
NEDERLANDSE  GEOLOGISCHE  VERENIGING. 
Agenda Algemene Ledenvergadering 
 
Datum 17 september 2022 
Plaats: Universiteit van Utrecht Koningsbergergebouw,   

Universiteit Utrecht, Budapestlaan 4b, Utrecht-Uithof. 

 
 
Aanvang: 15.00 uur, vermoedelijk einde 16.30 uur 
 
 
 
 
 
1 Opening /mededelingen /opgave rondvraag   

• Mededeling: het bestuur wijzigt het protocol ereleden zoals dat staat op de website. Reden: wij 
wijken met het protocol af van het bepaalde in de statuten. 
In de statuten artikel 6, lid 1 staat dat benoeming tot erelid geschiedt op voordracht van het bestuur. 
In het protocol heeft het bestuur enige tijd geleden opgenomen dat de ALV een rol speelt. Dat is 
niet conform de statuten en is in de praktijk ook uitermate lastig. 

 
2 Notulen van 12 februari 2022 (gepubliceerd in G&H nr. 2 2022) 
Voorstel: instemmen 
 
3 Voorstel van het bestuur om twee personen te benoemen tot erelid.  
(nadere informatie volgt mondeling tijdens de ALV) 
 
4 Voorstel contributieverhoging (bijlage A) 
Het bestuur vraagt aan de ALV toestemming om de contributie volgend jaar te verhogen. 
 
5 Discussie over concept fusiedocument (bijlage B) 
 
6 Toelichting op opties om te kunnen fuseren (bijlagen C en D) 
 
7 Peiling van de leden:  

• vraag 1: kan het bestuur doorgaan met gesprekken met Stichting GEA voor de fusie?  
• vraag 2: kunt u zich vinden in de reeks van stappen die het bestuur wil gaan nemen Bijlage E 

 
8 Rondvraag en sluiting. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen bij deze agenda: 
 
A voorstel contributieverhoging 
B  concept fusiedocument (versie 19 aug.2022) 
C  advies notaris met betrekking tot de opties 
D toelichting van de voorzitter met betrekking tot de opties 
E  schema fusie (versie augustus 2022) 
 
 



 
Bijlage A. Voorstel contributieverhoging (aug ’22). 
 
 
 
Onderwerp: het bestuur vraagt aan de ALV toestemming om de contributie volgend jaar te 
verhogen. 
 
Toelichting: 
In 2013 bedroeg de contributie € 30,- In 2014 werd het € 35,-  
Acht jaar lang is de contributie niet veranderd. Ondertussen is er inflatie en zijn de kosten o.a. 
door Corona (twee jaar lang geen gebruik van UU) gestegen. Bovendien zijn in 2022 de kosten 
van het drukken en verspreiden van G&H sterk gestegen. 
 
De cijfers van het exploitatieresultaat per jaar: 
2014 4.425 
2015 17.591 
2016 6.195 
2017 3.288 
2018 19.107 
2019 3.181 
2020  min 11.529 
2021  min 20.141 
2022 De penningmeester zal op de ALV een 

schatting geven van het mogelijke 
tekort. 

 
NB. Cijfers schommelen sterk door o.a. de uitgifte Staringia’s en door het cadeau aan alle leden in 
2021 (Jelle Reumer: stadsfossielen).  
  
Het bestuur is van mening dat niet verder op de reserves moet worden ingeteerd. De totale 
reserve is nu ongeveer twee keer groter als de uitgaven in 1 jaar. De penningmeester zal op de 
vergadering de totale omvang van de reserves toelichten. 
 
Het voorstel voor de jaarlijkse contributie vanaf 2023 is: 

• Leden € 40,-;  
• Junior-leden € 20,-;  
• Jeugd-leden € 7,50;  
• Buitenlandse leden plus € 5,- 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bijlage B:  concept fusiedocument (versie 19 aug.2022) 
 
 
 
1 Inleiding. 
Het is 1946. In Arnhem wordt de Nederlandse Geologische Vereniging opgericht. P. v. d. Lijn 
als voorzitter, W. Anderson als penningmeester en Ir. Douma als secretaris. In de jaren 
daarna groeit de NGV. Lokaal ontstaan er afdelingen.  
Helaas komt het in 1970 tot een scheuring. Een aantal leden richt de Stichting Geologische Aktiviteiten (GEA) op.  
 
 
Kenmerken van de vereniging NGV 
- geeft het blad Grondboor & Hamer uit 
- organiseert jaarlijks meerdere cursussen die meerdere dagdelen beslaan 
- organiseert jeugd/jongerenactiviteiten 
- organiseert ongeveer vier themadagen per jaar 
- organiseert samen met anderen evenementen 
- organiseert samen met de GEA een landelijke contactdag 
- geeft maandelijks een nieuwsbrief uit 
- beheert een website 
Er zijn ongeveer 1.400 landelijke leden en ongeveer 200 lokale leden. 
 
Er zijn 8 afdelingen die 
- afdelingsactiviteiten organiseren (waaronder lezingen) 
- regionale werk- en studiegroepen vormen, opzetten en onderhouden. 
- excursies verzorgen 
- nieuwsbrieven uitgeven 
 
Kenmerken van Stichting GEA 
- geeft het blad GEA uit 
- organiseert samen met NGV een landelijke contactdag. 
- maandelijkse nieuwsbrief 
- brengt (digitaal) Gea specials uit en iBooks (gratis) 
- beheert een website 
Er zijn ongeveer 1.100 donateurs. Elk kringlid is ook donateur 

 
Er zijn 8 kringen die 
- kringactiviteiten organiseren (waaronder lezingen) 
- regionale werk- en studiegroepen vormen, opzetten en onderhouden. 
- excursies verzorgen 
- nieuwsbrieven uitgeven 
 
 
Met blauw is aangegeven de bestaande NGV afdelingen en met rood de bestaande GEA 
kringen. 

 
 
 

In de loop der jaren zijn er vele pogingen geweest om samen te werken. In 2017 spreken de voorzitters van NGV en 
GEA af om te bekijken of een samengaan mogelijk is. Er volgen vele gesprekken.  
Het resultaat van die gesprekken is dat de besturen van NGV en GEA vinden dat ze gezamenlijk verder willen gaan. 
 
 
 
 
 



2. Waarom één landelijke vereniging ? 

De NGV kent een zorgwekkende demografische opbouw (zie bijlage 1). Als het aantal leden te ver daalt komt het 
voortbestaan van de vereniging in gevaar. Dit geeft de volgende problemen: 
- zowel landelijk als regionaal is een vergrijzing waar te nemen in de besturen en het is een toenemend probleem 

bestuurders te vervangen als deze opstappen.  
- als het aantal leden daalt, zal de contributie omhoog moeten en/of er moet gesneden worden in activiteiten en 

het blad G&H.  
- als het aantal leden daalt zullen bijv. landelijke cursussen niet meer gegeven kunnen worden ook wordt het 

draagvlak aangetast voor themadagen. Niet elke spreker neemt genoegen met 30 aanwezigen in een zaal. 
Ook bij de GEA worden deze problemen verwacht. 
 
Door de fusie NGV-GEA ontstaat een toekomstbestendige organisatie: 
- een groter ledental geeft een beter toekomstperspectief, met een grotere kans op het invullen van vacatures bij 

besturen en andere vrijwilligers 
- één organisatie is wervender voor mogelijke nieuwe leden zoals aardwetenschappers, biologen, 

aardrijkskundigen, archeologen etc.  
- door te werven onder (een groter aantal) landelijke leden kunnen de afdelingen zich verjongen;  
- er mag een grotere opkomst verwacht worden voor de themadagen/landelijke lezingen/webinars; 
- sommige kringen en afdelingen zijn klein waardoor het lastig is activiteiten te organiseren.  De optelsom van 

leden en donateurs in de nieuwe situatie zal meer cursussen/activiteiten in de regio’s mogelijk maken;  
- het zal langer mogelijk zijn om tegen een relatief lage kostprijs een geologisch tijdschrift fysiek aan te bieden. 
NB. Het totale aantal leden van de nieuwe vereniging is niet een optelsom van de aantallen leden/donateurs van de 
beide organisaties samen. Ongeveer 280 zijn zowel lid als donateur. 
 
Voordelen fusie: 
Er ontstaat en gezamenlijke landelijke vereniging met een grotere slagkracht: 
- door bundeling van menskracht, kennis en ervaring is de continuïteit en kwaliteit van de activiteiten beter 

gewaarborgd; 
- een betere landelijke dekking door lokale afdelingen; 
- één organisatie kan namens alle “leden” onderhandelen met bedrijven die bijvoorbeeld groeven en zand/grind-

zuigerijen etc. exploiteren door gezamenlijke verzekeringen en garanties te bieden, ondersteund door identieke 
protocollen bij excursies; 

- door de landelijke kaders worden de risico’s van activiteiten (bijvoorbeeld excursies) beperkt; 
- er kan centrale ondersteuning worden geboden bij lokale vragen door bundeling van kennis en ervaring 

betreffende landelijke wetgeving (WBTR/AVG etc.); 
- er is één organisatie aanspreekpartner voor musea, overheid, KNGMG, IVN, universiteiten en eigenaren van 

groeven; 
- afdelingen en kringen nemen geen concurrerende posities meer in;  
- er kunnen cursussen aangeboden worden op velerlei terrein (groter aantal leden, meer keuze) en cursussen 

kunnen beter landelijk ondersteund worden en breder toegankelijk gemaakt; 
- efficiëntere inzet van de financiële middelen, bijvoorbeeld door lagere kosten voor verzekeringen  
- ruimere centrale financiële projectmatige ondersteuning; 
- de bestuurlijke kennis in de regio kan verder worden ontwikkeld door het aanbieden van cursussen voor 

bestuurders of potentiële bestuurders; 
- samenvoeging zorgt voor een groot netwerk van personen met kennis en vaardigheden, kan uitwisseling 

realiseren t.a.v. vindplaatsen en sprekers; 
- er komt één blad met daarin geologische onderwerpen (in binnen en buitenland) over fossielen, mineralen en 

gesteenten; 
- via het mededelingendeel in het blad weten leden in heel Nederland wat er gebeurt in de regio’s. Dat kan een 

afdeling stimuleren; 
- de nieuwe organisatie kan zorgen voor meer lokale leden. (vraag aan landelijke leden om ook lokaal lid te 

worden); 
- er kunnen meer themadagen worden georganiseerd (ook diverser omdat er meer leden zijn)  
- er kunnen meer activiteiten voor jongeren worden georganiseerd (inspelen op de jongerencultuur); 
- er komt één landelijke website; 
- nu nog zelfstandige geologische verenigingen kunnen desgewenst meegaan in het grotere verband. 



 
Opmerking m.b.t. Stichting GEA. 
Het bestuur van Stichting GEA zet zich vol in voor een fusie met de NGV. Ook het stichtingsbestuur van Stichting GEA 
is voor een fusie.  
 
 
 
3. De contouren van de nieuwe vereniging. 

3.1 Naam vereniging 
Beide besturen hebben gekozen voor de verenigingsvorm.  
Het NGV-bestuur zal, indien de leden akkoord gaan met de fusie, in 2023 een oproep doen aan de leden van de NGV, 
de donateurs van GEA  en wellicht de leden van andere geologische verenigingen (die gaan toetreden), om een 
nieuwe naam te bedenken voor de vereniging. 
 
3.2 Naam en inhoud van het nieuwe blad 
Er komt één blad met daarin geologische onderwerpen (in binnen en buitenland), over fossielen, mineralen en 
gesteenten. Als het financieel en redactioneel mogelijk is, gaan we het blad iets vaker uitgeven. De kwaliteiten van 
beide bladen komen terug in het nieuwe geologische blad. 
Zowel het blad Grondboor & Hamer en het blad GEA gaan verdwijnen. Het bestuur zal een oproep doen (in 2023) 
aan de leden van de NGV, de donateurs van GEA  en wellicht de leden van andere geologische verenigingen om een 
naam te bedenken voor het nieuwe blad.  
 
3.3 Nieuwe Statuten 
Het bestuur stelt voor t.a.v. de doelstellingen van de vereniging - in ieder geval - het volgende op te nemen in de 
statuten:  
- De vereniging heeft ten doel het stimuleren van de belangstelling voor-, de studie van en zelfwerkzaamheid op 

het gebied van de aardwetenschappen en alle daaraan gerelateerde onderwerpen waaronder begrepen: 
geologie, de mineralogie, petrologie en de paleontologie en voorts al hetgeen hiermee rechtstreeks of zijdelings 
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.  

- De vereniging wil speciaal aandacht geven aan het verbeteren van aardwetenschappelijke belangstelling bij 
jongeren. 

- Tevens wil de vereniging een verbinding maken tussen wetenschappers en amateurs door het toegankelijk 
maken van aardwetenschappelijke kennis en literatuur.   

- De vereniging wil ook het belang van aardwetenschappen uitdragen en daarbij de belangen behartigen voor hen 
die hierin hobbymatig actief zijn. 

 
 
 
De vereniging tracht deze doelen te bereiken door: 
- het in stand houden en/of oprichten van regionale afdelingen; 
- het in stand houden en/of oprichten van landelijke en/of regionale werkgroepen; 
- het organiseren van landelijke en/of regionale cursussen, lezingen, bijeenkomsten, exposities, excursies, 

trainingen en andere vormen van ondersteunende activiteiten; 
- het uitgeven van een tijdschrift in hard copy en/of digitaal; 
- het organiseren / het doen organiseren van geologische evenementen; 
- het steunen van werkzaamheden van anderen, voor zover deze met de doelstelling van de vereniging  

overeenkomen; 
- het verzorgen van model documenten voor de afdelingen die van wetswege of anderszins vereist of aanbevolen 

worden; 
- het (doen) onderhouden van alle digitale mogelijkheden en toepassingen die voor de leden en afdelingen van 

belang kunnen zijn, waaronder begrepen websites, nieuwsbrieven, sociale media e.a. Hiertoe beheert zij ook alle 
daarbij behorende accounts van de nieuwe vereniging. 

- de vereniging te presenteren op alle daarvoor geëigende platforms en activiteiten en het verzorgen van 
daarvoor geëigend promotiemateriaal voor de afdelingen alsook door het ter beschikking stellen van media voor 
afdelingen om de doelstelling in hun regio te promoten. 

- het verrichten van al datgene wat voor het doel van de vereniging  van belang kan zijn. 



 
Momenteel wordt er door GEA en NGV gewerkt aan de voorbereiding van de statuten voor de nieuwe vereniging en 
voor de afdelingen. Nadat besloten is tot een fusie (naar verwachting in december 2022) zal notaris Schuite de 
nieuwe statuten opstellen. De nieuwe statuten zullen voldoen aan de wettelijke eisen. 
De afdelingen blijven een vereniging met rechtsbevoegdheid. (men kiest zelf voor volledige of beperkte 
rechtsbevoegdheid). Er kunnen ook afdelingen en werkgroepen toetreden met informele statuten. Het landelijk 
bestuur is bereid de kosten van nieuwe statuten te dragen voor de afdelingen, zodat ook die statuten voldoen aan 
de nieuwste wettelijke eisen. Daarbij geldt dan wel de eis dat op hoofdlijnen de statuten gelijk zijn aan het door de 
notaris gemaakte concept al of niet aangevuld met lokale verlangens, die niet strijdig mogen zijn met nog nader te 
bepalen afspraken. In de statuten worden dezelfde rechten en plichten van afdelingen opgenomen zoals ze nu ook al 
staan geformuleerd in de huidige afdelingsstatuten.  
 
3.4 Opbouw van de vereniging: 
 
Het landelijk bestuur: 
- organiseert landelijke activiteiten; 
- onderhoudt externe contacten; 
- vertegenwoordigt de organisatie; 
- stuurt notulen van haar vergaderingen naar de afdelingen; 
- stuurt kosteloos één exemplaar van het blad naar de afdeling; 
- verzorgt een aansprakelijkheidsverzekering, een bestuursaansprakelijkheidsverzekering voor alle leden en 

bestuurders en een aanvullende ongevallenverzekering; 
- kan - indien nodig - staffunctionarissen aanwijzen om een deel van de bestuurstaken uit te voeren. 
 
De afdelingen:  
- organiseren lokale activiteiten; 
- sturen notulen van hun vergaderingen naar het landelijk bestuur; 
- sturen kosteloos één exemplaar van het afdelingsblad naar de secretaris van de landelijke vereniging; 
- kennen leden en instellingen (voorbeeld zijn de landelijke categorieën); 
Daarnaast: 
- bepaalt de ALV van de afdeling zelf de hoogte van de bijdrage van de leden en van de instellingen. 
- treedt een wijziging van de statuten van de afdeling niet in werking dan nadat de schriftelijke goedkeuring van 

het landelijk bestuur is verkregen en nadat hiervan een notariële acte is opgemaakt.  
- krijgt men bij aanmelding bij een afdeling automatisch een landelijk startlidmaatschap. 
- hoeft men maar een keer lid te worden van een afdeling. Bij alle afdelingen ben je welkom en de afdeling regelt 

zelf hoe de aanmelding loopt, wat de bijdrage is etc. 
- zijn alle leden die in opdracht van het landelijk bestuur en of van het afdelingsbestuur werkzaamheden 

verrichten verzekerd door middel van een bestuursaansprakelijkheidsverzekering door de landelijke organisatie.  
- is bij opheffing van de afdeling overleg noodzakelijk met het landelijk bestuur (schriftelijk vastgelegd); 
- zijn er in elke afdeling bedrijven of personen die de afdeling willen steunen. Dit zijn instellingen of begunstigers. 

Conform de statuten van een aantal afdelingen kunnen begunstigers wel lezingen bijwonen maar geen 
bestuurslid zijn van de afdeling. Zij hebben geen stemrecht op de ALV van een afdeling. Zij kunnen ook niet 
meedoen met excursies. Zij zijn immers niet verzekerd.  

 
Het landelijk bestuur hoopt en verwacht dat alle NGV afdelingen en GEA kringen met dezelfde toewijding en 
enthousiasme door zullen gaan met het organiseren van die dingen die zij graag willen doen voor hun leden. De 
afdeling is daarin geheel zelfstandig.  
 
3.5 Lidmaatschappen en contributie: 
De nieuwe vereniging kent de volgende categorieën: 

A. Kinderleden (8 t/m 11 jaar)  
B. Startlidmaatschap (12 jaar en ouder) 
C. Jeugdlid (12 t/m 17 jaar) 
D. Juniorlid (18 t/m 24 jaar)  
E. Leden 
F. Ereleden  
G. Instellingen 



 
Rechten van de diverse categorieën:  

- De categorieën A t/m F zijn landelijk verzekerd met betrekking tot aansprakelijkheid c.q. ongevallen 
- De categorieën D t/m F hebben stemrecht. De andere categorieën hebben geen stemrecht. 
- De categorieën D t/m F ontvangen het blad van de vereniging. 
- De categorieën C t/m F hebben recht op reductie bij landelijke activiteiten 

Onder leden worden ook verstaan de inwonende leden op een huisadres. 
De ALV bepaalt op voorstel van het bestuur de hoogte van de lidmaatschapsbijdrage. 
 
De contributie voor de kinderen van de kinderclub (A), de jeugdleden (C) of voor de leden met een startlidmaatschap 
(B) zal gelijk aan elkaar zijn. Dit bedrag zal de kosten dekken van de gezamenlijke verzekeringen en de automatische 
incasso. 
 
Toelichting met betrekking tot het startlidmaatschap (categorie B). 
Het startlidmaatschap is bedoeld voor nieuwe leden van de vereniging. Als een persoon zich meldt bij een afdeling 
kan hij/zij ter plekke het startlidmaatschap krijgen. Het startlidmaatschap wordt landelijk geïnd via automatische 
incasso. (NB. dit wordt nog nader uitgewerkt). De naam van het lid wordt zo spoedig mogelijk doorgegeven aan de 
landelijke ledenadministratie. De afdeling geeft de volgende gegevens door aan de ledenadministratie: voornaam, 
achternaam, geboortejaar, straat, nummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer en email adres.  
De ledenadministratie geeft het email adres door aan degene die de verzending regelt van de nieuwsbrieven. 
Een afdeling zorgt ervoor dat alle lokale leden die geen landelijk lid zijn, worden ingeschreven als lid met 
startlidmaatschap.  
 
4. Besluitvormingsproces 
Op 17 sep 2022 is er tijdens de ALV een peiling over de fusie. De stemming is in november/december. Zie verder 
bijlage E 

Na de fusie geldt een overgangsperiode van twee jaar. Indien de fusie er komt per 1 jan. 2024 eindigt de 
overgangsperiode 31 dec. 2026. Een werkgroep moet in 2023 nagaan of we in de overgangsperiode coulance kunnen 
krijgen van de verzekeringsmaatschappij. 
 
 
 



Bijlage 1: De NGV kent een zorgwekkende demografische opbouw 

 

 

 

 

Conclusies: 

• Ondanks enorme inspanningen groeit de NGV niet. Op de langere termijn daalt het aantal NGV leden 
• Er is sprake van een enorme vergrijzing. Bij gelijkblijvende aanmelding (100 per jaar waarbij de gemiddelde 

leeftijd van aanmelding 48 jaar is) zal de het ledenaantal van de NGV binnen 10 jaar met circa 25 % afnemen. 
• Een lager ledenaantal heeft negatieve gevolgen voor cursussen, het blad en de themadagen. De 

vindbaarheid van de geologische vereniging en haar afdelingen zal afnemen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
jaar 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
aantal 1649 1614 1566 1458 1517 1449 1471 1461 1446 1394 1403 1382
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Bijlage C  advies notaris met betrekking tot de opties 
 
Op basis van de mij toegestuurde stukken en de gevoerde gesprekken op mijn kantoor inzake de voorgenomen 
fusie/samenwerking tussen (afgekort) de NVG en de GEA doe ik het volgende voorstel:  
 
Optie 1: 
Fusie:  
Gezien de historie van de beide rechtspersonen ligt een daadwerkelijke fusie gevoelig. Omdat een fusie alleen is 
toegestaan tussen rechtspersonen van het zelfde type moet dan eerst of de vereniging worden omgezet in een 
stichting of de stichting in een vereniging (en dat is een bewerkelijk proces). 
Dit is qua kosten ook gelijk de duurste route (alleen al de notariskosten voor de omzetting en fusie komen op rond 
de € 3.500,-- daarbij komen dan nog publicatiekosten en de rechtbank-kosten).  
Fiscaal is een dergelijke fusie neutraal. De voorzettende rechtspersoon treedt in alle rechten en plichten van de 
verdwijnende rechtspersoon en daarmee zijn er voor de fiscus geen inhoudelijke gevolgen. 
 
Deze variant heeft de meeste tijd qua planning nodig:  

- Eerst moeten we de omzetting van bijvoorbeeld de stichting in een vereniging regelen. Naast de 
gebruikelijke procedure voor statutenwijziging moet er ook een verzoekschrift bij de rechtbank tot 
machtiging voor de omzetting naar een andere soort rechtspersoon worden ingediend*; 
* Met als kanttekening dat de rechter in de machtiging mogelijk ook nog beperkende voorwaarden ten aanzien van het  
vermogen van de dan voormalige stichting kan opnemen.  

- Nadat de machtiging van de rechtbank is verkregen kan de omzetting daadwerkelijk  
plaatsvinden;  

- Daarna kan het traject voor fusie worden ingezet. Voor beide verenigingen wordt er  
een separate ledenvergadering gehouden op voorstel van de respectieve besturen  
voor het besluit tot fusie.  

- Dit besluit moet vervolgens worden gepubliceerd in een landelijk verspreid blad en  
daarnaast worden gedeponeerd bij de kamer van koophandel en daar één maand ter inzage liggen (zodat 
eventuele schuldeisers of andere belanghebbende zich kunnen verzetten tegen de fusie).  

- Na ommekomst van die maand kan bij de rechtbank de verklaring van non-verzet worden aangevraagd en 
moet de akte fusie binnen zes maanden na de publicatie getekend zijn.  

De nieuwe entiteit na de fusie zal gelijk WBRT en ANBI-proof gemaakt worden.  
 
Optie 2:  
De beide huidige rechtspersonen liquideren en een gezamenlijke nieuwe entiteit oprichten.  
Als de nieuwe entiteit dezelfde doelstellingen en activiteiten heeft als de beide verdwijnende rechtspersonen wordt 
de nieuwe entiteit fiscaal als een voorzetting van de beide oude organisaties worden gezien en is daarmee weer 
neutraal. 
De notariskosten komen bij deze optie op ongeveer € 1.000,-- exclusief publicatie en rechtbankkosten. 
Qua planning is optie 2 minder omslachtig dan optie 1 maar nog wel relatief bewerkelijk:  

- Voor beide rechtspersonen moet er een plan van vereffening worden geschreven (dit  
plan moet beschrijven wat er met het aanwezige vermogen en eventuele schulden gaat gebeuren).  

- Deze plannen voor vereffening moeten worden gedeponeerd bij de kamer van  
koophandel en gedurende twee maanden ter inzage liggen (zodat eventuele  
schuldeisers of andere belanghebbende zich kunnen verzetten tegen de ontbinding).  

- Na ommekomst van die twee maanden kan bij de Rechtbank voor beide rechtspersonen de verklaring van 
non-verzet worden aangevraagd.  

De nieuwe gezamenlijke vereniging kan wel al eerder worden opgericht. 
De nieuwe entiteit wordt natuurlijk gelijk WBRT proof gemaakt. De ANBI-status is voor een vereniging vaak wat 
lastiger te verkrijgen dan voor een stichting, dus daar zit wel een risico in. De wat lichtere variant van SBBI-status kan 
waarschijnlijk wel door de vereniging worden verkregen.  
 
Optie 3:  
Nieuwe vereniging en een personele unie met de stichting  
De beide besturen richten samen een nieuwe vereniging met juiste statuten op. Zodra dit gerealiseerd is gaan de 
oude en de nieuwe vereniging de fusie aan waarbij de oude vereniging de verdwijnende partij is en de nieuwe 



vereniging de verkrijgende partij wordt. Door middel van een statutaire personele-unie tussen de besturen van de 
nieuwe vereniging en de stichting worden beide rechtspersonen duurzaam aan elkaar verbonden.  
Een statutaire personele-unie houdt in dat er een verplichte koppeling komt tussen de beide besturen. Dit kan door 
één op één hetzelfde bestuur te vormen of bijvoorbeeld door de vereniging het recht te geven één (of meerdere) 
bestuurders in de stichting te benoemen.  
De stichting wordt daarnaast omgevormd tot een steunstichting (rekening houdend met haar ANBI bepalingen) maar 
blijft als entiteit bestaan.  
 
De stichting kent donateurs i.p.v. leden. Het is de wens vanuit de stichting dat de donateurs wel een statutaire status 
binnen de (nieuwe) vereniging krijgen in de vorm het recht bij ledenvergaderingen aanwezig te mogen zijn en een 
stemrecht hebben gelijk aan gewone leden (mits de donatie een door het bestuur te bepalen drempel overstijgt).  
 
Voor de nieuwe vereniging moeten er nieuwe statuten komen en de statuten van de vereniging moeten worden 
aangepast (waarbij gelijktijdig de noodzakelijke updates voor de WBRT worden doorgevoerd en de noodzakelijke 
ANBI/SBBI regelingen worden ge-update).  
 
Het aanvragen van de ANBI-status voor de stichting en de SBBI-status voor de vereniging dient hoe dan ook vanuit 
de nieuwe structuur gedaan te worden zodat deze daarop ook kan worden beoordeeld door de belastingdienst.  
 
De notariskosten (voor het oprichten van een nieuwe vereniging, het wijzigen van de statuten van de stichting en de 
fusie tussen de beide verenigingen) komen op ongeveer €2.500,-- (exclusief publicatie en/of rechtbankkosten).  
 
Aan de hand van onze gesprekken blijkt optie 3 de meest haalbare variant  
 
Stappenplan optie 3  

1. (augustus) de beide besturen stellen in overleg met de notaris de concepten op voor de  
statutenwijziging van de stichting en de oprichting van de nieuwe vereniging, alsmede  
een model-statuut voor de "afdelingen" ;  

2. (september) het voorstel voor dit plan wordt in de vergadering bij beide rechtspersonen  
ingebracht;  

3. (oktober) oprichting nieuwe vereniging;  
4. (november-december)  

a) het bestuur van NGV roept een algemene ledenvergadering bijeen conform artikel 22 en 23 van haar 
statuten. 
Het besluit tot fusie moet met 2/3de meerderheid in een vergadering waarin tenminste 2/3de de leden 
tegenwoordig of vertegenwoordigd is worden genomen.  
Wordt dit quorum niet gehaald dan moet er oproep gedaan worden voor een 2de vergadering worden 
die binnen 4 weken maar niet eerder dan 2 weken daarna wordt gehouden (2 vergaderingen achter 
elkaar op de zelfde dag mag dus niet). In deze vergadering is een 2/3de meerderheid van stemmen 
voldoende ongeacht het aantal aanwezige leden.  

b) het bestuur van de nieuwe NGV roept een algemene ledenvergadering bijeen conform haar statuten. 
Ook dit besluit tot fusie moet met 2/3de meerderheid in een vergadering waarin tenminste 2/3de de 
leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is genomen worden. Wordt dit quorum niet gehaald dan moet 
er oproep gedaan worden voor een 2de vergadering worden die binnen 4 weken maar niet eerder dan 2 
weken daarna wordt gehouden (2 vergaderingen achter elkaar op dezelfde dag mag dus niet). In deze 
vergadering is een 2/3de meerderheid van stemmen voldoende ongeacht het aantal aanwezige leden.  

c) het bestuur van GEA kan haar besluit tot statutenwijziging conform artikel 16 van haar statuten nemen 
eveneens met een 2/3de meerderheid in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn, mits er geen vacatures in het bestuur openstaan. 
Voor deze besluiten zal het notariskantoor de tekst aanleveren.  

5. het besluit tot fusie wordt gedeponeerd bij de KvK en gepubliceerd in een landelijk verspreid blad. 
De deponeringstermijn is één maand.  

6. Na ommekomst van die maand kan bij de rechtbank de verklaring van non-verzet worden aangevraagd en 
moet de akte fusie binnen zes maanden na de publicatie getekend zijn. De akte van statutenwijziging voor de 
stichting kan al eerder worden getekend.  

7. Daarna op afroep: statutenwijzigingen voor de afdelingen.  



Bijlage D Toelichting voorzitter op de keuze voor optie 3 (zie Bijlage C) 
 
 
 
Na bespreking in de fusiewerkgroep, bestaande uit Hans Sanders, Herman van Dennenoord, 
Clarinus Nauta en Willem Terpstra is de conclusie getrokken dat een schriftelijk advies van een 
notaris wenselijk is over de manier waarop de NGV en GEA zouden kunnen fuseren. 
 
 
In de bovenstaande bijlage C geeft notaris Schuite aan welke opties er zijn om te komen tot een 
fusie. Alle opties hebben aantrekkelijke kanten. Na kennis te hebben genomen van de 
voorgeschiedenis van de fusie en van de opmerkingen van de beide besturen, is – volgens notaris 
Schuite - optie 3 de meest geschikte variant om te komen tot één nieuwe organisatie.  
De fusiewerkgroep heeft het advies van notaris Schuite voorgelegd aan beide besturen, die 
besloten hebben om verder te gaan met optie 3. 
 
 
Notaris Schuite schetst een drietal opties: 
 
Optie 1 Stichting GEA wordt een vereniging en gaat daarna fuseren met vereniging NGV of 
Vereniging NGV wordt een stichting en fuseert daarna met stichting GEA.  
De notaris geeft aan dat een stichting ombouwen naar een vereniging (afgezien van de kosten) 
een tijdrovend proces is. Daarnaast heeft het bestuur van de NGV al bij de start van het 
fusieproces aangegeven, dat zij de verenigingsvorm als enige geschikte vorm ziet. 
 
 
Optie 2 De beide huidige rechtspersonen liquideren en richten een gezamenlijke nieuwe entiteit 
(in dit geval een vereniging) op. Hier ligt echter een probleem bij het schrijven van een plan voor 
vereffening en er kan verzet komen uit de achterbannen tegen liquidatie. Daarnaast is het niet 
zeker dat we de ANBI status kunnen realiseren voor de nieuwe geologische vereniging. 
 
 
Optie 3 Oprichten nieuwe vereniging en een personele unie met de stichting. De leden van de 
NGV en de donateurs/bestuur van stichting GEA worden betrokken bij de totstandkoming van 
nieuwe statuten. De stichting GEA wordt omgebouwd naar een steunstichting. Voor de 
steunstichting wordt de ANBI status aangevraagd. Het bestuur van de steunstichting bestaat uit 
dezelfde personen als het bestuur van de nieuwe geologische vereniging. De leden van de NGV 
kunnen (conform de statuten van 2015) praten en stemmen over het oprichten van een nieuwe 
geologische vereniging. 
 
 
De fusiewerkgroep en de beide besturen willen de keuze voor optie 3 nu ook aan de leden 
kenbaar maken, zodat de leden weten waarom de fusiewerkgroep (en de beide besturen) voor 
optie 3 hebben gekozen. 
 
 
 
 
Clarinus Nauta, voorzitter NGV. 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage E     schema fusie 
Voor 24 augustus 2022 Versturen concept fusiedocument naar de leden NGV 
17 september 2022 Tijdens de ALV (na de Carboondag): 

• bespreking concept fusiedocument 
• peiling leden met twee vragen: 

1. Kan het bestuur doorgaan met de gesprekken met Stichting GEA voor de 
fusie.  
Antwoorden: 

• Tegen verdere gesprekken 
• Voor verdere gesprekken 
• Weet nog niet/ik onthoud mij van deze peiling.  

Hieronder staat een reeks van stappen die het NGV bestuur in de komende tijd 
dient te nemen. 
2. Kunt u zich vinden in de voorgenomen stappen? 
Antwoorden: 

• Tegen de reeks van stappen 
• Voor de reeks van stappen 
• Weet nog niet / ik onthoud mij van deze peiling. 

Als de peiling negatief uitvalt moet het bestuur NGV bepalen of ze doorgaat of stopt met de besprekingen om tot 
een fusie te komen. Positieve uitslag dan doorgaan. Dit lijkt het bestuur NGV ook het moment om de andere 
geologische groepen in Nederland bij te praten. 
Voor 12 november 2022 Versturen agenda en stukken voor 1e ALV.  

Concept statuten NIEUWE GEOLOGISCHE VERENIGING (gemakshalve ingekort 
naar  NW.GEO) en wellicht herziene fusiedocument versturen naar de leden 
NGV.  
Er volgen dan twee ALV’s na elkaar: 

26 november 1e stemming tijdens ALV (na permafrost dag): 
* Zijn er zaken niet verwerkt in het fusiedocument 
* Zijn er zaken die niet verwerkt zijn in de concept statuten NW.GEO  
1e schriftelijke (?) stemming over: 
1 gaat u akkoord met de concept statuten van de NW.GEO 
2 gaat u akkoord met de machtiging aan het bestuur om een NW.GEO op te 
richten 
3 gaat u akkoord met de fusie t.z.t. (in 2023) van de NGV met de NW.GEO. 

3 december of eerder Versturen uitnodiging voor 2de ALV m.b.t. de voorgenomen oprichting van de 
NIEUWE GEOLOGISCHE VERENIGING.  

17 december 2e stemming tijdens ALV (na de themadag Doggersland): 
Schriftelijke (?) stemming over: 
1 gaat u akkoord met de concept statuten van de NW.GEO? 
2 gaat u akkoord met de machtiging aan het bestuur om een NW.GEO op te 
richten  
3 gaat u akkoord met de fusie t.z.t. (in 2023) van de NGV met de NW.GEO. 

Indien geen 
2/3 
meerderheid 
stopt het 
fusieproces. 

 Als minimaal 2/3 van de leden voor is: 
  

 
Loop van 2023 

 

Passeren landelijke statuten NW.GEO bij de notaris; Passeren nieuwe 
statuten Stichting GEA (wordt een steunstichting met als naam 
Stichting NW.GEO.) Bestuur Stichting is gelijk aan bestuur NIEUWE 
VERENIGING. Er is dan sprake van een personele unie.  
o.a. Fusiebesluit deponeren bij K.v.K. 

 oprichting van diverse werkgroepen, bijv. redactie nieuw blad, 
ledenadministratie; financiën, ICT (Website en emailverkeer), etc. 

 Werken aan concept statuten afdelingen/overleg met afdelingen. 
 

 


