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Inleiding:
Tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) van SV Broekland in juni jl. is het voorstel tot
een fusie van de Stichting Beheer Horsthuis met de SV Broekland besproken.
Om deze fusie slagvaardig te laten lopen waren in september een ledenvergaderingen
gepland, welke geannuleerd zijn. Wij hebben onze leden daarover een bericht gestuurd.
Hierbij geven we een update van het fusietraject.
Wijze van fuseren:
Nadat van de zijde van de Belastingdienst alle risico’s op aanslagen zijn uitgesloten, hebben
we verkend of de fusie op eenvoudiger wijze tot stand gebracht kan worden door het
vermogen van de St. Beheer over te dragen aan de SV Broekland, waarna de St. Beheer
kan worden opgeheven. De fiscus heeft tegen het toepassen van die route bezwaar.
We hebben een vrij ingewikkelde route om te kunnen fuseren. De St Beheer moet worden
omgezet naar een vereniging (Vereniging Horsthuis). De omzetting moet door de rechter
goedgekeurd worden. Vervolgens moet het bestuur van die vereniging en het bestuur van
SV Boekland gezamenlijk een fusievoorstel opmaken. Dat fusievoorstel wordt gepubliceerd. .
Verdere procedure:
Wanneer er geen bezwaren bestaan tegen de fusie wordt een fusieakte opgemaakt.
Daarna nemen de ALV van beide verenigingen (Horsthuis en SV Broekland) het besluit tot
fusie.
Waar staan we nu?
Op dit moment bestuderen we de conceptakten over de omzetting van St Beheer naar de
(nieuwe, tijdelijke) vereniging Horsthuis, het ontwerp fusievoorstel en de concept fusieakte.
De vereniging Horsthuis zal (tijdelijk) een aantal leden moeten werven, welke bijeen
geroepen worden om te besluiten tot een fusie met SV Broekland.
Wat gaan de leden merken?
Het is vooral een juridisch traject, waardoor we hopen een slagvaardige organisatie voor de
toekomst van de sport in Broekland te vormen.
Over de organisatievorm spreken we ook. Daarbij benoemen we welke taken,
bevoegdheden en verantwoordelijkheden er zijn en waar die belegd worden. Welke rol speelt
het (gefuseerde) bestuur van SV Broekland en hoe gaan we om met de afdelingen van de
vereniging.
Bestuur SV Broekland

