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Liquidatie-voorstellen van de N.V. Maatschappij Helenaveen
21 december 1945  Combineren jaarverslagen van 1944 en 1945, 
zwarte kas van 1942
N.V. Maatschappij Helenaveen Weldam, 21 December 1945

bij Goor

Mijne Heeren,
Naar aanleiding van een verzoek van den Heer P. Vos, voorzitter van Uwen raad, dd. 12
December 1945,iets te vernemen omtrent de gang van zaken te Helenaveen moge ik U het 
navolgende berichten.
De jaarlijksche controle door den Heer Dr. J. Moser van het kantoor Moret & Starke is
reeds zoo ver gevorderd, dat de fiscale balans per 31 December 1944 is opgemaakt en 
daarmede de aangifte voor de vennootschapsbelasting gedaan kon worden. Weliswaar werd
deze balans door Uwen raad nog niet goedgekeurd, doch de Inspecteur der belastingen 
te Helmond wilde niet langer wachten met het ontvangen der aangifte, omdat zijn 
totale dossier inzake Helenaveen in het voorjaar 1944 bij de brand van zijn kantoor 
in vlammen opging. De Inspecteur nam derhalve genoegen met een voorloopige balans.
Het accountantsrapport van de hand van den heer Moser had ik eigenlijk reeds 
verwacht. In ieder geval dient dit eerst verschenen te zijn alvorens het zin heeft om
een vergadering van Uwen raad te beleggen.
De uitkomsten van 1945 kunnen binnen eenige weken ook opgesteld worden en de 
bewerking van dit boekjaar zal minder tijd dan gebruikelijk vergen, daar immers tot 1
Augustus 1945 het bedrijf practisch stil lag.
Het boekjaar 1944 en dat van 1945 vormen meer één geheel dan twee opeenvolgende jaren
plegen te doen, zoodat er iets voor te zeggen zou zijn om de jaren 1944 en 1945 samen
te behandelen en in een jaarverslag te verwerken. Immers 1944 eindigt in feite half 
September 1944 en, zooals gezegd 1945 begint begin Augustus 1945. Ik vermoed echter, 
dat U liever met een vergadering van Uwen Raad niet wacht tot U ook het 
accountantsrapport over 1945 in handen hebt, omdat zulks uiteraard een uitstel tot 
minstens half Februari zou beteekenen.
Ik stel U derhalve voor Uw meening kenbaar te willen maken omtrent:
1e. combineeren van de jaarverslagen over 1944 en 1945;
2e. het houden van een vergadering van Uwen Raad onmiddellijk na ontvangst van het 
accountantsrapport over 1944 dan wel nadat ook dat over 1945 verschenen is.
Mijns inziens is het het verstandigste te besluiten tot een verslag over 1944 en 1945
en te vergaderen na ontvangst van het rapport over 1944, hetgeen dan zal kunnen 
gebeuren in het begin van 1946. Daar komt nog bij, dat op 1 Mei 1945 de heer J.W. 
Maassen, boekhouder der Maatschappij, 30 jaar in zijn functie werkzaam was en men 
zich in verband hiermede wel dient te beraden, op welke wijze men dit feit niet 
onopgemerkt wil laten, waarover gesproken kan worden in de vergadering van begin 
1946, zoodat dan in de vergadering, waar de resultaten van 1945 ter sprake komen, de 
heer Maassen uitgenoodigd kan worden te verschijnen en uitvoering gegeven kan worden 
aan hetgeen in de eerste vergadering van 1946 werd besloten.
Te Helenaveen zijn thans voor de totaal vernielde winkel-café-hotelletje en drie 
woningen twee noodvoorzieningen voor het winkel-cafébedrijf en één woning gereed en 
de twee resteerende noodvoorzieningen een eind voltooid.
Het noodherstel aan de overige huizen is zoover gevorderd, dat niemand onder een 
lekkend dak de winter ingaat.
De noodvoorzieningen werden, voor zoover van agrarischen aard, dus ten getale van 
drie, bekostigd door Bureau Wederopbouw Boerderijen, terwijl de noodvoorziening voor 
het etablissement van Horen, ressorteerend onder Wederopbouw, door de Maatschappij 
werd betaald. Een regeling voor de schade werd nog niet definitief getroffen; men 
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fluisterde, dat 90% der kosten vergoed zou worden, doch op dit gebied zijn de 
wijzigingen niet van de lucht.
Ten aanzien van de noodherstellingen gold de regeling, dat, voor zoover het niet-
agrarische objecten betrof, de eigenaar zelf betaalde, terwijl voor de agrarische 
objecten Bureau Wederopbouw Boerderijen opkwam. Dit laatste is nu begin December 1945
veranderd: ook deze moeten nu door de eigenaar worden betaald. Uiteindelijk worden de
gemaakte kosten ter vergoeding dan voorgelegd aan het College van Commissarissen voor
den Wederopbouw.
Teneinde te zijner tijd niet gevangen te worden op het gebrek aan duidelijk 
bewijsmateriaal, heb ik zorg gedragen, dat de voor noodvoorzieningen en 
noodherstellingen door de Maatschappij gedane uitgaven een uitvoerige boekhouding met
belegstukken werd ingericht. Hetgeen in 1940 passeerde op dit gebied moet geen tweede
maal voorkomen.
Ook met de vernielde bruggen wordt voortgang gemaakt. Alle resten liggen nu op de 
kant en men is doende de vernielde landhoofden te ruimen. Dit werk wordt helaas 
uitgevoerd in regie doch de aannemers willen niet anders. Men werkt volgens het 
tarief van den Rijkswaterstaat en is daarmede in groot gezelschap, wat hopenlijk 
later moge blijken goed gezelschap te zijn.
Door de verliezen onder de bevolking als gevolg van de tewerkstelling in Duitschland 
moesten verschillende pachtovereenkomsten beeindigd of gewijzigd worden. Ook dit 
heeft zijn beslag gekregen, waarbij het pachtprijsniveau van 1940 nog aangehouden 
moest worden. Het bleek daarbij van onwaardeerbaar voordeel, dat een belangrijk deel 
van de destijds door den heer G. te Spenke (Hendriks) vervaardigde kaartgegevens 
teruggevonden zijn.
Voorts blijkt, dat mocht de tuinbouw eenzelfde prijsniveau als thans geldend, 
behouden, er geen bezwaar bestaat de pachten voor tuinderijen belangrijke te 
verhoogen. Men verheuge zich echter, wanneer het ook zoover is.
Tenslotte kan ik U berichten, dat de heer en mevrouw Maassen het wel maken en zich 
eenigermate hersteld hebben van de inzinking van dezen zomer.
De zwarte kas is nu ontdaan van zijn verduistering en opgenomen in de officieele 
boekhouding, waarbij, omdat desbetreffende gegevens verloren gingen bij d  vernieling
van het kantoor, men aanneemt, dat de kas ontstond in 1 1942, toen het fiscale 
verlies bedroeg ruin f 22.000, hetgeen verblijdend is.
Met de meeste hoogachting,                        directeur

Aan den Raad van Commissarissen
der N.V. Maatschappij Helenaveen
den Heer C. Bos - secretaris
te Veenendaal
[interpunctie verbeterd]

14 november 1946  Onderhoud met Ir. L. Leyds, hoofdingenieur 
van de Bataafsche Petroleum Maatschappij en met Mr. Spat van Philips’ Gloeilampen en 
met C. Staf, Directeur-Generaal van de Landbouw

27 november 1946  Vervreemding Helenaveensche gronden: 
overleg met J.H. Stalfoort, rentmeester van het Algemeen Mijnwerkersfonds en Baron 
van Tuijll van Serooskerken

31 januari 1947  Onderhoud met C. Staf, Directeur-Generaal 
van Landbouwherstel te ‘s-Gravenhage

idem reactie Beste Theo [C. Oudemans]
20 februari 1947  Commissarissen-vergadering op 6 maart 1947
N. V. “MAATSCHAPPIJ HELENAVEEN” HELENAVEEN.
Helenaveen, 20-2-1947
Aan den Heer Dr. Th. C. Oudemans  Putten
Hiermede heb ik de eer U namens den Voorzitter-Commissaris uit te noodigen tot de 
Commissarissenvergadering op Donderdag den 6e Maart 1947 te 10- uur, te Utrecht ten 
kantore van den heer Vos  Zeedijk
De te behandelen onderwerpen zijn:
notulen
liquidatie
accountantsrapport 1946
concept jaarverslag 1946
begrooting 1947
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vaststelling algemeene vergadering aandeelhouders

De Directeur der N. V., “Mij. Helenaveen”. 

21 september 1948  notitie van Th.C. Oudemans
ter herinnering aan de heer C. Bos 
Secretaris kand (?) Commissaris
met verzoeke hierna door te geven aan N.V. Mij Helenaveen
27/9 48  KG.
28 februari 1981  MAATSCHAPPIJ HELENAVEEN 
Hierbij maken wij bekend, dat het kantoor van de N.V. Maatschappij Helenaveen aan de
Soemeersingel 33 – behoudens verhindering – ’s maandags bezet zal zijn van 08.30 tot
17.00 uur. In voorkomende gevallen zal de heer H.J.M. Classens u daar ontvangen en te
woord staan.  C.W.J. Baron de Weichs de Wenne, Directeur N.V. Mij. Helenaveen. 

30 maart 1995  Beslissing van de Ondernemingskamer betreffende 
de waardering der
aandelen van de Maatschappij Helenaveen. 
De intrinsieke aarde van de onderneming, uitgaande van de balans per 31 december 92
bedraagt f17,1 mln. Uitgaande daarvan komt de Ok op een prijs van f1475 per aandeel.
 
24 maart 2004  Uitkoopprocedure Helenaveen - bekendmaking consignatie
Bij exploot d.d. 2 maart 2004 (het “Exploot”) is ten verzoeke van naamloze 
vennootschap AMEV Levensverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Utrecht (“AMEV”), 
het uitvoerbaar bij voorraad verklaarde arrest van de Ondernemingskamer van het 
Gerechtshof te Amsterdam d.d. 12 februari 2004 openbaar betekend aan alle onbekende 
houders van gewone aandelen op naam in de te Helenaveen, gemeente Deurne, gevestigde 
naamloze vennootschap MAATSCHAPPIJ HELENAVEEN N.V. (de “Aandeelhouders”). Het Arrest 
is gewezen naar aanleiding van de op 10 december 2003 openbaar betekende dagvaarding,
waarbij een vordering ex art. 2:92a B.W. werd ingesteld (uitkoopprocedure). Op 4 
maart 2004 is een uittreksel van het Exploot in dit dagblad verschenen.

Op 22 maart jl. heeft AMEV, ter verkrijging van het onbezwaarde recht op de aandelen 
in het geplaatste kapitaal van de naamloze vennootschap Maatschappij Helenaveen N.V. 
(de “Aandelen”), de prijs met rente geconsigneerd ex art. 2:92 a lid 8 BW. De 
geconsigneerde prijs met rente per Aandeel bedraagt EUR 2.085,31. Door de consignatie
is het (eigendoms)recht op de Aandelen van rechtswege over gegaan op AMEV. Ter 
verkrijging van de prijs met rente kunnen gewezen Aandeelhouders zich wenden tot de 
beheerder van de consignatiekas bij het Ministerie van Financiën.
[waarde aandeel is dus f4595,42]

30 januari 2011  Caspar Wilbert Joseph baron de Weichs de Wenne 
geboren Wanssum 19 maart 1934, rentmeester, wethouder, trouwde Beers 1 mei 1965 met 
Judith barones van Hövell tot Westerflier en Weezeveld, geboren Amstenrade 10 
februari 1939. 
Uit dit huwelijk 1 zoon en 2 dochters. 
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