Verslag
BUITENGEWONE ALGEMENE LEDENVERGADERING VERENIGING ONDERNEMEND ASSEN
Datum
Tijdstip
Locatie
Aanwezig

: woensdag 19 juli 2017
: 7.15 – 8.30 uur
: Drenthe College, Anne de Vriesstraat 70 te Assen
: Bekend bij het secretariaat

1. Opening
René opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom op de 2e buitengewone ALV
inzake het fusie-voornemen.
2. Voorstel tot fusie
Het voorstel tot fusie, conform het voorstel tot fusie dat reeds eerder is gedaan en aan de leden
genoegzaam bekend is, zodanig dat Vereniging Ondernemend Assen de verkrijgende rechtspersoon
is en alle activa en passiva van Vereniging Parkmanagement Assen-Noord onder algemene titel
verkrijgt en alle leden van Vereniging Parkmanagement Assen-Noord van rechtswege lid worden van
Vereniging Ondernemend Assen, één en ander overeenkomstig een concept-akte tot fusie,
opgesteld door notariskantoor Tijdhof, Daverschot & De Jong Posthumus te Assen.
Bij de eerste vergadering, gehouden op 19 juni 2017 waren niet voldoende leden ter vergadering
vertegenwoordigd om hieromtrent een geldig besluit te nemen.
Op grond van de statuten is daarom deze tweede vergadering uitgeschreven, waar omtrent dit
voorstel kan worden besloten ongeacht het aantal ter vergadering vertegenwoordigde leden, mits
met een meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte stemmen.
De ter vergadering aanwezige en/of vertegenwoordigde leden hebben van dit concept kennis
genomen en hebben zich akkoord verklaard met de inhoud van dit concept.
Met algemene stemmen wordt besloten tot fusie conform het eerdere voorstel tot fusie en de
conceptakte van fusie.
Met 17 van de 17 stemmen, zijnde een meerderheid van ten minste twee/derde deel van het aantal
aanwezige/vertegenwoordigde leden wordt besloten tot fusie conform het eerdere voorstel tot fusie
en de conceptakte van fusie.
Daarnaast hebben wij 31 machtigingen ontvangen van leden die akkoord gaan met de voorgestelde
fusie. Geen van de aanwezigen is tegen de fusie, waarmee het besluit is aangenomen.
3. Rondvraag
Geen punten voor de rondvraag.
4. Sluiting
René dankt de aanwezigen en sluit de vergadering. Een ieder wordt uitgenodigd met de aanwezige
leden van PMA-Noord het glas te heffen op de fusie.
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