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JURIDISCHE FUSIE
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
en
Regionaal Genootschap Fysiotherapie Groot IJsselland
Op + verscheen voor mij, mr. Aart Veldhuizen, notaris te Amersfoort:
+
te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:
1. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Koninklijk Nederlands
Genootschap voor Fysiotherapie, statutair gevestigd te Amersfoort,
kantoorhoudende te 3817 BA Amersfoort, Stadsring 159 B, ingeschreven in
het handelsregister onder nummer 40506528,
hierna te noemen: KNGF;
2. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Regionaal Genootschap
Fysiotherapie Groot IJsselland, statutair gevestigd te Zwolle,
kantoorhoudende te 3817 BA Amersfoort, Stadsring 159 B, ingeschreven in
het handelsregister onder nummer 05062057,
hierna te noemen: RGF Groot IJsselland.
KNGF en RGF Groot IJsselland hierna te noemen:
Fuserende Verenigingen.
De comparante, handelende als gemeld, verklaarde dat de Fuserende
Verenigingen bij deze akte een fusie in de zin van titel 7 Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek tot stand brengen waarbij het KNGF het gehele vermogen
van RGF Groot IJsselland onder algemene titel verkrijgt en waarbij RGF Groot
IJsselland ophoudt te bestaan.
Dienaangaande verklaarde de comparante, handelende als gemeld, het
volgende:
Artikel 1
Aan de navolgende vereisten voor de totstandkoming van de fusie tussen het
KNGF en RGF Groot IJsselland is voldaan:
1. Geen van de Fuserende Verenigingen is ontbonden of verkeert in staat van
faillissement of surséance van betaling.
2. De Fuserende Verenigingen hebben dezelfde rechtsvorm.
Artikel 2
Ter voorbereiding van de fusie is het navolgende verricht:
1. Door de besturen van de Fuserende Verenigingen is een voorstel tot fusie
opgesteld, als bedoeld in artikel 2:312 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek,

blad - 2 welk fusievoorstel is ondertekend door ieder van de bestuursleden van de
Fuserende Verenigingen.
2. De besturen van de Fuserende Verenigingen hebben een schriftelijke
toelichting, als bedoeld in artikel 2:313 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek
opgesteld.
3. Het laatst verstreken boekjaar van elk van de te Fuseren Verenigingen is
geëindigd op eenendertig december tweeduizend vijftien.
4. Op dertig juni tweeduizend zestien hebben de Fuserende Verenigingen het
voorstel tot fusie neergelegd ten kantore van het Handelsregister van de
Kamer van Koophandel. De jaarrekeningen en jaarverslagen van de
Fuserende Verenigingen behoefden niet te worden gepubliceerd,
aangezien geen publicatieplicht bestaat te dien aanzien.
5. Op vier juli tweeduizend zestien hebben de besturen van de Fuserende
Verenigingen in het landelijk verspreide dagblad: Trouw aangekondigd dat
de sub 4. bedoelde neerlegging heeft plaatsgevonden.
6. De Griffiers van de Rechtbank Midden-Nederland en van de Rechtbank
Overijssel hebben op + een verklaring afgegeven waaruit blijkt, dat geen
van de schuldeisers van de Fuserende Verenigingen in verzet is gekomen
tegen het voorstel tot fusie.
7. Blijkens twee (2) aan deze akte gehechte verklaringen hebben de besturen
van de Fuserende Verenigingen verklaard dat zich na de ondertekening van
het voorstel tot fusie geen belangrijke wijzigingen in de activa en passiva
hebben voorgedaan, die de mededelingen in het voorstel tot fusie of in de
toelichting daarbij hebben beïnvloed.
Artikel 3
1. De statuten van de Fuserende Verenigingen zoals deze golden op het
moment van besluitvorming tot fusie bevatten geen bijzondere bepalingen
met betrekking tot besluiten tot fusie, zodat op grond van artikel 2:317 lid 3
van het Burgerlijk Wetboek, de bepalingen omtrent statutenwijziging in acht
genomen moeten worden.
2. De huidige statuten van het KNGF en de statuten van het KNGF zoals deze
golden op het moment van besluitvorming tot fusie, schrijven voor dat een
besluit tot statutenwijziging plaatsvindt bij een besluit van de algemene
vergadering genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van
het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
De algemene vergadering van het KNGF heeft op + het besluit tot fusie
genomen met inachtneming van deze vereisten; van dit besluit blijkt uit een
aan deze akte te hechten verslag van die vergadering.
3. De statuten van RGF Groot IJsselland schrijven voor, dat een besluit tot
statutenwijziging plaatsvindt bij een besluit van de +algemene vergadering
genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal
geldig uitgebrachte stemmen.
Volgens het bepaalde in artikel 27 lid 2 van de statuten van RGF Groot
IJsselland behoeft een besluit tot statutenwijziging de goedkeuring van het
bestuur van het KNGF.
De algemene vergadering van RGF Groot IJsselland heeft op + het besluit
tot fusie genomen met inachtneming van deze vereisten; van dit besluit
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blad - 3 blijkt uit een aan deze akte te hechten verslag van die vergadering. Het
bestuur van het KNGF heeft dit besluit goedgekeurd blijkens een aan deze
akte te hechten goedkeuringsbesluit de dato +.
4. Partijen verklaren, dat voor de onderhavige besluiten geen goedkeuringen
en/of toestemmingen vereist waren behoudens de hier voor vermelde.
Artikel 4
1. De fusie van het KNGF en RGF Groot IJsselland komt bij deze akte tot
stand en wordt van kracht met ingang van de dag na heden, derhalve op +,
per welke datum RGF Groot IJsselland zal ophouden te bestaan en per
welke datum haar gehele vermogen onder algemene titel zal zijn
overgegaan op het KNGF en de leden van RGF Groot IJsselland lid worden
van het KNGF.
Conform het in artikel 2 lid 1 genoemde fusievoorstel vindt deze fusie plaats
onder de verplichting voor het KNGF om het vermogen dat zij door de fusie
onder algemene titel verkrijgt van RGF Groot IJsselland apart te
administreren als een in te stellen fonds op naam, waarvoor de
voorwaarden en bepalingen hierna in artikel I tot en met VIII zijn
opgenomen. Deze verplichting wordt hierbij door het KNGF aanvaard.
"Artikel I
Naam
Het fonds draagt de naam: Fonds Groot IJsselland, hierna te noemen: het
Fonds.
Artikel II
Doel
Het Fonds stelt zich binnen het kader van de statuten, reglementen en besluiten
van het KNGF de volgende doelen:
a. Het in het gebied van het voormalige RGF Groot IJsselland bevorderen van
de fysiotherapie als professie, zowel inhoudelijk als sociaal-maatschappelijk;
b. Het versterken van samenwerking tussen fysiotherapeuten die werkzaam zijn
in het gebied van het voormalige RGF Groot IJsselland;
c. Het versterken van de relaties van fysiotherapeuten met relevante externe
partijen in het werkgebied van het voormalige RGF Groot IJsselland.
Artikel III
Middelen
Het Fonds tracht deze doelen te bereiken door het verstrekken van een uitkering
aan aanvragers daarvan, mits de aanvraag voldoet aan de doelomschrijving en de
overige door de beheercommissie te stellen voorwaarden.
Artikel IV
Financiële middelen
De financiële middelen van het Fonds kunnen worden gevormd door
a. Het eigen vermogen van het Fonds;
b. Bijdragen, giften en andere toevallige baten;
c. Erfstellingen, die alleen mogen worden aanvaard onder het voorrecht van
boedelbeschrijving.
Artikel V
Beheercommissie
a. De beheercommissie bestaat uit drie leden die allen werkzaam zijn in het
gebied van het voormalige RGF Groot IJsselland.
b. De commissieleden verdelen hun taken onderling. De eerste leden van de
beheercommissie worden benoemd bij deze akte van fusie.
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De leden van de beheercommissie worden benoemd voor een termijn van ten
hoogste vier jaar. Indien van toepassing kunnen na deze termijn dezelfde
leden eenmaal herbenoemd worden.
d. Het bestuur van het KNGF kan bepalen dat de leden van de commissie een
vergoeding, waaronder mede begrepen reiskostenvergoeding, ontvangen. De
hoogte van de vergoeding wordt door het bestuur vastgesteld en komt ten
laste van het Fonds.
e. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in de beheercommissie, zullen
de overblijvende commissieleden (of zal het enige overblijvende commissielid)
in de vacature voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s).
Indien er geen commissieleden meer in functie zijn, is het bestuur van het
KNGF bevoegd een beheercommissie te benoemen met inachtneming van de
bepalingen in dit artikel.
f. In geval van wanbeheer, namelijk wanneer een of meerdere commissieleden
in strijd met de voorwaarden en/of doelstellingen handelt/handelen, is het
bestuur van het KNGF bevoegd de betreffende commissieleden te ontslaan.
g. Het lidmaatschap van een commissielid eindigt voorts door:
i. periodiek of tussentijds aftreden;
ii. overlijden;
iii. zijn faillissement, aanvraag tot surseance van betaling of door het op hem
van toepassing worden van de schuldsaneringsregeling natuurlijke
personen;
iv. de ondercuratelestelling van het desbetreffende lid of doordat het
commissielid anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
v. beëindiging van het lidmaatschap van het KNGF;
vi. bij beëindiging van het Fonds.
Artikel VI
Taken en bevoegdheden
a. De door het KNGF ontvangen verzoeken om uitkeringen uit het Fonds worden
voorgelegd aan de beheercommissie. De beheercommissie toetst vervolgens
of de betreffende aangevraagde uitkering past binnen de doelstellingen het
Fonds. De beheercommissie kan nadere voorwaarden verbinden aan het
financieren van een projectaanvraag. Bij een positief advies van de
beheercommissie keert het KNGF vervolgens uit ten laste van het Fonds.
b. De beheercommissie legt verantwoording af aan het bestuur van het KNGF,
die op haar beurt verantwoording aflegt aan de algemene ledenvergadering
van het KNGF.
Artikel VII
Vergadering en besluitvorming
Besluiten worden unaniem genomen. Besluiten tot afwijzing van een aanvraag
worden schriftelijk gemotiveerd gezonden aan de aanvrager met een kopie van het
besluit aan het bestuur van het KNGF.
Artikel VIII
Opheffing van het Fonds

Het Fonds houdt op te bestaan op het moment dat de financiële middelen
ex artikel IV volledig zijn benut."
2. De statuten van het KNGF zijn voorafgaand aan deze fusie gewijzigd
conform het fusievoorstel.
3. Het bestuur van de KNGF zal ten gevolge van de fusie niet worden
gewijzigd.
Artikel 5
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blad - 5 1. Het KNGF zal de fusie binnen acht dagen na heden inschrijven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel. Daarbij zal een afschrift
van deze akte en van de aan de voet van deze akte te stellen notariële
verklaring ten kantore van dat respectieve register worden neergelegd.
2. Het KNGF zal binnen een maand na heden opgave van de fusie doen aan
de beheerders van andere openbare registers waarin de overgang van
rechten of de fusie kan worden ingeschreven.
3. Het laatste boekjaar van RGF Groot IJsselland is geëindigd op eenendertig
december tweeduizend vijftien. De financiële gegevens van RGF Groot
IJsselland zullen in de jaarrekening van het KNGF worden verantwoord met
ingang van het van kracht worden van deze fusie, zijnde +.
De verplichtingen omtrent de financiële verantwoording van RGF Groot
IJsselland rusten na de fusie op het KNGF, met inachtneming van het
bepaalde in artikel 2:321 van het Burgerlijk Wetboek.
4. Er zijn geen (rechts)personen die een bijzonder recht jegens RGF Groot
IJsselland hebben als bedoeld in artikel 2:320 van het Burgerlijk Wetboek,
zodat geen gelijkwaardige rechten in het KNGF of schadeloosstelling
behoeven te worden toegekend.
5. Ter zake van de eigendomsovergang onder algemene titel van de aan RGF
Groot IJsselland toebehorende zaken wordt vermeld, dat zich daaronder
geen registergoederen bevinden.
SLOTVERKLARING
Ter uitvoering van het in artikel V sub b bepaalde worden tot eerste leden van
de
beheercommissie benoemd:
[Personalia door te geven door RGF Groot IJsselland vóór het passeren van
deze akte]
VOLMACHTEN
Van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de comparante blijkt uit twee aan
deze akte gehechte volmachten.
BIJLAGEN
Aan deze akte zullen de volgende bijlagen worden gehecht:
1. een getekend exemplaar van het voorstel tot fusie, als bedoeld in artikel 2
lid 1;
2. een getekend exemplaar van de toelichting als bedoeld in artikel 2 lid 2;
3. een kopie van een verklaring van de Kamer van Koophandel gedateerd +
met betrekking tot de deponering van het voorstel tot fusie, als bedoeld in
artikel 2 lid 4;
4. een kopie van de in artikel 2 lid 5 bedoelde aankondiging in Trouw de dato
+;
5. de verklaringen van de Griffiers van de Rechtbank Midden-Nederland en
Overijssel als bedoeld in artikel 2 lid 6;
6. de notulen van de algemene ledenvergadering van RGF Groot IJsselland
de dato +, waarin het besluit tot fusie overeenkomstig het fusievoorstel
werd genomen;
7. de notulen van de algemene ledenvergadering van het KNGF de dato +,
waarin het besluit tot fusie overeenkomstig het fusievoorstel werd
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een goedkeuringsbesluit van het bestuur van het KNGF de dato + waarin
het bestuur verklaart goedkeuring te verlenen aan de onderhavige fusie;
9. twee verklaringen van de besturen van Fuserende Verenigingen;
10. twee onderhandse akten van volmacht.
SLOT
De comparante is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE, verleden te Amersfoort op de datum in het hoofd van deze
akte vermeld.
De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de comparante
meegedeeld en ik heb daarop een toelichting gegeven.
De comparante heeft daarna verklaard van de inhoud van de akte kennis te
hebben genomen en met beperkte voorlezing in te stemmen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing onmiddellijk door de
comparante en mij, notaris ondertekend.
8.
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blad - 7 De ondergetekende, <<notaris>>, notaris te Amersfoort, verklaart dat hem
gebleken is dat de vormvoorschriften in acht zijn genomen voor alle besluiten
die Titel 7 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de statuten van na te melden
rechtspersonen voor het tot stand komen van de fusie tussen:
a. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Koninklijk Nederlands
Genootschap voor Fysiotherapie, statutair gevestigd te Amersfoort,
kantoorhoudende te 3817 BA Amersfoort, Stadsring 159 B, ingeschreven in
het handelsregister onder nummer 40506528;
b. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Regionaal Genootschap
Fysiotherapie Groot IJsselland, statutair gevestigd te Zwolle,
kantoorhoudende te 3817 BA Amersfoort, Stadsring 159 B, ingeschreven in
het handelsregister onder nummer 05062057;
vereisen, en dat voor het overige de daarvoor in Titel 7 Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek en de in de statuten van gemelde rechtspersonen gegeven
voorschriften zijn nageleefd.
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