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Zaaknumm er: 201 407 1 gl JK

VOORSTEL TOT FUSIE
De ondergetekenden:

1. a. de heer Durk Vísser, geboren te Leeuwarden op één augustus
negentien honderd vijfenzeventig (voorzitter) ;

b. de heerWieger Meijer, geboren te Leeuwarden tweeëntwintig november
negentienhonderd éénentachtig (secretaris);

c. mevrouw Ïanja Postma-Kuiphof, geboren te Leeuwarden op dertig maart
n ege ntien h onderd zev enenzeve nti g ( pe n n i n g m eeste r) ;

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
zevenentwíntig augustus negentienhonderd negenentachtig;

samen het voltallig bestuur van de vereniging w. sparta 'sg, gevestigd te
Deinum, kantoorhoudende te 9031 XH Boksum, pypsterbuorren 8,
ingeschreven in het handelsregister, onder nummer: 40000690, en als zodanig
deze verenig i n g rechtsgeld i g vertegenwoordigende,
hierna te noemen: 'de Verdwijnende Vereniging 1', en

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

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

c. de heer Tjeerd de Boer, geboren te Wymbritseradeel op zesentwintig juli
negentien honderd vijfenvijftig (pen n ing 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',

3. a. de heer Tjebbe Hett inga, geboren te Harl ingen op dde juni
negentien honderd 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 vijfenzestig ;

samen het voltal l ig bestuur van de vereniging: "Korfbalvereniging Troch de
Koer", gevestigd te Deinum, Mennerdahóf 4b, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Noord Nederland onder
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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 Jeger - Hofstra, geboren te Leeuwarden op
twaalf april negentienhonderd tweeënzeventig (penningmeester);

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

d. mevrouw Anne-Kàthe Kiem Kuijpens-Grootbleumink, geboren te Leiden op
achtentwi nti g februari negentien honderd vijfenzeventi g ;

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
verenig i n g rechtsgeld ig vertegenwoo rd igende,
hierna te noemen: 'de Verdwijnende Vereniging 4',

verklaren vooraf:

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

Fuserende Verenigingen', zi jn verenigingen met vol ledige rechtsbevoegdheid
en hebben het voornemen te fuseren ín de zin van afdeling 1 tot en met 3 t i tel 7
Boek 2 Burgerl i jk Wetboek, waarbij  de Fuserende Verenigingen ophouden te
bestaan en hun gehele vermogen onder algemene t i tel wordt verkregen door de
vereniging Sportferiening Deinum, hierna te noemen: 'de Verkri jgende
Vereniging'.

- De Verkrijgende Vereniging wordt opgericht bij de akte van fusie.

- De leden van de Fuserende Verenigingen worden op grond van het bepaalde in
art ikel 2'.311 l id 2 Burgerl i jk Wetboek l id van de Verkri jgende Vereniging.

- De Fuserende Verenigingen en de Verkri jgende Vereniging hebben dezelfde
rechtsvorm.

- Geen van de Fuserende Verenigingen is ontbonden, in staat van fai l l issement
verklaard of heeft surseance van betal ing aangevraagd.

- Er zi jn geen (rechts)personen die anders dan als l id bi jzondere rechten, als
bedoeld in art ikel 2'.320juncto art ikel 2.312lid 2 onderdeel c Burgerl i jkWetboek
ten opzichte van de Fuserende Verenigingen hebben.

De besturen van de Fuserende Verenigingen doen hierbi j  het volgende
voorstel tot fusie:
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1. De Verdwijnende Vereniging 1 zal fuseren in de ztn van afdeling 1 en 2 titel 7
Boek 2 Burgerlijk Wetboek met de Verdwijnende Vereniging 2, de Verdwijnende
Vereniging 3 en de Verdwijnende Vereniging 4, waarbij de Verkrijgende
Vereniging het gehele vermogen van de Fuserende Verenigingen onder
algemene t i tel verkri jgt en waardoor de Fuserende Verenigingen ophouden te
bestaan.

2. De statuten van de Verkri jgende Vereniging, zoals deze zullen luiden na
oprichting, zi jn opgenomen in de aan dit voorstel gehechte Bij lage A.
Deze bijlage maakt onderdeel uit van dit voorstel tot fusie.

3. Aan geen van de bestuurders, en/of enige bi j  de fusie betrokken derde, zal enig
voordeel in verband met de fusie worden toegekend.

4. Het bestuur van de Verkri jgende Vereniging zal na de fusie als volgt zi jn
samengesteld.
- de heer Anne Erik Jan Wijnstra, geboren te Menaldumadeel op vi j f t ien

januari negentien honderd vierenzeventig (voorzitter)
- mevrouw Nealtsje Femke de Jeger - Hofstra, geboren te Leeuwarden op

twaalf apri l  negentienhonderd tweeënzeventig (penningmeester);
- de heer Jochem Bruin Bruinsma, geboren te Leeuwarden acht apri l

negentienhonderd zevenentachtig (secretaris) ;
- mevrouw Sjoerdje van der Meer, geboren te Menaldumadeel op

éénentwintig jul i  negentienhonderd zevenenzestig
- de heer Jan Wil lem Overal, geboren te Rolde op twaalf apri l

negentienhonderd zeventig
- de heer Tjebbe Hett inga, geboren te Harl ingen op drie juni

negentienhonderd vierentachtig
- de heer Wieger Meijer, geboren te Leeuwarden tweeëntwintig november

negentienhonderd éénentachtig

5. De f inanciële gegevens van elk van de Fuserende Verenigingen zullen in de
jaarrekening of andere f inanciële verantwoording van de Verkri jgende
Vereniging worden verantwoord met ingang van één jul i  tweeduizend zestien.

6. ln verband met de overgang van het l idmaatschap van de Fuserende
Verenigingen worden geen maatregelen genomen.

7. De werkzaamheden van de Fuserende Verenigingen zullen door de
Verkrijgende Vereniging op dezelfde voet worden voortgezet.

8. In de statuten van de Fuserende Verenigingen zi jn geen bepalingen
opgenomen over goedkeuring van het besluit tot fusie, als bedoeld in adikel
2 ' .312l id  2 onderdeel  i  Burger l i jk  Wetboek.

L De fusie heeft de volgende invloed op de grootte van de goodwil l  en de
uitkeerbare reserves in de balans van de Verkri jgende Vereniging:
Sportferiening Deinum.
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Getekend te Deinum op '15 oktober2015

W. Sparta '59

Keatsferiening De Tri je Doarpen
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Korfbalvereniging Troch de Koer

Sport en Spel
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