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SCHRIFTELIJKE TOELICHTING BIJ HET FUSIEVOORSTEL 

(als bedoeld in artikel 313 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) een voorstel tot juridische fusie als 

bedoeld in artikel 309 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek hebben opgesteld, verder ook aan 

te duiden als: het Fusievoorstel, volgens welk voorstel de Verkrijgende Vereniging onder 

algemene titel het vermogen verkrijgt van de Verdwijnende Vereniging en de Verdwijnende 

Vereniging ophoudt te bestaan, deze juridische fusie ook aan te duiden als: de Fusie;   

 

VERKLAREN, MEDE TER VOLDOENING AAN HET BEPAALDE IN ARTIKEL 2:313 VAN 

HET BURGERLIJK WETBOEK, HET VOORMELDE VOORSTEL TOT FUSIE HIERBIJ TE 

WILLEN TOELICHTEN ALS VOLGT:  

 

De fusie wordt voorgesteld ter vereenvoudiging van de bestaande situatie, waarin de 

Verkrijgende Vereniging en de Verdwijnende Vereniging met onderlinge statutaire en 
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bestuurlijke duurzame verbindingen dezelfde, althans zeer nauwverwante doelen nastreven, 

zulks alles met behoud van mogelijk toekomstige verkrijgingen krachtens erfrecht. Deze 

vereenvoudiging zal leiden tot een besparing van lasten, welke besparingen aldus aan 

voormelde doelen ten goede komen.  

 
Verwachte gevolgen voor de werkzaamheden  

 

De Verkrijgende Vereniging is voornemens de werkzaamheden van de Verdwijnende 

Vereniging voort te zetten.    

 

Toelichting vanuit juridisch oogpunt 

 

Door de Fusie gaan alle activa en passiva, alsmede alle rechtsverhoudingen die tot het 

vermogen van de Verdwijnende Vereniging behoren onder algemene titel over naar de 

Verkrijgende Vereniging. 

 

De gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures, voor zover op gang gebracht of lopende 

tegen of ten behoeve van de Verdwijnende Vereniging, worden als eigen procedures 

overgenomen door de Verkrijgende Vereniging.  

 

Toelichting vanuit economisch oogpunt 

 

Onder verwijzing naar het hiervoor gestelde geen verdere bijzonderheden.  

 

Toelichting vanuit sociaal oogpunt  

 

De Verdwijnende Vereniging heeft geen werknemers. Voor de werknemers van de 

Verkrijgende Vereniging zal de Fusie geen ongunstige gevolgen hebben. 

 

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

handtekening vermeld.  
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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, alsmede de onderhavige toelichting op 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: 

 


