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Vandaag, eenendertig december tweeduizend achttien, verschijnen voor mij, mr. ---
Annemarie Jacqueline Pauline Beijers-Willems, notaris te Horst aan de Maas: --------

1. mevrouw Sonja Maria Johanna Bouwmans-van Horck, geboren te -----------------
Grubbenvorst op achtentwintig maart negentienhonderd vijfenzeventig, te--------
dezer zake woonplaats houdende ten kantore van mij, notaris, aan de-------------
Stoktstraat 2 te Horst, handelend als schriftelijk gevolmachtigde van het ----------
bestuur van de stichting: Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Alphen--
aan den Rijn, gevestigd te gemeente Alphen aan den Rijn, feitelijk adres Kees-
Mustersstraat 6, 2406 LK Alphen aan den Rijn, ingeschreven in het ----------------
handelsregister van de Kamer van Koophandel ender nummer 28106428; --------

2. mevrouw Lucia Johanna Maria Vervoort-Arts, geboren te Meerlo op ---------------
negenentwintig november negentienhonderd vijfenvijftig, te dezer zake -----------
woonplaats houdende ten kantore van mij, aan de Stoktstraat 2 te Horst,---------
handelend als schriftelijk gevolmachtigde van het bestuur van de stichting:-------
Stichting Coenecoop College, gevestigd te Waddinxveen, feitelijk adres -------
Oude Dreef 6, 2741 ST Waddinxveen, ingeschreven in het handelsregister van-
de Kamer van Koophandel onder nummer 56701667. -----------------------------------

Van de volmachten blijkt uit twee aan deze akte gehechte stukken. ----------------------
DEFINITIES ---------------------------------------------------------------------------------------------

1. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Alphen aan den Rijn hierna te-----------

noemen: "de verkrijgende stic hti ng". -------------------------------------------------------
2. Stichting Coenecoop College hierna te noemen: "de verdwijnende stichting". --
INLEIDING -----------------------------------------------------------------------------------------------

De verschenen personen verklaren het volgende. --------------------------------------------
De verkrijgende stichting en de verdwijnende stichting brengen bij deze akte een ---
fusie in de zin van Titel 7 Boek 2 Burgerlijk Wetboek tot stand. Hierbij verkrijgt de ---
verkrijgende stichting het gehele vermogen van de verdwijnende stichting onder ----
algemene titel en houdt de verdwijnende stichting op te bestaan. -------------------------

VOORFASE --------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Geen van de fuserende stichtingen is ontbonden of verkeert in staat van ---------------

faillissement of surseance van betaling. ----------------------------------------------------------

Artikel 2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ter voorbereiding van de fusie is het volgende verricht:--------------------------------------

1. De besturen van de fuserende stichtingen hebben op negenentwintig oktober ---
tweeduizend achttien een voorstel tot fusie opgesteld, als bedoeld in artikel-------

2:312 lid 1 Burgerlijk Wetboek.-------------------------------------------

2. Ook hebben de besturen van de fuserende stichtingen een toelichting op het----
voorstel tot fusie gemaakt. ----------------------------------------------------------------------

3. Het laatste boekjaar van de verkrijgende stichting en verdwijnende stichting -----
waarover een jaarrekening is vastgesteld en openbaar gemaakt, is geeindigd ---
op eenendertig december tweeduizend zeventien. --------------------------------------
Aangezien het voorstel tot fusie later dan zes maanden na het verstrijken van----














































