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Op drie december tweeduizend zestien 

verschenen voor mij, Mr Joannes Smal, notaris in de gemeente Zuidplas, 

kantoorhoudende te Nieuwerkerk aan den Ussel, Kerkepad 2: 

1. Ingrid Aantjes-Okhuijzen, notarieel medewerkster, geboren te Rotterdam op negen 

mei negentienhonderd zesenzestig, werkzaam te mijnen kantore, te dezen 

handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de te 3078 HT Rotterdam, 

Olympiaweg 74,-76, gevestigde vereniging: Vereenioing De Feyenoorder, 

ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel ander nummer 

54637651, RSIN 851382228, hierna ook te noemen: 'de Verdwijnende Vereniging', 

en als zodanig bevoegd de Verdwijnende Vereniging in deze akte rechtsgeldig te 

vertegenwoordigen; 

2. a. Jacob Willem van Merkensteijn, wonende te 

geboren te Rotterdam op zesentwintig december 

negentienhonderd vijfenzestig, houder van rijbewijs met nummer 

, afgegeven door de Burgemeester van de gemeente Rotterdam 

op drie december tweeduizend vijftien, ongehuwd, en 

b. 	Cornelis VVouter van llperen, wonende te 

, geboren te Gouda op drieentwintig februari 

negentienhonderd zevenenzeventig, houder van rijbewijs met nummer 

5969997990, afgegeven door de Burgemeester van de gemeente CapeIle aan 

den llssel op zeventien april tweeduizend vijftien, geregistreerd partner; 

te dezen handelend als voorzitter respectievelijk secretaris van de te 3077 AT 

Rotterdam, Coen Moulijnweg 53, gevestigde vereniging: "Feig_noord 

Supportersvereniging", ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van 

Koophandel onder nummer 40341918, RSIN 800683298, hierna oak te noemen: 

'de Verkrijgende Vereniging', en als zodanig bevoegd de Verkrijgende Vereniging in 

deze akte rechtsgeldig te vertegenwoordigen. 

Van gemelde volmachten blijkt uit twee onderhandse akten van volmacht, die aan deze 

akte zijn gehecht. 

De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden als volgt. 

VERKLARINGEN VOORAF 

Artikel 1. Juridische fusie 
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1. De Verkrijgende Vereniging en de Verdwijnende Vereniging, hierna samen te 

noemen: 'de Fuserende Verenigingen', zijn verenigingen met volledige 

rechtsbevoegdheid en brengen bij deze akte een fusie in de zin van afdeling 1 en 2 

van titel 7 Boek 2 Burgerlijk Wetboek tot stand. Hierbij verkrijgt de Verkrijgende 

Vereniging het gehele vermogen van de Verdwijnende Vereniging onder algemene 

titel en houdt de Verdwijnende Vereniging op te bestaan. 

2. De Fuserende Verenigingen hebben dezelfde rechtsvorm. 

3. Geen van de Fuserende Verenigingen is ontbonden of verkeert in staat van 

faillissement of heeft surseance van betaling aangevraagd. 

4. Alle leden van de Verdwijnende Vereniging worden op grond van het bepaalde in 

artikel 2:311 lid 2 Burgerlijk Wetboek lid van de Verkrijgende Vereniging. 

Artikel 2. Voorfase 

Ter voorbereiding van de fusie is het volgende verricht: 

1. Door de besturen van de Fuserende Verenigingen is een voorstel tot fusie opgesteld 

als bedoeld in artikel 2:312 lid 1 Burgerlijk Wetboek. Dit voorstel is op veertien 

augustus tweeduizend zestien door alle bestuurders van de Fuserende 

Verenigingen ondertekend. 

2. De besturen van de Fuserende Verenigingen hebben gezamenlijk een schriftelijke 

toelichting opgesteld als bedoeld in artikel 2:313 lid 1 Burgerlijk Wetboek. 

3. Het laatste boekjaar van de Verdwijnende Vereniging waarover een jaarrekening of 

andere financiele verantwoording is vastgesteld, is geeindigd op dertig juni 

tweeduizend zestien. 

Aangezien het voorstel tot fusie minder dan zes maanden na het verstrijken van 

dit boekjaar van de Verdwijnende Vereniging is neergelegd, 

hoeft geen tussentijdse vermogensopstelling als bedoeld in artikel 2:313 lid 2 

Burgerlijk Wetboek, te worden opgesteld. 

Het laatste boekjaar van de Verkrijgende Vereniging waarover een jaarrekening of 

andere financiele verantwoording is vastgesteld, is geeindigd op dertig juni 

tweeduizend zestien. 

Aangezien het voorstel tot fusie minder dan zes maanden na het verstrijken van 

dit boekjaar van de Verkrijgende Vereniging is neergelegd, 

hoeft geen tussentijdse vermogensopstelling als bedoeld in artikel 2:313 lid 2 

Burgerlijk Wetboek te worden opgesteld. 

4. De besturen van de Fuserende Verenigingen hebben meegedeeld dat aan het 

bepaalde in de artikelen 2:314 lid 2 Burgerlijk Wetboek is voldaan. De besturen 

van de Fuserende Verenigingen hebben geen inlichtingen verstrekt waaruit blijkt 
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dat er zich belangrijke wijzigingen in de activa en de passiva hebben voorgedaan, 

die de mededelingen in het voorstel tot fusie of in de toelichting hebben 

beInvloed. 

5. a. 	De stukken, die op grond van artikel 2:314 lid 2 Burgerlijk Wetboek op het 

kantoor van de Fuserende Verenigingen ter inzage hebben gelegen, zullen 

gedurende zes maanden na vandaag ten kantore van de Verkrijgende 

Vereniging ter inzage liggen voor de leden en voor hen die een bijzonder recht 

jegens de verenigingen hebben. 

b. 	Op dertig augustus tweeduizend zestien zijn door elk van de Fuserende 

Verenigingen het voorstel tot fusie en de overige in artikel 2:314 lid 1 

Burgerlijk VVetboek bedoelde stukken neergelegd ten kantore van het 

handelsregister. 

6. Op een september tweeduizend zestien hebben de besturen van de Fuserende 

Verenigingen in het landelijk verspreide dagblad Trouw aangekondigd, dat de in lid 

5 bedoelde neerleggingen hebben plaatsgevonden, met opgave van de openbare 

registers waar die stukken zijn neergelegd en met opgave van het adres als 

bedoeld in artikel 2 lid 5 onder a. 

7. Bij geen van de Fuserende Verenigingen is een ondernemingsraad ingesteld. 

8. Op drie oktober tweeduizend zestien heeft de Kamer van Koophandel schriftelijk 

bericht, dat het voorstel tot fusie en de overige in artikel 2 lid 5 onder b bedoelde 

stukken sinds dertig augustus tweeduizend zestien daar ter inzage hebben 

gelegen. 

9. De griffier van de rechtbank te Rotterdam heeft op vijf oktober tweeduizend 

zestien een verklaring afgegeven, waaruit blijkt dat geen verzet is aangetekend 

tegen het voorstel tot fusie. 

BESLUIT TOT FUSIE 

Artikel 3 

1. Be algemene vergadering van de Verkrijgende Vereniging heeft op twaalf oktober 

tweeduizend zestien het besluit tot fusie genomen overeenkomstig de tekst van 

het voorstel tot fusie. 

Dit blijkt uit het aan deze akte gehechte uittreksel uit de notulen van die 

vergadering. 

2. Be algemene vergadering van de Verdwijnende Vereniging heeft op twaalf oktober 

tweeduizend zestien het besluit tot fusie genomen overeenkomstig de tekst van 

het voorstel tot fusie. 

Dit blijkt uit het aan deze akte gehechte uittreksel uit de notulen van die 
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vergadering. 

3. 	De statuten van de Fuserende Verenigingen schrijven voor besluiten tot 

statutenwijziging en/of fusie geen bijzondere procedure voor. 

JURIDISCHE FUSIE 

Artikel 4 

1. De fusie van de Verkrijgende Vereniging en de Verdwijnende Vereniging komt bij 

deze akte tot stand en wordt van kracht met ingang van de dag na het verlijden 

van deze akte, per welke datum de Verdwijnende Vereniging ophoudt te bestaan 

en haar vermogen onder algemene titel op de Verkrijgende Vereniging zal 

overgaan. 

2. De statuten van de Verkrijgende Vereniging zullen ter gelegenheid van de fusie 

worden gewijzigd. Deze akte van statutenwijziging zal ook vandaag voor mij, 

notaris, worden verleden. 

3. De Verkrijgende Vereniging zal binnen acht dagen na vandaag een afschrift van 

deze akte en van de notariele verklaring aan de voet van deze akte neerleggen ten 

kantore van het handelsregister. De Verkrijgende Vereniging zal binnen een maand 

na de fusie opgave doen van de fusie aan de andere openbare registers. 

4. De financiele gegevens van de Verdwijnende Vereniging zullen in de jaarrekening 

of andere financiele verantwoording van de Verkrijgende Vereniging worden 

verantwoord met ingang van een juli tweeduizend zestien. De verplichtingen met 

betrekking tot de jaarrekening of andere financiele verantwoording van de 

Verdwijnende Vereniging rusten na de fusie op de Verkrijgende Vereniging, met 

inachtneming van het bepaalde in artikel 2:321 Burgerlijk VVetboek. 

5. Er zijn geen (rechts)personen die anders dan als lid een bijzonder recht ten 

opzichte van de Verdwijnende Vereniging hebben, zoals een recht op een uitkering 

van winst; toepassing van het bepaalde in artikel 2:320 lid 1 Burgerlijk Wetboek 

kan achterwege blijven. 

ONHERROEPELIJKE VOLMACHT 

Voor zover als gevolg van de juridische fusie rechten van de Verdwijnende Vereniging 

op grond van de aard van die rechten, niet krachtens fusie op de Verkrijgende 

Vereniging mee overgaan, verbindt de Verdwijnende Vereniging zich tegenover de 

Verkrijgende Vereniging al datgene te doen wat nodig is om de overgang van die 

rechten te bewerkstelligen. De Verdwijnende Vereniging verleent daartoe aan de 

Verkrijgende Vereniging, voor zover noodzakelijk, een onherroepelijke volmacht. 

AANGEHECHTE STUKKEN 

Aan deze akte zijn de volgende stukken gehecht: 
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a. een exemplaar van het voorstel tot fusie, als bedoeld in artikel 2 lid 1; 

b. een exemplaar van de toelichting, als bedoeld in artikel 2 lid 2; 

c. een exemplaar van de verklaring van de besturen van de Fuserende Verenigingen 

bedoeld in artikel 2 lid 4; 

d. een kopie van de in artikel 2 lid 6 bedoelde aankondiging in het landelijk 

verspreide dagblad; 

e. het in artikel 2 lid 8 bedoelde bericht van de Kamer van Koophandel met 

betrekking tot de deponering en de terinzagelegging van het voorstel tot fusie en 

de overige in artikel 2 lid 5 onder b bedoelde stukken; 

f. de in artikel 2 lid 9 bedoelde verklaring van de griffier van de rechtbank; 

g. een exemplaar van de het uittreksel bedoeld in artikel 3 lid 1; 

h. een exemplaar van het uittreksel bedoeld in artikel 3 lid 2. 

SLOT 

De identiteit van de verschenen personen heb ik, notaris, vastgesteld aan de hand van 

de daartoe voorgeschreven documenten. 

VVaarvan akte is verleden te Nieuwerkerk aan den lissel, gemeente Zuidplas, op de 

datum in het hoofd dezer akte vermeld. Na mededeling van de zakelijke inhoud van 

deze akte aan de verschenen personen en de toelichting daarop hebben dezen 

verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en daarmede in te 

stemmen. Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de verschenen 

personen, die aan mu, notaris, bekend zijn, en mu, notaris, ondertekend. 

Volgt ondertekening 
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