
 

ALS DE FUSIE EEN FEIT IS: 
 
Dit formulier invullen en mailen naar de KNGU Serviceteam, serviceteam@kngu.nl 
 
De fusie is: de samenvoeging van een aantal verenigingen  
 
Het betreft de fusie tussen onderstaande gymclubs. 
 

Verenigingsnummer:  
Naam club:  
Secr.: 
Adres: 
Postcode: Woonplaats:  
Telefoonnr.: 
E-mailadres: 
 
Verenigingsnummer:  
Naam club:  
Secr.: 
Adres: 
Postcode: Woonplaats:  
Telefoonnr.: 
E-mailadres: 
 
Verenigingsnummer:  
Naam club:  
Secr.: 
Adres: 
Postcode: Woonplaats:  
Telefoonnr.: 
E-mailadres: 
 
Als het om een fusie gaat van meer dan 3 clubs, ook de gegevens van de overige 
clubs invoeren. 
 
De gegevens van de nieuwe club: 
Naam club:  
Secr.: 
Adres: 
Postcode: Woonplaats:  
Telefoonnr.: 
E-mailadres: 
KvK nummer 

 

 

mailto:serviceteam@kngu.nl


 

CONSEQUENTIES NAAMGEVING CLUB 
 
Zelfde naamgeving 
In geval de fusieclub de naam behoudt van een van de fusieclubs, dan is het niet 
nodig deze opnieuw in te schrijven bij de Kamer van Koophandel en hoeven er 
geen nieuwe statuten gemaakt te worden. De club behoudt dan automatisch 
hetzelfde verenigingsnummer.  
 
Andere naamgeving 
 
Inschrijving Kamer van Koophandel  
Als de fusieclub een andere naam heeft gekregen, dan moet deze club opnieuw 
worden Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het nummer bij de Kamer van 
Koophandel is: __________ 
Een kopie van de inschrijving samen met dit document mailen naar 
serviceteam@kngu.nl. 
 
Statuten en Huishoudelijk Reglement  
Ook moeten er in dat geval nieuwe statuten/HR worden gemaakt. Hiervoor kunnen 
de voorbeeldstatuten van de KNGU worden gebruikt. Zie onze website  
www.dutchgymnastics.nl button KNGU > Kerndocumenten. 
Wij adviseren jullie dringend de Statuten/HR vóór jullie deze voorleggen aan de 
notaris, ter goedkeuring voor te leggen aan de KNGU. In alle gevallen geldt dat de 
Statuten/HR voor of na het passeren bij de notaris moeten worden voorgelegd aan 
de KNGU ter goedkeuring.  
 
FINANCIËN 
De fusie kan pas officieel gemaakt worden als aan alle financiële verplichtingen 
voldaan zijn. 
Dit betekent dat alle openstaande facturen van de oude clubs bij de KNGU zijn 
voldaan. Of dat schriftelijk is aangegeven bij de KNGU serviceteam, dat 
openstaande facturen worden overgenomen door de nieuwe club.  
 
De KNGU 
Informeert de club over het nieuwe verenigingsnummer. 
 
D.d.:  
 
GV GV GV 
 
__________________ __________________ _____________________ 
Handtekening Handtekening Handtekening   
 
Naam en functie  Naam en functie   Naam en functie 

__________________  __________________  _____________________ 

__________________  __________________  _____________________ 
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