts worden gepubliceerd in het landelijk
verspreid dagblad De Telegraaf.
Getekend te ____________________________ op _________________ 2020..
Namens Vogelvereniging De Nachtegaal

______________________
de heer M.W. Dekker

_______________________
de heer R. den Hollander

_______________________
de heer J. Schot

_______________________
de heer P.J.S. Wattel

Namens De Vogelliefhebbers

___________________
de heer B. Vliegenthart

_______________________
de heer J. de Vrie
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___________________
mevrouw J. Geerse-van Noort

_______________________
de heer C.W. van Moolenbroek

___________________
de heer F. Pel

_______________________
mevrouw C.R.J.P.M. Fruijtier

___________________
de heer J. Verstraate
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