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AKTE VAN FUSIE TEVENS INHOUDENDE OPRICHTING VERENIGING 

BEDRIJVENPARK ZUIDOOST 

 

Heden, de vierentwintigste november tweeduizend vier, 

verschenen voor mij, mr. Hugo Brouwer, notaris te Groningen: 

1. de heer René Francois Kempen, geboren te Brielle op vijf mei negentienhonderd 

vierenzestig, wonende te 9606 RH Kropswolde, Tjalk 80, houder van een paspoort 

met nummer M05377825 geldig tot achtentwintig juli tweeduizend vijf, 

 te dezen handelend in zijn hoedanigheid van door de algemene ledenvergadering 

van de statutair te Groningen gevestigde vereniging "VERENIGING 

BELANGENGROEP INDUSTRIETERREIN WINSCHOTERDIEP",  

kantoorhoudende te 9728 NX Groningen, Van Swietenlaan 25 (postadres: Postbus 

8075, 9702 KB Groningen), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 

Koophandel en Fabrieken voor Groningen onder nummer 40023446, aangewezen 

en gemachtigd persoon, zulks ter uitvoering van na te noemen fusiebesluit van die 

algemene ledenvergadering, bij welk besluit hij, de comparant, werd aangewezen en 

gemachtigd tot de uitvoering daarvan, 

 "Vereniging Belangengroep Industrieterrein Winschoterdiep" hierna ook te noemen: 

Vereniging Winschoterdiep; 

2. de heer Gerrit Jan Sanders, geboren te Dalfsen op vier oktober negentienhonderd 

eenenvijftig, wonende te 9761 AE Eelde, Zevenhuizerweg 10, houder van een 

paspoort met nummer ND8192237 geldig tot achtentwintig februari tweeduizend 

acht, 

 te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde, blijkens een aan deze akte 

gehechte schriftelijke volmacht, van: 

 de heer Tjeerd Bouius, geboren in de gemeente Dantumadeel op negentien 

november negentienhonderd vijfenzestig, wonende te 9244 HP Beetsterzwaag, De 

Lange Jacht 60, houder van een rijbewijs met nummer 3311682423 geldig tot vijf 

februari tweeduizend veertien; 

 bij het geven van de volmacht handelend in zijn hoedanigheid van door de 
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algemene ledenvergadering van de statutair te Groningen gevestigde vereniging 

"BEDRIJVENVERENIGING EEMSKANAAL",  kantoorhoudende te 9723 DR 

Groningen, Griffeweg 80 (postadres: Postbus 983, 9700 AZ Groningen), 

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken 

voor Groningen onder nummer 40026355, aangewezen en gemachtigd persoon, 

zulks ter uitvoering van na te noemen fusiebesluit van die algemene 

ledenvergadering, bij welk besluit de heer T. Bouius voornoemd werd aangewezen 

en gemachtigd tot de uitvoering daarvan. 

 "Bedrijvenvereniging Eemskanaal" hierna ook te noemen: Vereniging 

Eemskanaal; 

3. de heer Herbert Manfred Bösel, geboren te Leipzig (Duitsland) op vier januari 

negentienhonderd negenendertig, Duitse nationaliteit, wonende te 9751 ES Haren, 

Fazantenlaan 19, houder van een Duits paspoort met nummer 3530225220 geldig 

tot éénendertig maart tweeduizend acht; 

 bij het geven van de volmacht handelend in zijn hoedanigheid van door de 

algemene ledenvergadering van de statutair te Groningen gevestigde vereniging 

"BEDRIJVENVERENIGING EUVELGUNNE", kantoorhoudende te 9723 HL 

Groningen, Koldingweg 29, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 

Koophandel en Fabrieken voor Groningen onder nummer 40025824, aangewezen 

en gemachtigd persoon, zulks ter uitvoering van na te noemen fusiebesluit van die 

algemene ledenvergadering, bij welk besluit hij, de comparant, werd aangewezen en 

gemachtigd tot de uitvoering daarvan, 

 "Bedrijvenvereniging Euvelgunne" hierna ook te noemen: Vereniging 

Euvelgunne/Driebond/Eemspoort. 

Hoofdstuk 1. Inleiding  

De comparanten, handelend als gemeld, verklaren dat Vereniging Winschoterdiep, 

Vereniging Eemskanaal en Vereniging Euvelgunne/Driebond/Eemspoort tot de 

conclusie zijn gekomen dat het wenselijk is een juridische fusie aan te gaan, waarbij 

door hen een nieuwe vereniging wordt opgericht die het gehele vermogen van 

Vereniging Winschoterdiep, Vereniging Eemskanaal en Vereniging 

Euvelgunne/Driebond/Eemspoort onder algemene titel verkrijgt en waarbij genoemde 

drie verenigingen zullen verdwijnen. 
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Hoofdstuk 2. Vereisten juridische fusie  

De comparanten, handelend als gemeld, verklaren dat aan de volgende vereisten voor 

het totstandkomen van deze juridische fusie is voldaan: 

1. de bij deze fusie betrokken rechtspersonen zijn niet ontbonden. 

2. de bij deze fusie betrokken rechtspersonen verkeren niet in staat van 

faillissement of surséance van betaling. 

Hoofdstuk 3. Aandachtspunten juridische fusie  

In verband met de onderhavige juridische fusie geldt het navolgende: 

dat de vermogenstoestand van deze nieuwe vereniging, hierna ook te noemen: de 

verkrijgende rechtspersoon, na de fusie niet minder waarborg aan de schuldeisers van 

Vereniging Winschoterdiep, Vereniging Eemskanaal en Vereniging 

Euvelgunne/Driebond/Eemspoort, hierna ook te noemen: de verdwijnende 

rechtspersonen, zal bieden dat hun vorderingen zullen worden voldaan, dan er 

voordien was; 

dat het boekjaar van de verkrijgende en de verdwijnende rechtspersonen gelijk is en 

loopt van één januari tot en met éénendertig december; 

dat de laatste jaarrekeningen van de verdwijnende rechtspersonen zijn opgemaakt per 

eenendertig december tweeduizend drie, terwijl de activa en passiva van zowel de 

verkrijgende rechtspersoon als van de verdwijnende rechtspersonen worden opgesteld 

op grond van dezelfde waarderingsgrondslagen; 

dat de eerste jaarrekening van de verkrijgende rechtspersoon na de fusie aanvangt op 

één januari tweeduizend vier; 

dat vanaf gemeld aanvangstijdstip de financiële gegevens van de verdwijnende 

rechtspersonen worden verantwoord in de jaarrekening van de verkrijgende 

rechtspersoon; 

dat de leden van de verdwijnende rechtspersonen op grond van artikel 311 van Boek 2 

van het Burgerlijk Wetboek door de fusie lid worden van de verkrijgende vereniging; 

dat er geen personen zijn, die anders dan als lid bijzondere rechten hebben jegens de 

verdwijnende rechtspersonen als bedoeld in artikel 312 lid 2 sub c van Boek 2 van het 

Burgerlijk Wetboek; 

dat het voornemen bestaat om na de fusie de activiteiten van de bij de fusie betrokken 

rechtspersonen voort te zetten; 

dat de besturen van de verdwijnende en verkrijgende rechtspersonen bij hun onderzoek 
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geen overeenkomsten met derden hebben aangetroffen die naar maatstaven van 

redelijkheid en billijkheid na de juridische fusie niet ongewijzigd in stand behoren te 

blijven. 

Hoofdstuk 4. Voorbereiding juridische fusie  

De comparanten, handelend als gemeld, verklaren dat ter voorbereiding van de 

juridische fusie het navolgende is verricht: 

1. De besturen van de verdwijnende rechtspersonen hebben een voorstel tot fusie als 

bedoeld in artikel 312 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek opgesteld, welk voorstel 

aan deze akte zal worden gehecht. 

2. Het voorstel tot juridische fusie is door alle bestuurders van de verdwijnende 

rechtspersonen ondertekend. 

3. De besturen van de verdwijnende rechtspersonen hebben een schriftelijke 

toelichting als bedoeld in artikel 313 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek opgesteld, 

welke toelichting aan deze akte zal worden gehecht. 

4. Op vijfentwintig juni tweeduizend vier hebben de verdwijnende rechtspersonen het 

fusievoorstel neergelegd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en 

Fabrieken voor Groningen, waarvan blijkt uit een aan te hechten stuk. 

5. Op zesentwintig juni tweeduizend vier hebben de besturen van de verdwijnende 

rechtspersonen de stukken als bedoeld in artikel 314 lid 2 boek 2 van het Burgerlijk 

Wetboek en de overige door de wet voorgeschreven bescheiden ten kantore van de 

betrokken rechtspersonen ter inzage neergelegd voor de personen genoemd in 

artikel 314 lid 2 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en wel gedurende de aldaar 

voorgeschreven termijn. 

6. Op negenentwintig juni tweeduizend vier hebben de verdwijnende rechtspersonen 

overeenkomstig artikel 314 lid 3 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in een landelijk 

verspreid dagblad, te weten het dagblad Trouw, aangekondigd dat de sub 4 en 5 

bedoelde nederlegging heeft plaatsgehad. 

7. De griffie van de rechtbank te Groningen heeft op dertig juli tweeduizend vier, een 

verklaring afgegeven, waaruit blijkt dat geen wederpartij bij een rechtsverhouding 

van de verdwijnende rechtspersonen in verzet is gekomen tegen het voorstel tot 

juridische fusie, welke verklaring aan deze akte zal worden gehecht. 

8. Op acht november tweeduizend vier heeft de algemene vergadering van Vereniging 

Winschoterdiep overeenkomstig het voorstel tot juridische fusie besloten, nadat 
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daarvoor aan alle op grond van de statuten vereiste voorwaarden is voldaan. 

9. Op tweeëntwintig november tweeduizend vier heeft de algemene vergadering van 

Vereniging Eemskanaal overeenkomstig het voorstel tot juridische fusie besloten, 

nadat daarvoor aan alle op grond van de statuten vereiste voorwaarden is voldaan. 

10. Op zesentwintig oktober tweeduizend vier heeft de algemene vergadering van 

Vereniging Euvelgunne/Driebond/Eemspoort overeenkomstig het voorstel tot 

juridische fusie besloten, nadat daarvoor aan alle op grond van de statuten vereiste 

voorwaarden is voldaan. 

Hoofdstuk 5. Uitvoering juridische fusie  

Ter uitvoering van het vorenstaande verklaren de comparanten, handelend als gemeld, 

thans over te gaan tot juridische fusie van de verdwijnende rechtspersonen, onder de 

volgende bedingen: 

1. De verdwijnende rechtspersonen gaan hierbij met elkaar een juridische fusie aan 

overeenkomstig de bepalingen van titel 7 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, 

op de wijze zoals hiervoor gemeld, waartoe zij bij deze een nieuwe vereniging 

oprichten die als verkrijgende rechtspersoon bij de fusie optreedt. 

2. Alle goederen, rechten en verplichtingen van de verdwijnende rechtspersonen gaan 

van rechtswege over op de verkrijgende rechtspersoon, terwijl de verdwijnende 

rechtspersonen van rechtswege ophouden te bestaan met ingang van de dag na 

heden. 

3. De verkrijgende rechtspersoon aanvaardt hierbij de overname van het gehele 

vermogen van ieder van de verdwijnende rechtspersonen onder algemene titel. 

4. De statuten van de verkrijgende rechtspersoon zullen luiden als hierna te melden. 

5. Er zijn geen houders van bijzondere rechten aan wie rechten of vergoedingen zijn 

toegekend, anders dan leden. 

6. In verband met deze juridische fusie worden geen voordelen toegekend aan een 

bestuurder van de te fuseren rechtspersonen of aan een ander, die bij de fusie is 

betrokken, behoudens een uitkering aan de leden van de Vereniging Eemskanaal en 

aan de leden van de Vereniging Euvelgunne/Driebond/Eemspoort. 

7. Het bestuur van de verkrijgende rechtspersoon zal na de onderhavige juridische 

fusie worden gevormd door de na te noemen personen. 

8. Met ingang van één januari tweeduizend vier zullen de financiële gegevens van de 

verdwijnende rechtspersonen worden verantwoord in de jaarrekening van de 
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verkrijgende rechtspersoon. 

9. Alle werkzaamheden van de verdwijnende rechtspersonen, voor zover van 

toepassing, zullen door de verkrijgende rechtspersoon op dezelfde voet worden 

voortgezet. 

Hoofdstuk 6. Totstandkoming juridische fusie  

Alle handelingen, die de wet en de statuten van de verkrijgende en verdwijnende 

rechtspersonen voor totstandkoming van de onderhavige juridische fusie vereisen, zijn 

verricht. Derhalve is de juridische fusie tot stand gekomen. Deze fusie wordt 

overeenkomstig het bepaalde in artikel 318 lid 1 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek met 

ingang van de dag na heden van kracht, derhalve op vijfentwintig november 

tweeduizend vier, hierna te noemen: "de fusiedatum".  

Hoofdstuk 7. Oprichting verkrijgende rechtspersoon  

De comparanten, handelend als gemeld, verklaren bij deze akte op te richten een 

vereniging met volledige rechtspersoonlijkheid en daarvoor vast te stellen de 

navolgende statuten: 

STATUTEN 

NAAM EN ZETEL 

Artikel 1. 

De vereniging draagt de naam: Vereniging Bedrijvenpark Zuidoost, afgekort: VBZO. 

Zij is gevestigd in de gemeente Groningen. 

DOEL 

Artikel 2. 

1. De vereniging heeft ten doel de behartiging van gemeenschappelijke belangen van 

ondernemers en ondernemingen, voorzover deze werkzaam zijn respectievelijk 

gevestigd zijn in kantoor-, handels- en industriegebieden gelegen in het zuidoosten 

van Groningen, en alles wat daarmee samenhangt, in de ruimste zin. 

2. De vereniging is ontstaan uit een juridische fusie tussen de verenigingen 

"Vereniging Belangengroep Industrieterrein Winschoterdiep", "Bedrijvenvereniging 

Eemskanaal" en "Bedrijvenvereniging Euvelgunne". 

VERENIGINGSJAAR 

Artikel 3. 

Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december. 

LIDMAATSCHAP 



  - 7 - 

 

Artikel 4. 

1. De vereniging kent individuele leden, collectieve leden en buitengewone leden. 

 Het lidmaatschap van de vereniging is niet overdraagbaar en niet voor vererving 

vatbaar. 

2. Een individueel lid van de vereniging kan slechts zijn een natuurlijke persoon, 

rechtspersoon of personenvennootschap die een onderneming uitoefent die is 

gevestigd op een kantoor-, handels- of industriegebied gelegen in het zuidoosten 

van Groningen. 

3. Een collectieve lid van de vereniging kan slechts zijn een rechtspersoon waarin 

gemeenschappelijke belangen van ondernemers zijn gebundeld, bijvoorbeeld een 

huurdersvereniging. 

4. Een natuurlijke persoon, rechtspersoon of personenvennootschap die hetzij 

individueel lid hetzij collectief lid wenst te worden meldt zich aan bij de secretaris 

van het bestuur onder opgaaf van naam, voornamen en adres. 

5. Het bestuur dient binnen dertig dagen na de ontvangst van de aanmelding 

schriftelijk aan de betrokkene mee te delen of hij al dan niet als individueel lid of 

collectief lid is aangenomen. 

 Heeft geen aanneming plaats dan dient de mededeling bij aangetekende brief te 

worden gedaan en dienen daarbij te worden opgegeven de redenen op grond 

waarvan de aanneming wordt geweigerd. 

6. Ingeval van een weigering heeft de betrokkene recht van beroep op de algemene 

vergadering. Dit beroep dient schriftelijk en aangetekend te zijn ingediend binnen 

dertig dagen na de dag van ter post bezorging van de in lid 5 bedoelde mededeling. 

7. De algemene vergadering dient op het beroep te beslissen in haar eerstvolgende 

vergadering nadat het beroep is ingesteld. 

 Het bestuur zorgt dat de betrokkene binnen zeven dagen nadien schriftelijk van het 

besluit van de algemene vergadering in kennis wordt gesteld. 

8. Buitengewone leden (ook wel ereleden genoemd) zijn individuele leden die wegens 

hun bijzondere verdiensten jegens de vereniging daartoe zijn benoemd. De 

benoeming geschiedt door de algemene vergadering, op voordracht van het bestuur 

of op voordracht van ten minste tien individuele of buitengewone leden en/of leden 

van collectieve leden. 

 De personen die voorafgaand aan de juridische fusie ereleden waren van één van de 
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verdwijnende verenigingen "Vereniging Belangengroep Industrieterrein 

Winschoterdiep", "Bedrijvenvereniging Eemskanaal" en "Bedrijvenvereniging 

Euvelgunne" worden met ingang van de datum van de fusie buitengewone leden 

van de vereniging. 

9. Waar in deze statuten sprake is van leden worden daaronder zowel de individuele 

leden, collectieve leden als de buitengewone leden begrepen, tenzij uit de statuten 

anders blijkt. 

10. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van de individuele 

leden, collectieve leden en buitengewone leden zijn opgenomen alsmede de namen 

van degenen die lid zijn van een collectief lid. 

Artikel 5. 

1. Het lidmaatschap van een individueel of collectief lid eindigt door: 

 a. opzegging door het lid of namens de vereniging; 

 b. ontzetting; 

c. overlijden van het individuele lid als het gaat om een natuurlijke persoon; 

d. ontbinding van de onderneming-rechtspersoon of samenwerkingsverband; 

e. ontbinding van het collectieve lid; 

f. vertrek van het lid uit de kantoor-, handels- en industriegebieden gelegen in het 

zuidoosten van Groningen. 

2. Het buitengewoon lidmaatschap eindigt door: 

 a. opzegging door het buitengewoon lid; 

 b. overlijden van het buitengewoon lid; 

 c. ontzetting. 

3. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur en kan plaatsvinden 

wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten van het lidmaatschap bij de 

statuten gesteld te voldoen, wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging 

niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden 

gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. 

4. Opzegging door het lid of door het bestuur kan slechts geschieden tegen het einde 

van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten 

minste dertig dagen. 

 Een opzegging in strijd met het bepaalde in de vorige alinea doet het lidmaatschap 

eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgend op de datum waartegen was 
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opgezegd. 

5. Het lidmaatschap kan, in afwijking van het in lid 4 bepaalde, met onmiddellijke 

ingang door het bestuur of door het lid worden opgezegd indien van de vereniging, 

respectievelijk van het lid, redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap 

te laten voortduren. 

6. Van een opzegging door het bestuur wordt de betrokkene ten spoedigste bij 

aangetekende brief, met opgave van redenen, in kennis gesteld. 

 Hem staat, binnen dertig dagen na de dag van ter post bezorging van de 

kennisgeving van het besluit, beroep open op de algemene vergadering. De 

algemene vergadering dient op het beroep te beslissen binnen zestig dagen nadat het 

beroep is ingesteld. 

 Het bestuur draagt er voor zorg dat de betrokkene binnen zeven dagen nadien 

schriftelijk van het besluit van de algemene vergadering in kennis wordt gesteld. 

 In geval de opzegging heeft plaatsgevonden tegen een datum, gelegen voor de dag 

waarop de algemene vergadering over het beroep beslist, dan is het lid vanaf de dag 

waartegen is opgezegd geschorst. 

7. Ontzetting van een individueel, collectief of buitengewoon lid geschiedt door de 

algemene vergadering, op voordracht van het bestuur, indien het betreffende lid 

handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten aan de vereniging, of de 

vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 

 Van een besluit tot ontzetting wordt de betrokkene bij aangetekende brief door het 

bestuur in kennis gesteld binnen zeven dagen nadat de algemene vergadering het 

besluit heeft genomen. 

8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de 

jaarlijkse contributie voor het geheel verschuldigd. 

CONTRIBUTIE/ENTREEGELD 

Artikel 6. 

1. De individuele en collectieve leden zijn verplicht een jaarlijkse contributie te 

voldoen binnen de daarvoor gestelde termijn. De contributie wordt door de 

algemene vergadering op voorstel van het bestuur vastgesteld, waarbij een 

onderscheid zal worden gemaakt tussen  individuele leden en collectieve leden. De 

contributie die ieder collectief lid is verschuldigd is afhankelijk van het aantal leden 

van het betreffende collectieve lid. De algemene vergadering zal daartoe, op 
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voorstel van het bestuur, vaststellen een bedrag per lid van ieder collectief lid. 

2. Buitengewone leden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie. 

3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van 

de verplichting tot het betalen van contributie te verlenen. 

4. De algemene vergadering kan, op voorstel van het bestuur, besluiten nieuwe leden 

van de vereniging te verplichten bij aanmelding entreegeld te betalen. De hoogte 

van dit bedrag zal door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur 

worden vastgesteld, waarbij een onderscheid kan worden gemaakt tussen 

individuele leden en collectieve leden. 

ALGEMENE VERGADERING 

Artikel 7. 

1. Het bestuur schrijft een algemene vergadering uit zo dikwijls het bestuur dat 

wenselijk acht of het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is. Het bestuur 

dient in ieder geval één algemene vergadering per jaar uit te schrijven. 

2. Voorts is het bestuur verplicht om op schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende 

gedeelte van het aantal stemgerechtigden een algemene vergadering bijeen te 

roepen op een termijn van niet langer dan dertig dagen. De verzoekers voorzien hun 

verzoek van een opgave van de te behandelen onderwerpen. 

 Indien het bestuur aan bedoeld verzoek binnen veertien dagen geen gevolg heeft 

gegeven dan kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping van de algemene 

vergadering overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergadering 

bijeenroept of bij advertentie in ten minste één in de plaats van vestiging van de 

vereniging veel gelezen dagblad. 

 De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding 

van de vergadering en het opstellen van de notulen. 

3. Voor een algemene vergadering worden de stemgerechtigde leden en na te noemen 

subleden (zie lid 6) ten minste veertien dagen van te voren schriftelijk opgeroepen, 

aan de adressen zoals deze bekend zijn uit het ledenregister. De dag van verzending 

en de dag van vergadering mogen niet in genoemde termijn zijn begrepen. 

 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. 

4. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of, bij 

diens ontstentenis of afwezigheid, door één van de andere bestuursleden, één en 

ander onverminderd het bepaalde in lid 2 laatste zin, van dit artikel. In geval in een 
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vergadering niet krachtens het vorenstaande in haar leiding wordt voorzien, voorziet 

de vergadering zelf in haar leiding. 

5. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle individuele en buitengewone 

leden van de vereniging en het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is (zie 

artikel 8 lid 2). Voorts hebben toegang al degenen die lid zijn van een collectief lid. 

Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden. 

6. Elk individueel en buitengewoon lid dat niet is geschorst heeft in de algemene 

vergadering één stem. 

 Ieder collectief lid heeft in de algemene vergadering een zodanig aantal stemmen 

als overeenkomt met het aantal leden dat lid is van dit collectieve lid. Iedere 

rechtspersoon of natuurlijke persoon die lid is van een collectief lid heeft de 

bevoegdheid één van deze stemmen van het collectieve lid uit te brengen in de 

algemene vergadering. De leden van een collectief lid zullen in de onderhavige 

statuten ook worden genoemd "subleden". Indien een personenvennootschap lid is 

van de vereniging of lid van een collectief lid, komt het stemrecht toe aan de 

beherende vennoten gezamenlijk. Zij kunnen het stemrecht slechts uitoefenen door 

één hunner die daartoe schriftelijk wordt gemachtigd. 

 Indien een rechtspersoon lid is van de vereniging of lid van een collectief lid en 

deze rechtspersoon krachtens haar statuten wordt vertegenwoordigd door twee of 

meer gezamenlijk handelende bestuursleden, kan het stemrecht eveneens slechts 

worden uitgeoefend door één hunner die daartoe schriftelijk wordt gemachtigd.  

7. In geval de algemene vergadering een besluit moet nemen over een geschorst lid ten 

aanzien van die schorsing of de reden tot die schorsing, dan heeft het geschorste lid 

toegang tot de betreffende vergadering en is bevoegd over het betreffende 

onderwerp het woord te voeren. 

8. Ieder individueel en buitengewoon lid alsmede ieder sublid kan zich door een ander 

schriftelijk gevolmachtigd lid of sublid doen vertegenwoordigen. Een lid kan 

slechts voor één ander lid als gevolmachtigde optreden. 

9. Van elke algemene vergadering worden door de secretaris van het bestuur notulen 

opgemaakt. 

 In geval van ontstentenis of afwezigheid van de secretaris zullen de notulen worden 

opgemaakt door een door de voorzitter van de vergadering aan te wijzen persoon. 

BESTUUR 
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Artikel 8. 

1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf meerderjarige personen die door de algemene 

vergadering worden benoemd met inachtneming van het hierna in lid 3 bepaalde. 

De benoeming geschiedt uit de buitengewone en individuele leden casu quo de 

vertegenwoordigers van rechtspersoon-leden en uit de subleden. Is een individueel 

lid of sublid een rechtspersoon of een personenvennootschap dan is iedere 

bestuurder respectievelijk beherend vennoot van dit betreffende individuele lid of 

sublid tot bestuurslid benoembaar. 

2. De algemene vergadering kan besluiten dat één lid van het bestuur niet uit de 

buitengewone en individuele leden casu quo de vertegenwoordigers van 

rechtspersoon-leden en subleden wordt benoemd. 

3. Het bestuur dient, indien haalbaar, zodanig te zijn samengesteld dat uit ieder 

geografisch afgebakend kantoor-, handels- en/of industrieterrein ten minste één 

bestuurslid afkomstig is alsook van ieder collectief lid één sublid deel uitmaakt van 

het bestuur. 

4. Voor elke vacature maakt het bestuur een bindende voordracht op van ten minste 

één kandidaat, welke voordracht met de oproeping voor de algemene vergadering 

waarop de verkiezing plaats zal vinden aan de individuele en buitengewone leden 

en aan de subleden wordt toegezonden. 

 Voor elke vacature kunnen door ten minste één/tiende gedeelte van de individuele 

en buitengewone leden en subleden één of meer andere kandidaten worden gesteld. 

De kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris van het 

bestuur, ten minste zeven dagen voor de dag van de algemene vergadering waarop 

de verkiezing wordt gehouden. 

 De secretaris brengt een kandidaatstelling door leden ter kennis aan de leden, voor 

wat betreft een kandidaatstelling voordien gedaan, door vermelding bij de 

oproeping voor de vergadering, en voor wat betreft latere kandidaatstelling, uiterlijk 

bij de aanvang van de vergadering. 

 Aan een kandidaatstelling kan het bindend karakter worden ontnomen door een met 

ten minste twee/derde meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen besluit van 

de algemene vergadering. Vindt geen kandidaatstelling plaats of besluit de 

algemene vergadering om aan de kandidaatstelling(en) het bindend karakter te 

ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in haar keuze. 
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5. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of 

geschorst. Een schorsing die niet binnen negentig dagen gevolgd wordt door een 

besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. 

6. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het 

bestuur op te maken rooster, met dien verstande, dat geen aftreden plaats vindt, 

zolang niet in de vacature is voorzien en de algemene vergadering ook niet met 

inachtneming van het in lid 1 van dit artikel bepaalde heeft besloten dat de vacature 

niet wordt vervuld. Een aftredend bestuurslid is maximaal tweemaal terstond 

herkiesbaar. Degene die in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het 

rooster de plaats van zijn voorganger in. 

7. De voorzitter wordt in functie gekozen door de algemene vergadering. Het bestuur 

kiest uit zijn midden een secretaris en een penningmeester, hun plaatsvervangers en 

een plaatsvervangend voorzitter. 

 Een bestuurslid kan meer dan één functie vervullen. 

8. Onverminderd het hiervoor bepaalde eindigt het bestuurslidmaatschap: 

 a. doordat het betreffende bestuurslid ophoudt lid of sublid van de vereniging te 

zijn casu quo de personenvennootschap of lid-rechtspersoon waarvan het 

betreffende bestuurslid vennoot casu quo bestuurder is ophoudt lid of sublid 

van de vereniging te zijn; 

 b. doordat het bestuurslid schriftelijk bedankt; 

9. Indien het bestuur niet voltallig is, blijft het bevoegd. 

Artikel 9. 

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee of meer bestuursleden dit 

wenselijk acht(en). 

2. De oproeping tot een bestuursvergadering geschiedt schriftelijk of mondeling. 

3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. 

4. De termijn van oproeping bedraagt ten minste vijf dagen, die van oproeping en die 

van vergadering niet meegerekend. 

5. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of bij diens ontstentenis of 

afwezigheid door zijn plaatsvervanger. Ingeval van ook diens ontstentenis of 

afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding. 

6. Elk lid van het bestuur heeft recht tot het uitbrengen van één stem. 

7. Ieder bestuurslid kan zich door een schriftelijk daartoe gemachtigd bestuurslid ter 
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vergadering doen vertegenwoordigen. Een bestuurslid mag niet voor meer dan één 

ander bestuurslid als gemachtigde optreden. 

8. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris notulen 

opgemaakt. 

 Bij ontstentenis of afwezigheid van de secretaris treedt zijn plaatsvervanger op als 

notulist terwijl, in geval ook die plaatsvervanger niet in functie of afwezig is, de 

voorzitter van de vergadering een notulist aanwijst. 

VERTEGENWOORDIGING 

Artikel 10. 

De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd: 

a. hetzij door het bestuur; 

b. hetzij door twee gezamenlijk handelende bestuursleden, te weten: 

 - ofwel de voorzitter en de secretaris gezamenlijk; 

 - ofwel de voorzitter en de penningmeester gezamenlijk; 

 - ofwel de secretaris en de penningmeester gezamenlijk. 

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN 

Artikel 11. 

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en heeft alle daaruit 

voortvloeiende of daarmede samenhangende bevoegdheden, daaronder met name 

ook begrepen de voorbereiding en uitvoering van de besluiten van de algemene 

vergadering en het zorgdragen voor de naleving van de statuten en reglementen van 

de vereniging. 

2. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van 

zijn taak te doen uitvoeren door commissies waarvan de leden door hem worden 

benoemd. 

3. Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, 

bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, 

vervreemden en bezwaren van registergoederen, en tot het aangaan van 

overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar 

verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot zekerheidstelling voor een 

schuld van een ander verbindt. 

 Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep 

worden gedaan. 
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4. Goedkeuring van de algemene vergadering is nodig voor bestuursbesluiten 

betreffende in het algemeen al die handelingen waarvan het belang voor de 

vereniging een door de algemene vergadering vastgesteld bedrag te boven gaat of 

handelingen betreffende een onderwerp waarvoor de algemene vergadering heeft 

bepaald dat goedkeuring is vereist. 

BOEKJAAR/BEGROTING/JAARVERSLAG 

Artikel 12. 

1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. 

2. Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de 

vermogenstoestand van de vereniging, dat daaruit te allen tijde haar rechten en 

verplichtingen kunnen worden gekend. 

3. Voor één juli van elk jaar doet het bestuur aan de algemene vergadering een 

voorstel voor de begroting voor het lopende boekjaar. De begroting wordt door de 

algemene vergadering vastgesteld. 

4. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van 

het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, 

een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde 

beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter 

goedkeuring aan de vergadering over. 

 Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders. 

 Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder 

opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn heeft ieder 

buitengewoon en individueel lid en ieder sublid de bevoegdheid van het bestuur in 

rechte te vorderen deze verplichtingen na te komen. 

5. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een kascommissie bestaande uit ten 

minste twee (sub)leden, welke geen deel van het bestuur mogen uitmaken. 

 Deze commissie onderzoekt de in het vorige lid bedoelde balans en staat van baten 

en lasten en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. 

 Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door 

haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden 

te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven. 

 De algemene vergadering kan besluiten geen commissie te benoemen, maar de 

controle van de balans en de staat van baten en lasten op te dragen aan een 
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accountant zoals bedoeld in artikel 393, lid 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 

Het bestuur draagt er alsdan zorg voor dat omtrent de getrouwheid van genoemde 

stukken op eerder bedoelde vergadering een verklaring, afkomstig van die 

accountant, wordt overgelegd. 

6. Het bestuur is verplicht de in lid 2, 3 en 4 genoemde bescheiden gedurende tien 

jaren te bewaren. 

STEMMINGEN 

Artikel 13. 

1. Alle besluiten, zowel van de algemene vergadering als van het bestuur, worden, 

voorzover in deze statuten niet anders is bepaald, genomen met volstrekte 

meerderheid der uitgebrachte stemmen. 

2. Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen op verzoek schriftelijk. Of 

een stemming personen of zaken betreft wordt uitgemaakt door de voorzitter van de 

vergadering. 

3. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 

4. Indien bij stemming over personen bij eerste stemming niemand de volstrekte 

meerderheid heeft behaald, heeft herstemming plaats tussen die twee personen die 

de meeste stemmen op zich hebben verenigd. 

 Indien doordat twee of meer personen een gelijk aantal stemmen op zich 

verenigden, niet vast mocht staan welke personen voor herstemming in aanmerking 

komen, zal bij een tussenstemming tussen hen die eenzelfde aantal stemmen op zich 

verenigden, worden uitgemaakt wie van hen voor de herstemming in aanmerking 

komt of komen. Indien bij deze tussenstemming, doordat wederom twee of meer 

personen een gelijk aantal stemmen verkrijgen, niet het vereiste aantal personen 

voor de herstemming is aangewezen, zal tussen hen op wie dat gelijk aantal 

stemmen is uitgebracht het lot beslissen. 

 Hij die bij de herstemming de meeste stemmen op zich verenigt is gekozen. 

 Indien bij de herstemming de stemmen staken, beslist het lot. 

5. Blanco stemmen en ongeldige stemmen, ter beoordeling van de voorzitter der 

desbetreffende vergadering, worden geacht niet te zijn uitgebracht. 

6. Besluitvorming door het bestuur kan ook op andere wijze geschieden dan door het 

houden van een vergadering, met dien verstande, dat geen besluit zal worden geacht 

te zijn genomen indien niet alle leden van het bestuur zich schriftelijk waaronder 
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per telex, telegram, telefax of electronic mail begrepen, over het voorstel hebben 

uitgesproken. Zodanige besluiten worden aan de notulen toegevoegd. 

7. Een besluit tot benoeming kan ook bij acclamatie worden genomen. 

8. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden en subleden, ook al zijn 

deze niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur 

genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. 

9. Indien in een vergadering alle stemgerechtigde leden en subleden aanwezig of 

vertegenwoordigd zijn kan tot aanname van elk voorstel worden besloten, 

voorstellen tot statutenwijziging en ontbinding daaronder begrepen, ook al zijn deze 

niet voor de vergadering geagendeerd, mits met algemene stemmen. 

10. Het door de voorzitter van de vergadering tijdens een bestuursvergadering of 

algemene vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is 

beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover 

werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na 

het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan 

vindt een nieuwe stemming plaats indien de meerderheid van de vergadering of, 

indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een 

stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de 

rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 

REGLEMENTEN 

Artikel 14. 

De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement of andere reglementen 

vaststellen. Een reglement mag geen bepalingen bevatten welke in strijd zijn met de 

statuten of met de wet. 

STATUTENWIJZIGING 

Artikel 15. 

1. De algemene vergadering kan besluiten tot wijziging van de statuten, mits met een 

meerderheid van twee/derde der uitgebrachte stemmen, in een daartoe uitdrukkelijk 

bijeen geroepen vergadering, waarin ten minste de helft der stemgerechtigde leden 

en subleden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is in de bijeengeroepen vergadering 

niet het vereiste aantal leden en subleden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt 

binnen dertig dagen na de eerste vergadering, doch niet binnen zeven dagen daarna, 

een tweede vergadering gehouden, waarin ongeacht het aantal aanwezige of 
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vertegenwoordigde leden en subleden een besluit tot statutenwijziging kan worden 

aangenomen, mits met vorenbedoelde meerderheid. 

2. Bij de oproeping tot een vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging zal 

worden behandeld dient de tekst van de voorgestelde wijziging te worden vermeld. 

Voorts dient door degenen die de oproeping tot de betreffende algemene 

vergadering hebben gedaan ten minste vijf dagen voor de vergadering een afschrift 

van het wijzigingsvoorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is 

opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de stemgerechtigde leden en 

subleden ter inzage te worden gelegd tot na afloop van de dag waarop de 

vergadering wordt gehouden. 

3. Tot het doen verlijden van de notariële wijzigingsakte is ieder bestuurslid bevoegd. 

ONTBINDING 

Artikel 16. 

1. Voor een besluit tot ontbinding geldt hetgeen in artikel 15 lid 1 is bepaald ten 

aanzien van statutenwijziging. 

2. Ingeval van ontbinding geschiedt de liquidatie door het bestuur, tenzij de algemene 

vergadering bij het besluit tot ontbinding andere vereffenaars aanwijst. 

3. Een eventueel batig liquidatiesaldo wordt aangewend voor een door de algemene 

vergadering bij het besluit tot ontbinding te bepalen doel, zoveel mogelijk in 

overeenstemming met dat van de vereniging. 

4. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers moeten worden bewaard 

gedurende zeven jaren nadat de vereniging is opgehouden te bestaan. Terzake van 

de bewaarplicht wordt ten deze verwezen naar de van toepassing zijnde wettelijke 

bepalingen. 

Artikel 17. 

In alle gevallen waarin de statuten, de wet of de reglementen van de vereniging niet 

voorzien, beslist het bestuur. 

- 

Slotbepaling 

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden ten slotte nog dat het bestuur van 

de verkrijgende vereniging zal bestaan uit: 

- de heer Herbert Manfred Bösel, als voorzitter; 

- de heer Wilhelmus Anthonius Maria Butzelaar, als secretaris; 
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- de heer Gerrit Jan Sanders, als penningmeester; 

- de heer René Francois Kempen, als bestuurslid; 

-  de heer Pieter Stavasius, als bestuurslid; 

-  de heer Tjeerd Bouius, als bestuurslid; 

-  de heer Hendrikus Gerardus Bos, als bestuurslid; 

- de heer Cornelis Christiaan de Jong, als bestuurslid. 

- 

De comparanten zijn mij, notaris, bekend. 

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Groningen op de datum in het hoofd van 

deze akte vermeld. 

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en toelichting daarop aan de 

comparanten hebben deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis 

genomen en op volledige voorlezing geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na 

beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend. 

Volgt ondertekening. 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT 

 

 

 

 

 

 

Ondergetekende, mr. Hugo Brouwer, notaris te Groningen, verklaart dat hem is 

gebleken dat de vormvoorschriften in acht zijn genomen voor alle besluiten die titel 7 

van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de statuten van de fuserende rechtspersonen 

voor het tot stand komen van de fusie vereisen, en dat voor het overige de daarvoor in 

die titel en in gemelde statuten gegeven voorschriften zijn nageleefd. 


