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Voorstel tot fusie
De besturen van:
1. de vereniging: R.K. Sportvereniging Oisterwijk, statutair gevestigd te
Oisterwijk, kantoorhoudende te 5061 AR Oisterwijk, Prunusstraat 35,
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40258872;
2. de vereniging: Rooms Katholieke Sportvereniging "Taxandria",
Afdeling Voetbal, statutair gevestigd te Oisterwijk, kantoorhoudende te
5061 DV Oisterwijk, Pannenschuurlaan 160, ingeschreven in het
handelsregister onder nummer 40259453; en
3. de vereniging: Sportvereniging Nevelo, statutair gevestigd te Oisterwijk,
kantoorhoudende te 5062 JK Oisterwijk, Sportlaan 20, ingeschreven in het
handelsregister onder nummer 40258751;
doen het voorstel een fusie in de zin van Titel 7 van Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek tot stand te brengen.
Definities.
In dit fusievoorstel wordt verstaan onder:
- Fuserende Verenigingen:
de Verkrijgende Vereniging en de Verdwijnende Verenigingen
tezamen;
- Fusie: een fusie in de zin van Titel 7 van Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek;
- Verdwijnende Vereniging I:
Rooms Katholieke Sportvereniging "Taxandria", Afdeling Voetbal
voornoemd;
- Verdwijnende Vereniging II:
Sportvereniging Nevelo voornoemd;
- Verdwijnende Verenigingen:
de Verdwijnende Vereniging I en de Verdwijnende Vereniging II
tezamen;
- Verkrijgende Vereniging:
R.K. Sportvereniging Oisterwijk voornoemd.
Bij de Fusie houden de Verdwijnende Verenigingen op te bestaan en verkrijgt
de Verkrijgende Vereniging het gehele vermogen van de Verdwijnende
Verenigingen onder algemene titel.
De ingevolge artikel 2:312 lid 2 Burgerlijk Wetboek te vermelden gegevens
zijn de volgende:
a.

Rechtsvorm, naam en zetel van de Fuserende Verenigingen.
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Partijen bij de Fusie:
de Verdwijnende Verenigingen;
de Verkrijgende Vereniging.
b.

Statuten van de Verkrijgende Vereniging.
De huidige statuten van de Verkrijgende Vennootschap zijn laatstelijk
algeheel gewijzigd en vastgesteld bij akte van statutenwijziging verleden
voor mr. P.Th.A. de Hair, destijds notaris te Oisterwijk, op 16 november
1990.
De doorlopende tekst van de huidige statuten is als Bijlage 1 aan dit
voorstel gehecht.
De statuten van de Verkrijgende Vereniging zullen bij gelegenheid van de
Fusie gewijzigd worden.
De statuten van de Verkrijgende Vereniging zoals zij na Fusie zullen
luiden zijn als Bijlage 2 aan dit voorstel gehecht.

c.

Rechten en vergoedingen, ingevolge artikel 2:320 Burgerlijk Wetboek
ten laste van de Verkrijgende Vereniging toe te kennen.
Aangezien er geen personen zijn die bijzondere rechten hebben jegens
de Verdwijnende Vereniging I, zoals rechten op uitkering van winst,
worden geen bijzondere rechten of vergoedingen toegekend.
Aangezien er geen personen zijn die bijzondere rechten hebben jegens
de Verdwijnende Vereniging II, zoals rechten op uitkering van winst,
worden geen bijzondere rechten of vergoedingen toegekend.

d.

Voordelen, die in verband met de Fusie aan bestuurders of
commissarissen van de Fuserende Verenigingen of aan anderen
worden toegekend.
Geen.

e.

Voornemens over de samenstelling na de Fusie van het bestuur van
de Verkrijgende Vereniging.
1.

De huidige samenstelling van het bestuur van de Verdwijnende
Vereniging I is als volgt:
Bestuur:
de heer Marinus Leonardus Antonius Maria de Jong, geboren te
Weesp op 9 januari 1957;
de heer Eugenio Josephus Henricus Catharina Maria van den
Heuvel, geboren te Tilburg op 30 oktober 1959.
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2.

3.

4.

f.

de heer Johannes Ignatius Bernardus Maria Loonen, geboren te
Oisterwijk op 4 mei 1952;
de heer Stephan Maria van Sante, geboren te Weesp op
9 januari 1962;
de heer Richardus Hendricus Heijstee, geboren te Kortenhoef op
20 december 1963.
De huidige samenstelling van het bestuur van de Verdwijnende
Vereniging II is als volgt:
Bestuur:
de heer Martinus Theodorus Jozef Damen, geboren te Loon op
Zand op 14 september 1962;
de heer Johannes Henricus Frederiks, geboren te Tilburg op
5 maart 1962;
de heer Marinus Johannes Franciscus Pijnenburg, geboren te
Oisterwijk op 4 oktober 1958.
De huidige samenstelling van het bestuur van de Verkrijgende
Vereniging is als volgt:
Bestuur:
de heer Antonius Johannes Andreas Petrus Jozen, geboren te
Oisterwijk op 23 september 1948;
de heer Jacobus Antonius Cornelis Elisabeth Goedhart, geboren
te Kaatsheuvel op 17 januari 1973;
de heer Dennis Janssen, geboren te Oisterwijk op 11 mei 1983;
mevrouw Manon Rozen, geboren te Tilburg op 30 maart 1990.
Het voornemen bestaat na de Fusie het bestuur van de Verkrijgende
Vereniging samen te stellen als volgt:
Bestuur:
de heer Martinus Theodorus Jozef Damen, geboren te Loon op
Zand op 14 september 1962;
de heer Marinus Johannes Franciscus Pijnenburg, geboren te
Oisterwijk op 4 oktober 1958.
de heer Johannes Henricus Frederiks, geboren te Tilburg op
5 maart 1962;
de heer Antonius Johannes Andreas Petrus Jozen, geboren te
Oisterwijk op 23 september 1948;
de heer Jacobus Antonius Cornelis Elisabeth Goedhart, geboren
te Kaatsheuvel op 17 januari 1973;
de heer Stephan Maria van Sante, geboren te Weesp op
9 januari 1962;
de heer Richardus Hendricus Heijstee, geboren te Kortenhoef op
20 december 1963;
de heer Marinus Leonardus Antonius Maria de Jong, geboren te
Weesp op 9 januari 1957.

Tijdstip met ingang waarvan financiële gegevens van de
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Verdwijnende Verenigingen zullen worden verantwoord in de
jaarstukken van de Verkrijgende Vereniging.
1 juli 2019.
g.

Lidmaatschap Verdwijnende Verenigingen.
De leden van de Verdwijnende Verenigingen worden geacht met ingang
van de fusiedatum lid te zijn van de Verkrijgende Vereniging, tenzij zij
binnen vier weken nadat het besluit tot fusie door de algemene
ledenvergadering is genomen hun lidmaatschap opzeggen en aan hun
financiële verplichtingen tot de fusiedatum hebben voldaan.

h.

Voornemens omtrent voortzetting of beëindiging van
werkzaamheden.
De doelstelling van de Verkrijgende Vereniging blijft gehandhaafd en de
daarmee gepaard gaande werkzaamheden worden voortgezet.

i.

Goedkeuring van het besluit tot Fusie.
Het besluit tot Fusie behoeft niet te worden goedgekeurd, behoudens
goedkeuring van de KNVB.

j.

Invloed van de Fusie op de grootte van de goodwill van de
Verkrijgende Vereniging.
De Fusie heeft geen invloed op de grootte van de goodwill van de
Verkrijgende Vereniging.

De Bijlagen, die aan dit voorstel zijn gehecht, vormen een integraal onderdeel
van het voorstel.
Getekend te __________________ op ___________________ 2019.
bestuurders van Rooms Katholieke Sportvereniging "Taxandria",
Afdeling Voetbal:

_________________
M.L.A.M. de Jong
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_________________
E.J.H.C.M. van den
Heuvel

_________________
J.I.B.M. Loonen

blad - 5 -

_________________
S.M. van Sante

_________________
R.H. Heijstee

bestuurders van Sportvereniging Nevelo:

_________________
M.T.J. Damen

_________________
J.H. Frederiks

_________________
M.J.F. Pijnenburg

bestuurders van R.K. Sportvereniging Oisterwijk:

________________________
A.J.A.P. Jozen

_______________________
J.A.C.E. Goedhart

________________________
D. Janssen

_______________________
M. Rozen
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BIJLAGEN:
1. Statuten van de Verkrijgende Vereniging.
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