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VOORSTEL TOT FUSIE 

(als bedoeld in artikel 312 boek 2 BW) 

 

 

 

 
van: 

 

de statutair te Amsterdam gevestigde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: 

erfgoedvereniging Bond Heemschut, vereniging tot bescherming en instandhouding 

van cultureel erfgoed in Nederland 

 

en 

 

de statutair te Amsterdam gevestigde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: 

Vereniging Heemschut Hulpfonds 
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De besturen van de verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid:  

 

1. erfgoedvereniging Bond Heemschut, vereniging tot bescherming en 

instandhouding van cultureel erfgoed in Nederland, statutair gevestigd te 

Amsterdam, kantoorhoudende te 1012 PV Amsterdam, Nieuwezijds Kolk 28, 

ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40531986, hierna ook aan te 

duiden als: de Verkrijgende Vereniging; en 

 

2. Vereniging Heemschut Hulpfonds, statutair gevestigd te Amsterdam, 

kantoorhoudende te 1012 PV Amsterdam, Nieuwezijds Kolk 28, ingeschreven in het 

handelsregister onder nummer 41200707, hierna ook aan te duiden als: de 

Verdwijnende Vereniging; 

 

de Verkrijgende Vereniging en de Verdwijnende Vereniging in dit voorstel gezamenlijk 

verder ook aan te duiden als: de Fuserende Verenigingen; 

  

IN AANMERKING NEMENDE: 

 

dat de besturen van de Fuserende Verenigingen (zijnde de besturen van de Fuserende 

Verenigingen in de zin van het Burgerlijk Wetboek) wensen te komen tot een juridische 

fusie als bedoeld in artikel 309 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, waarbij de 

Verkrijgende Vereniging onder algemene titel het vermogen verkrijgt van de 

Verdwijnende Vereniging en de Verdwijnende Vereniging ophoudt te bestaan; 

 

dat  het boekjaar van de Fuserende Verenigingen gelijk is en loopt van één januari tot en 

met éénendertig december; 

 

dat de jaarrekeningen van de Fuserende Verenigingen over het boekjaar tweeduizend 

twintig en voorgaande boekjaren overeenkomstig het bepaalde in hun respectievelijke 

statuten zijn vastgesteld en dat ingevolge het in artikel 313 Boek 2 van het Burgerlijk 
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Wetboek bepaalde door de respectievelijke besturen ten aanzien van elk van de 

Fuserende Verenigingen een tussentijdse jaarrekening is opgemaakt; 

 

dat  geen van de Fuserende Verenigingen ontbonden is, in staat van faillissement verkeert 

of surséance van betaling heeft verkregen; 

 

VERKLAREN, MEDE TER VOLDOENING AAN HET BEPAALDE IN ARTIKEL 2:312 VAN 

HET BURGERLIJK WETBOEK, DE VOORMELDE, VOORGENOMEN JURIDISCHE 

FUSIE HIERBIJ TE WILLEN CONCRETISEREN ALS VOLGT: 
 
1. De Fuserende Verenigingen gaan met elkaar een juridische fusie aan overeenkomstig 

de bepalingen van titel 7 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, waarbij de 

Verkrijgende Vereniging onder algemene titel het vermogen verkrijgt van de 

Verdwijnende Vereniging en de Verdwijnende Vereniging ophoudt te bestaan, deze 

juridische fusie verder ook aan te duiden als: de Fusie.   

 

2. De statuten van de Verkrijgende Vereniging luiden thans conform de als Bijlage A bij 

dit voorstel gevoegde akte van statutenwijziging en zullen ter gelegenheid van de Fusie 

gedeeltelijk worden gewijzigd, op de wijze als blijkt uit Bijlage B. 

 

3. Er worden geen rechten of vergoedingen toegekend ingevolge het in artikel 320 van 

Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde. 

 

4. Er worden in verband met de Fusie geen voordelen toegekend aan een lid van het 

bestuur of een lid van de raad van toezicht van de Fuserende Verenigingen, of aan een 

ander, die bij de Fusie is betrokken. 

 

5.  Bij de totstandkoming van de Fusie zal het bestuur van de Verkrijgende Vereniging 

volgens de bestaande voornemens geen wijziging ondergaan. 
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6.  Met ingang van een januari tweeduizend twee en twintig zullen de financiële gegevens 

van de Verdwijnende Vereniging worden verantwoord in de jaarrekening van de 

Verkrijgende Vereniging. 

 

7. De leden van de Verdwijnende Vereniging worden door de Fusie lid van de 

Verkrijgende Vereniging. Voor zover de betreffende leden reeds lid van de Verkrijgende 

Vereniging zijn, zal het bestuur van de Verkrijgende Vereniging een opzegging van 

lidmaatschap van de Verkrijgende Vereniging met onmiddellijke ingang aanvaarden. 

 

8. De Verkrijgende Vereniging is voornemens de werkzaamheden van de Verdwijnende 

Vereniging voort te zetten.  

 

9. Dit fusievoorstel zal tezamen met Bijlage A en Bijlage B worden neergelegd ten kantore 

van het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Deze neerlegging zal 

vervolgens bekend worden gemaakt in het dagblad Trouw.  

 

10. Na verloop van de termijn als bedoeld in artikel 317 lid 2 van Boek 2 van het Burgerlijk 

Wetboek zal het besluit tot fusie in de Fuserende Verenigingen worden genomen, zulks 

overeenkomstig het bepaalde in artikel 317 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek 

en met inachtneming van het bepaalde in de respectievelijke statuten van de 

Fuserende Verenigingen. 

 

11. Het besluit tot de Fusie wordt in de Verkrijgende Vereniging, krachtens haar vigerende 

statuten, genomen door haar algemene vergadering. 

 

 Het besluit tot de Fusie wordt in de Verdwijnende Vereniging, krachtens haar vigerende 

statuten, genomen door haar algemene vergadering met voorafgaande goedkeuring 

van het bestuur en de raad van toezicht van de Verkrijgende Vereniging.  
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12. De Fusie zal bij notariële akte geschieden en van kracht worden de dag na die waarop 

de akte is verleden. 

 

13. Deze akte moet zijn verleden binnen zes maanden na de aankondiging in voormeld 

landelijk dagblad of indien dit als gevolg van gedaan verzet niet kan plaatsvinden, 

binnen een maand na intrekking van het verzet of nadat de opheffing van het verzet 

uitvoerbaar is geworden. 

 

Aldus voorgesteld en getekend in de plaats en op de datum als onder de betreffende 

handtekening vermeld.  

 

Volgt ondertekening. 
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het bestuur (bestuur in de zin der wet) van de Verkrijgende Vereniging: 

 

 

 

……………………………………     ……………………………………    

H.A.G. Hellegers, voorzitter    H. Dirkx, secretaris 

Plaats:         Plaats:  

Datum:         Datum: 

 

 

 

……………………………………     ……………………………………    

H.P.M. van der Maat, penningmeester  P. van Schravendijk 

Plaats:         Plaats:  

Datum:         Datum: 

 

 

 

……………………………………   

E. de Iongh 

Plaats:   

Datum:   
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het bestuur (het bestuur in de zin der wet) van de Verdwijnende Vereniging: 

 

 

 

……………………………………     ……………………………………    

H.A.G. Hellegers, voorzitter    H.P.M. van der Maat, penningmeester  

Plaats:         Plaats:  

Datum:         Datum: 

 

 

 

……………………………………     ……………………………………    

P.J.A. Baars        D.R.M. Scholtz 

Plaats:         Plaats:  

Datum:         Datum: 

 

 

 

…………………………………… 

B. Scholten    

Plaats:    

Datum:    
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De ondergetekenden, samen vormend de raad van toezicht van de erfgoedvereniging 

Bond Heemschut, vereniging tot bescherming en instandhouding van cultureel 

erfgoed in Nederland, de Verkrijgende Vereniging voormeld, bevestigen hierbij dat het 

Fusievoorstel de goedkeuring heeft van deze raad van toezicht. 

 

 

 

 

 

……………………………………     ……………………………………    

Naam:         Naam: 

Plaats:         Plaats:  

Datum:         Datum: 

 

 

 

 

……………………………………     ……………………………………    

Naam:         Naam: 

Plaats:         Plaats:  

Datum:         Datum: 

 

 

 

 

……………………………………     ……………………………………    

Naam:         Naam: 

Plaats:         Plaats:  

Datum:         Datum: 

 


