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Marcel and Philip Staal 
l`hq tilite lqxn 

 
 

Pardes Hanna, 7 september 2004. 
 
Stichting Joods Maatschappelijk Werk 
T.a.v. drs. H.G. Vuijsje, Algemeen directeur 
De Lairessestraat 145-147 
1075 HJ Amsterdam 
Nederland 
Fax: +31 20 5776500 
 
 
Geachte heer Vuijsje, 
 
In het dagblad Trouw van 10 juni 2004 staat: 
‘Bij de kamer van koophandel en fabrieken te Amsterdam zijn bij het handelsregister ter 
inzage gelegd de door de wet voorgeschreven stukken in verband met de voorgenomen 
juridische fusie van de volgende rechtspersonen:  
Stichting Samenwerkingsverband Joods Maatschappelijk Werk, gevestigd te Amsterdam, 
Stichting "Le-Ezrath Ha-Jeled, gevestigd te Amsterdam, Berg-Stichting, gevestigd te 
Amsterdam,  
Het Nederlands Israelietisch Jongens-Weeshuis "Megadle-jethomim in ontbinding, 
gevestigd te Amsterdam,  
Het nederlands-Israelietisch Meisjes-Weeshuis in ontbinding, gevestigd te Amsterdam, 
Joodse Zee- en Boskolonies "Wijk aan Zee" in ontbinding, gevestigd te Amsterdam,  
Megadle Jethomim (Opvoeding van Wezen) in ontbinding, gevestigd te Amsterdam en  
S.A. Rudelsheim-Stichting in ontbinding, gevestigd te Amsterdam. 
 
Uit artikel 314 leden 1b, 1c en 1d, B.W. blijkt dat elke te fuseren rechtspersoon legt ten 
kantore van het handelsregister neer de laatste drie vastgestelde jaarrekeningen of ander 
financiële verantwoordingen van de fuseren rechtpersonen met de accountantsverklaring 
daarbij, de jaarverslagen van de fuseren rechtspersonen over de laatste drie afgesloten jaren 
en tussentijdse vermogensopstellingen of niet vastgestelde jaarrekeningen, 
 
Uit artikel 314 lid 2 blijkt dat tegelijkertijd het bestuur de stukken, met inbegrip van 
jaarrekeningen en jaarverslagen die niet openbare inzage behoeven te liggen, samen met de 
toelichtingen van de besturen op het voorstel, neer ten kantore van de rechtspersoon of, bij 
gebreke van een kantoor, aan de woonplaats van een bestuurder. De stukken liggen tot het 
tijdstip van de fusie en nog zes maanden nadien, ter inzage voor de leden of aandeelhouders, 
en voor hen die een bijzonder recht jegens de rechtspersoon hebben. In dit tijdvak kunnen zij 
kosteloos een afschrift daarvan krijgen. 
 
 
 

Archief Philip Staal



 
 
 
Zoals blijkt uit mijn brief d.d. 20 januari 2004 met als bijlage de lijvige documentatie, ben ik 
samen met zijn broer schuldeiser van een verenigingen in liquidatie en een stichting. 
 
Daar de stukken, uit artikel 314 leden 1b, 1c, 1d en 2, B.W. niet ten kantore van het 
handelsregister te Amsterdam liggen en in dagblad Trouw d.d. 10 juni ook niet vermeld is 
waar deze stukken dan wel ter inzage liggen, verzoek ik u mij per omgaande mede te delen 
waar deze stukken ter inzage liggen. Verder verzoek ik u mij per koerier een afschrift van 
deze stukken kosteloos te sturen. 
 
Hoogachtend, 

 
Ph. Staal 
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