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Bijlsge tot hÊt aefgïs¡/r

stdaÁró¡¿d d.d. 2&.27_2s december lg63

B:,ll;--Citqg, wmnde te l\fe¡hort.

Handetsvennootschappen

...^V-i:_
werRer, âthter.\'ertegmwoord¡Sd door

n¡¡(lse votmacht h¡erbiiser,oec.l.
.TgbÞ?!L, Jozef, n'onãnde

33613-

r Zonnige Kempen l, sameawerkende
te Westetlori¡ l, 62.

schot, 295, bediende-

ìe

a

r, 52, nrijF

krachtcns'ondcr_

\\'estmesbeek, stecn\reg op Bùùi-

Hel-sen, Ludo\.icus, $îrìende
_.

verrnootschao.

Schoùrsrr¡

V Hinns,

3761

diam¿ntberverker.

te Zoerle-prNiis. Dc \\.iick.

3,

..^!gg-.1:,. lo.,..Xnende t€ .OIcn, Boeket, gemeenrcsecreia ris, I ilìicr
Ien:q:twg9,rdrSd d0or J. \rerlì¡cgen. krachtcns oIcjerhartiic rot_

Si¡rt -Lãilìt,ertlssl

mAcllt Þ1erbilsevoeod

.\'crhtcecn,- JorÈ, tvonenrlc tc llillslroul, ster,n\\.rg (ìiì Booi_
schot, I I, bl¡rgcme61er.
\ì¡eIns, Jail,-.\ronende te Retic. Kloosterstraf,i. til, brtiicntlc., ¡llrir¡
vcrlecens.oordigd tioor K. Stijnen. krachi^m onAertrinì1.*'-rlof_
nì¡cht ttrerlllj ge!oegd.

ST!C}ITìNG.
Dc onrlcrgctektldca
L De [Selristi¡r Staal, alhicr verts_scnvoordigd dom l\l . Snreis,
P.-J.-M.. o¡iivrnlc¡ dcr ÌcgìstrÂtd en domeinen, woncnde tc \\'qsterlo, Pol(lcñiri!;i, 7, knchtefis æn volnÌacht yu dc heer Minists
van Finânciiin, in dalô
, welke zãl gehcchi
blijrcn aaa deze.
Anhverpc¡,
alhie r mrtegenx-oordigd cloor À,I.
,,^2-;
?-.:l-ïl.iç
Joris
goorschotsesieen\req, ll, Hulshot¡t, krãchteæ
verracgcn,
een'rol_
macirt^qn l¡et provincietleshrnr i;ar Ar,t*.erpen, i" Cio vaì jä.."r_
bcr 1963, rvctke zal gthechi bI¡ìitn .aan dsô.
3. De gcr¡cenic Booist'hoi, alhicr vertcgss.@rdiqd (loor Dr. N¡rel
*ueDrot(ter,
blrrgemeestcl, \\'orende lc Booiscìot, m hanclelcnde ìnge_
volgc^ciler bcraadslaging En de gemeenteraad, in dâto Il decem_
ber lgnz, rvairran æn uìtgiTte am deze za¡ aehcéht bliìren,,
l)e .scmecnte Eindhout, alhicr ve¡tegoivoo¡dicd "door d€ tlecr
^

Jozei, Nonenrtc te Oud-Turnho¡i, Dijkstraai, 2s,l
,^),:t_1o^".k,
oeíleilde.
Stiiren, Karel, woncn(ie te'I'unlhout. Iylei rstreat, t5, boelihou ds-¡
Nâets, Frans, Ìvonende le Türnliout. Taelmânslaan, l?, llr(i iende,

sccreta¡is A.C_W
Vcrhe¡ en,

\þerder

BOnCndÈ

ie Bccr<e TÞnrñôrr*rrâr r^ --^r.

, Z.E.H- Janscen,
besh¡nrder soc.

woncrde te Tumhoui, li(e Beg¡inenst'â¡t. ZS,
u.erken, at¡rier rertesenu.oor.ìg,l ìíooi È. ñaeß,

kråchtens onderhandse rólmechi hierbiige"o"n¿'vcrbove n, O kta af , wone nde c tt'esråìø,- ¡liìì¡r t. 35.
blr rsÈnì eester.
vetcammen, tsmest. u'one¡rrtê te llerenthOl¡t. Bourvelses.eg. 4g,

r(cnc I )iss,jr. bnrgmeßfef, wnÐde te Eildhout, rfl håndelende
rngev^otre cocr beraadslaging yan dc gemeentemad, ún dal,o 6 deccm_
Dcr tlrtz, ryünan een uitgift€ aa! due zal sehechf bliiH-

.lJc

.{u¡list,

diama ntberverker-

De Decker, J.-F.. lolrcltlc te Or¡rl-'l-rrrnl¡oui. siecn\rg ofì Tuæ
ho[t, vakbondsseclÌtarir
Thoelen, Felix, \.onende tL, \\¡estcrlo, Koring Leo¡olrllran, 235,

gcnÌceni-c Grobbendonli, aìh.ier lerlegenwoor'digd door
de

bediende-

Jan-b. srnets, burgemÈester, cn Jos Van Dyckl s€c¡etaris,
Ir:isn
Dcrdrt wonende tc Grobbendonk, en handeìendc
insevolse enc¡
beraadslaging va.n de genìeentcraart, in dato L7 ;kiob;ij'0ãàì-",;îr-

ParNels, Jos, \çonen(le lc \¡orst-Kcnrpen. Oeeisetra¡n, 22, beclie¡ide-i
Peeters, Lou;s, rvonende te Zoerlc-Pîß'ijs,
Lenrmcnslaan, 2,t

van cen urtg¡tte 3an dezc zal sehecht blìivènDe.gemeente Herenthou! ãlhier rcriegenrvoordigd door de hær
yeralm_men, bürgemeest€r, wonende
rrnest
te He¡ènthoul en han_
derende rngevo_tg_e-ene¡ beraads¡aging m de gemeenteraaé, in dato
lJ sep¡emDer t9b2, waaruan een uitgifte aan d€ze zal gehecht blij_

J.rak

bect¡encle.

sonen_dr-tc. Ccel, Boet(ri.eitsiraii. bedicnde;
l:lt Cgnstanr, doo¡
yerieS€nwoordigd
arnler
^,,P,: 1::f
K. Stijnen, kracliters onderhan(lse vol-

macht hierbij gevoegd.Sterc-kx,
.bediende

yen.

Frans, Nonende te \\,estcrlo, Sint-Lambe¡tusstr¡at, 6?,

Verhaegen,.Raymond, \t,olmde te \Vestnleerbeeli, .106,
.
Àiolcn_
straat, bediende.
Nijsmans, Jos, wonende te \¡orsi-Kempen, Geelsebaan,52, burge
meester.

Àlichiels, Louis, $'onende te Tongerlo, Nieu$.straat,22, bedicnde.
Kerchhoven. Cust¡af sonende ie Westerlo, O.a'"r¡r, -SSS,

VÐ

bediende-

P.eeters, Alois, rvonende te
.bediende.
wo

eftde

Grobbetrdonk, Nijverheidstraat, r,

te

rchen-A

iwe¡pen,

dho fl.¡,:i1^9^11:,-t:-'-",
ræn,
^
lJ, secretaresse.
Claes, Lambdt, wonende le VeerlÊ, Vorstsebaan, lg, schepen.
. H.ens,, Jos, $'onende t€ Einclhori, stee¡weg op ¡rtee¡f¡oii, fZ,
,

n

Bc

n

Srri

j

bediende,

verkla¡en-een sameny'efkend€ maatschappij te Sticitten volsens de
vu artiket 6 der wer nn ii ö¡<tous iòrô, uáìË"ìrru
door deze van_ 25.iuli l92t cn votgens aie
ãã-üinenä.iiiåËr¿"
u'elten op de h¡ndelsrrnnooishapp€n "nn
(koninkltìk b-eslr¡ii vnn
30 no\.ember lg35). De stah¡ren stel¡tri ie vaii iii i:;iiì , -'" " '

voorsctritten

I. Naan,
Artikel l. Er is een

naanr c Zorrnige Kempcn

zete¡, doel-

sanre¡werk€trde maatscfiap¡rij gesticht nret
r. Ilaar zetel is te \Vesterlo, Sint-Lfl mbe¡-

tusstraat,62.
Art. 2. De duilr{ler maatscltappij is 0p clertig jaar vastgcstel,l, te

beginnen van

Het cc¡ste boelijaar zal op

soc, coilMEtc.

-

HÂNDET,SVE¡{.

-

4. rnrn.7,{'

3l

december l963

ei

trdigen.

De clulr der nlaatschappij zal telkcn-s uecr ffogcn verlengd rvo¡tlen çoo¡ ecn door de algemene vergadei¡ng vast te stellen tiidpcrk,
dat evenrvel niet boven de dertig laa¡ nrag gaan.
. ArL_3. De nraâtschappij beoogt de ænkoop, de bom., de verlrete_
nng, de verkoop, het beheer of de huur van volkswonineeB en våtr
gebouwen of van gedeelten van gebouwen van maatsctråppeliìt ot
gemeenschappelijk belag, die noodzakelijk mochten ziin U'innil'em
conÌplex van- volkswoningen, evemls de aankoop ïan øronden
ingericht of wederyerko-ch_t te worden met het"oog op
9:sl11g,9l"
qe
oprrctrtrng van deze gebouwer of de aanleg van tuiile¡.
. Art 4. Om door de Nationale Ma¿tsctuppú voor de Huisvesäng
t.e gln.u.l aangeromen worden, verbindt drj iraatschappii lic¡ u¡ö,
qruKklerlk, o\rreen.konstíg met a¡tikelen S ea 6 nn
liét kûîinkli¡t
XW¿RT.

lgt3

nt

1762

Sociétés corit¡nerciâles

besluit v¡n 29 april I92lì ¡¡ngevul(l door hct koninkliilr l^'.si,¡jt r.¡n
6 nolernbt'r l92l c¡¡ gcr,¡j7-igd b¡j koninkliik bcsluit vtir¡ 27 scp¡rnrb(r¡ lli52 :
l. Zich aln hcl toczicht dcr Nation¿ie À,t"et-ichapj)ij le ondenÏerp(r. Dit tocz.icht tlrcrgt namclijl( de !erl)lichiirq nte(ir h¡ar ielker
j{re, en ook lell{cn-{ ze ct om gcvr¡xgd urìrdt,'ccn bcknopie sieat
dar verri(hlinijcn o|cr ic nlaken. Corir ¿lc belrccrllcrs ct! kÒntilìis6ar;sscn jriict vcrkliiârd; alsnlerle l¡et yersJag o\.c¡ a¡ dc algemene
rcrgatlrrirrgcn, de j¿¡riijksc balâ!ìs cn rvi¡ist- en vcrlies¡tlienirrg
¡)crcyens allc nn{ierc stlkkeil (lic ¡¡¡c¡ notiig zou oortlcler¡ voor hei
Eìzicn dêr boeklioudiilg.
2. l)è flfgeyaardigrìcn rle¡ Ntrfionrie Maals!lì¡Ppü le âlleil tijde
loe te lalcn de boeliltoud¡ng ler plaatsc na le zien c.il tr)czichi l¡il
ie oefcne¡r ovtr d{'oßrocrendc goedepln door toedocn der mûatsclråppij flangckochl of opgelrokkeD oÍ in opbons'.
3, Het kassaldo 1c houden benedcn een so¡n door dc Nationate
M,;ratschappij voor Huisvstinß tc beprlcn cr bij dcze hcf ovcrxhot
op lopen(lc rckening te sl()rtcn.
4. Van haar beãmbie dic lìet gcld fe vcrhândelco hebl)en eer
bor;{sleiling of clk fl,ndrre vokloentic waarbor-{ tc crsLn.
5. N,i('t ld (lui(lèn dât een dranl:sl¡iterü ¡ehouå'en worde in de door
ha¡r tcrlrur¡r<le of toorirefkochle on¡oeréntle goedcren. D¡arom zat
ze in ¡l de flkten die op deze goedeiin betrckkiì[ hcbbcn ùit(lnrkkelijl( vern¡e¡den (lit hct vèrboden is ze ßet¡cct öf gedcctreliik toor
ù.rank"siijlcrii aa¡r {c wcnden m zulks gcriurc'ndc vijftien jaai ic rckeftn yan de dâg d¡t (lc akle verledcn tvordt.
_6.-H.et lcrugbclalL¡r v¡n dc wegcns aankoop vao $olingcr vcrscl¡ufdiq(le sommcn lot cen bcdrag \.an 7A % dcr schuid, rloor
lwensverzekoring te dckkcn.
7. Dc irr -voorgrande 6" bcdocldr-. levensverzckerin.q allcÈn mct de

algenìenc S¡raar-

cn Liifrertekas oI nìcl ecn daartoe door de

N{t¡on¡h Mratschappij ¡ångrstelde vcr,rclicringstna¡ischappij

slûilen.

te

8. Dc winslændelct op rlc gesl'orle sotrìntrn aî¡ (i(. deelgelolen
rrit te k€ren, tot ecn door de Ñation¡lc ÀlaîtscÙappij arn tò ger,cn

pcrcent te bcperken.

0.

(le winster, welke na ãftrck van dc âl{cmene onkoslen, ver-

liczcr,
^lverschl¡ldigde interestcn en aflossinllcil en Da de retlctijke

sloíiirg i¡ het reseilefonds cn hct t¡ìtkeren tler

rvillst¡ranrlelen ore¡bliiven, bij het resen'r'[otr(is le ìrcegcn.
10. ltr geval van rcreffcning, onr well(e re(len ook. hct dlel wn
lrct âkticf d3t na ¡¿¡zuivering vrn hct pJssicl cu ierilg¡)etJliIg ]so
het geslo¡tc kapitanl nog macht overblijven, îan ecn door dc algemcne vergîdeFing ¡¿n te du.idel aanqeno¡neD nìratschappij vocr
wlkwoningcn of, tlij gctlrrk daar¡an, ailü dc Nrtionalc i\Iaat-

*'irappij

toc'

le wijzcr.

ll. Al de beschikk¡ngcil na le konren vrn hel koninklijk besluit
dit in uitvoering v¿n irtikel 15 tler wct ìirtr ll oktober lClo zal

ßcnome¡ lvordcn, en ìvaartìij nanrelijk rle \,Oorwåar(ien zullcn þslgEteld wordcn nol)erìs dc gezonclheiclsloestand, het toezichl en het
peßoonlijk ßebruik der door locdoen dei maaischappij verworven
of gebouwde onreerende goedcren cD nopens dc loorzorgrìäat-

rcgelcn tegen spckulcren.
12. Elk onhverp van wüziging vûn sl¡tr¡ten vooraf a¡n tle Nation¿lc
MrâKchappij ter gocdl(euring leor fe leggen.
13. llet aanne¡¡¡cn lan elk nicurv lid eerst d{,or dc Niltionale
lvLlnischâppij le docn inwilligcn co hirar ber¡cht te gcvcn \.¡n ellie
uièt door (lc stâtrten voorzicnc str)rting. dic zoi¡ ver¡ichl \.ortìen
tot gcdcelteliike cf volletlige afbctal;ng van ¡andelcn14. Ecn ste¡n iôe 1!. ker¡Rn aan elke aktie of maatschnppelijk
æ,¡deel en het sienrrcchf dcr aandeelhor¡(lers of ledetr te bcperken
overeerl(onlstig nrct (l¿ 2e eil (lc 3c ledcn van artikel 7.1 (ie¡
gcor(lende wettcn op dc,l¿uÌdclsyennootsch¡ppcn,
ll. Mitrtschappt'lijk fonds aaildelcn.
l\rt. 5 De maatsch¡lìpiì bcsl¡¡t uit $,erkcnrle lctlen die zich verbi¡rtlc'n tcn miDstc y(¡)r lijf ¡¡rdclen, clk r¡n du¡zend frank. in fc
scltrijven.

Art.6. Flet m¡alschappcl¡jk lr)n(h is op trn n¡inslc ótln rniljoen
lr'alk vastgcsfelcl :
llct wordt ÕndcrsÈhrcven door :
fl

St{ât.... ..,..
óc prÑincic Ânlrvcrprx . . . . .:....::::,..
,€

Bclßischc

f)c

gerncenle Barisclrol

lle gcnìeenlc Eintlhoul
(ìrobbendorli
Herenth0il t

HeEelt,.
..
Vecrle,.

Ra¡rsel

^

ndelen.

2$
20f)

20
7

30

t7
20

Vorselaa¡

Wr$terlo.... ..
Wcstmcerbeek

De S,V. Christ-clijke t-c'r¡tr¿h vocrr llrrislssdrg

30
7

50

-

l!andelst,ennootschappen
A

De N.V. De Volksì'erzekering.

.

x':;steti¡i sociiãi rt;j;ri;;;i.:. .'.'.::::::: .: .
Dc ¡rer Filil) Biuekens, Merks¡rks
De hetr V¡cior Hannes, Orrl-Turnhorl . , , ..
l)e heer Ge¡artl \¡an Bael, MÊerhoilt . . , ..
De hcer .lozef l'obblck, \Vestmeerbeek . . . .
Dc itter Lri(lovicr¡s llelscn, Zoerle-Panvijs . . .

De lìc€r Jos Eggers, Olen

Dc heer loris Verlìaegen,

tlulshout... ....

De treer Jan \Veyns, Retie
De heer Jozt'f VerConclr. Ord,,Turnhorrt. .
I)e heer Karel Sfijnen, Turnhout
IJe hee¡ Frans Naeis, Tu¡nhout
De hecr .Augilst Verheyen, Beerse . . . ..,,.
Z.E.H. -lanssen,'l'urnhout

!0
r0
10

l0
t0
5

l0

r0
r0

to
.

De heer J.-F. De Ðccker, Oud-Turnhout , . . .

l)è

5t
50

10

De heer Oktaaf Verboven, W€sterlù .,
Dc heer Ernest Vercanrmen, Her€nthout , , .

De heer Felix Thoele¡, \\testerlo

ârdeic n.

. .,,.
. . . . . .,,

hee¡ Jos Paurvets, Vorst-Kempen . .

Dc hcer Louis Pectcß, Zoerle-Panvijs, . . . ,.

De heer Constanf De Ceulaer, Ceel
De heer Frans Stèrck, \\/esterlo
Dc heer Raymond Ve¡haegen, Westmeerbeek.
De ltt'er Jos Nijsm:rns. Vorst-Kenrpen . . . ... .
Dc h(.er Àlichi€ls, TongÊrlc
De hcer Grstaat Van Kerckhoven, Westerlo .
De heer Alois Pcetcß, Grobbetrdonk :.. . ..
Mci. Cotlelieve Scheirc, Berchcm-Anhverpen .
De hter Lambert Clâes, Veerle
De heer Jos IIens, Eindhorrt

I

l0
5
5

r0

t0
JO

l0

to
5
5
5
5
5

5
5
5
5

'lc

zanrçn : drrizeld aandtleil.
,.......,....
¡00O
Oreremkomstig met de beÞaLingen van hiernavolgentl ârtikc.¡ l3
wor(lt er terstond 20 lo van het beloop der ondêrtekende aadelen
in geldspeciatn gestort, door al de leden, behalve door de ¡rrovincie
Antwerlen; gemeenten : Eindhout, C¡Ðbbendonk, llerselt, Rarnsel,

Yecrlc, \/orscl¡àr en \Vestmeerbeek,, die zullen stortcn zo(iri de
nodigc fomaliteiten venuld zijrì; hetzij in tttaal 133 0ü) F.
Ari. 7. Elk li<i ontvangt e€tr boekie waa¡op zijn rekening bijgehouden en de stand yatr zijn te goed als d€elgenoct opgegeven \Ìordi.
D¡t boekje vermeldt de maatschâppelijke naam, gevolgd door de
woorden ( Samenwerkende .[{aatsl}app¡¡ >, de naam, de voomâmèn, hoed*nigheden, woonplaats van de titularis, de dâtum van zijf,
aanneming, dit ailes ondertek€nd door de titülaris en de dmger var
het flraâtschappelìjk hândteken.

Di!' boekje vcrmeldtn€ar volgorde dcr dagtekeningen, de gedceltelijke stortingen door het l¡d verricht tot met de volledige afbetaliDg.
Dic âantekeningen \orden door de vertegeNvoordiger der m¡alschappij en door de titulâris ondertekend en geldcn als kwijischrift
Dit boekje beÌ,at d€ statuten der maalschappij. Het is vrij van zeger
en registRtie.
Elk lid nìag maar één boekje bezitten- Het is hem r¡itdrukkelijk
verboden daarover, hoe ook, te bæchiÌrke!. Àlocht bij echter in de
onmgelijkheid verkerer zûn verbintenissen tegcnover de rnaat
schappij na te komen, zou hij, nìis gunsiig advies van de raad van
beheer, zijn boekje aan een ander lid mogen overdregen.
A¡t.8. De boekjes zün op nâam en ondeelbaar. De maatshappij
erkent naar één eigenaâr van elk l¡dboekje.
Art.9. De maâtschappelüke âandelen zijn ondeelbær; indien een
aandeel aan verscheidene perso¡etr toebehoort, heeft de maaischappij
hci recirt om de uitoeien'ing der eraan verbondcn rcchten te schorscn,
tDldat érin enkel der nrede¡¡ìgcnaats van het onverd€eìd aandcel,
\vellie reeds werkend lid is der maatschappij, aârgedu¡d ulrrdc als
eigenaar van het aandeel ten oftzichte der maatschappij.
ln voorkomend geval zullen al de mecleëigenaars van orrverdeelde
flandelcn, deze aan ecn ander deelgenoot mogen afstaan, mits
gunstig advies \:aù de raad van beheer.
Art. 10. De leden of hun erlgeranen zullen, onder gecn voor\vendsel de zegels mogen doen leggen op de boeken en goederen
dcr nraatsrhâppij, ¡och de rerdeling of cle veiling dier goederùn
mogen vragen, noch zich ìn gerrerlei rvijze in het beheer nrengen.
Bij faling, liennelijk onvermoger en verbod vaf, een dcc¡genoot,
zullen zii schuldeisers of \vettelijke vertegenrvoor(ìigers zich naar
rit'schikkingeu våtr d¡t ariikcl te ge(lragen hebben.
Art. ll. De le(ten zi¡n, elk voor z¡ch, aansprnkelijk tot hcr beloop
van hun ontlerschriivins, roor dc verbintenissen der nìaalschappii¡I

l. Aanncmingetr, uitsluitìngen.

Art. I2. Wie Yerlangl deel rit te maken van de nìaatsch¡ppij, moet
iiuh ùoor twee le(len doen voorclragen. De raad van behecr spre€kt
zijn aanncnring üit, bij meer(lerheitl rler aanrrezige ledcn en bij
cehe;me stenìnìing. nlits roorafgaandc toestemDìing l.íìn dc Nationale
Àlaatsclrappij.

Annexe au Monileur bclge dcs 26-27-28 dæembre 1963

-

Bijtag€ tot 'het B¿lg¿scá staatsbtad.

Geen lri(l n:ag dc maatschapp¡j verlaten, behalve,in het seval in de
laatste alinea van voorgaand artikel 7 rcorzien.
Art. 13, Dc ondergetekende leden, en deze die [ater zullen aangenomen wordqt, zullen hltn handteken.ing in hct reg¡stcr stellen dat
dfartoc gehourjcn wordl ove¡eenkonlstig met artikel l4? (ler wetten
op cle handelsvennootschappen.
Zij.ztrllcn onnricklcllìjk 20 1,, op hun a¡ndelcn stortôn. Ilct ovorige
mag iß cenmânl o.f bij Þer.iodielie aibctalinger gcstoft \yorden.
.-De raad van bchecr zâ1, naamate de befioeftèn der maatschappij,

bijstortingcn nogc¡ vragen.die, per jaar, de l0 % van het beùia'f
d€r maatschâppeliike ¡andelen n¡ct Íìosen ovc¡schriidm.
Dc ledcn, die binilen de dertig dagen vnn cle cloor ric raad yån
bcheer vâstgesteldc clag, cl.e verciste stortingen nict zullcn qcdaan
hebben, zullen vax die dag af ccn iltercst van 6 1ä 's ìa:rs mocten

uitkeren op hu.n achlcrsta¡lige stortingen.
Dc opcnhare macltten en irrstellingen-deal.aenoten, mogen in voorkoniend gevfll ¡run onderschr¡jving, bovcn hõt tiffi(le varihel bcdrac
hunner aanclelen, io 66 gclijke annuïteiten afbetålen, l)e¡ekðd tegcn
een intercst van tcn rninste 3 7a.
.A¡t. 14. Dc winstâ¡ndelcrr wefl<e aan cen dcelcenoot toekonren
zulleil gans ingehouden wrden en bij zijn tcgocd-cevocA(I, tot de
volledigc afbetaling van zijn on(tcrschrijving. Bi¡ bcìlissinc van cic
algcmene vergadcring zullen zc rcgen rdtgékecid worduri
Art. 15. Bij het overl¡jden van een lid, zai de nraahch¡pnii bliiven
voortbsstaan ondcr de òverlevcnde leden en de erfgenamôn'van dc
voo¡overlede¡e. In d.it gcval woñlt fiet uitoefencn ãer rechten aan
de door de overleclene onderechrcven aândc¡en verbonden. qeschorst
tot.dât_ de erf Scnamcn, m-ct fu stcnlmin g der N ationa lc Marischa ¡rpij,
ondêr hcn ecn afzonderlijke tihrlaris-aangcrluid hebben vr¡or' èt'li
dier aandelen of voor elke recks v¡n neer amdelen.
Nochtans nrag clc raacl van behecr, bifrnon de (lr¡e tnaân(len na het
ovcrliidcn, l)csl¡sscn dat de maatschapFij zonder clc erf(cn,anlcn Yan
de overlcderc zal vooÍtl)cstâqn. ln dit gcval zfll zijn jan(leel afgckocht.rvo¡dcn.tegcn terugbetaling der door henr gestortc somnren,
net (lien vcrstan(le cchter dat de aldus verrichtc ùerusbetalilc niei
hogcr mag zijn dan de waarde van het aandeel zoalsìrit de lãatste
balatrs blijkt; ze mag lager wezen. De rechthebbenden zullen secn
aûnspraak rnogen maketr op een deel in dc u,ette¡ijkc of voorwãardcl¡jke reserven der maatschappü.
-De tot de afkoop vcre¡stc smmsn mogcn van het rescrvefonds

afgenonren worden,

Ant.16. De rââd van behcer mag de uitsluit¡ns uitspreken van
elk lid der maâtschal)pij clat zijn verbintenissen binncn de clde maand
nìet zou nagekonren hebbøl. Ook zâl lìij elk lid dat de belansen dcr
mâatschappij zou benadelcn, uit de mætschappij kunnen sliiten.
Art. 17. De tritskriting uit de nlaatschappij b¡¡jl{t uit eeu Drocesverbaal, door cle zaal(toerder opgemaal(t en ondertel(end. Dit
proces-vcrbaal vcrmeldt de feitcn die fâten vaststellen dat de uitslu¡ting ovcrcenl(onìstig met de st¡tuten uitgesproken wcrd : het
wordt in het ¡cdetrregistcr ovsrgeschreven; eeìì €ensluitend âIschdft
wordt eryan binnell de twee dagen, bij aangetckende brjef aan hct
ultgesloten licl overgemaakt.

Art. 18. Llet uitgesloter lid ondergaat een afhouding van Z0 go
op het bcdrag va.n zijn boekje en trekt geen interest noih winstaandeel over hct lopend boekjaâr.
.Art. I9. Flet ilitgcsloten lid nrag de vercffening cìer mflatschappij

niet-vordercn; hct heeft reclrt op de sonrnlen ioor trcm op ii¡ri
aandelen gestort, doch nrag geen ælF¡rraak maken op ecn dcci in ðe
ìvettdlijke of voomaardelijlte resen'en der naatschtrppij.
De terugbetaling der sonunen door het ilitgcsloten lió gestort, zal

mdcr de bij artikcl I yastgcsteldc afhoucling, gcsclrieàcn na

dc

goedl<eu'rirrg (lcr balans over het ntaatschîppcliik jãar rvaarin cle Uitsluiting uitgesprol(en wÐrdt. Noo¡t zal ze de wãarâe van het aandecl
mogen overschfijdsn, zoals zc uit cleze balans blijkt. Ze mag lager

wezen.

- Ze zal tcgen.tenrggaaf van het liclboekje geschieden, naarmate, bij
de maatschâppú (el(len inl(omen rvelkc nietìpgeslor¡ri rvordcr door
invorderbare maatschappelijke schuldcn. De bètâlincen zr¡llcu naar
volgorde der uihsluit¡ngeil gesclìiedcn.
IV. Baians, rcserwfonds, winstaandeel.

Art. 20..Jaarlijl<s, itr.dc nìâatr{i januari, worden de boedelbeschrijving, de_ balans en_dc.rekeningcn, atgcsloten op 3l clccenrber,
opgemaakt en onnt¡ddellijk aan de Nationalc À{aàtschappíj voorgclegd; gcduren(lc dc vijfticn clngcn dic de algcmcnc vöigãdcring
vooraf gcgaan,. wôrdcn zij tctr rnãa tsch¡ l)l)cl ij kc-n zetel nec-rgclegcì,
tcr inzage dcr ledcn.
Art.2l. Na aftrcl( van tle algemcnc onkosten, de ve¡l.ìezm. verschüldigdc infcrestcn en aflossingen zullen de winsten als volgt
verdeeld wordcn :
1' Aan het rcservefonds ; 5 % volgens de wet.
2" Aan de lcdcn : een winst¿andeel dat niet hoser ziin mas dan
.

4

y'o

op het afbctaald gcclccltc dcr onderschrcven aa;deleñ,
: al het ove¡ige.

3e Aan het rescrvefonds
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Art.22. IJet reseryefonds æl l¡eshan uit :
l' De afhoudingen op de maat6chappel¡jke winstcr
2" De afhoudin"gen värricht op dc uiiges'lotm lerten.
Art. æ. Het rcseructonds æl gans tot het uitstuitend doel d6

maatschappij aangervend worclen.

V. Beheer en toe¿iclrt.
4r1.2.1. De naatschâppit Þordt door een mad van ten minsto
13 leden behee¡d. De dr¡u¡ van hun mandaat is op v¡er jnar vastgest€ld. Een mandaat l,an beheerdcr wordt voorbeltot¡den aan tle
Staat.
Een mar(laat v¡n behecrdcr wor(lt voorbeholì(ìen aan (lc ¡rovincie

V¡jf mân(latctr van l)eheerdr.r u,orden voorbchouclen aan de
gemeenten.
Zes manclate¡r van behæ¡dcr worden værbehor,=¿en aan de andcrë

inschrijvers.
De beheerders en kommissarissen, clie de Staat, de proYinc¡e, de
gemeentc en de Komm.issie van Opcnbare Onderstand vertcgenwoordigotr, nþeten gekozen worden oider de kancfidaten door dê hierqij

betrokken openbare bestu¡en of behere¡ roor te clragen; hun nra.ndaât vervalt van ambtslvege, hetzij bij opheffing van cle bedieningen krachtens dew€lke zij afgevaardigd werden, iftzij op aanvra¡g
(ler h¡crbij betrokken o¡renbare bestu¡en of beheren, aan de nraatschåpp¡j bij eenvourlige ter post aansetekcn(le bricf bctekend.
De raad kiest een voorzittcr onder àijn lcden: hij benoenìl ook in
of blriten z¡in schoot, ecn z¡âlwoerder of een scllrijver. f)e tleheerclers worden cnkcl voor clc duilr I'an lìiln nrân(ìaat i¡l dic hoe(lân¡g-

hcid bcrìoemd.
Art.25. De ra¡(l v¡n beheer bcraadslaagt, slrrìt nrinncliilic ovcrccnkornstcn, lcgt bclwistingcn a'ân scl)ei(lsrc¡htc¡s r)\:cr, (.¡ lìeslist ovcr
al rvåt de m¡îtschapl)¡j aanbclangt. b¡¡ìncn clc door de st¡tutco
gesteldc palen-

H¡j m¡g ondrr mecr :
of bijzonderc voorwaarden reqelel v¡n ¡lle ovcreenkomsten van verkæf,, rrril, aankoo¡t, r'erhuring, hypothecaire
lening en alle andcre dic op de bclverl(ingen betrekl(ing hebtren; allo
onroerendc goederen openbær of uit de hand aankopen en vc¡kopen;
allc onroerende goederen ruiltr, ve¡hurcn of ntet hypotheck bezwiren, tot dadelìjkc uitwinning toestemnren, dit âlles mits voorafgaande
goedkeuring van de Nationale Maatschappij voor de Huisvsting.
Alle bouwrverken doen ilitvoeren; cie plannen, bcstckkcn en bolrwl(onba¡(ten goedkeuren; kostcloos of tegen vergocdirq voor (le
openbare wegen de nodige groncl afstaau'voor het aanleggen vtn
straten, d¡t alles mits voorafûaande goc(¡(euring vrn (le Nationale
Maatschappij voor dc Hu¡svcsting.
B. Alle gelden ontvangen, alle bij de Nationale Àfantschappij voor
volksvoningen en woonvertrekken, bij de Deposito- en Konsignatiekas of elders gedeponeerde waa¡den afhalen en het gebruik cler
beschikbare fondsen bepaleu; aan twee behecr(lers of aan óén beheerd€r en de zaakværder algemene volmacht verlenen om samen allo
chccks en krvi;tbrieven te ondertekùretr.
C. Hancllíchting geven van alle hypothecaife ìnschrìjving, arrrtrtshalve of anderszins genomen, van alle beslagneming, overschrijving
van dagvaardingen en verklaringe¡ van vcrzct; aan allc voofrecht en
oplteflencle vordering verzak€n; dc hypotlteckbeu,aardeÌ vân allo
anrbtshalve te remen inschrijving onlslaân; in allc inplaatsstelIirg.
voortang en afstand van hypothcel(râng toestcmmen; nllc gelijkhe¡d
van tang bepalen; dit allcs zo vóór als na dc bct¡lin(.
D. ln alle rechtsgeding de nìaatschappiì \.crtcsenlvoor(liqco ¡ls
e¡scr of als verwcer(ler; in bcroe¡r konren; allc bcslagrrenring van
roercnde, onroefcnclc goedercn tot haar volietligc r¡ih'ocring vervol-

'

,4, De algemenc

gen.

Art.26. Nanens de maatschappij nrag gecn vcrb¡ntcois tcgcDovcr
derclen aangegaan worden, welke niet door de raad van behccr oI
door cle algeilcrre vergadering gocclgckcurcl werd c¡r riet bli.jkt rrit
het ¡rroces-verbaal in een daârtca bestcnìcl /cgistcr ingcschrcven.
Art. 27. Oncfer voorbe.oud der bcs':hikkingen van irtikel 26 mag
cle raad van beheer één z¡jncr ledcn,.7 cle zaakvocrdcr ¡ncf hct d¡cclijks beheer der mâaischapp¡j belasten. Hij betroemt dc za¡kvocrclers
of anclere beanrbten, zet ze af en regclt huf, belocgdheicl, jâanved(lcn
ef, lonen.

Art.28. De voorzitter van cle raad cn dc zaakvoerder, of t\yee
samenoptredencle beheerders, zijn met het úitYocren gclast veu al de
door de raad van behecr gcnonten besluiten; zij moetcn aân derdcn
geen bcwijs geven van machtiging of van bijzontlcre volnracht.
Art.29. De raad vergadert tm nt¡¡ste eens per maend. De beslisslngen worden bij meerderheid vau stentmen genomen; staken do
stemmcn dan is deze van de voorzitter doorslaande. Twee beheerders
mogen, bij uìtzof,dering eÎ op e¡gen verantwoording, een beslissing
nemen, mits ze binnen de acht dageil a&t dc raad van behee¡ tei
bekrâcht;g¡ng voor te legßen en ze te úoen inåoeken zoals iB art¡.
kel 26 gezegd"
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Orn geldig te bcraa(lsfagcr rnoct lcn nìi.nstc (le l¡clfl dcr ledcn
aanwez¡g z-jijn, uitgenonrcn z() (lc zî¡k hoogdrinqcnd is cn zttllis oft
$,ell(e aatr ¡l (lc bchccrdcrs ¡anßetekcrl(l
ilc u.itnodigirrgsbrievcn
zij.
worrlen
earqctluirl
'gczonrlcn
(lcr m¡âtsch¡pllij \vordt aan (lrit konrmisqrisÂrt. 30. I lct teczichl
scn opscdr¡gtn. De <lrrr¡r va¡ l¡rtlr m¡ndâil is op dric jâar vastgF
itclcl.

31. Dc bghcerdcß cn lí),nnìiss¡r¡ssQrr No¡tlcn rl¡r(lr de alÍjenrcne
^it.verß¡rlcrinjr dcr lc(lcs bcnoertt(l cr âfgczcf. vor)l ci€ ærstc nlaal
wortlen zij in dc sticlrtirt(stklc (lcr rÌâatscltappij bett)cm(i.
Art. 32. Elk i¡ar, nrct cle gcrvone algcnlcnc vergrd0ring. trcden
r¡i.nstens ccn vierclc v¡rr (lc l)chcct(lers crì !cn der(1. v^n (lc (ionìnrissárissc¡ ai.
l)c lcrlen z-ijrr hcrkicsb¡¡r.
Voor de cerste nlaâl zal de ordc va¡r aftrcclil( (lcr belìotr(lers en
,nmnrisgarìssetr (loor Irct lot ¡,¡ng('(lril(l ürct(len,
lnÃcvfll ccn pla¡ts \,¡n hchecr,lcr o¡rrvall hthbett tlc ovcri{c
tctlerì, snrcn mct (lc konìnriss¡riss€n, hct rccht cr loqrlopig ir te
voorzic¡r. I0 hanr ccrstc biìee¡l<onrst ßarl (lc alrcnìcne vergâ(jer¡ng
d¡il tot dc bep¡al(lc benoeming ovcr.
Zo ccn ¡rlaals openv¡lt vcot (lat het nìar(lani vcr:\irekcil is, volcincit
dc l)enoenrde bchccrdrr hel nrondaat van dczc dic hij vervângt.
Art.33. De bchecr(lers on liomnriss¡rissÈn nrc'cten elk vijf landclcn
vcfp¡nderì tot waarbor,I van lìrn hchccr,
|lc't ¡fft)t vnn beheerdcr cn di,t van komnlis:;aris 7,ijn oilbczoldigd.
Ârt. 34. \\¡,anncer cen beanbtc ot bedicrdc, ont rçclkc rctlenen ook,
hctzíj onbckwaamhciil, nalatighcirl ol a'nderc, zijn rnrbtntt't veruult,
z¡l de voorziftcr hct rcc|t hcbl,cn hcn te scl:orscn, nits tie znak a¡n
dc r{a(l \':ln lxhccr in z,ijr ccrste bijccnliorrsl voor te leggen.

Vl, Algcrilcnc vergadcrìn g.
Art. 35. Dc algciltelc vcrsa(le¡ing bc6t¡¡t uit al de lcdcn die (lc
gcijiste
en
c¡shrrc stortin.gcrr gt'chatt hcbber. Zc is
regclrnaiig
wetlig sânleogesfcl(l cn bcrnadslaaßt wat ook hct gctal der ¡enwezige kclen zij.

llct rccht or¡ nan de ûl({mcnc rcrgadcringen decl tc

nenr€n, nlag
zelf rccht heeft ze

overÃe(lragen wordcn, mrrr ¡llccn aln ecn lid (l¡t
Uij tc s'onetr.
Al (lc ledetr clic rlc rcgelnratig g':iristc c¡ c;sbflrc sfortingcn gcdaan
l¡cbbcn, mogeil op de algcnrcne vcrg¡dcring stc¡Dmen; voor cll{ nraâtsch,apÞij-aû1r(lccl hetrbcn zc éón stcnl. Nochtîns nra{ nieman(l aâil (le
s{cfitrririg cleelncmen ì'oor een a¡,ntal stenlntcn hr)gcr cfrn ói'rt viifclt
der ritgcgcvcn aandelen of (l¡r (lc hvee vijl<lcn van hci i¿iltal vcrtcßcn\voordig(le nandelcl.
Árt. 36. Dc alßcnrcnc vcrgatlerinl rcerìt h¡ilr bcslrrilcn hij cnkelc
nrccrdc¡hcici der stcmme¡; ?o dc st('ilìnrên slil{t'n i-c het \ootslel ver-

sr

rpe n.

¡lril, zr¡llcn (lc lcden iù
gcrvore algenrcne verga(l{ìri¡i!í [rijccnlronrcn, onr vcrsl¡g tc l]orc¡l
ovcr (le tocstan(l (ler nnilsch¡l\pclijl(c nangelcccihc(lcn, kelìnis tc
Art. 37. Elk jaflr, iD (lc loofr dcr nr¡¡n(l

ncnrcn van dc

hrn lcr (ocdkcrrring

lc (locn ovcr rle on'tlasfing
ßc\.cn.

il¡r

voorßelcg(le ba[ans crr uitspraal(

de lìchccr(lers cn !iorrnrissirìsscn lc

Dc ¡lgenrerìc vcrgnrlcrint vJorz-ict in dc ver\'¡ní{ing van de
rrittreclendc
^rt.38. ra¡rlslcdcn en bcnocmt nict¡u'c tjlularisscn voor de opensta¡ndc plfl'atse[.
Art. 39. Zij bcslist oyN clk r.oorstel tot verlenging of tot ontbin.
d¡ns der nìîatschappij of tot wijzìcing dcr st¡ltttcn cn ovcr al dc
vor)rstellclì cloor rle raarl qe(laan. Dc staluttn klrnncn niot geldig
gcwijzigd wordcn (lan hij r)rccr(lerhei(l der rjric viertlcn (lcr stcnìrÌen
wÂafvoof r¡n (lc stcnìnìi,rì( dccl (crio¡icn u'ordt, cn d¡n nog allee¡
ils minsters dnie vicrclcr dcr uiigcgcvcn aindclett {)p (lc vergadcrirìg
lertcßcnlyoor(ligd zijn. Wt'rrt (lezc ¡aalslc voorrva¡rrlc ¡ict r,c¡vtrlcl,
tlrn is ccn ric¡rwe bijccnrocpirtg ¡ociig cn dc n,icuivc vergaclcrinA zal
(cl.lig b('raacl"-l¡gcn, welk ook hct (lccl ?ij van hct m¡atsclal)|clijk
fonds cloor clc âarwczigc aancleclhouclcrs vcrtcqeilwoor(liqd.
40. Bu,itctr (lc gewonc allJenìc¡re vcrgadcringcn, nrogeD er
hu¡tenqcwone
algcrnerlc vcrga(leringen, bij beslissing van cle raacl,
^rt.
gchoudcn rvorcl,¡¡r. [)c algemenc vcrgaclerirrg nroct bijcen geroepen
rvorclcn binrcn (le (lertig dagcn, op ââ¡rvreâg \'¡n le(ìcn dic hcl vijf(le
van het nìaafsclìappel¡jk kâp¡iaâl vcrtcge0woor(ligcn, wclkc aanvraag, rnct rrauwkcrrrigc aand[i(lins van dc op dc dagor(lc te brcnAcû voorwcrtlcn, lot (lc Yoorzìtier r.an rlc raacl vîn l)ehcer d¡ent
gcritlrt. Dcze verfí¡(lcringerì ziì¡ sanìcn{cstclil cn hcr¡î(lslaqcn
zoafs bij arlil<el 35 gczcg(ì.
Art. 41, Dc door clc algcrncnc vcrgrrlcring rt{clnraiig gcnomeil
bcslissingcn vcrb'¡rdon al clc lcclr.¡.
Art. 42. De bijccnrocpingcrt \Ðor fil dc ålgcmene vcrgaderingcn
vcnncldcÌ (lc dagordc c¡ì gesc¡¡ie(lcri bij bricf, of [tij rcrvotte ontzenclbrief, oncler íìangctekcn(lc onrslilg, ten minsie acht rlagen voor elke
iilgcrnenc velgadcring, aatr dc lcdrn ßestillrr(1. ßinncn hctzclfde tijrlpcrk mùct (le datu¡n deÌ vr:rga(iering (jair€ilbovon flan dc Natioilalc
.À4aatschaplrij bekend gemrakt u,orc.lcn.
. Ddic.;:al hct rccht hchbch zir'\ op clke fllgenrcnc vergidering door
ccn âfgevaardigdc te lât4n verlcgcn$oordigen, dic raîdgcverlde stem

:al

hcbberl.

-

lJ¡ndc!svennootschappen

,4rt.43. Elk.qeschil trrssen (lc lc(lcn, betrcfi€nLie de rraalscha¡rpij,
zal a¡n cle ¡lßcmenc vergicleriils voor<clcgcl \vorden (lie ¡liiìd lìi.i
meerdefhcid v¡il stcnìnrên zal læslisscn, Nât ook hct getal vcrteg.rìwoordigcle aancltlËrì zij. Dc lcden verznkcn er arn (ìc \1,e9 van rcchtcn in lc sl¡nn

rfif

(lczc

bctv;sfiil' heircft

ln a[rvachfirrg clrt de
de leden ziuh aan
lyerpcn.

(lÐ

âlßL'nrene

verga(lcrin( uitspr¡nk docf, zuller

heslissitrg v¡n (le ra.d viln behcer nìoelcÍ ondcr-

\Vat dc bep*istirrccn tr¡s¡en de nì¡ct€châppij cn (jc lc(len betrcft,

cüercn rlezc ah,orens rpor hct gerecht aarhÂ[liig te kunneÍ genraâlit
rwrclcn, aan dc algcrnetrc !erqaclcriilg voofgÈlegcl, '.vclkc (lc zafll( in

clcr nrinne zal trachtcn te Êchiklien: (le7:€ verg¡de¡ing zal wcttig

sanlcngestel(l zijn, u,clk ook het gctal vert€genwoordigde aân(lclcn

?il.

Art. 4¡. Dc b('hecrders, kontmissari.iserr, ztakvoer(ìer, sclìrìjvcr cn
vereflenaûrs der nraalsch¡ppij wor(len ttcsrhouw(l ¡ls \r,oonhebbcnrlc
¡,r dc rraatseh,alìpcl¡jke zetel, gc(inren(ie gans (lc (lulrr ta¡r !rrrn anrbl;
âlle dâgva.ar(lingen en betekenin(cn nopcils (lc a¡n.qelcgcrhe(lelt (ler
nraatschaplìij en dc tcÍ&ntwoording vrn hrrn t'eheer err hun toczicht
nrogcn lrun da¡r bsteld trcrdc¡r

Vll.

Ortbtindin g, vcrcf lcnirìg.

Art. 45. De onttrfu:ding def naafschappij kâ11 nlaar gcldig gcslcnìd
worden bij meer(terhei(l van tlrie vierrlen van de stenrmcn waarvooÍ
aan de stemnìing rleelgcnornen wordi sn allecn zo dc aanwezile
leden ten Ininste dc tlric vicrden <ler uitgegeven aandelcn vertcgenBoorcligco. De g$vone nlce¡dcrhsi(l volstaa"r m het verlies 50 ti,
zou bereiken var dc sonrnen o¡r dc ingeickendc aând('len gestort.
/\rt. 4ô. Dezelklc vcrgnct'rirrg zal de $'ijze .ran \:ereIfcn¡ng vflslstcllcn, cn, bij gervonc nreei(l('rhrid !?n sterlnrcr, étn of drie vcrcflcna€ß bcnocnrôn-

-

Vlll.

OvergargsbepaLing.

47. \\iorden yoor dc cerste mâal tot bekccrdcrs be!ìocnì,J
^rt.
Dc,rcer Emicl Peeters, burgemeester, Hcrselt.
Dc hccr Okta¡ I Vertìovcn, bu rgcmcestcr, Westcrlo.
De heer Ernest Vcrcammen, burge¡neester, Hercrlhorrt.
Dc hecr J.-8. Snrets, burgemee-ster,.Grobbcndotr k.
De hcer tlaron de Borrekens, bürgcmccstcr, Vorsel¡ar.
I)c hccr Viclor l-lnnncs, Orrd-Trrrnhorrt.
Dc hecr Jos tlcnÂ, Êiîdhor¡t.
Ds hccr Frans Nncts, Turnhrtut,
Dc hccr jlrrl Pals, VorstrKcnìpen.
l)c hcer Joris Veìhaegen, llr¡lshout.
Dc hecr.1. Zvracnepocl, Gent.
De hcer Claes l-înìl)ert, Vccrle.
Ilc hccr P.-J.-^{. Srncls, Wcslerlo.

Iln tot konrmissâíissc¡

:

:

De hecr l(arel Denrolder, burgenìccstcr, Boois,:l¡ol.
De heer flenricus Antlrics, burgenrcester, Rarnsel.
Dc heer Emiel Tobback, brrrgemecster, Westmecrbcck,
allen voornocm(¡, die aanv¡arden.

lX. Vcrklaring voor de fiskus.
Om ovcrecnkomstig artikels 127 /2 van het \\¡ettrock dcr rcgisir¿iie,
griffiercch{en
hy¡rofhccl< oil
van de liskalc vrijstcllingcn le !(rìnc¡ì
gcnietcn vcrklaren de partijcn dât ondcrhaviße hui(lì(e ges!ichlë

vcrnoolsclrap door dc Nationale [lartsclrrppij voor (lc ]liliscsting
ôp 22 oktobcr rçerd crkelrl.
1'wec orisinelen o¡:genraakt tc Westcrlo, (lc 7e (lecembcr 1963.
(Cct.) P.-j.-M. Snrets; J. \/erhae¡¡en; K. Denrolcler; R. l)¡sscn;
Vân der
.1.-8. Smcts; J. \'an Dijck; E. \¡c¡canr¡ncnr F. Bcrgcr;
^ O. VcrStacy; A. Van cler Borgt; baron rlc Borrelicrs; P. De \\¡elcr;
boven: E. Tobback; D. Breugcl¡¡¡ns; lf. lvlertens: J. Zrvactrc¡rocl:
J. Pals; F. Bluekens; V. Hannes; J.'fobt)ack; L. l-lelsen; .1. Vcrcloncl¡:
I( Siijnen; F. N¡ets; A. Verheyen; J.-F. Dc Decker; F.'fhocle¡;
.J. P¡r¡rvcls; l-. Peeters; I'- Srcrckx; R. \'erhaegcn; J. Nijsnans;
L. À'lichicls; fi. Van Kerckhor,('n; A. Pcclers; O. Schcirc; t,. Clacs;
J. I lcns.

\¡o,rr ecrrsluitlt'¡ttl rrfscltri[¡

f)c sccref'¡ris-ziìakvoer(lcr,
l(. S{iìrìc¡r.

:

Dc voorzitlcr,
J. Verhacg.'n.

Cebockt tc Westcrlo, tle l2e dc'cctrther t0lì3, bock 29n, h laJ 4,
\,âk (ì. Veert¡en f)¡rilcn ge(Ìn |erzerriìng. Orrtvangcn l00 fran k. Dtr
ont\,¡nS-er, (gcî.) P. Smcts.
(Necrgclegcl

ier griffic rlcr rcclrtbank vnn cetstc aanlcg, (licnsltc Tilrnhout de I8c dr:ccnt-

dr)e¡dc rechtbank virn koophÂn(lcl,
t)or 1963.)

(Kosteloos.)

