
Voorstel tot fusie 

 

De besturen van: 

 

1. de coöperatieve vereniging Coöperatie Energie Samen U.A., opgericht op elf mei 

tweeduizend achttien, statutair gevestigd te gemeente Utrecht, feitelijk gevestigd te 

Utrecht, Europalaan 40 (postcode 3526 KS), ingeschreven op twaalf mei tweeduizend 

achttien in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71629661, 

als zodanig handelend namens de coöperatieve vereniging op grond van het bepaalde van 

de statuten, hierna te noemen: de verkrijgende verenging; 

 

2. de coöperatieve vereniging Hoom U.A., opgericht op vijf december tweeduizend zestien, 

gevestigd te De Bilt, feitelijk gevestigd te Utrecht, Van Deventerlaan 30 (postcode 3528 

AE), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 

67416985 en als zodanig bevoegd de vereniging rechtsgeldig te vertegenwoordigen op 

grond van het bepaalde van de statuten, hierna te noemen: de verdwijnende vereniging;  

 

 

doen het voorstel een fusie in de zin van Titel 7 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek tot 

stand te brengen. 

 

Definities.  

 

In dit fusievoorstel wordt verstaan onder: 

 

- Fuserende Verenigingen: 

   de Verkrijgende Vereniging en de Verdwijnende Vereniging tezamen; 

- Fusie: een fusie in de zin van Titel 7 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; 

- Verdwijnende Vereniging: 

   Coöperatie HOOM (HOOM), voornoemd; 

- Verkrijgende Vereniging: 

   Coöperatie Energie Samen U.A, voornoemd. 

 

Bij de Fusie houdt de Verdwijnende Vereniging op te bestaan en verkrijgt de Verkrijgende 

Vereniging het gehele vermogen van de Verdwijnende Vereniging onder algemene titel. 

 

De ingevolge artikel 2:312 lid 2 Burgerlijk Wetboek te vermelden gegevens zijn de volgende: 

 

a. Rechtsvorm, naam en zetel van de Fuserende Vereniging. 

 

 Partijen bij de Fusie: 

 - de Verdwijnende Vereniging; en 

 - de Verkrijgende Vereniging. 

 

b. Statuten van de Verkrijgende Vereniging. 

 

 De huidige statuten van de Verkrijgende Vereniging zijn vastgesteld bij akte van oprichting 

verleden voor Meester Jeroen Meegdes,  notaris met plaats van vestiging de gemeente  

Schagen, op elf mei tweeduizend achttien.  



 Een kopie van de akte van oprichting is als Bijlage 1 aan dit voorstel gehecht. 

  

  

c. Rechten en vergoedingen, ingevolge artikel 2:320  Burgerlijk Wetboek ten laste van 

de Verkrijgende Vereniging toe te kennen. 

 

 Aangezien er geen personen zijn die bijzondere rechten hebben jegens de Verdwijnende 

Vereniging,  zoals rechten op uitkering van winst, worden geen bijzondere rechten of 

vergoedingen toegekend.  

  

  

d. Voordelen, die in verband met de Fusie aan bestuurders of commissarissen van de 

Fuserende Verenigingen of aan anderen worden toegekend. 

 

 Geen. 

 

e. Voornemens over de samenstelling na de Fusie van het bestuur van de Verkrijgende 

Vereniging. 

 

 1. De huidige samenstelling van het bestuur van de Verdwijnende Vereniging is als volgt: 

  Bestuur: 

- Boddeke, Michael, geboren 22-05-1959 te Uithoorn 

- Schelleman, Ferdinand Joseph Maria, geboren 21-03-1951 te Nijmegen 

- van Tongeren, Stefan Jan, geboren 21-09-1969 te Nijmegen 

- Sweep, Monica Maria, geboren 06-02-1959 te Engelen 

- Raap, Evelien Johanna, geboren 09-11-1969 te Sneek 

  

 4. De huidige samenstelling van het bestuur van de Verkrijgende Vereniging is als volgt: 

  Bestuur: 

- Jurjus, Andereas Bernardus, geboren 06-03-1961 te …………….Arnhem 

- Schelleman, Ferdinand Joseph Maria, geboren 21-03-1951 te Nijmegen 

- Buiter, Norbert Alexander, geboren 03-10-1981 te Delfzijl 

- Ydema, Gezinus Johannes Aloysius, geboren 02-06-1957 te Heerlen 

- Metz, Andries, geboren 11-04-1990 te Leeuwarden 

- Posthumus, Axel, geboren 20-12-1963 te Eersel 

- Van Tongeren, Stefan, geboren 21-09-1669 te Nijmegen 

          

  

 5. Er bestaat geen voornemen tot wijziging van de samenstelling van het bestuur van de 

Verkrijgende Vereniging.   

 

 

f. Tijdstip met ingang waarvan financiële gegevens van de Verdwijnende Vereniging 

zullen worden verantwoord in de jaarstukken van de Verkrijgende Vereniging 

 

 dd-mm-jjjj. 

 

g. Voornemens omtrent voortzetting of beëindiging van werkzaamheden. 

 



 De werkzaamheden van de Verdwijnende Vereniging zullen worden voortgezet door de 

Verkrijgende Vereniging. 

 

h. Goedkeuring van het besluit tot Fusie.  

 

 Het besluit tot Fusie moet worden goedgekeurd door de Algemene Ledenvergaderingen 

van de verkrijgende partij en de verdwijnende partij. Bijlage 2 

   

i. Invloed van de Fusie op de grootte van de goodwill van de Verkrijgende Vereniging. 

 

 De Fusie heeft geen invloed op de grootte van de goodwill van de Verkrijgende 

Vereniging.  

  

 

De Bijlagen, die aan dit voorstel zijn gehecht, vormen een integraal onderdeel van het voorstel. 

 

Getekend te __________________ op ___________________ 2021 door het bestuur van de 

verdwijnende vereniging 

 

- M. Boddeke                                                             ……………….. 

 

- F.J.M. Schelleman                                                   ……………….. 

 

- S.J. van Tongeren                                                    ……………….. 

 

- M.M. Sweep                                                            ……………….. 

 

- E.J. Raap                                                                  ………………..  

 

 

 

 

Getekend te __________________ op ___________________ 2021 door het bestuur van de 

verkrijgende vereniging. 

 

 

A.B. Jurjus                                                     ………………………. 

 

F.J.M. Schelleman      ………………………. 

 

N. Buiter        ………………………. 

 

A. Posthumus       ………………………. 

 

A.Metz                                                         …………………………… 

 



G.J.A. Ydema                                              …………………………… 

 

S. van Tongeren                                           …………………………….. 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGEN: 

 

1. Statuten van de Verkrijgende vereniging. 

 

3. Notulen van de Algemene Ledenvergaderingen van de Verdwijnende en Verkrijgende 

vereniging, waaruit het besluit tot goedkeuring van de fusie blijkt. 

 

4. De jaarrekeningen van 2020 en 2021 van de Verdwijnende en Verkrijgende vereniging. 


