VBC Notarissen
Postbus 49
3800 AA Amersfoort
TOELICHTING OP HET FUSIEVOORSTEL
KNGF — RGF GROOT GELRE
De ondergetekenden:
1.

a. Guus ter Horst, geboren te Deventer op 22 maart 1952;
b. Arjen van Zon, geboren te 's-Gravenhage op 28 december 1968;
c. Brechtus Ude Jacobus Engelsma, geboren te Menaldumadeel op 17 juli 1964;
d. Catharina Lamberdina Josephina Bouten, geboren te Eindhoven op 14 maart 1954;
e. Hendrik Marinus Jansen, geboren te Zutphen op 23 juni 1956,
te dezen handelend als enig bestuurders van:
de te Amersfoort gevestigde vereniging: Koninklijk Nederlands Genootschap voor
Fysiotherapie, kantoorhoudende te 3817 BA Amersfoort, Stadsring 159 B,
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40506528,
hierna ook te noemen: KNGF;

2.

a. Ellen Marijke Toet, geboren te 's-Gravenhage op 20 september 1962;
b. Jurgen Wilhelmus Hendrik Meijer, geboren te Mijdrecht op 18 december 1974;
c. Yvonne Maria Bruins, geboren te Amsterdam op 2 maart 1955,
te dezen handelend als enig bestuurders van:
de te Arnhem gevestigde vereniging: Regionaal Genootschap Fysiotherapie Groot
Gelre, kantoorhoudende te 3817 BA Amersfoort, Stadsring 159 B, ingeschreven in het
handelsregister onder nummer 09100943,
hierna ook te noemen: RGF Groot Gelre,

verklaren:
1. KNGF enerzijds en RGF Groot Gelre anderzijds, hebben het voornemen te fuseren in de
zin van titel 7 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, waarbij het KNGF het gehele
vermogen van RGF Groot Gelre onder algemene titel verkrijgt en waardoor RGF Groot
Gelre ophoudt te bestaan.
2. Voor het KNGF en RGF Groot Gelre gelden de volgende redenen voor de fusie:
De RGF Groot Gelre is lid van het KNGF en behartigt de belangen van haar leden in het
KNGF. Deze getrapte structuur brengt administratieve lasten voor zowel RGF Groot
Gelre als het KNGF met zich mee. Door de fusie zullen de leden, die nu lid zijn van
zowel RGF Groot Gelre als het KNGF, hun rechten binnen het KNGF rechtstreeks
kunnen uitoefenen doordat de getrapte structuur verdwijnt, er minder administratieve
lasten zijn en er meer focus en slagkracht is. Dit zal leiden tot één (1) sterke, eenduidige
en slagvaardige beroepsvereniging, zijnde het KNGF.
3. De fusie heeft voor wat betreft de werkzaamheden van RGF Groot Gelre tot gevolg:
dat zij met ingang van de dag volgend op de fusie ophoudt activiteiten te ondernemen
en dat deze activiteiten worden voortgezet door het KNGF.
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4. Vanuit juridisch oogpunt heeft de fusie tot gevolg:
dat RGF Groot Gelre ophoudt te bestaan en haar vermogen onder algemene titel wordt
verkregen door het KNGF.
5. Vanuit economisch oogpunt heeft de fusie tot gevolg:
dat de fusie voordelen oplevert in de vorm van een betere bestuurbaarheid en een
doorzichtiger organisatiestructuur.
Daarnaast vindt de fusie plaats onder de verplichting voor het KNGF om het vermogen
dat zij door de fusie onder algemene titel verkrijgt van RGF Groot Gelre apart te
administreren als een in te stellen fonds op naam, onder de naam: Fonds Groot Gelre,
hierna te noemen: het Fonds. De doelstelling van het Fonds luidt als volgt:
het in de regio Groot Gelre bevorderen van de fysiotherapie als professie, zowel
inhoudelijk als sociaal-maatschappelijk.
Het toezicht op het Fonds wordt uitgeoefend door een in te stellen kascommissie,
bestaande uit drie personen en waarvan de eerste leden worden benoemd bij de akte
van fusie. De leden van de kascommissie worden benoemd uit de (voormalige) leden
van de RGF Groot Gelre. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in de
kascommissie, 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 nieuwe kascommissieleden te benoemen.
De kascommissie brengt, zolang het Fonds bestaat, jaarlijks aan de algemene
ledenvergadering van het KNGF verslag uit over haar bevindingen, waaronder begrepen
haar bevindingen of de uitkeringen uit het Fonds conform de doelstelling zijn
aangewend.
6. Vanuit sociaal oogpunt heeft de fusie:
geen gevolgen, aangezien bij Regio Groot Gelre geen werknemers in dienst zijn.
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