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TOELICHTING OP HET VOORSTEL TOT FUSIE

De ondergetekenden:

1. a. de heer Durk Visser, geboren te Leeuwarden op één augustus
negentien honderd vijfenzeventig (voorzitter) ;
de heer wieger Meijer, geboren te Leeuwarden tweeëntwintig november
negentienhonderd éénentachtig (secretaris) ;
mevrouw Tanja Postma-Kuiphof, geboren te Leeuwarden op dertig maart
negentienhonderd zevenenzeventig (penningmeester) ;

d. de heer Jochem Bruin Bruinsma, geboren te Leeuwarden acht apri l
negentienhonderd zevenentachtig ;

e. de heer Simon Andreas van Middelaar geboren te Amersfoort op
zevenentwintig augustus negentienhonderd negenentachtig;

samen het voltal l ig bestuur van de vereniging W. Sparta 'S9, gevestigd te
Deinum, kantoorhoudende te Boksum, ingeschreven in het handersregister,
onder nummer: 40000690, en als zodanig deze vereniging rechtsgeldig
vertegenwoordigende,
hierna te noemen: 'de Verdwijnende Vereniging 1', en

a. de heer Johannes Klaas Gerrit  van der Meer, geboren te Leeuwarden op
zeven augustus negentienhonderd eénenvijftig (secretaris);

b. mevrouw Martje Meijer-Nutters, geboren te Baarderadeel op twee april
negentienhonderd vierenveert ig ;

c. de heer Tjeerd de Boer, geboren te wymbritseradeel op zesentwintig jul i
negentienhonderd vijfenvijftig (penning meester),

samen het voltal l ig bestuur van de vereniging: "Keatsferiening De Tri je
Doarpen", gevestigd te Deinum, St. Janswei 55, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Noord Nederland onder
nummer 01096892, en als zodanig deze vereniging rechtsgeldig
vertegenwoordigende,
hierna te noemen: 'de Verdwijnende Vereniging 2',

a. de heer ï jebbe Hett inga, geboren te Harl ingen op drie juni
negentienhonderd vierentachtig (voorzitter) ;

b. mevrouw Aafke van der Hem, geboren te Leeuwarden op negen juni
negentienhonderd vijfentachtig (secretaris);

c. de heer René Jan ol i jnsma, geboren te Leeuwarderadeel op veert ien
februari negentienhonderd drie en tachtig (penningmeester);

d. de heer Cornelis Rinse Faber, geboren Harl ingen op negen december
negentienhonderd zevenenzeventig ;

e. de heer Age de Vries, geboren te Menaldumadeel op t ien september
negentienhonderd vi j fenzestig ;

samen het voltal l ig bestuur van de vereniging: "Korfbalvereniging Troch de
Koer", gevestigd te Deinum, Mennerdahóf 45, ingeschreven in het
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handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Noord Nederland onder
nummer 40004769, en als zodanig deze vereniging rechtsgeldig
vertegenwoordigende,
hierna te noemen: 'de Verdwijnende Vereniging 3',

4. a. de heer Jan Wil lem Overal, geboren te Rolde op twaalf apri l
negentienhonderd zeventig (voorzitter)

b. mevrouw Nealtsje Femke de Jeger - Hofstra, geboren te Leeuwarden op
twaa lf april negentien honderd tweeënzeventi g (pen n i n g meester) ;

c. mevrouw Jannie Doetjes-de Jong, geboren te Leeuwarden op zestien
februari negentienhonderd tweeënzeventig ;

d. mevrouw Anne-Káthe Kiem Kuijpens-Grootbleumink,, geboren te Leiden op
achtentwi nti g februari negentien h onderd vijfenzeventig ;

e. mevrouw Jacoba Maria Bootsma, geboren te Hennaarderadeel op vi j f  apri l
negentienhonderd achtenzestig ;

samen het voltal l ig bestuur van de vereniging: "Sport en Spel", gevestigd te
Deinum, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
voor Noord Nederland onder nummer 40002408, en als zodanig deze
veren ig ing rechtsgeldig vertegenwoord igende,
hierna te noemen: 'de Verdwijnende Vereniging 4',

Verklaren:
de Verdwijnende Vereniging 1, de Verdwijnende Vereniging 2 , de Verdwijnende
Vereniging 3 en de Verdwijnende Vereniging 4, hierna samen te noemen: 'de

Fuserende Verenigingen', hebben het voornemen te fuseren in de zin van
afdelingen 1 en2 t i tel 7 Boek 2 Burgerl i jk Wetboek, waarbij  de Fuserende
Verenigingen ophouden te bestaan en een vereniging wordt opgericht:
Sportferiening Deinum, hierna te noemen: 'de Verkri jgende Vereniging'.
Bi j  deze fusie verkri jgt de Verkri jgende Vereniging het gehele vermogen van de
Fuserende Verenigingen onder algemene t i tel.

Redenen voor de fusie:
Voor de Fuserende Verenigingen gelden de redenen voor de fusie als gemeld in de
aangehechte bi j lage.

Verwachte gevolgen voor de werkzaamheden:
De fusie heeft wat betreft de werkzaamheden van de Fuserende Verenigingen tot
gevotg:
de Verkri jgende Vereniging zet de activiteiten van de verdwijnende verenigingen
voort.

Toel icht ing u i t  jur id isch oogpunt :
Vanuit juridisch oogpunt heeft de fusie tot gevolg dat de Fuserende Verenigingen
ophouden te bestaan en dat hun vermogen onder algemene t i tel wordt verkregen
door de Verkri jgende Vereniging.

Toel icht ing u i t  economisch oogpunt :
Vanuit economisch oogpunt heeft de fusie geen gevolg.



Toelichting uit sociaal oogpunt:
Vanuit sociaal oogpunt heeft de fusie geen gevolgen.

Getekend te Deinum op 15 oktober 2015

W. Spar ta '59
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