TOELICHTING
Met deze toelichting lichten wij een aantal punten van de agenda van de Algemene Ledenvergadering van
7 december 2017 nader toe.
Punt 3.
In de Algemene Ledenvergadering wordt het voorstel aan de orde gesteld te besluiten tot fusie in de zin van titel
2.7 Burgerlijk Wetboek, waarbij VBA Beleggingsprofessionals (de "Vereniging") het gehele vermogen van
CFA Society Netherlands, een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, statutair gevestigd te Amsterdam,
met adres: 1082 MD Amsterdam, Claude Debussylaan 2, handelsregisternummer: 34116761 ("CFA") onder
algemene titel verkrijgt en waarbij CFA ophoudt te bestaan (de "Fusie"), zulks overeenkomstig de letterlijke
tekst van het op 1 november 2017 getekende voorstel tot fusie (het "Voorstel") en waarvan de nederlegging is
aangekondigd in het landelijk verspreid dagblad Het Financieele Dagblad op 3 November 2017. De naam van
de Vereniging zal in het kader van de fusie worden gewijzigd in CFA Society VBA Netherlands. Voor de
volledigheid is het Voorstel als bijlage [●] bijgesloten
Op grond van artikel 2:317 lid 3 Burgerlijk Wetboek wordt een besluit tot fusie op dezelfde wijze genomen als
een besluit tot statutenwijziging indien de statuten geen andere regeling voor een besluit tot fusie geven. De
huidige statuten van de Vereniging verklaren de regeling voor een besluit tot fusie van overeenkomstige
toepassing op een besluit tot fusie.
De huidige statuten van de Vereniging bepalen in artikel 22 leden 3 en 4 dat tot wijziging van de
statuten slechts kan worden besloten met een meerderheid van ten minste drie vierde van het aantal
uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste vierentwintig (24) stemgerechtigde leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. Derhalve behoeft het besluit tot fusie dezelfde meerderheid en aantal
aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden.
Indien niet ten minste ten minste vierentwintig (24) stemgerechtigde leden van de Vereniging aanwezig
of vertegenwoordigd is, zal een nieuwe algemene ledenvergadering worden bijeengeroepen die niet
eerder dan veertien dagen en niet later dan dertig dagen na de op 7 december 2017 te houden
vergadering zal worden gehouden. In deze vergadering kan het besluit tot fusie worden genomen met
een meerderheid van ten minste drie vierde van het aantal uitgebrachte stemmen ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden.
In verband met privacy aspecten van de leden van de Vereniging die mogelijk een rol spelen in het
kader van de besluitvorming voor de Fusie zal het bestuur van de Vereniging aan haar leden zo spoedig
mogelijk aanvullende informatie hieromtrent toezenden doch uiterlijk voordat de Algemene
Ledenvergadering van 7 december 2017 plaatsvindt.
Punt 4.
In de Algemene Ledenvergadering wordt het voorstel aan de orde gesteld ter gelegenheid van het van kracht
worden van de Fusie de statuten van de Vereniging te wijzigen (de "Statutenwijziging") overeenkomstig

bijlage 2 van het Voorstel.
Het voorstel houdt tevens in het verlenen van machtiging aan een ieder die bevoegd is om namens VBA
Beleggingsprofessionals de notariële akte van fusie te ondertekenen zomede aan iedere jurist en paralegal van
Zuidbroek B.V. om de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
Zoals aangegeven onder punt 3. bepalen de huidige statuten van de Vereniging dat tot wijziging van de statuten
slechts kan worden besloten met een meerderheid van ten minste drie vierde van het aantal uitgebrachte
stemmen in een vergadering waarin ten minste vierentwintig (24) stemgerechtigde leden aanwezig of
vertegenwoordigd is.
Indien niet ten minste ten minste vierentwintig (24) stemgerechtigde leden van de Vereniging aanwezig of
vertegenwoordigd is, zal een nieuwe algemene ledenvergadering worden bijeengeroepen die niet eerder dan
veertien dagen en niet later dan dertig dagen na de op 7 december 2017 te houden vergadering zal worden
gehouden. In deze vergadering kan het besluit tot statutenwijziging worden genomen met een meerderheid van
ten minste drie vierde van het aantal uitgebrachte stemmen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
stemgerechtigde leden.
Punt 5.
Overeenkomstig het Voorstel, bestaat het voornemen om het bestuur van de Vereniging per het van kracht
worden van de Fusie als volgt samen te stellen:
i.
Alfredus Mattheus Harmen Slager, geboren te Haarlem op 1 september 1967;
ii.
Melinda Eleanor Rook, geboren te Rotterdam op 15 maart 1984;
iii. Gerben Wybren Jorritsma, geboren te Rotterdam op 10 oktober 1961;
iv.
Anisa Joli Salomons, geboren te Haren op 30 maart 1982;
v.
Jan Jacobus Heemskerk, geboren te Hilversum op 7 mei 1970;
vi.
Cees Harm van den Berg, geboren te Hoevelaken op 28 september1985;
vii. Pieter van Putten, geboren te Schiedam op 29 oktober 1963; en
viii. Jeroen Bos, geboren te Leiden op 6 november 1976.
De bestuurders onder i. tot en met iv genoemd zijn reeds bestuurder van VBA Beleggingsprofessionals. De
samenstelling van het bestuur is in overeenstemming met het bepaalde in artikel 10 van de Statutenwijziging.
A.

In de Algemene Ledenvergadering wordt derhalve het voorstel aan de orde gesteld ter gelegenheid van
het van kracht worden van de Fusie
i.

Jan Jacobus Heemskerk, geboren te Hilversum op 7 mei 1970;

ii.

Cees Harm van den Berg, geboren te Hoevelaken op 28 september1985;

iii.

Pieter van Putten, geboren te Schiedam op 29 oktober 1963; en

iv.

Jeroen Bos, geboren te Leiden op 6 november 1976,

tot bestuurders van de Vereniging te benoemen.
B.

Voorts wordt in aanvulling op het voorstel onder A. de Algemene Ledenvergadering het voorstel aan de
orde gesteld ter gelegenheid van het van kracht worden van de Fusie ontslag te verlenen aan:
i.

Hikmet Sevdican, geboren te Heerlen op 10 juni 1972;

ii.

Bas Bosman, geboren te Bees op 27 maart 1977

iii.

Jens Christiaan van Egmond, geboren te Wijk bij Duurstede op 15 oktober 1987.

als bestuurders van de Vereniging.
C.

De Algemene Ledenvergadering wordt verzocht decharge te verlenen aan de leden van het bestuur van
de Vereniging. De decharge heeft uitsluitend betrekking op het bestuur, voor zover het bestuur blijkt uit
enig jaarverslag, de mededelingen in de Algemene Ledenvergadering en voorzover dit anderszins is
medegedeeld aan de Algemene Ledenvergadering. De decharge wordt verleend aan hen die in het
huidige boekjaar de functie van bestuurder van de Vereniging hebben bekleed.

Punt 6.
In het kader van de Fusie is het bestuur van Stichting VBA Opleidingsinstituut Morreau voornemens om de
statuten van deze stichting te wijzigen. Het concept van de akte is aangehecht als bijlage [●]. De wijzigen zien
op het wijzigen van verwijzingen naar de Vereniging naar de naam zoals deze zal luiden na de Fusie.
Daarnaast is in de huidige statuten opgenomen dat het bestuur van de vereniging wordt gevorm door de
Vereniging. Naast dat dit juridisch niet geheel juist lijkt te zijn, heeft dit in de praktijk ook tot onduidelijkheden
in de samenstelling van het bestuur geleid. Er wordt dan ook voorgesteld de bestuurders van de stichting te laten
benoemen door de Vereniging. Op grond van de statuten van Stichting VBA Opleidingsinstituut Morreau
behoeft een besluit tot statutenwijziging de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering van de
Vereniging.
Derhalve wordt in de Algemene Ledenvergadering het voorstel aan de orde gesteld het wijzigen van de statuten
van Stichting VBA Opleidingsinstituut Morreau goed te keuren.
Punt 7.
In het kader van de Fusie is het bestuur van Stichting Register Risk Manager for Financial Institutions
voornemens om de statuten van deze stichting te wijzigen. Het concept van de akte is aangehecht als bijlage [●].
De wijzigen zien op het wijzigen van verwijzingen naar de Vereniging naar de naam zoals deze zal luiden na de
Fusie.
Daarnaast is in de huidige statuten opgenomen dat het bestuur van de vereniging wordt gevorm door de
Vereniging. Naast dat dit juridisch niet geheel juist lijkt te zijn, heeft dit in de praktijk ook tot onduidelijkheden
in de samenstelling van het bestuur geleid. Er wordt dan ook voorgesteld de bestuurders van de stichting te laten
benoemen door de Vereniging. Op grond van de statuten van Stichting Register Risk Manager for Financial
Institutions behoeft een besluit tot statutenwijziging de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering
van de Vereniging.
Derhalve wordt in de Algemene Ledenvergadering het voorstel aan de orde gesteld het wijzigen van de statuten
van Stichting Register Risk Manager for Financial Institutions goed te keuren.
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