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AKTE VAN JURIDISCHE FUSIE 

Op dertig juni tweeduizend veertien is voor mij, prof. mr. Dominique Francois 	 
Margaretha Maria Zaman, notaris met plaats van vestiging Rotterdam, verschenen: — 
mr. Martinus Adrianus Monique van Steensel, geboren te Tilburg op zestien 	 
september negentienhonderdtweeentachtig, met kantooradres 3011 GA Rotterdam, — 
Blaak 31, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: 	  
1. Afasie-Vereniging-Nederland, een vereniging met volledige 	  

rechtsbevoegdheid, statutair gevestigd te gemeente Utrecht en met adres: Den 
Heuvel 62, 6881 VE Velp, ingeschreven in het handelsregister onder 	 
dossiernummer 40476486, hierna te noemen: "AVN"; 	  

2. Vereniging Cerebraal, een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, 	 
statutair gevestigd te Utrecht en met adres: Palestrinastraat 1 B, 3533 EH 	 
Utrecht, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 40482368, - 
hierna te noemen: "Cerebraal"; en 	  

3. "de Nederlandse CVA-vereniging "Samen Verder", een vereniging met 	 
volledige rechtsbevoegdheid, statutair gevestigd te gemeente Bilthoven en met - 
adres: Stationsstraat 79 G, 3811 MH Amersfoort, ingeschreven in het 	 
handelsregister onder dossiernummer 40412377, hierna te noemen: "CVA" en - 
samen met AVN en Cerebraal hierna te noemen: "Verdwijnende 	  
Rechtspersonen". 	  

De comparant heeft verklaard bij deze akte een juridische fusie in de zin van Titel 7 — 
van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek tot stand te brengen: 	  

waarbij wordt opgericht de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: 	 
Hersenletsel.nl patientenvereniging voor mensen met niet-aangeboren — 
hersenletsel; 	  
waarbij de Verdwijnende Rechtspersonen ophouden te bestaan; en 	 
waarbij de Verkrijgende Rechtspersoon het vermogen van de Verdwijnende — 
Rechtspersonen onder algemene titel verkrijgt. 	  

De comparant heeft daartoe het volgende verklaard: 	  
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HOOFDSTUK I. VEREISTEN 	  
Aan de volgende vereisten voor het aangaan van deze fusie is voldaan: 	  
1. geen van de Verdwijnende Rechtspersonen is ontbonden; 	  
2. geen van de Verdwijnende Rechtspersonen verkeert in staat van faillissement – 

of heeft surseance van betaling aangevraagd. 	  
HOOFDSTUK II. VOORBEREIDING 	  
Ter voorbereiding van de fusie is het navolgende verricht: 	  
1. Voorstel tot fusie 	  

Door de besturen van de Verdwijnende Rechtspersonen is een (gezamenlijk) — 
voorstel tot fusie als bedoeld in artikel 2:312 van het Burgerlijk Wetboek 	 
opgesteld. 	  
Het voorstel tot fusie is ondertekend door aIle bestuurders van de Verdwijnende 
Rechtspersonen. 	  

2. Toelichting op het voorstel tot fusie 	  
De besturen van de Verdwijnende Rechtspersonen hebben een schriftelijke — 
toelichting als bedoeld in artikel 2:313 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek 	 
opgesteld. 	  

3. Nederlegging Handelsregister 	  
Op dertien februari tweeduizend veertien hebben de Verdwijnende 	 
Rechtspersonen elk de stukken als bedoeld in artikel 2:314 lid 1 van het 	 
Burgerlijk Wetboek ten kantore van de respectieve Handelsregisters 	 
neergelegd. 	  

4. Nederlegging ten kantore van de Verdwijnende Rechtspersonen 	 
Op dertien februari tweeduizend veertien hebben de bestuurders van de 	 
Verdwijnende Rechtspersonen de stukken als bedoeld in artikel 2:314 lid 2 van - 
het Burgerlijk Wetboek ten kantore van de respectieve rechtspersonen ter 	 
inzage neergelegd voor de personen genoemd in artikel 2:314 lid 2 van het 	 
Burgerlijk Wetboek en wel gedurende de aldaar voorgeschreven termijn. 	 

5. Aankondiging in dagblad 	  
Op veertien februari tweeduizend veertien hebben de Verdwijnende 	 
Rechtspersonen overeenkomstig artikel 2:314 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek - 
aangekondigd dat de hiervoor in sub 3 en 4 bedoelde nederleggingen hebben – 
plaatsgehad. 	  

6. Verklaring van non-verzet 	  
De Griffier van de Rechtbank to Utrecht heeft op vijfentwintig maart 	 
tweeduizend veertien een verklaring afgegeven, waaruit blijkt dat er geen 	 
schuldeisers in verzet zijn gekomen tegen het fusievoorstel. 	  

7. Geen belangrijke wijzigingen in activa en passiva 	  
De besturen van de Verdwijnende Rechtspersonen hebben elk verklaard dat na 
het voorstel tot fusie niet gebleken is van belangrijke wijzigingen in de activa en 
passiva die de mededelingen in het voorstel tot fusie of in de toelichting hebben 
beInvloed. 	  

8. Besluit tot fusie Verdwijnende Rechtspersonen 	  
a. 	De algemene vergadering van AVN heeft op vierentwintig april 	 

tweeduizend veertien overeenkomstig het fusievoorstel besloten tot 	 
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fusie, welk besluit op achtentwintig juni tweeduizend veertien door de — 
algemene vergadering is bevestigd; 	  

b. de algemene vergadering van Cerebraal heeft op drie mei tweeduizend — 
veertien overeenkomstig het fusievoorstel besloten tot fusie; en 	 

c. de algemene vergadering van CVA heeft op negenentwintig maart 	 
tweeduizend veertien overeenkomstig het fusievoorstel besloten tot 	 
fusie. 	  

HOOFDSTUK III. TOTSTANDKOMING VAN DE FUSIE 	  
Alle handelingen, die de wet en de statuten van de Verdwijnende Rechtspersonen —
voor totstandkoming van de fusie vereisen, zijn verricht. Derhalve is de fusie geldig tot 
stand gekomen. Zij wordt van kracht met ingang van de dag na die waarop deze akte - 
is verleden, derhalve op een juli tweeduizend veertien, hierna to noemen: 	 
Fusiedatum. 	  
HOOFDSTUK IV. OPRICHTING VERKRIJGENDE RECHTSPERSOON 	  
Door de Verdwijnende Rechtspersonen wordt ter gelegenheid van de onderhavige — 
fusie als Verkrijgende Rechtspersoon een vereniging met volledige 	  
rechtsbevoegdheid opgericht, met de navolgende statuten: 	  
"STATUTEN: 	  
Artikel 1. Definities 	  
In deze statuten wordt verstaan onder: 	  
(a) algemene vergadering: 	  

de algemene ledenvergadering van de vereniging; 	  
(b) bestuur: 	  

het statutaire bestuur van de vereniging; 	  
(c) directie: 	  

de functionarissen van de vereniging met de titel directeur, als bedoeld in 	 
artikel 11.7, gezamenlijk; 	  

(d) regiobestuur: 	  
het regiobestuur van een regionale afdeling; 	  

(e) regionale afdeling: 	  
een door het bestuur ingestelde regionale afdeling; 	  

(f) schriftelijk: 	  
bij brief of e-mail, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 18.2; 	 

(g) stichting: 	  
Stichting Ondersteuning Hersenletsel.nl, een stichting, statutair gevestigd in de - 
gemeente Utrecht; 	  

(h) vereniging: 	  
Hersenletsel.nlpatiOntenvereniging voor mensen met niet-aangeboren 	 
hersenletsel, een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, statutair 	 
gevestigd in de gemeente Utrecht; 	  

(i) vergadering van regiobesturen: 	  
de vergadering bestaande uit de leden van de regiobesturen. 	  

Artikel 2. Naam en zetel 	  
2.1 	De vereniging draagt de naam: Hersenletsel.n1 patientenvereniging voor — 

mensen met niet-aangeboren hersenletsel. 	  
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2.2 De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Utrecht. 	  
Artikel 3. Doel en middelen 	  
3.1 	De vereniging heeft ten doel: 	  

(a) het behartigen van de belangen van personen met niet-aangeboren 	 
hersenletsel en dat van hun partners/familieleden; 	  

(b) financiele steun te verlenen aan de stichting, dan wel (andere) algemeen 
nut beogende instellingen als bedoeld in artikel 5b van de Algemene Wet 
inzake rijksbelastingen, dan wel equivalenten daarvan naar het recht van 
andere jurisdicties, die een doel hebben dat gelijk of vergelijkbaar is aan - 
het onder (a) gemelde doel van de vereniging, 	  

en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt 
of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord, mits in — 
het algemeen belang. 	  

3.2 	Zij tracht dit doel te bereiken door: 	  
(a) het leggen en in stand houden van contacten met en tussen personen — 

met niet-aangeboren hersenletsel en hun familieleden, alsmede alle 	 
deskundigen die zich bezighouden met onderzoek, behandeling en 	 
begeleiding, onder andere door regionale bijeenkomsten en door het 	 
uitgeven van een periodiek; 	  

(b) het verschaffen van informatie over hersenletsel aan de leden en aan — 
ieder die hierom vraagt; 	  

(c) het bevorderen van de publicatie van de resultaten van wetenschappelijk 
onderzoek omtrent hersenletsel; 	  

(d) het bevorderen van voorwaarden, financieel en anderszins voor op niet- - 
aangeboren hersenletsel toegespitste behandelingsmethoden en 	 
hulpmiddelen; 	  

(e) het vragen van aandacht van de samenleving voor hersenletsel in het — 
algemeen en de problemen van personen met niet-aangeboren 	 
hersenletsel en hun partners/familieleden in het bijzonder; 	  

(f) alle overige wettige middelen, die bevorderlijk zijn voor het doel van de — 
vereniging. 	  

3.3 Het vermogen van de vereniging wordt gevormd door subsidies, giften, legaten, 
hetgeen door erfstelling verkregen wordt, alsmede andere baten. 	  

3.4 De vereniging houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor 	 
de continateit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de 	 
doelstelling van de vereniging. De kosten van beheer dienen in redelijke 	 
verhouding te staan tot de bestedingen ten behoeve van het doel van de 	 
vereniging. 	  

3.5 De vereniging heeft geen winstoogmerk. 	  
3.6 Een natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de - 

vereniging beschikken als ware het zijn eigen vermogen. 	  
Artikel 4. Leden 	  
4.1 	Leden van de vereniging kunnen natuurlijke personen en rechtspersonen zijn. — 
4.2 Het bestuur houdt een (digitaal) register waarin de namen en adressen van alle 

leden zijn opgenomen. 	  
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Artikel 5. Toelating 	  
5.1 	Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden. 	  
5.2 	Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating 	 

besluiten. 	  
Artikel 6. Einde van het lidmaatschap 	  
6.1 	Het lidmaatschap eindigt: 	  

(a) door de dood van het lid of - indien het lid een rechtspersoon is - 	 
doordat het lid ophoudt te bestaan; 	  

(b) door opzegging door het lid; 	  
(c) door opzegging door de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een - 

lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt of wanneer 	 
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het 	 
lidmaatschap te laten voortduren; 	  

(d) 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. 	  

6.2 Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. 	  
6.3 Opzegging van het lidmaatschap door het lid respectievelijk de vereniging kan - 

slechts geschieden door een schriftelijke kennisgeving, die uiterlijk voor de 	 
eerste december van het kalenderjaar, voorafgaand aan het kalenderjaar 	 
waarin men geen lid meer wil zijn, door het bestuur respectievelijk het 	 
desbetreffende lid moet zijn ontvangen. Het lidmaatschap van het 	  
desbetreffende lid eindigt dan per het einde van het kalenderjaar waarin de 	 
opzegging is gedaan. 	  
Indien de opzegging niet uiterlijk voor de eerste december van het 	 
kalenderjaar, voorafgaand aan het kalenderjaar waarin men geen lid meer wil —
zijn, door het bestuur respectievelijk het desbetreffende lid is ontvangen, eindigt 
het lidmaatschap van het desbetreffende lid per het einde van het 	 
eerstvolgende kalenderjaar. 	  
Echter, het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beeindigd indien van de 	 
vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het 	 
lidmaatschap te laten voortduren. 	  

6.4 

	

	Een opzegging in strijd met het bepaalde in artikel 6.3, doet het lidmaatschap — 
eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen — 
was opgezegd. 	  

6.5 Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een —
maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging -
in een andere rechtsvorm of tot fusie of splitsing in de zin van Titel 7, Boek 2 — 
van het Burgerlijk Wetboek. 	  

6.6 Een lid kan voorts zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen, 	 
binnen een maand nadat hem een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt, of — 
wel zijn verplichtingen ten opzichte van de vereniging zijn verzwaard, bekend is 
geworden of medegedeeld. Het besluit is aisdan niet op hem van toepassing. —
Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit te — 
zijnen opzichte uit te sluiten, waarbij zijn geldelijke rechten en verplichtingen — 
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zijn gewijzigd. 	  
6.7 	Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. 	  
6.8 Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op 	 

grond dat een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook —
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 vergadering. 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, met dien verstande evenwel dat het geschorste lid het recht heeft — 
zich in de algemene vergadering waarin het in dit lid bedoelde beroep wordt — 
behandeld, te verantwoorden. 	  

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

Artikel 7. Jaarlijkse bijdragen. Verbintenissen 	  
7.1 	De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de - 

algemene vergadering zal worden vastgesteld op voorstel van het bestuur. Zij -
kunnen daartoe in categorieen worden ingedeeld die een verschillende bijdrage 
betalen. 	  

7.2 	Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing 
van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen. 	  

7.3 Het bestuur is, na daartoe verkregen toestemming van de algemene 	 
vergadering, bevoegd verbintenissen aan het lidmaatschap te verbinden. 	 

Artikel 8. Bestuur 	  
8.1 	Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering op voorstel van het - 

bestuur vast te stellen aantal van ten minste drie personen en ten hoogste 	 
zeven personen. Bestuursleden worden door de algemene vergadering 	 
benoemd. Aileen natuurlijke personen kunnen bestuurslid zijn. 	  

8.2 De bestuursleden kunnen worden benoemd uit leden en niet-leden. 	 
8.3 De benoeming van bestuursleden geschiedt door de algemene vergadering op - 

voordracht van het bestuur. De voordracht van het bestuur wordt bij de 	 
oproeping voor de vergadering meegedeeld. 	  

8.4 Is geen voordracht opgemaakt, dan is de algemene vergadering vrij in de 	 
benoeming. 	  

8.5 Het bestuur stelt voor de benoeming en voordracht van bestuursleden een 	 
profielschets op. Daarbij houdt hij onder meer rekening met de aard van de 	 
werkzaamheden van de vereniging, het door de vereniging beoogde beleid en - 
de gewenste deskundigheid en achtergrond van de bestuursleden. 	 
De benoeming en voordracht van bestuursleden geschieden met inachtneming 
van de hiervoor bedoelde profielschets. 	  

8.6 Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben — 
wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie in — 
redelijkheid gemaakte onkosten. 	  

Artikel 9. Einde bestuurslidmaatschap. Periodiek aftreden. Schorsing 	 
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9.1 	Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te 	 
alien tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. 	 

9.2 	Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot - 
ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. 	  
Een geschorst bestuurslid heeft het recht zich in de algemene vergadering, — 
waarin zijn ontslag wordt behandeld, te verantwoorden. 	  

9.3 	Elk bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af, volgens een door — 
het bestuur op te maken rooster van aftreding. Een volgens het rooster 	 
aftredend bestuurslid is terstond herbenoembaar, doch ten hoogste twee maal. - 
Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de 	 
plaats van zijn voorganger in. 	  

9.4 	Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: 	  
(a) door aftreden, al dan niet volgens het in artikel 9.3 bedoelde rooster; 	 
(b) door bedanken; 	  
(c) door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging ten aanzien — 

van een bestuurslid dat uit de leden benoemd is; 	  
(d) doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of — 

verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in — 
de Faillissementswet; 	  

(e) door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing - 
waarbij een bewind over een of meer van zijn goederen wordt ingesteld; - 

(f) doordat hij onherroepelijk strafrechtelijk is veroordeeld voor een misdrijf; - 
(g) door zijn overlijden. 	  

Artikel 10. Bestuursfuncties. Besluitvorming van het bestuur 	  
10.1 Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een vicevoorzitter, een 	 

secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor elk hunner uit zijn midden 
een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan een functie bekleden. -

10.2 leder bestuurslid heeft e'en stem. Alle besluiten waaromtrent bij deze statuten — 
niet anders is bepaald worden genomen met volstrekte meerderheid van 	 
stemmen, uitgebracht in een vergadering waarin meer dan de helft van de 	 
bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is. Blanco stemmen en ongeldige 
stemmen gelden als niet uitgebracht. Staken de stemmen bij verkiezing van 	 
personen dan beslist het lot; staken de stemmen bij een andere stemming, dan 
is het voorstel verworpen. 	  

10.3 Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen — 
opgemaakt die, na vaststelling door het bestuur, door twee bestuursleden 	 
worden ondertekend. 	  

10.4 Besluiten van het bestuur kunnen in plaats van in vergadering ook schriftelijk — 
worden genomen, mits met algemene stemmen van aIle bestuursleden. 	 

10.5 Een bestuurslid neemt niet deet aan de beraadslaging en besluitvorming, indien 
hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat strijdig is met het —
belang van de vereniging. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden - 
genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering. 	 

10.6 Het bestuur stelt een bestuursreglement vast, waarin een verdeling van taken, - 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden is opgenomen, is bepaald hoe de — 
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bestuursleden als collectief zullen werken en nadere regelen omtrent de 	 
besluitvorming zijn vastgelegd. 	  

Artikel 11. Bestuurstaak. Vertegenwoordiging 	  
11.1 Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het — 

besturen van de vereniging. 	  
11.2 Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur 	 

bevoegd. Het bestuur is alsdan verplicht zo spoedig mogelijk een algemene 
vergadering bijeen te roepen waarin de voorziening in de ontstane vacature(s) - 
aan de orde komt. 	  

11.3 Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen —
van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden — 
benoemd. 	  

11.4 Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd —
te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding -
en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan 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 -
van een ander verbindt en tot vertegenwoordiging van de vereniging ter zake —
van deze handelingen. Op het ontbreken van vorenbedoelde goedkeuring van - 
de algemene vergadering kan tegen derden beroep worden gedaan. 	 

11.5 De algemene vergadering kan op voorstel van het bestuur besluiten om 	 
besluiten van het bestuur aan haar goedkeuring te onderwerpen. Deze 	 
besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan het bestuur - 
te worden meegedeeld. 	  

11.6 Onverminderd het in artikel 11.4 bepaalde, wordt de vereniging 	  
vertegenwoordigd door het bestuur. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt 
mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden. 	  

11.7 Het bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte 	  
vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. leder van hen vertegenwoordigt - 
de vereniging met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid 	 
gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door het bestuur bepaald. 
Deze functionarissen kunnen worden ingeschreven in het Handelsregister, met - 
vermelding van de omvang van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. 	 
Indien er een of meer functionarissen zijn die de titel directeur dragen, zijn de — 
navolgende bepalingen van toepassing: 	  
(a) aIle functionarissen met de titel directeur tezamen vormen de directie; — 
(b) het functioneren van (de leden van) de directie wordt jaarlijks 	 

geevalueerd door het bestuur; 	  
(c) de bezoldiging van (leden van) de directie dient in een redelijke 	 

verhouding te staan tot de omvang van de vereniging en de aard van de - 
werkzaamheden; 	  

(d) elk lid van de directie meldt elke nevenfunctie aan het bestuur. Voor het - 
aanvaarden of continueren van een betaalde of onbetaalde nevenfunctie 
die een zodanige werkbelasting met zich meebrengt dat het afbreuk kan -
doen aan zijn functioneren voor de vereniging of die anderszins strijdig — 
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kan zijn met de belangen van de vereniging, behoeft het lid van de 	 
directie de goedkeuring van het bestuur; 	  

(e) indien er meer dan een lid van de directie is, stelt de directie een 	 
directiereglement vast waarin een verdeling van taken, 	  
verantwoordelijkheden en bevoegdheden is opgenomen, is bepaald hoe -
de directeuren als collectief zullen werken en nadere regelen omtrent de - 
besluitvorming zijn vastgelegd. De vaststelling van het directiereglement - 
behoeft de goedkeuring van het bestuur; 	  

(f) het bestuur zal een reglement vaststellen met regels omtrent de 	 
onderlinge verhouding tussen het bestuur en de directie. Na vaststelling -
zal het bestuur de inhoud van dit reglement aan de leden van de directie - 
bekend maken. Dit reglement is mede bindend voor de directie. 	 

Artikel 12. Administratie, beleidsplan en jaarverslag. Rekening en 	  
verantwoording 	  
12.1 Het boekjaar van de vereniging valt samen met het kalenderjaar. 	  
12.2 Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van - 

alles betreffende de werkzaamheden van de vereniging naar de eisen die 	 
voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te - 
voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere 	  
gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en 
verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend. 	  

12.3 Uit de in artikel 12.2 vermelde administratie blijkt de aard en omvang van: 	 
(a) eventuele onkostenvergoedingen genoten door de bestuursleden van de 

vereniging; 	  
(b) kosten gemaakt voor het beheer van de vereniging en andere uitgaven; - 
(c) inkomsten van de vereniging; en 	  
(d) het vermogen van de vereniging. 	  

12.4 Jaarlijks voor het einde van het boekjaar stelt het bestuur een eventueel 	 
eenjarig beleidsplan voor het volgende jaar vast, in welk plan de doelstellingen, 
programma's, activiteiten en beoogde resultaten duidelijk zijn beschreven. Bij - 
ontbreken van een eenjarig beleidsplan volstaat een meerjarenbeleidsplan. — 

12.5 Het bestuur stelt een eon of meerjarig actueel beleidsplan op waarin wordt 	 
aangegeven op welke wijze uitvoering wordt gegeven aan de in artikel 3 	 
vermelde doelstelling van de vereniging, welk beleidsplan wordt herzien 	 
(telkens) als de actualiteit daarom vraagt. Met het beleidsplan wordt inzicht 
gegeven in de concrete doelstellingen van de vereniging voor een of meer 	 
jaren. Het beleidsplan bevat een programma van de te ondernemen 	 
activiteiten, een omschrijving van de feitelijke werkzaamheden die zullen 	 
worden verricht en een beschrijving van de met de uitvoering van het beleid — 
beoogde resultaten. 	  

12.6 Het in artikel 12.5 bedoelde beleidsplan bevat ten minste een beschrijving van: - 
(a) de door de vereniging te verrichten werkzaamheden; 	  
(b) de wijze van fondsenwerving; 	  
(c) de wijze van beheer van inkomsten en vermogen; en 	  
(d) de wijze waarop en aan welke doelen inkomsten en vermogen worden - 
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besteed. 	  
12.7 Een besluit van het bestuur tot vaststelling van een beleidsplan behoeft een — 

meerderheid van twee derde van de stemmen, uitgebracht in een voltallige 	 
vergadering. Is een vergadering, waarin een voorstel tot vaststelling van het —
beleidsplan aan de orde is, niet voltallig, dan wordt een tweede vergadering — 
bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na 
de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal — 
aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden rechtsgeldig omtrent het 	 
voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten —
mits met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen en — 
mits meer dan de helft van de bestuursleden in deze tweede vergadering 	 
aanwezig of vertegenwoordigd is. 	  

12.8 Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na 	 
afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de 	 
algemene vergadering, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de 	 
vereniging en over het gevoerde beleid. 	  
Het legt de op papier gestelde balans en de staat van baten en lasten met een -
toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering over. In de toelichting 
op de staat van baten en lasten dient de bezoldiging van de leden van de 	 
directie, voor zover aanwezig, te zijn gespecificeerd. 	  
De in dit artikel 12.8 bedoelde stukken worden ondertekend door de 	 
bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt — 
daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de 	 
termijn kan leder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij - 
deze verplichtingen nakomen. 	  

12.9 De algemene vergadering verleent jaarlijks aan een accountant opdracht tot 	 
onderzoek van de jaarrekening. De accountant onderzoekt de in de tweede 	 
volzin van artikel 12.8 genoemde stukken en overlegt omtrent de getrouwheid —
van de stukken een verklaring als bedoeld in artikel 393 lid 5 van het Burgerlijk - 
Wetboek. Het bestuur is verplicht de accountant ten behoeve van zijn 	 
onderzoek aIle door hem gevraagde inlichtingen te verschaffen, hem 	 
desgewenst de verenigingskas en de waarden te tonen en de boeken, 	 
bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging — 
beschikbaar te stellen. 	  

12.10 De opdracht van de accountant kan te alien tijde door de algemene 	 
vergadering worden ingetrokken, doch slechts gelijk met de verlening van een — 
opdracht tot onderzoek van de jaarstukken aan een andere accountant. 	 

12.11 De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. 	  
12.12 Het bestuur is verplicht de in de artikelen 12.2 en 12.8 bedoelde boeken, 	 

bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, — 
onverminderd het hierna in artikel 12.13 bepaalde. 	  

12.13 De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op 	 
papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere 
gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging 	 
geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens — 
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gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd 	 
leesbaar kunnen worden gemaakt. 	  

Artikel 13. Regio's en werkgroepen 	  
13.1 De vereniging kent regio's en werkgroepen, die de tot hun beschikking staande 

middelen inzetten voor het doel van de vereniging. Regio's en werkgroepen — 
worden door het bestuur ingesteld. 	  
Deze regio's en werkgroepen zijn geen afdelingen in de zin van artikel 2:41a — 
van het Burgerlijk Wetboek. 	  

13.2 Regio's verbinden leden die zich willen inzetten voor en/of betrokken voelen bij 
belangenbehartiging, informatievoorziening en of lotgenotencontact binnen een 
geografisch gebied. 	  

13.3 Werkgroepen verbinden leden met een zelfde oorzaak van het niet-aangeboren 
hersenletsel en/of leden met een zelfde behoefte of belang bij een onderwerp, - 
thema, probleem of vraagstuk. 	  

13.4 De taken, werkwijze, ondersteuning, bevoegdheden en verplichtingen, alsook - 
de regionale grenzen van een regio worden vastgelegd in een door het bestuur 
vast te stellen reglement. 	  
De taken, bevoegdheden en verplichtingen van de regio's dienen zo veel 	 
mogelijk gelijk (uniform) te zijn. 	  

13.5 De onderwerpen en thema's voor de werkgroepen, hun taken, werkwijze en — 
ondersteuning worden vastgelegd in een door het bestuur vast te stellen 	 
reglement. 	  

13.6 De middelen waarmee de regio's respectievelijk werkgroepen hun taak dienen -
uit te voeren, worden door het bestuur aan hen ter beschikking gesteld. Deze - 
middelen bestaan uit: 	  
(a) hetgeen krachtens erfrecht, gift of subsidie door de vereniging is 	 

verkregen ten aanzien waarvan de erflater respectievelijk de schenker of 
de subsidieverstrekker heeft bepaald dat deze verkrijging dient te worden 
besteed ten behoeve van aangelegenheden die tot de taak van die regio 
of werkgroep behoren; 	  

(b) een door het bestuur te bepalen aandeel in hetgeen overigens door de - 
vereniging is verkregen. 	  

13.7 ledere regio wordt geleid door een regiobestuur. 	  
13.8 Het regiobestuur kan een intern reglement vaststellen, waarin nadere regelen -

worden gegeven aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door - 
het regiobestuur. In dit interne reglement kan tevens een onderlinge 	 
taakverdeling worden opgenomen. 	  
De vaststelling van dit interne reglement door het regiobestuur behoeft de 	 
goedkeuring van het bestuur. 	  

13.9 De leden van het regiobestuur worden benoemd en kunnen te alien tijde 	 
worden geschorst en ontslagen door de (krachtens indeling door het bestuur) - 
tot die regio behorende leden van de vereniging. 	  

13.10 De leden van het regiobestuur genieten geen beloning voor hun 	  
werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de — 
uitoefening van hun functie in redelijkheid gemaakte onkosten. 	  
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13.11 De leden van de regiobesturen vormen tezamen de vergadering van 	 
regiobesturen. Het bestuur zal regels vaststellen omtrent de besluitvorming en - 
bijeenroeping van de vergadering van regiobesturen. 	  

Artikel 14. Algemene vergaderingen 	  
14.1 Aan de algemene vergadering komen in de vereniging aIle bevoegdheden toe, - 

die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. 	 
14.2 Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een algemene 

vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen 	 
onder meer aan de orde: 	  
(a) het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 12 — 

met de aldaar bedoelde verklaring van de accountant; 	  
(b) het verlenen van de opdracht aan een accountant tot onderzoek van de - 

jaarrekening over het volgende boekjaar; 	  
(c) voorziening in eventuele vacatures; 	  
(d) voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping - 

voor de vergadering. 	  
14.3 Andere algemene vergaderingen worden bijeengeroepen zo dikwijls het 	 

bestuur dit wenselijk oordeelt, of wanneer het daartoe volgens de wet of de 	 
statuten verplicht is. 	  

14.4 Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste vijfentwintig (25) 	 
stemgerechtigde leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene 	 
vergadering op een termijn van niet !anger dan vier weken na indiening van het 
verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt 	 
gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door 	 
oproeping overeenkomstig artikel 18 of bij advertentie in ten minste een ter 	 
plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad, met 	 
inachtneming van de in artikel 18 vermelde oproepingstermijn. De verzoekers - 
kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding der 	 
vergadering en het opstellen der notulen. 	  

Artikel 15. Toegang en stemrecht 	  
15.1 Toegang tot de algemene vergadering hebben aIle leden van de vereniging en 

bestuursleden die geen lid van de vereniging zijn. Geen toegang hebben 	 
geschorste leden, behoudens het bepaalde in de artikelen 6.8 en 9.2. 	 

15.2 Over toelating van andere dan de in artikel 15.1 bedoelde personen beslist de - 
voorzitter. 	  

15.3 leder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft eon stem. De 	 
bestuursleden die geen lid van de vereniging zijn, hebben een raadgevende — 
stem. 	  

15.4 Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid 	 
uitbrengen. Een lid kan niet meer dan twee stemmen krachtens machtiging 	 
uitoefenen. 	  

15.5 Het bestuur kan bepalen dat een lid het stemrecht kan uitoefenen door middel - 
van een door het bestuur aan to wijzen elektronisch communicatiemiddel. 	 

15.6 Voor toepassing van het in artikel 15.5 bepaalde is vereist dat het lid via het —
elektronisch communicatiemiddel kan worden geIdentificeerd, rechtstreeks kan 
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kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan 	 
uitoefenen. 	  

15.7 Indien het bestuur bepaalt dat het bepaalde in artikel 15.5 toepassing vindt, kan 
hij voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch 	  
communicatiemiddel. Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend 	 
gemaakt. 	  

Artikel 16. Voorzitterschap. Notulen 	  
16.1 De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de 	 

vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn 	 
plaatsvervanger, dan treedt een van de andere bestuursleden door het bestuur - 
aan to wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het 	 
voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve. Tot dat 	 
ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd oudste ter — 
vergadering aanwezige persoon. 	  

16.2 Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een 	 
ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die — 
door het bestuur wordt vastgesteld en ten blijke daarvan door twee 	 
bestuursleden ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een — 
notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van —
de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht. — 

Artikel 17. Besluitvorming van de algemene vergadering 	  
17.1 Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent —

de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van - 
een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk 	 
vastgelegd voorstel. 	  

17.2 Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het eerste lid bedoeld — 
oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, 	 
wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke 	 
stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde 	 
aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de 	  
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 	  

17.3 Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden aIle besluiten —
van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de — 
uitgebrachte stemmen. 	  

17.4 Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht. 	 
17.5 Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid 	 

heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of in geval van een bindende 
voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats. - 
Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden —
herstemmingen plaats, totdat hetzij een persoon 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 - 



14/1 

176-v1 LOYENSi LOEF 

bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan een - 
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. 	  

17.6 Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen, onverminderd het bepaalde 
in artikel 17.5 van deze statuten. 	  

17.7 Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter de voorzitter kan bepalen dat —
de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing — 
van personen kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de 	 
stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt bij — 
ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij - 
een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt. 	  

17.8 Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering 
bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht — 
als een besluit van de algemene vergadering. 	  

17.9 Zolang in een algemene vergadering 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 is de oproeping niet op de 	 
voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het 	 
oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende — 
formaliteit niet in acht genomen. 	  

Artikel 18. Bijeenroeping algemene vergadering 	  
18.1 De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, 	 

onverminderd het bepaalde in artikel 14.4. De oproeping geschiedt schriftelijk —
of via het ledenblad aan de adressen van de leden volgens het ledenregister — 
bedoeld in artikel 4. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste zeven — 
dagen. 	  

18.2 In afwijking van het bepaalde in artikel 18.1 kan, indien een lid hiermee instemt, 
de bijeenroeping geschieden door een langs elektronische weg toegezonden 
leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel - 
is bekend gemaakt. 	  

18.3 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, 	  
onverminderd het bepaalde in de artikelen 19 en 20. 	  

Artikel 19. Statutenwijziging 	  
19.1 In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan —

door een besluit van een algemene vergadering op voorstel van het bestuur. — 
De oproeping voor deze algemene vergadering dient de mededeling te 	 
bevatten dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. 	 

19.2 Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een 	 
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste 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 - 
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gehouden. 	  
19.3 Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derde van de 	 

uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee derde van — 
de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet twee derde van de leden 	 
aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt na die vergadering een tweede 	 
vergadering bijeengeroepen, te houden binnen vier weken na de eerste 	 
vergadering waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de - 
orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, —
kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee derde — 
van de uitgebrachte stemmen. 	  

19.4 Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariele 	 
akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid 	 
bevoegd. 	  

Artikel 20. Ontbinding 	  
20.1 De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene 	 

vergadering op voorstel van het bestuur. Het bepaalde in de artikelen 19.1 tot —
en met 19.3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing. —

20.2 Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders. Het bestuur — 
kan besluiten andere personen tot vereffenaar te benoemen. 	  

20.3 Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het 	  
liquidatiesaldo vastgesteld. Een eventueel batig liquidatiesaldo dient (zoveel — 
mogelijk overeenkomstig het doel van de vereniging) besteed te worden ten — 
behoeve van een andere algemeen nut beogende instelling met een 	 
soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of 	 
nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke 	 
doelstelling heeft. 	  

20.4 Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere 	 
gegevensdragers van de ontbonden vereniging gedurende de bij de wet 	 
voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars 	 
aangewezen persoon. 	  

20.5 Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het 	 
Burgerlijk Wetboek van toepassing. 	  

Artikel 21. Huishoudelijk reglement 	  
21.1 Het bestuur kan na goedkeuring door de algemene vergadering een 	 

huishoudelijk reglement vaststellen. 	  
21.2 Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die 	 

geen dwingend recht bevat, noch met de statuten. 	  
Artikel 22. Overgangsbepaling eerste boekjaar 	  
Het eerste boekjaar van de vereniging eindigt op eenendertig december tweeduizend 
veertien. Dit artikel met opschrift vervalt na afloop van het eerste boekjaar. 	 
Slotverklaring 	  
Voor de eerste maal worden tot bestuurders van de vereniging benoemd: 	 
1. mevrouw Alida Adriana van den Brink — Honders, geboren te Vlaardingen op — 

tien mei negentienhonderdtweeenvijftig; 	  
2. mevrouw Goverina Helena van der Nat, geboren te Rotterdam op veertien 	 
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maart negentienhonderdvierenveertig; 	  
3. de heer Peter Franciscus Brouwers, geboren te Hilvarenbeek op elf februari — 

negentienhonderdvijfenvijftig; 	  
4. mevrouw Petronelia Johanna Maria Cloin, geboren te Dongen op negentien — 

augustus negentienhonderddrieenveertig; en 	  
5. de heer Johannes Rudolf Nieukerke, geboren te Maarssen op tweeentwintig — 

juni negentienhonderdtweeenveertig, in de functie van voorzitter. 	  
HOOFDSTUK V. RECHTSGEVOLGEN VAN DE FUSIE 	  
Omtrent de rechtsgevolgen van de fusie stellen partijen het volgende vast: 	 
1. de Verdwijnende Rechtspersonen houden 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 Rechtspersonen onder algemene titel; 	 
3. met ingang van een januari tweeduizend veertien zal de Verkrijgende 	 

Rechtspersoon de financiele gegevens van de Verdwijnende Rechtspersonen 
in haar eigen jaarrekening verantwoorden. Dientengevolge is het laatste 	 
boekjaar van leder van de Verdwijnende Rechtspersonen geeindigd op 	 
eenendertig december tweeduizend dertien; 	  

4. met ingang van de Fusiedatum worden de leden van de Verdwijnende 	 
Rechtspersonen van rechtswege lid van de Verkrijgende Rechtspersoon, zulks - 
ingevolge het bepaalde in artikel 2:311 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. 	 

BIJLAGEN 	  
Aan deze akte worden gehecht: 	  
(i) het voorstel tot fusie als bedoeld in Hoofdstuk II sub 1; 	  
(ii) de toelichting op het voorstel tot fusie als bedoeld in Hoofdstuk II sub 2; 	 
(iii) een kopie van de aankondiging als bedoeld in Hoofdstuk II sub 5; 	  
(iv) de verkiaring van non-verzet als bedoeld in Hoofdstuk II sub 6; 	  
(v) de bestuursverklaringen als bedoeld in Hoofdstuk II sub 7; 	  
(vi) (kopieen van) de stukken waaruit blijkt van: 	  

a. de besluiten tot fusie genomen door de algemene vergadering van AVN, — 
Cerebraal respectievelijk CVA, als bedoeld in Hoofdstuk II sub 8; en 	 

b. de volmachtverlening aan de cymparant. 	  
Slot 	  
De comparant is mij, notaris, bekend. 	  
Deze akte is verleden te Rotterdam 76 de datum aan het begin van deze akte 	 
vermeld. 	  
De zakelijke inhoud van deze akte 
De comparant heeft verklaard op 
stellen, tijdig voor het verlijden 
met de inhoud in te stemmen. 
Onmiddellijk na bep 
door mij, notaris, on 
(volgt ondertekenin 
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is aan de comparant opgegeven en toegelicht. 	 
olledige voorlezing van de akte geen prijs te 	 
de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen en - 

te vo 
eke 

lezing is deze akte eerst door de comparant en daarna - 



Getekend te Rotterdam op 30 juni 2014. 

(volgt ondertekening) 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT 

   

7/17 
LOYENSi LOEF5E01 6-v1A 

   

   

   

   

  

Verkiaringen aan de voet 

De ondergetekende, prof. mr. Dominique Francois Margaretha Maria Zaman, notaris 
met plaats van vestiging Rotterdam, verklaart dat hem is gebleken dat de 
vormvoorschriften in acht zijn genomen voor aIle besluiten die Titel 7 van Boek 2 van 
het Burgerlijk Wetboek en de statuten van: 
i. Afasie-Vereniging-Nederland, een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, 

statutair gevestigd te gemeente Utrecht; 
ii. Vereniging Cerebraal, een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, 

statutair gevestigd te Utrecht; en 
iii. "de Nederlandse CVA-vereniging "Samen Verder", een vereniging met 

volledige rechtsbevoegdheid, statutair gevestigd te gemeente Bilthoven, 
voor het tot stand komen van de fusie vereisen en dat voor het overige de daarvoor in 
gemelde Titel en in de statuten gegeven voorschriften zijn nageleefd. 

Voorts verklaart de ondergetekende namens de Verkrijgende Rechtspersoon, dat in 
verband met de heffing van overdrachtsbelasting een beroep is gedaan op toepassing 
van de vrijstelling als bedoeld in artikel 15 lid 1 letter h van de Wet op belastingen van 
rechtsverkeer juncto artikel 5d van het Uitvoeringsbesluit belastingen van 
rechtsverkeer, zodat derhalve geen overdrachtsbelasting verschuldigd is. 


