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Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zover mogelijk 

en nodig van kracht.-------- ---------- ----

ln de stukken en aankondigingen die van de Vereniging uitgaan, moet "in liquidatie" -

aan de naam van de Vereniging worden toegevoegd. ------------

3. Een batig saldo na vereffening krijgt een bestemming die zoveel mogelijk in ---

overeenstemming is met het doel van de Vereniging. Deze bestemming wordt--

vastgesteld bij het ontbindingsbesluit, of bij het ontbreken daarvan, door de---

vereffenaar(s). ------------------------

De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan vereffenaar(s) bekende baten -

meer aanwezig zijn. -------------- --------

De Vereniging houdt bij vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop de---

vereffening eindigt. De vereffenaar(s) doet (doen) daarvan opgave aan het ---

handelsregister. -------------------------

Artikel 23 - Slotbepalingen ---------------------

In alle gevallen waarin de wet, deze statuten of krachtens deze statuten vastgestelde -

reglementen niet voorzien, beslist het Bestuur. ------ ---------

SLOTVERKLARINGEN OPRICHTING VERKRIJGENDE VERENIGING ------

1. Tot bestuurders van de Verkrijgende Vereniging warden benoemd:--------

a. de heer J. van der Spek als covoorzitter; -- ----------

b. de heer J.J.P. Schouten, als covoorzitter;-------------

c. de heer P.G. Sibinga, als vice-voorzitter; -------  -----

d. de heer D. van der Windt, als secretaris;--------------

e. de heer A.C.J.M. van Vught;--------------  -

f. de heer E.R. Triemstra;---------------  ---- 

2. Het eerste boekjaar van de Verkrijgende Vereniging eindigt op eenendertig december

tweeduizend twintig.-----------------------

3. Het adres van de Verkrijgende Vereniging is: Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht. -

BIJLAGEN ---------------- --------

Aan deze akte zijn de volgende stukken gehecht:---------- -----

a. de schriftelijke volmachten voor het ondertekenen van deze akte.------- -

b. een exemplaar van het voorstel tot fusie, als bedoeld in artikel 2 lid 1; ------

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

d. een exemplaar van de verklaring van de besturen van de Fuserende Verenigingen -

bedoeld in artikel 2 lid 4; ------ - ---------------








