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ALGEMENE LEDENVERGADERING 24 november 2022  

 

Toelichting Fusie De Hollandsche Molen en FAOM 

 

Stichting Fonds Aankoop en Onderhoud Molens is opgericht op 9 maart 1972 en is 

gevestigd te Amsterdam en heeft ten doel de vereniging De Hollandsche Molen in 

de gelegenheid te stellen molens aan te kopen, te restaureren en te onderhouden. 

Om dat doel te bereiken verwerft, administreert en beheert de stichting fondsen in 

algemene zin en fondsen op naam. De stichting beheert voor de vereniging tevens 

alle ontvangen schenkingen en nalatenschappen. Feitelijk beheert de stichting het 

vermogen van de vereniging. Ook is de stichting eigenaar van het kantoorpand waar 

De Hollandsche Molen in gevestigd is. 

Het bestuur van deze stichting wordt statutair gevormd door de voorzitter, secretaris 

en penningmeester van vereniging De Hollandsche Molen, aangevuld met twee 

overige leden. 

Het bestuur van de stichting FAOM heeft na daartoe rechtsgeldig te zijn opgeroepen 

in vergadering bijeen op 4 oktober 2021 besloten stichting FAOM op te heffen. 

Vereniging De Hollandsche Molen is aangewezen als de organisatie waar de 

overgebleven bezittingen (na aftrek van alle schulden) aan worden gegeven. Het  

bestuur van stichting FAOM heeft op basis van een extern advies de conclusie 

getrokken dat FAOM haar toegevoegde waarde heeft verloren. In de 

bestuursvergadering van 27 september 2021 en 4 oktober 2021 hebben de 

bestuursleden gesproken over de toekomst van FAOM en het voornemen hebben 

uitgesproken om de activiteiten van de stichting te beëindigen en FAOM derhalve 

ontbonden zal worden. 

Om de fusie te realiseren dienen de statuten van De Hollandsche Molen aangepast 

te worden. Een besluit tot statutenwijziging is voorbehouden aan de Algemene 

Vergadering (artikel 18 en 19). Derhalve besluit de Algemene Vergadering ook over 

de fusie. 

Om een fusie te realiseren is de stichting FAOM allereerst omgezet in een 

vereniging (alleen verenigingen kunnen samen fuseren). Vervolgens heeft op 3 juni 

2022 het ministerie van Financiën laten weten akkoord te gaan met de 

voorgenomen fusie. Ook is de aangekondigde fusie gepubliceerd in dagbladen 

zodat eventuele schuldeisers zich kunnen melden. Dit is niet gebeurt en er is een 

verklaring van non-verzet afgegeven. De ALV van vereniging FAOM en vereniging 

De Hollandsche Molen dienen beiden goedkeuring te geven aan de fusie. 
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De cijfers van de voormalige stichting FAOM worden met terugwerkende kracht tot 1 

januari 2022 in de boekhouding van De Hollandsche Molen opgenomen als de fusie 

gerealiseerd is. 

Op 23 april 2022 is in de Algemene Vergadering al gesproken over de fusie en op 

17 mei 2022 en 19 september 2022 is een extra informatie avond gehouden over de 

fusie en het veranderen van het governance model. De belangrijkste vraag van de 

leden was of het vermogen veilig is, indien het onder de vereniging valt en niet de 

stichting. Gezien het feit dat er een personele overlap bestaat tussen de vml 

stichting FAOM en De Hollandsche Molen is het verschil niet groot. De Algemene 

Vergadering kan immers het bestuur van de vereniging opdrachten geven 

aangaande het vermogen. Het bestuur zou dat kunnen weigeren en dan ontstaat 

een bestuurlijke crisis. In de nieuwe situatie zou dat niet anders zijn. 

Wel is het zo dat het vermogen uitwinbaar voor eventuele schuldeisers van de 

vereniging wordt. De fusie doet derhalve af aan de bescherming van het vermogen 

van de Stichting. Echter is het zo dat de FAOM verplicht is de verliezen van de 

vereniging aan te vullen, dus in een juridische procedure is de vraag hoe beschermd 

het vermogen dan is. 

Eventuele toekomstige nalatenschappen aan de stichting FAOM zullen in de 

toekomst toevallen aan vereniging De Hollandsche Molen. 

 

Op de ALV van 24 november 2022 vraagt het bestuur de ALV om een goedkeuring 

van de fusie tussen De Hollandsche Molen  en FAOM.  

 


