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AKTE VAN OPRICHTING EN FUSIE 
 
 
 
 
 
75763 
Annexen: @@ 
 
Heden, @@@ tweeduizend tweeëntwintig, verschenen voor mij, Mr Gregory Henri 
Deul, notaris gevestigd te Den Helder: 
I.  @@ 
 ten deze handelende als schriftelijk gevolmachtigde van: 
 1. de vereniging Helderse Ondernemersvereniging (HOV), gevestigd 

te Den Helder, feitelijk gevestigd 1784 WC Den Helder, Duinbrink 26 
(Postbus 325, 1780 AH Den Helder), ingeschreven in het register van 
de Kamer van Koophandel onder nummer 40636226; 

 2. de vereniging Haven- en Scheepvaartvereniging Den Helder, 
gevestigd te gemeente Den Helder, feitelijk gevestigd 1783 BZ Den 
Helder, Lichtbaaklaan 12 (Postbus 6015, 1780 KA Den Helder), 
ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder 
nummer 40636248; 

 3. de vereniging Detailhandelsfederatie Den Helder, gevestigd te Den 
Helder, feitelijk gevestigd 1788 SN Julianadorp, Doorzwin 5304 
(Postbus 551, 1780 AN Den Helder), ingeschreven in het register van 
de Kamer van Koophandel onder nummer 52613178; 
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 4. de vereniging Ondernemersvereniging Kooypunt, gevestigd te Den 
Helder, feitelijk gevestigd 1786 PN Den Helder, Verkeerstorenweg 3 
(Postbus 106, 1780 AC Den Helder), ingeschreven in het register van 
de Kamer van Koophandel onder nummer 37131132; 

 hierna ieder te noemen: de “Verdwijnende Rechtspersoon”; 
II. 1.  de heer Peter-Paul Solkesz; en 
 2.  de heer Arnold Verhoeks. 
INLEIDING 
De comparanten verklaarden dat de Verdwijnende Rechtspersoon voornemens 
zijn een fusie in de zin van Titel 7 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek tot 
stand te brengen als gevolg waarvan de Verdwijnende Rechtspersoon ophoudt 
te bestaan en de Verkrijgende Rechtspersoon onder algemene titel verkrijgt. 
De Verkrijgende Rechtspersoon met de naam Ondernemersvereniging Den 
Helder, (verkorte naam: “OVDH”) zal bij deze akte worden opgericht. 
OPRICHTING 
De comparanten onder II verklaarden - met ingang van de fusiedatum - een 
vereniging op te richten en daarvoor de navolgende statuten vast te stellen: 
 STATUTEN 
 Naam en zetel 
  Artikel 1 
 1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging Den 

Helder, afgekort “OVDH” hierna in de statuten aan te duiden als: de 
vereniging.  

 2. De vereniging is statutair gevestigd in Den Helder en 
  houdt kantoor op het adres 1784 WC Den Helder, Duinbrink 26, 

(Postbus 325, 1780 AH Den Helder). 
 Doel en Middelen 
 Artikel 2 
 De vereniging stelt zich tot doel: 
 a. het bevorderen van het ondernemersklimaat in Den Helder en haar 

regio; 
 b. de gemeenschappelijke, economische en sociale belangen van haar 

leden te behartigen alsook - indien gewenst waar mogelijk - de 
afzonderlijke belangen van haar leden; 

 c. het leveren van een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming en 
uitwerking van het gemeentelijk economisch beleid en daarnaast 
betrokken worden bij bovengemeentelijke aangelegenheden, die van 
invloed zijn op het ondernemersklimaat in Den Helder; 

 d. het vormen van een Midden en Klein Bedrijf netwerk voor een betere 
belangenbehartiging van de leden, 

 en voorts al hetgeen hier onmiddellijk of middellijk bevorderlijk kan zijn. 
 De vereniging heeft geen winstoogmerk. 
 Artikel 3 
 Zij tracht dit doel ten behoeve van de leden te bereiken door: 
 a. het actief deelnemen in Provinciale en meer regionale initiatieven 

waarbij de belangen van het verenigd bedrijfsleven in Den Helder 
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(on)middellijk aan de orde zijn en het gevraagd en ongevraagd geven 
van adviezen alsmede aandachtspunten; 

 b. de afstemming van gemeentelijk beleid, ook in regionaal belang; 
 c. één of meer afgevaardigde(n) periodiek contact te laten onderhouden 

met de overheid (zowel lokaal, regionaal, landelijk als op Europees 
niveau) of andere officiële en particuliere instellingen om aldus de 
gezamenlijke belangen van de leden te bespreken, presenteren en 
waar nodig: verdedigen, mede gezien het grote belang van het 
Midden en Klein Bedrijf voor de Helderse en regionale economie; 

 d. overleg en samenwerking met overheid en verwante organisaties in 
regionaal en Provinciaal verband; 

 e. het organiseren van vergaderingen en samenkomsten van de leden, 
welke kunnen leiden tot bepaling van gemeenschappelijke 
standpunten en tot uitgangspunt kunnen dienen voor de hiervoor 
gemelde activiteiten en waardoor de afgevaardigden zullen 
beschikken over een "achterban"; 

 f. het signaleren van voor de doelstelling van de vereniging relevante 
ontwikkelingen en het informeren van de leden hierover; 

 g. het voeren van bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke procedures, 
het indienen van bezwaar- en beroepsschriften daaronder begrepen, 
voorzover dit aan het doel van de vereniging dienstig is; 

 h. het entameren, initiëren en in stand houden van een Gemeente-
breed Ondernemersfonds, voor, door, en ten behoeve van de 
ondernemers in Den Helder, ook als deze geen lid zijn; 

 i. het betrokken worden bij de totstandkoming van nieuwe 
gemeentelijke heffingen en wijzigingen van het huidige beleid 
terzake; 

 j. het uitdragen van standpunten, overal waar het doel van de 
vereniging dat wenselijk maakt; 

 k. het aanwenden van alle wettige middelen die het doel bevorderen. 
 Artikel 4 
 Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december. 
 Leden en donateurs 
 Artikel 5 
 De vereniging bestaat uit: 
 1. gewone leden; 
 2. ereleden; 
 3. leden van verdienste. 
 Leden kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Het 

lidmaatschap van de vereniging is persoonlijk, niet overdraagbaar en niet 
voor vererving vatbaar. Voor het lidmaatschap van een afdeling is vereist 
dat men lid is van de vereniging. 

 Beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging betekent beëindiging 
van het lidmaatschap van de afdeling. 

 Artikel 6 
 1. Als gewoon lid van de vereniging kunnen worden toegelaten: 
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  meerderjarige natuurlijke personen alsmede rechtspersonen, die een 
onderneming, in welke vorm en op welk gebied ook, in de gemeente 
Den Helder uitoefenen. Onder rechtspersonen worden in deze 
statuten mede verstaan personenvennootschappen, met of zonder 
rechtspersoonlijkheid, welke voldoen aan de in de vorige zin gegeven 
omschrijving. In het geval een personenvennootschap zonder 
rechtspersoonlijkheid lid is, bepalen de vennoten van het lid wie van 
hen de statutaire rechten jegens de vereniging uitvoert. Indien 
hierover onvoldoende duidelijkheid bestaat beslist het dagelijks 
bestuur van de vereniging door aanwijzing.  

 2. Ereleden zijn alle natuurlijke personen die zich jegens de vereniging 
op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt en daartoe op 
voordracht van het hoofdbestuur door de algemene vergadering zijn 
benoemd.  

 3. Leden van verdienste zijn alle natuurlijke personen die zich jegens 
de vereniging verdienstelijk hebben gemaakt en daartoe op 
voordracht van het hoofdbestuur door de algemene ledenvergadering 
zijn benoemd. 

 Slechts gewone leden hebben stemrecht. 
 Lidmaatschap en afdelingen 
 Artikel 7 
 1. Het lidmaatschap van de vereniging kan worden verkregen door 

schriftelijke aanmelding bij het secretariaat van de vereniging. Het 
lidmaatschap wordt aangegaan voor ten minste een volledig 
verenigingsjaar en vervolgens stilzwijgend verlengd telkens voor een 
jaar tot wederopzegging. 

 2. Indien een gewoon lid niet (geheel) voldoet aan de vereisten voor het 
lidmaatschap van de vereniging kan het hoofdbestuur alsnog 
besluiten tot het verlenen van dispensatie. Deze dispensatie kan 
vervolgens door het hoofdbestuur ook beëindigd worden zonder 
opgave van reden. 

 3. Leden kunnen door het hoofdbestuur worden ingedeeld. Indien het lid 
door branchering, geografische vestiging en/of ondernemersbelang 
door het hoofdbestuur wordt ingedeeld, wordt het lid daardoor tevens 
lid van een afdeling van de vereniging. De vereniging kent daartoe bij 
oprichting de volgende afdelingen: 

  a. Haven en Scheepvaart; 
  b. Detailhandel; 
  c. Kooypunt.  
 4. Het lidmaatschap eindigt: 
  a. bij overlijden; 
  b. indien het lid een rechtspersoon is: in geval van fusie, 

(af)splitsing en omzetting van de rechtspersoon waarbij de 
rechtspersoon niet blijft bestaan, én de opvolger/verkrijger niet 
aanvaardbaar is als lid, of reeds lid is; 

  c. bij ontbinding van de rechtspersoon die lid is; 
  d. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden 
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wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het 
lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij/zij 
zijn/haar verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, 
alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd 
kan worden het lidmaatschap te laten voortduren of het lid 
handelt in strijd met de belangen en/of doelstellingen van de 
vereniging en/of de  
afdelingen, zulks ter beoordeling van het hoofdbestuur; 

  e. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer 
een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van 
de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze 
benadeelt; 

  f. door opzegging door het lid. 
 5.  Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging 

kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van het lopende 
verenigingsjaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van 
tenminste één maand voor het verstrijken van het verenigingsjaar. 
Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien 
van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan 
worden het lidmaatschap te laten voortduren. 

  Voorts kan het bestuur van een afdeling bij reglement afwijken van 
het vorenstaande en het lid meer opzeggingsmogelijkheden bieden 
mits tenminste de hiervoor genoemde termijn van opzegging in acht 
wordt genomen. 

 6.  Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het 
lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op 
de datum waartegen was opgezegd. 

 7. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een 
besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn 
verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten. 

 8. Opzegging namens de vereniging of ontzetting uit het lidmaatschap 
geschiedt door het hoofdbestuur. 

 9. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de 
vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd 
kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit 
tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een 
maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep 
open op de algemene ledenvergadering. 

  Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met 
opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn 
en hangende het beroep is het lid geschorst en heeft geen stemrecht. 
Het geschorste lid wordt wel uitgenodigd op de algemene 
ledenvergadering waarin zijn beroep behandeld zal worden. 

 10. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt,  
blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. 

 Hoofdbestuur en Dagelijks bestuur 
 Artikel 8 
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 1. Het hoofdbestuur bestaat uit een door het hoofdbestuur te bepalen 
aantal natuurlijke personen, afkomstig uit de leden, die worden 
gekozen door de algemene ledenvergadering. Uit zijn midden kiest 
het hoofdbestuur vier leden. Deze vier vormen tezamen het dagelijks 
bestuur. De leden van het dagelijks bestuur bestaan uit een 
voorzitter, secretaris, penningmeester, alsmede een 
afdelingscoördinator en worden in functie gekozen. 

  Indien een afdeling niet reeds vertegenwoordigd is in het 
hoofdbestuur doordat geen lid van de afdeling tevens lid is van het 
hoofdbestuur, heeft een afgevaardigde van het afdelingsbestuur 
steeds en onbeperkt vergaderrecht. Elke afdeling vaardigt daartoe in 
beginsel de voorzitter (of zijn plaatsvervanger) van het 
afdelingsbestuur af voor deelname aan de vergadering van het 
hoofdbestuur. Het hoofdbestuur kan steeds anders beslissen. 

 2. Het dagelijks bestuur is bevoegd in uitzonderlijke en/of spoedgevallen  
beslissingen te nemen en legt hiervan verantwoording af in de 
eerstvolgende bestuursvergadering. 

 3. De leden van het hoofdbestuur worden benoemd voor een periode 
van vier (4) jaar. Elk jaar treedt zo mogelijk een/derde van het aantal 
dagelijks bestuurders af, volgens een door het dagelijks bestuur vast 
te stellen rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond en 
onbeperkt herkiesbaar. 

  Indien een bestuurslid in de loop van het verenigingsjaar wenst af te 
treden, is hij verplicht zijn voornemen hiertoe tenminste vier weken 
van tevoren schriftelijk aan het hoofdbestuur mee te delen.  

 4.  De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de 
voorzitter, de secretaris en de penningmeester onderscheidenlijk door 
hun respectievelijke plaatsvervangers uit het hoofdbestuur, doch 
tenminste door twee gezamenlijk handelende hoofdbestuursleden, 
met in achtneming van het bepaalde in het volgende lid. 

  Beschikken over de geldmiddelen van de vereniging kan slechts door 
twee gezamenlijk handelende bestuursleden, waarvan steeds één de 
penningmeester is. 

 5. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) 
de overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast. 

  Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het 
bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een 
algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open 
plaats of de open plaatsen aan de orde komt. Ingeval van 
ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder 
wordt de vereniging tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe 
door het bestuur steeds moet zijn aangewezen. De in de vorige zin 
bedoelde persoon neemt zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen 
teneinde een definitieve voorziening te doen treffen. 

 6.   Het hoofdbestuur is belast met de algemene leiding van de 
vereniging en de zorg van de uitvoering van de besluiten van de 
algemene ledenvergadering. Het hoofdbestuur is voor het gevoerde 
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beleid verantwoording schuldig aan de algemene ledenvergadering, 
brengt zijn jaarverslag uit en legt rekening en verantwoording af over 
zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd beleid, onder overlegging van 
de nodige bescheiden. Het hoofdbestuur is, mits met voorafgaande 
goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd tot het 
aangaan van de volgende rechtshandelingen: 

  a.  het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;  
  b. het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als 

borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een 
derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld 
verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en 
tegen derden beroep worden gedaan; 

  c. zelfstandig de vereniging te vertegenwoordigen en daden van 
beheer en beschikking te verrichten, met dien verstande, dat 
rechtshandelingen welke een totaal risico waarvan het bedrag 
door de algemene ledenvergadering is vastgesteld, te boven 
gaat, de voorafgaande goedkeuring van de algemene 
ledenvergadering vereisen. 

  Rechtshandelingen van de vereniging jegens een bestuurder of 
jegens een persoon met wie een bestuurder in een 
goederengemeenschap krachtens huwelijk of geregistreerd 
partnerschap verbonden is, waarbij de vereniging wordt 
vertegenwoordigd door deze bestuurder, worden op schrift 
vastgelegd. 

 7. De penningmeester kan slechts aftreden na verleende decharge door 
de algemene ledenvergadering. 

 Aansprakelijkheid 
 Artikel 9 
 1. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuursleden zich naar het 

belang van de vereniging en de daarmee verbonden organisatie. Noch 
leden van het hoofdbestuur van de vereniging, noch de leden van de 
besturen van de in artikel 10 genoemde afdelingen kunnen door de 
vereniging op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor welke 
schade dan ook toegebracht, tenzij kennelijk de belangen van de 
vereniging objectief onvoldoende zijn waargenomen. 

 2. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en 
besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk 
belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vereniging en 
de met haar verbonden organisatie. Wanneer hierdoor geen 
bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen 
door de algemene vergadering. 

 3. Het hoofdbestuur en elk afdelingsbestuur is bevoegd onder zijn 
verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taken te doen 
uitvoeren door commissies, werkgroepen, expertgroepen en andere 
mandaathouders, die door het bestuur zijn benoemd. 

 Afdelingen 
 Artikel 10 



 8 

 1. Het hoofdbestuur kan naast de bij de oprichting van de vereniging 
bestaande afdelingen ook andere afdelingen instellen. De indeling 
van haar leden bij de in artikel 7 genoemde afdelingen geschiedt door 
en onder verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur. Een afdeling 
kan niet worden opgeheven zonder goedkeuring van de 
ledenvergadering van de betreffende afdeling.  

 2. Ter regeling van het goed functioneren van de afdelingen wordt uit en 
door de leden van deze afdelingen een bestuur gekozen van ten 
minste drie (3) natuurlijke personen, afkomstig uit de leden van de 
afdeling. Bij staken van stemmen bij het nemen van een besluit door 
het afdelingsbestuur beslist het hoofdbestuur. De bepalingen in artikel 
8 leden 3 tot en met 5, artikel 9 lid 2 en lid 3, alsmede artikel 11 zijn 
van overeenkomstige toepassing.  

  De leden van het afdelingsbestuur bestaan uit een voorzitter, 
secretaris en penningmeester en worden in functie gekozen. De 
overige functies worden door het afdelingsbestuur aangewezen. 

 3. Het bestuur van de afdeling regelt zelfstandig de interne en externe 
zaken van de afdeling. Ten minste eenmaal per jaar wordt een 
ledenvergadering van de afdeling gehouden. Het bestuur van de 
afdeling is verantwoording verschuldigd aan het hoofdbestuur. 

 4. Leden van de afdelingen hebben een stem over zaken en personen 
in de afdelingsvergaderingen van de afdeling waarvan zij lid zijn. Voor 
activiteiten of projecten georganiseerd door of onder 
verantwoordelijkheid van de afdeling kan steeds een ledenbijdrage 
worden gevraagd. 

 5. Leden van het hoofdbestuur hebben steeds toegang tot elke 
vergadering van de afdeling en hebben daarin een adviserende stem. 

 Einde bestuurslidmaatschap 
 Artikel 11 
 Een bestuurder defungeert: 
 a. door zijn overlijden; 
 b. door zijn aftreden; 
 c. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; 
 d. door het ontslag gegeven door de gezamenlijke andere 

bestuursleden; 
 e. door zijn ontslag door de rechtbank; 
 f. bij het einde van zijn (indirect) lidmaatschap van de vereniging. 
 Vergaderingen 
 Artikel 12 
 1. Binnen zes (6) maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt de 

jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. Het hoofdbestuur 
kan deze termijn éénmalig verlengen met maximaal vijf (5) maanden.  

  De agenda voor deze vergadering bevat tenminste de volgende 
punten ter behandeling: 

  1. verslagen en rekeningen/verantwoordingen over het afgelopen 
verenigingsjaar; 

  2. begroting voor het nieuwe verenigingsjaar; 
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  3. bestuursverkiezing(en); 
  4. decharge penningmeester en bestuur; 
  5. benoeming kascontrolecommissie; en  
  6. vaststellen contributie en ledenbijdragen, alsmede de bijdragen 

van de afdelingen aan de vereniging. 
 2. Het hoofdbestuur heeft te allen tijde het recht een ledenvergadering 

te beleggen. De oproepen voor de algemene ledenvergadering 
dienen tijdig te worden verzonden en dienen de te behandelen 
agendapunten te bevatten. Het hoofdbestuur is verplicht een 
buitengewone ledenvergadering binnen vier weken bijeen te roepen, 
indien ten minste één afdeling de wens daartoe bij gemotiveerd 
schrijven aan het hoofdbestuur kenbaar heeft gemaakt, bij gebreke 
waarvan de verzoekers het recht hebben zelf tot het beleggen van de 
verzochte vergadering over te gaan. 

 3. Elke (andere) ledenvergadering of afdelingsvergadering wordt 
bijeengeroepen door het betreffende bestuur op een termijn van 
tenminste veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt door het doen 
opnemen van een schriftelijke mededeling in de publicaties van de 
vereniging en op de website. 

 Inkomsten 
 Artikel 13 
 De  inkomsten van de vereniging bestaan uit: 
 1. contributies en andere ledenbijdragen, alsmede de bijdragen van de 

afdelingen aan de vereniging gevormd uit de contributies en 
eventuele andere bijdragen en/of entreegelden bij aanvang van het 
lidmaatschap; 

 2. verkrijgingen krachtens erfrecht, die overigens slechts beneficiair 
namens de vereniging kunnen worden aanvaard; en 

 3. andere legale baten. 
 Kascontrolecommissie 
 Artikel 14 
 Elke afdeling kent een kascontrolecommissie die bestaat uit ten minste 

twee natuurlijke personen, afkomstig uit de leden van de afdeling en 
benoemd door de ledenvergadering van de afdeling. (Hoofd)bestuursleden 
kunnen geen zitting nemen in de kascontrolecommissie. 

 Voorts kent de vereniging een kascontrolecommissie die bestaat uit ten 
 minste twee natuurlijke personen, afkomstig uit de leden van de vereniging 
 en benoemd door de algemene ledenvergadering.  
 Hoofdbestuursleden kunnen geen zitting nemen in deze 
 kascontrolecommissie. 
 Besluitvorming 
 Artikel 15 
 1. Alle (niet-geschorste) leden hebben toegang tot de algemene 

ledenvergadering casu quo de afdelingsvergadering van de afdeling 
waarvan zij lid zijn. Ieder lid kan één stem uitbrengen. Indien 
meerdere vertegenwoordigers van een lid ter vergadering aanwezig 
zijn dienen zij voorafgaande aan een stemronde aan het 
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hoofdbestuur duidelijk kenbaar te maken wie van hen de stem 
rechtsgeldig zal uitbrengen. 

 2. Het ter algemene ledenvergadering casu quo afdelingsvergadering 
uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een 
besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van 
een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet 
schriftelijk vastgelegd voorstel. 

 3. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het 
voorgaande lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan 
vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de 
vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of 
schriftelijk geschiedde, tenminste tien procent (10 %) van het aantal 
stemgerechtigde aanwezigen dit verlangt. Door deze nieuwe 
stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke 
stemming. 

 4. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle 
besluiten van de algemene ledenvergadering casu quo 
afdelingsvergadering genomen met volstrekte meerderheid van de 
uitgebrachte stemmen. 

 5. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 
 6. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte 

meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming tussen de 
voorgedragen kandidaten plaats. Heeft alsdan wederom niemand de 
volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, 
totdat hetzij één de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij 
tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij 
gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede 
stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de 
voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de 
persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal 
stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het 
geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan 
wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe 
stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval 
bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist 
het lot wie van beiden is gekozen. 

 7. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing 
van personen, dan is het verworpen. 

 8. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling. Stemming over 
personen geschiedt schriftelijk bij ongetekende gesloten briefjes, 
tenzij de vergadering anders beslist. Besluitvorming bij acclamatie is 
mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt. 

 9. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. 
 10. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een 

vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het hoofdbestuur 
casu quo afdelingsbestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit 
van de algemene ledenvergadering casu quo de 
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afdelingsvergadering. 
 11. Zolang in een algemene ledenvergadering casu quo een 

afdelingsvergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, 
kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene 
stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen dus mede 
een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding  ook al heeft geen 
oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze 
geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden 
van vergaderingen of een daarmede verband houdende formaliteit 
niet in acht genomen. 

 Reglementen 
 Artikel 16 
 1. Reglementen worden vastgesteld door de algemene 

ledenvergadering en mogen geen bepalingen bevatten welke in strijd 
zijn met deze statuten. 

 2. Elk orgaan van de vereniging kan een reglement vaststellen waarbij 
het zijn eigen werkwijze nader regelt. Een dergelijk reglement behoeft 
de goedkeuring van de algemene ledenvergadering. Elk reglement 
mag geen bepalingen bevatten welke in strijd zijn met deze statuten. 

 Wijziging van de statuten 
 Artikel 17 
 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden 

gebracht dan door een besluit van een algemene ledenvergadering, 
waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van 
de statuten zal worden voorgesteld. 

 2. Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter 
behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, 
moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van 
dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is 
opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter 
inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt 
gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan 
alle leden kenbaar gemaakt. 

 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de 
uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste 
twee/derde van de leden tegenwoordig is. Is niet twee/derde van de 
leden tegenwoordig, dan wordt binnen veertien dagen, doch niet 
eerder dan vijf dagen, na de datum van de eerste vergadering een 
tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het 
voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, 
ongeacht het aantal tegenwoordige leden, kan worden besloten, mits 
met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte 
stemmen. 

 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een 
notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is 
ieder hoofdbestuurslid bevoegd. 

 Ontbinding en liquidatie 
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 Artikel 18 
 De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene 
 ledenvergadering. 
 Gedurende de liquidatie blijven de statuten en de reglementen van de 

vereniging van kracht. De algemene ledenvergadering wijst een 
liquidatiecommissie aan en bepaalt de bestemming van het liquidatiesaldo. 

 Datacommunicatie 
 Artikel 19 
 1. Indien aan de secretaris een elektronisch adres van een lid of een 

bestuurder wordt opgegeven, houdt deze opgave tevens de 
instemming in om alle kennisgevingen en mededelingen alsmede 
oproepingen voor een vergadering langs elektronische weg te krijgen 
toegezonden. Een bericht dat langs elektronische weg toegezonden 
wordt dient leesbaar en reproduceerbaar te zijn en te worden 
verzonden aan het adres dat aan de secretaris voor dit doel is 
opgegeven. Met een zodanig bericht is aan de eisen van 
schriftelijkheid in de zin van deze statuten voldaan, tenzij in de 
statuten een zwaarder vereiste geldt. 

 2. Het bestuur kan bepalen dat ieder (bestuurs)lid bevoegd is om, in 

persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een 

elektronisch communicatiemiddel aan de vergadering deel te nemen, 

daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. 

 3. Voor de toepassing van lid 2 is vereist dat het (bestuurs)lid via een 

elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, 

rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter 

vergadering en het stemrecht kan uitoefenen en zonodig kan 

deelnemen aan de beraadslagingen. 

 4. Stemmen die voorafgaand aan een vergadering via een elektronisch 

communicatiemiddel worden uitgebracht, worden gelijk gesteld met 

stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht, mits 

deze stemmen niet eerder dan dertig (30) dagen voorafgaand aan de 

vergadering zijn uitgebracht. 
 5. Bestuursvergaderingen kunnen worden gehouden door middel van 

telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander 
communicatiemiddel, mits elke deelnemende bestuurder door alle 
anderen gelijktijdig kan worden gehoord en mits dergelijke 
vergaderingen worden voorgezeten vanuit Nederland. Het Bestuur 
kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits dit schriftelijk 
geschiedt, alle bestuurders in het te nemen besluit gekend zijn en 
geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. 

 Slotbepaling 
 Artikel 20 
 In alle voorkomende gevallen waarin deze statuten of een vigerend 
 reglement niet voorzien beslist het hoofdbestuur met toestemming van de 
 algemene ledenvergadering. 
 BENOEMING HOOFDBESTUUR EN DAGELIJKS BESTUUR 
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 De comparanten onder II verklaarden voorts dat, in afwijking van het in 
artikel 8 bepaalde, worden benoemd: 

 A. tot leden van het hoofdbestuur: 
-   de heer P.P. Solkesz, geboren op 25-10-1966; 
-   de heer C.J.M. Tuin, geboren op 09-11-1967; 
-   de heer A. Verhoeks, geboren op 12-07-1974;  
-   de heer R.P. Waltmann, geboren op 22-03-1969; 
-   de heer J.J.M. de Waal, geboren op 27-03-1947; 
-   mevrouw H.J. van den Hoff-Nelis, geboren op 23-02-1967; 
-   de heer M.J.G. Bakker, geboren op 23-01-1973; 
-   de heer T.C. Leek, geboren op 29-05-1969; 
-   mevrouw E.D. van der Wilt-Wilms, geboren op 16-08-1972; 
-   de heer R. de Visser, geboren op 27-06-1965; 
-   de heer F.O. Laks, geboren op 22-04-1945;   
-   de heer M. Krediet, geboren op 16-12-1978; 

  -   mevrouw M. Coevert, geboren op 28-05-1966; 
  -   de heer M.J.P. Kivits, geboren op 01-08-1973; 
  -  de heer J.M. Kat, geboren op 03-05-1971; 
  -  de heer R.D. Ippen, geboren op 22-03-1968 
 B.  tot leden van het dagelijks bestuur: 
   -   de heer P.P. Solkesz, voornoemd, in functie van 
    Voorzitter; 
   - @@@    , voornoemd in functie van  
    Secretaris;  
   - de heer A. Verhoeks, voornoemd, in functie van 
    Penningmeester; 
  -  @@@                        , voornoemd; in functie van 
     Afdelingscoördinator. 
FUSIE 
De comparant sub I, handelend als gemeld, en de comparanten sub II, 
handelende als gezamenlijke bevoegde bestuursleden van de bij deze akte 
opgerichte Ondernemersvereniging Den Helder, gevestigd te Den Helder, 
kantoorhoudende 1784 WC Den Helder, Duinbrink 26, Postbus 325, 1780 AH 
Den Helder, hierna ook te noemen: de “Verkrijgende Rechtspersoon”; 
verklaarden voorts bij deze akte een fusie in de zin van Titel 7 van Boek 2 van 
het Burgerlijk Wetboek tot stand te brengen tussen de bij deze akte opgerichte 
Verkrijgende Rechtspersoon en de Verdwijnende Rechtspersoon als gevolg 
waarvan de Verdwijnende Rechtspersoon ophoudt te bestaan en de Verkrijgende 
Rechtspersoon het vermogen van de Verdwijnende Rechtspersoon onder 
algemene titel verkrijgt. 
De comparanten, handelend als gemeld, hebben daartoe het volgende verklaard: 
Hoofdstuk I. Vereisten.  
Aan de volgende vereisten voor het aangaan van deze fusie is voldaan:  
- Geen van de fuserende rechtspersonen is ontbonden. 
- Geen van de fuserende rechtspersonen verkeert in staat van faillissement 

of surséance van betaling.  
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- De jaarrekeningen en jaarverslagen van de fuserende rechtspersonen 
behoeven niet ter openbare inzage te liggen. 

Hoofdstuk II. Voorbereiding. 
Ter voorbereiding van de fusie is het navolgende verricht: 
1. Door de besturen van de fuserende rechtspersonen is een voorstel tot fusie 

als bedoeld in artikel 309 en volgende, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek 
opgesteld en welk voorstel in origineel aan deze akte is gehecht. 

 Het voorstel tot fusie is ondertekend door alle bestuurders van de 
fuserende rechtspersonen. 

2. De besturen van de fuserende rechtspersonen hebben een schriftelijke 
toelichting als bedoeld in art. 313, lid 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek 
opgesteld, welke toelichting in origineel aan deze akte is gehecht. 

3. Op @@@ hebben de besturen van de Verdwijnende Rechtspersoon de 
stukken als bedoeld in art. 314, lid 1, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ten 
kantore van het Handelsregister neergelegd. Tevens hebben de besturen 
van de Verdwijnende Rechtspersonen de stukken als bedoeld in art. 314, 
lid 2, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ten kantore van deze 
rechtspersonen ter inzage gelegd voor de personen genoemd in art. 314, 
lid 2, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en wel gedurende de aldaar 
voorgeschreven termijn. 

4. Op @@@ heeft de Verdwijnende Rechtspersoon overeenkomstig art. 314, 
lid 3, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek aangekondigd dat het in lid 3 
bedoelde heeft plaatsgehad. 

5. Op @@@ heeft de Kamer van Koophandel schriftelijk bericht dat het 
voorstel tot fusie en de overige door de wet voorgeschreven stukken sinds 
@@@ bij het handelsregister ter inzage hebben gelegen. Vorenbedoeld 
bericht is aan deze akte gehecht. 

6. De griffier van de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar, heeft op 
@@@ een verklaring afgegeven, waaruit blijkt dat geen schuldeiser in 
verzet is gekomen tegen het fusievoorstel. Vorenbedoelde verklaring is aan 
deze akte gehecht.  

7. De besturen van de Verdwijnende rechtspersoon hebben op @@ verklaard 
dat zich na de ondertekening van het voorstel tot fusie geen belangrijke 
wijzigingen in de omstandigheden hebben voorgedaan die de 
mededelingen in het voorstel tot fusie of de in de toelichting hebben 
beïnvloed. 

8. De ledenvergaderingen hebben op @@@ tweeduizend tweeëntwintig 
overeenkomstig het voorstel tot fusie en overeenkomstig hun statuten 
besloten. Van één en ander blijkt uit de notulen van die vergaderingen. 

Hoofdstuk III. Totstandkoming van de fusie. 
Alle handelingen, die de wet en de statuten van de fuserende rechtspersonen 
voor totstandkoming van de fusie vereisen, zijn verricht. Derhalve is de fusie tot 
stand gekomen. Zij wordt van kracht met ingang van de dag na die waarop deze 
akte is verleden, derhalve op @@@ tweeduizend tweeëntwintig, hierna te 
noemen; “de fusiedatum”. 
Hoofdstuk IV. Oprichting. 
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De Verkrijgende Rechtspersoon is ingevolge het bepaalde in artikel 309, boek 2 
van het Burgerlijk Wetboek opgericht bij deze fusie. De statuten luiden als 
voormeld. 
Hoofdstuk V. Rechtsgevolgen van de fusie. 
Omtrent de rechtsgevolgen van de fusie stellen partijen het volgende vast: 
1. De Verdwijnende Rechtspersoon houdt als gevolg van de fusie op te 

bestaan met ingang van de fusiedatum. 
2. De Verkrijgende Rechtspersoon verkrijgt met ingang van de fusiedatum het 

vermogen van de Verdwijnende Rechtspersoon onder algemene titel. 
3. De leden van de Verdwijnende Rechtspersoon worden lid van de 

Verkrijgende Rechtspersoon met ingang van de fusiedatum. 
4. Met ingang van een januari tweeduizend tweeëntwintig (01-01-2022) zal 

de Verkrijgende Rechtspersoon de financiële gegevens van de 
Verdwijnende Rechtspersoon in haar eigen jaarrekening verantwoorden. 
Dientengevolge is het laatste boekjaar van de Verdwijnende 
Rechtspersoon geëindigd op eenendertig december tweeduizend 
eenentwintig (31-12-2021). 

Hoofdstuk VI. Opsomming bijlagen. 
- een exemplaar van het voorstel tot fusie als bedoeld in Hoofdstuk II lid 1; 
- een exemplaar van de toelichting als bedoeld in Hoofdstuk II lid 2;  
- een kopie van de aankondiging in het landelijk verspreide dagblad: 

TROUW als bedoeld in hoofdstuk II lid 4; 
- een verklaring van de Kamer van Koophandel, gedateerd @@@, als 

bedoeld in Hoofdstuk II lid 5;  
- de verklaring van de griffier van de rechtbank te Alkmaar gedateerd @@@, 

als bedoeld in hoofdstuk II lid 6. 
- notulen van de fusiebesluiten van de ledenvergaderingen. 
Volmacht(en). 
Van de volmacht(en) aan de verschenen personen blijkt uit @@@één (1) 
onderhandse akte van volmacht, welke aan deze minuut is gehecht. 
Van de volmacht is mij, notaris, genoegzaam gebleken.  
De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte 
betrokken comparanten, is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor gemelde 
en daartoe bestemde document vastgesteld. 
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Den Helder, op de datum in het hoofd van 
deze akte gemeld. 
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten, hebben deze 
verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige 
voorlezing daarvan geen prijs te stellen. 
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, 
ondertekend om    @@@         uur      @@@ minuten. 
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Ondergetekende, Mr G.H. Deul, notaris, redacteur dezer akte, verklaart dat hem 
is gebleken dat de vormvoorschriften voor alle besluiten die het Burgerlijk 
Wetboek, boek 2 titel 7, en de statuten voor het tot stand komen van de fusie 
vereisen in acht zijn genomen en dat voor het overige de fusie in het Burgerlijk 
Wetboek, boek 2 titel 7, en de statuten gegeven voorschriften zijn nageleefd. 


