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VOORSTEL TOT FUSIE 
75763 

 
De besturen 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; 

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”; 
 
in aanmerking nemende dat geen van de te fuseren rechtspersonen ontbonden 
is, staat van faillissement of surséance van betaling heeft aangevraagd; 
 
stellen voor 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 de 
juridische fusie worden opgericht en zich vestigen in de gemeente Den Helder. 
Ondernemersvereniging Den Helder, hierna te noemen: de “Verkrijgende 
Rechtspersoon”. 
 
De ingevolge art. 312, lid 2, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek te vermelden 
gegevens zijn de volgende: 
 
a. Rechtsvorm, naam en zetel van de fuserende rechtspersonen 
 1. De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Helderse 

Ondernemersvereniging (HOV), gevestigd te Den Helder; 
 2. De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: 

Ondernemersvereniging Kooypunt, gevestigd te Den Helder; 
 3. De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Haven- en 

Scheepvaartvereniging Den Helder, gevestigd te Den Helder;        
         4. De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: 

Detailhandelsfederatie Den Helder, gevestigd te Den Helder; 
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 4. De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: 
Ondernemersvereniging Kooypunt, gevestigd te Den Helder; 

 5. De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: 
Ondernemersvereniging Den Helder, gevestigd te Den Helder. 

 
b. Statuten Verkrijgende Rechtspersoon 
 - de statuten van de Verkrijgende Rechtspersoon zullen bij 

gelegenheid van de fusie en haar oprichting luiden conform de aan dit 
voorstel als Bijlage gehechte conceptakte van oprichting; 

 - voor de volledigheid is de doorlopende tekst van de statuten van elk 
van de Verdwijnende Rechtspersonen eveneens als Bijlage aan dit 
fusievoorstel gehecht; 

 - zowel de concept statuten van de Verkrijgende Rechtspersoon zoals 
gehecht als Bijlage aan dit fusievoorstel als de overige Bijlagen 
maken een integrerend onderdeel uit van dit fusievoorstel: 

 
c. Rechten en vergoedingen, ingevolge art. 320, Boek 2 Burgerlijk Wetboek 

ten laste van de Verkrijgende Rechtspersoon toe te kennen 
 Aangezien er geen personen zijn die bijzondere rechten hebben jegens de 

Verdwijnende Rechtspersoon, worden geen bijzondere rechten of 
vergoedingen toegekend. 

 
d. Voordelen, welke in verband met de fusie aan bestuurders of 

commissarissen/leden Raad van Toezicht van de fuserende 
rechtspersonen of aan anderen worden toegekend 
Geen. 

 
e.  Voornemens over de samenstelling na de fusie van het bestuur van de 

Verkrijgende Rechtspersoon 
 Het bestuur van de Verkrijgende Rechtspersoon zal bestaan uit de 

volgende personen: 
-   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. 
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 Er is geen raad van toezicht of enig ander toezichthoudend orgaan. 
 
f.  Tijdstip met ingang waarvan de financiële gegevens van de Verdwijnende 

Rechtspersoon zullen worden verantwoord in de jaarstukken van de 
Verkrijgende Rechtspersoon 
d.d. een januari tweeduizend tweeëntwintig (01-01-2022). 

 
g.  Voorgenomen maatregelen in verband met de overgang van het 

lidmaatschap van de Verdwijnende Rechtspersoon 
 Geen/niet van toepassing 
 De leden van de Verdwijnende Rechtspersoon worden van rechtswege lid 

van de Verkrijgende Rechtspersoon.  
 
h.  Voornemens omtrent voortzetting of beëindiging van activiteiten 
 De activiteiten van de Verdwijnende Rechtspersoon worden geheel 

voortgezet door de Verkrijgende Rechtspersoon. 
 
i. Invloed van de fusie op de grootte van de goodwill en de uitkeerbare 

reserves in de balans van de Verkrijgende Rechtspersoon 
 Niet van toepassing. 
 
j.  Goedkeuring van het voorstel tot fusie 
 Volgens de statuten van de Verdwijnende Rechtspersoon behoeft dit 

voorstel niet van goedkeuring te worden voorzien. 
 
 
Getekend te Den Helder. 
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Handtekeningenlijst 
 
Namens Helderse Ondernemersvereniging (HOV) 
1. P.P. Solkesz: 
 
2. C.J.M. Tuin: 
 
3. A. Verhoeks: 
 
4. R.P. Waltmann: 
 
5. G. Nieuwenhuizen: 
 
6. J.T. Vermeulen: 
 
Namens Ondernemersvereniging Kooypunt  
7.  J.J.M. de Waal: 
 
8.   H.J. van den Hoff-Nelis: 
 
9. M.J.G. Bakker: 
 
10.  T.C. Leek: 
 
11.  E.D. van der Wilt-Wilms: 
 
12. R. de Visser: 
 
Namens Haven- en Scheepvaartvereniging Den Helder 
13. F.O. Laks: 
 
14. M. Krediet: 
 
15.  E.D. van der Wilt-Wilms: 
 
16. M. Coevert: 
 
17. M.J.P. Kivits: 
 
Namens Detailhandelsfederatie Den Helder 
18. S. van Amesfoort: 
 
19. J.M. Kat: 
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20. R.D. Ippen: 


