
liet 3wu’ negentienhonderd twee en ewtig 1e twee er twin
tigt epteber
Voor Notarj te Olon in de
wezjheid va ier eoVerhIst 0tariEJ te Ge€i0en Mees—ï
Te tere ii et Shi oua -i3ftiea ur0•

ZijJn veceaen
I)e Qoneexte EIt11HOUT alhiqr ertegewQoid dooi’ de

heren: i. Dassen hené,birgemeester, en To;s Frans, s6retaris,bei—

dén wonende te Eindhout, hande].end in uitvoering van de geeenteraads.

besissinen van vierentwintig maart

drieentwintg mei negentienhonderd éénenzeetig en vier juni negentien

honderd twee enzestig.

2 Z Qeieee GZ, 1hier Y flwQQz43.g4 4Qcr de heren:

l.Louis Verswijvel,dienstdoend burgemeeater,a.Artliur Janssens,sche—

pen, 3. J.Vendecuys,secretaris, allen te Geel, handelend in uitvoeri

g van de geaenteraadsbeslissinen van .aLht april negen ienlionderd

eenenzestig en negentien mei negentienhonderd twee en zestig.

4. -

L T Va d r
i1tier VØ WX’i&C1 4Qê de

r Ljeo n heren; l.Jan Btiet Smets,burgeûeester, 2. Karel Somers,schepen,3.
çnen, notaris, Jos Van Dyck,sec.rat3ria,a11en te Grobbendonk,handedn in uitvoering
honger 0. van de gemeenteraadsbeslissingen van éénentwintig maart negentienhon

1 —-———-------—.

derd één enzeatig e; acht mei negentienhonderd twee en zestig.

4 De Gøte Li.’ Y erLWOOZ’id QQZ de

p •( J lierern: 1. Leo De Peuter,burgemeester, 2.Eendrik Van Doninck,schepe,

:) ‘j 3. Karel Van Dyck, achepen,4. Wagemans, secre;aris, allen te lie—

( rentala,handeJaid in uitvoering van de geeenteraadsbesl.Lssingen van

rr

éénentwintigmaart negentienhonderd éénezestig,en zeventien mei negen
tienhonderd tweeenzestig.

5e De Qeieojite BRE$HOU 1hiur r te nporcUg4 door de

heren: l.Ernest Vercammen, burgemeester,2. Frans I3ouwen,eerstë schep

pen,vervanggnde de heer Engels, acretaris, allen te lierenthout,hande

lend in uitvoeiing van de gemeenteriadsbeslissingen van zeven april

/ negentienhonderd éénenzeatig enachttieu juni negentienhondeld twee e

zestig.

6 De Giëete UULZBQV a1hir Y eØwQorditi LOZ’ de lie

ren: 1. Joris îerhas€en, burgemeester, en 2. Frans Celen, secretaris,

beiden wonende te Huishout, handelend in uitveering vn de gemeente—

raadsbesiiss_ngen vn negen maart en vijf juni negentienhonderd één

en zestig en zeven mei negentienhonderd twee en zestig.

7 De Gemeente HQU alhier eztegenwooz’did doøz’ t de he,

ren: 1. Jozef Sleeckx,burgemeester,en 2. rmand De Wit,secretaris,

beiden wonende te Meerhout; k.ndelend in uitvoering vn de gemeente—

raadsbesilesingen van vijftien april negentienhonderd één ezestig en

tweeentwintig mei negentienhonderd twee en zestig.

8 De Getieerte Q3VII9 altier V nwOTdi dcio de heren:

obert Verrezen,burgemeesLer,efl 2.Marcel Iaeymaekers,secretaris,

be’iden wonende te Oevel, bandelend in uitvoering van de gemeenteraac

)eslissingen van negenentwintig maart en vij.’ mei negentienhonderd

nenzestig en viermei negentienhonderd t.ee en zestig.

/



9 D Geteeflte OL1N, til1aier vez’tegønwoodgd 4oox de heren t 1.les Pobrechts,burgemeester, 2. Jse ee,Frans Vuyts, schepen, 3.Jos liggers, secretaris, ë.ïdn wonende te Olen, handelend in uitvoerln-,de gemeenteraadsbe6issinben van drie mei negentienhonderd enenzeti evicrenvtintig mei negentienhonderd tveeenzetig.

1O D Giineute WRIQ hir vtewodigd dQZ’ tde heren :jJozef Van Kerkhoven,bur::emeeSter,2. Frans iens, seciari, beiden wonete Dongerlo, riandelend in uitvo&ing van de geneenteraadsbeslissingen y
april net;entienhoiaerd énenze.tig en n gentifl tnei negen.tienhonderd tneeenzestig.

fl4I1 GVQJ .‘t (O()X de heren 1.
Jozef Nysmas, bur;emeester, en • Herman Claes, sec eta.Lis, Leiden woade te Vorst, handeend in uit oering van deuenter eslsn-ngefl v
acht arii en één e dertig mei ne.,entienhcerd één en zetig en vier jnegentienhonderd teeenzestig.

Jit STERLO tLÏhi3’ vtwçr4i dûor ; de heren tOctaaf Verboven, buremeeser, en 2.Paul De never, secLetaris, ceiden
de te .este. lo, handelnd in uitvoerïn vn de ge1neeteraadsbeslSinefl iiaclitn maart ne,e:itienhonéerd éénenzesti, en vijf mei ne6entienhonderd
tweeenzestig
3f3 ejen h&’ Kon Iui V1 tw cartnøi* tw ei zetig 1îtm Op 1o ‘ite4teronuzw1 uipij czndi’ e ‘rnvtch di 1 turn ‘ii nk1 wïtted :ewn t hav wït b,î wjip c1 weton YQcrzien Yi vaz itrt ieX,YL5 o rvig statwoI tÂtefl Wcrd d inw in aui ui%j;e

TdTJ ‘iN I).L flflNL Vf) COfOISiLfl t3j
ZtJfl)fUQ?EN

iUitinfl
ort onder de iin ior 0uc uits in d aç viiijei rt xeti oird tW(otItiiLî iiflfl Q11 eitm t £flt wui h&t i1jSPcpex. Vço zover ti tin wt n b 11itT,L cZ de Oi-’1in ziit fwijken is ij ari zwilw &vit breffene d* twz’kcnd actoohappenDe v eiiu wozt cø oigiç g4”door en beii€i,i va gtaraçe nui vuri dritum an vertø nworid dOr de hervoor e iriç bie’t hti 1oør an bo*1iin



an de emeentez’aad op de naast hun nari vermelde datn
indkout : vierentwintIg zaart aeganUenhanderd. Eénenzeatig0

t acht april negentienhonderd 6neaeatig.
Orobbenonk t 5énentwintig nwart negentienhonderd 4nexzzeetig.
1ërentls t 64nentwintig rnaax’t neentinhonderd inenzestig0
l1erenthout t zeven april negentienhonderd énenzetig
flulahout t negen naart neentienonderd L4nënzeetig
eerhc1zt t vijftien april negentienhonderd éneneetig0
Oevol t negenentwintig maart negentienhonderd 6nenzeetig0
Olen drie nøi negentienhonderd 66nenesti0
Tongerlo t zevenntwïntig april negentienhonderd 4nenze&ti
Voret : wht april negentienhonderd énenzesti
Vesterlo t achttien maart negentienhonderd dnenzestig.
32o flelgische Stant de prc7incie Antwerpen, de genieenten van de
provincie Antyîerpen enafle andere openbire besturen die in het
vervolg, na be1oorlijko maohtigin, deze statuten zuUen bijtreien
:unnen als vennoqt opgenomen worden door de algemene vergadering.
De vereniging an oo natuurlijke en privaatrechtelijke rechts
personen lE vmnoot aanvaarden mits mohtiging do@r de Koning,
2001e voorien bij de wet van n riaart negentienhonderd twee en
twintig0

t. ikel De vereniging hoeft als doel t

A. de vestiging van nijvexheid op het grondgebied van de aangeslo
ten gemeenten te bevorderen;
terreinen voor induetrile doeleinden te beetemnen, deze aan te
leggen en uit te rusten, hierop induatritle of ambachtelijke
gebouwen op te trekken, deze terreinen of gebouwen te verkopen,
af te staan of te verhuren aan natuurlijke personen of privaat—
rechterlijke rehtepersonèn, met de verplichting ze te tui—
ken voor de doeleinden waartoe zij werden aangelogd
Zo de Staat beslist aan de vereniging deel te nonen voor de ver
wezenlijking van dit doeleinde, zal zulks gebeuren in toepassing
van de rrodaliteiten voorzien bij de wet van achttien juli rwgen
tienhondord negenenvijftig, tot invoering van bijzondere maat—
regelen tør bestrijding van de economische en sociale moeilijk—heden in sommige gewesten en moer in het bijzonder in toepae
eing van arti)el 17 van dezelfde wet;

0. tot uitvoering van het regionaalpltuz van aanleg en ontwikke
ling, alle maatregtlen te treffen, in akkoord met de bevoegde
minister(s)0

De vereniging ag alle bewerkingen doen9 zo geldelijke als andere,
die tot verwezenlijking van dit doel bijdragen0 Zij mag net name

,.

alle akten van vei’werving, verkoop, verhuring en gift slaande op
de onroerende goederen vermeld in onderhavig artikel, en de roe
rende goederen die tot hun uitrusting dienen, stellen, en de open
bare diensten, nodigvoor do uitbating van haar industriele in-
stellingen, verzekeren, of door middel van inbreng of gift dee1

.nemen aan de oprichting van zulke diensten.
Alle verhandelingen van onroerende goederen, bedoeld in o,ndrhavig
artikel, zullen verwezenlijkt worden door het Comité voor annkco
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vai croerende g3ec1exea vcor z’ekeing an e te tworpe,

___________

Te zetel van de er%ging i geeetigd i het
te u a ‘tîWeeteilQ0 Rij kaa neax’ eIijk welke widere pl*atb op hetondebid ar é&n dor glte gøeentea overgebraoht iord
bij eonvoudige bealiseing van de raad van bhëe mitri
i het liaoh St tb1ad; hij zal stuod evestigd zijn in een
;obow da ‘toebe1wcrt aan d vorenigin; f aan een penbar
D vcniging kan uaaat do txhapplijke zel een neer
xpIcitatioetelu veotigen0

: § D eiin i pericl voor een an dertjULL. te boiiinon vanaf hede ‘ïc tane kan de vriiing ez’bin
t dis haw’ cvertre1focz voor :‘over dz YerWMØ..
kunnen ng cOe ‘ordon dor haar in uten rorv ‘rw3t..

lofdø eiaçen r voor iiIik Uecrevn îtain
Ir) l 2 Do uiin& kan vaotijdig Ontbonden w4rdfl dooz’een oli in vtn 4a al onn ‘irgaderin riLtn in ea4ing van all,r•o3ken e oxLtea en Ukeurin do de anJ9n

3 Op de îor acht vn de Later van 1inner1adeø
daken kan de Koning do exvaiin ovtbinden :

inn i3 flaar sQoiI doel niet vrweznlL1kt;
2 IÏldtOfl 1,J k4kUW OfliflLfl flOt V riegt binnen uc 6r.vd

/ d(oj1 na de vn de j±ko tutaire a1nne veaçê.

4 § 4 In vni van tbindng vn de vin wordt
do iikwidntie aan de raad vn hiøe rLten

De ‘ennoot di i’ de reniing ta tredon be
// ;or’ dit aan de raad van bohuer t vrujen per acoend rij

binnen de eerat ze zaandn ‘an het ientja.arQ
Da rand van b&wr zal do aanvraag voo Leggen aan de rtvolenta
ouene rga1cring 1te daarcvør bolit tj rdork.eis] an
two11derdon van da ewrdijde ‘ternen

. Z de uittreding wcrdt toegecstauxt zal de vonnoot pde ‘an
ter.nïging do3. uit te maken up het einde an kit
jaa’0 (Ren &uwraw tot ui trdin kan toan wdon ‘I jde
e ereta tien zien viend op de aanvaardiai

Iril 1 5 va d aiaen nde do ia36lu—
oniOtcha)pen is 4io topa 5eïjk op de ot1agaenende O. ui
geo).ten ver iot Ie vo e ontbinding vnn de viin uitgo
lutan of OntalorneWa VOflflOOt 1ieLt Ue ZO(4tëfl op he
zi vïin de ver itn dalve de tor o’i4aig wn het eor’e
edooIte ‘an de aandelen wrarn h±j oier .r îri.
Do arde van de winUei,n van de tred* nno’% cal gorawd

, worden door twee de:ndign van jedore arti3 aantelt
In geval de e1en niet akkuord zijn al en de
aangeduid worden dor de voorzitter van de oW van erite{\L aanleg te rurnbct op voroek ran de etepr4kende paz’tij

: In geval ‘van nLbindinç hebben e aaneloten geneen—
ç. / e4 en recht van voorkeur O d nronde goedorin en 4 ujt

EtIn die aan de rijn to ehcuen en ioh op hin
/ \ bed bnde in te koen,

‘

/ ï
/ /

— —

/ /
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t »f3 efs,wc3 reQhtticdefl of hu14eer vara

eei ireloot kwn.i nøx ex unka ooz”w tØeL ds ï’on Qf

toe6ezen Y rzt eLen, XQL DXb vørde1i’ f VOrkDOp

van eizen.
3 Lt .a1ijk ona.

: flet taoiaa1ik Qx1f* jri e jjiu tja id1’.

jeen frink béaId, en is ond rez1e1 in uinative LIW1Ø

len vu uie1 frari elk CJoOOO.4Q)o
3r worden twee eek4.n vn maiteobapp1ijke aanlelen ecrer1

6. cndeltrn toegekend aan e emeontexj,
B. ndt1e toeeknnd #ZR1 YeflflOt3.
De andelen kunnen Løts ovagd,ra,n oLm x1er vexinoten

vsn tezelfde reeke1, nita toeteminj vn 1e a c3nne vore

1f) Xedrs onte rerpliM Zi bij hz tootr

Tn to c$e vereniging ii; te e r3.vexi a rato van honlcrd v’ijf

envijftig ‘..ank per irwonr. Voor gwenten lie na e oprie

nngtoetredan, wordt 4it cijfer ionderd vijtenyijftii vervan.

seri loor .val a1 vijf er bij hun toetrodi nog rn

vn de beutaanetrniijn vn ce verenigin OVeZ’1iVen lue 66n

het jr van ç, tç)etredin, inbegrepen Voor toepwei van dit

nxtike1 wordt het inwone aantt1 enoizen uit de hij de toetre

djni meeet r.aenta ar1ijke l3t’t.so1o vn ‘ri rijks

bevo1kineL3ijrer, i41 kut oliac taatbld bedgotiaakt

Voor de utichtingeakte wordt haeie getmen ot aantal

inwindere o €6nendertig 4eoember ne&entie..honderd ze3tig0

Ut bedrai VUIL * i ohrijvin al op het hoe duiental

jrcnc1 wQreIL0
Dij de tictinçç van da v eniin bedraagt IIØt uaitc’uipp

J k :eanl e VEEW1INMI)J0EN DIIXM0U)EJU) NZ)NXtUIflI)

iRAN. (1437100Ø,) vedee1d alu volgt t

De Gemeente )indbout t drichondzd en twee aandelen 30%

De Gelijeente Ceel t vierduizend en vierenZeventit an
delen. 4074

De Greente Gzobbendozik t zo’renhonderd dertig aaa 1.
deløn. 70,

Do Gemeeite terentale t tëeduizond zevenhonderd
zeventien aafldelen, 2,717

De Oemeente iteetthout t ne nhouërd drie en dertig
andeI,en 933

Du Gein,ente Iu1hcut t ierhonderd tohtig an1elen 480

De Gemeente 4eorhøut t duizend honderd zeven e negen
tig aandelen 97

De Gemeente Qevel t driehonderd zeenvoertig un
346

De Gerneete 0le t duizend driewtachflg arzdelen0.; 1O3

Io Cernecnte eongerlo t eehoniërd en zeven anûeleu0 607

De cemeent Yort t zevenhonderd neononzeveritig
awi4el0 .

.
779

De feente W.tv1o t duizend honderd drie en twin
tig andelen0 1O123

•
4!

4: ‘
4.

i—l--r

Derde blad.
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binden alle vennoten9 selfi he die teenatemden t’f afwezig waz’en
Zij wordt voorgezeten door de voorzittez va de raad van beheer en,
in awezigheid van deze, door het oudote lid van het beetuwicomit
gekozen onder de vertegnwoordigere van de gemeenten.
Ieder vennoot stelt maximum twee vertegenwordigero win, die drager
moetën zijn van een behoorlijke volmacht, vermelcende bovendien wl,e
van beiden gemachtigd wordt namëns de vernloot deel te nemen aan de
stemmingen.
Voor de vertegenwoordigers van de gemeenten zal deze volmaoht ver
bond worden door de gemeenteraad0
Indien de provincie gemachtigd zou worden tot deze vereniging, toe te
tredén, zal deze volmacht door de provincieraad verleend worden0
Indien de provincie niet tot deze vereniging zou toegetrëden zijn,
doch voor het lopende jaar een tcelage van minimun honderdduizend
frank aan de vereniging zou toegekend hebben, zal een afgevaardigde
vai de provino1met,raadgevende stem de algemene vergaderingen van
de verenijin 1:unren bijwonen0
In het a1gemtex is de sigemene vergadering regelmatig samengesteld
indien de helft van de aandelen, die eigendom van de gemeenten zijn,
vertegcnvroordi;d zijn; indien de 3taat van deze vereniging deel zou
itmfiken zal c.aartoe bovendien vereiat iijn dat de aandelen van de

tat,voregemçordigd zijn.
Nochtans, om te beraadslagen over de vulgende punten t
1 0 goedkeuring van de jaarlijkse rekeninen en ontlaatin, van be
heerders en coiissarieen;
20 benoeming en afetelling van beheerders en commiesarisaen;
3° onder voorbehoud van de koninklijke goedkeuring en van de voor

schri5ten van de wet van 6én maart negentienhonderd twee en
twiz.Ltig
a) vrijziging van de statuten,
b)’vcrienging’van de duur of voortijdige ontbinding van de ver

eniging,
) opneming van leningen,

ie bovendien vereist dat de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten
tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal bezitten0
Indien de vcorwaarden, voorzien in paragraaf 7. en $ van ondorhavig

artikel

niet vervuld zijn, kan de algemene vergadering, opnieuw
bijeen geroepen binnen de zestig dagen, geldig beslissen, welke ook
haar samenstelling zij, voor zover het punten betreft, .die bij de
vorige oproep op de agenda voorkwamen.
Artikel 73 t De algemene vergadering heeft de ruimste macht vo’ het
beheer en ‘iet bestuur van de vereniging binnen de perken van de wet
en van de onderhavige statuten0
Zij benoemd de leden van de raad van beheer en van de toezichteraad,
stelt za af volgens de beschikkingen .hierna.bepaald, en beschikt
over de toetreding van nieuwe vennoten0
Zij stelt de begroting op en keurt de balana en de winst. en verliea
rekening van de vereniging goed0
Onder voorbehoi.d van de koninklijkegoed)ceuring en van de voorschrif
ton van de wet van 6n maart negentienhonderd tweeëntwintig beslist
zij over de wijziging van de statuten, de verlenging van de duurtijd
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t g. ee vezgaering ise dze
aa n ve;. reahtawege ieder jaar 1e wêede maaradag ve.g

un drtig in de matuokappelike zetel of ter
op ‘erme1d Indien deze dag o een feestd
Qu wr de ergaderig ehoden p de e etolgende werk
RverueJ. worden bu eLgewone algemene verga1erinen gehouden letijp a var. d toeziohtraad overeera1comitig artikel 39 Yax onder).irde vige auteri hetzij op vraag van v611n0ten 4ie tenminste écn/vj,

h1d. vcn t mathappelijk foxida ‘ertegenwoordigen hetzij op vraag yjee/vijfd der vennoten hetzij bij besliei,iing van de raad van be
• 1 t De itnodiing voor de algnane vergadering vermeldene agenda0 Zij viorden aan al de vennoten gezonden pe aangetkeaohriven dt tenminet twintig dagen voor de datun vun e vergade..Vd ring wordt verzonden; in gøval van hoogdringendhøid wwwöveç de raan beheer oorde1t kan dae termijn t<’t acht dagen hcrltid wor4ejI2dïez. de agenda v oatellen tot wijziging an de o erhvia att../ ten beit ie deze eriifn op dez’ti daten eald

1 uitnodiging dient ergee].d te zijn ‘‘an alle stukken en dOoumek
dio c1oo de Raad an Dohee nn de al mens Tex’gadeX’in taz beiUø—eing ï ter beraaûelrging ioten woz’den voo ele oida teer ketL-j-5 o.twerp vax begroting, de balant de wint. n ve .ierekenicg en! een cnwërp an wnetvr4eÏng
Axtike16 t D aleiene vergadering kan enkel beraadol4ge tver’ 4e

- punten die op d agendn bohalve n gevI va 4rgødbe.e
1 ciie door een meerderheid van twee/derden van e vrtenwoordi

d temen eoonstateerd wordt
Atil i Op de agendc’% u1ien alle punten voorkomon die door ae
rd veIeer of de toezihtez’aad wordon ngoduid evenala 6ee •

di mineteie tvaal dagen voor de vergadering van, de rand van biheaX
werden voorelegd door vennøtri die te,uvon intene én/vijde Vun
de aandelen vertegenwoordigen of door n/3fd. van de vennoten
In dit laatste geval zal het bijkomend odapunt t,n iiirgite aøt
dagen voor de rgaderig aan cle vonnote eeedeeld worden
Artikel 18 ED aandeol eef reo1t )p 6n tcfl Ie vennOten kunnu
hui atemnun niet verdeln, Van d b chikkinge van ondora’v’ige

-- , alnoa wordt eleobt gewke vocr vor dit voorzien ie bij arti
j kel 22

/ Weie ook het aantal bunner aandelen zij zullen de geteëflten eteede
over d meerderheid va de temmen behikke»; jndjeranodj’ al het
aantal atnmen toegewozen aan d ancior* d elhoudera roportiO

1 neel aan hun knptinde ehrijving verminderd worcien
t De ezftming geohiedt bij r mroepin tenzij de Ye

adering er andere ovor heeliEit0 enoerninaen geaohiëden hij gebei
d )

De b ii innen wordxi genomen bij eenvoudige noercierheid van de
geldige uitgbraci’te een buiten de gevallen voorzien bij de

ê) J\ statuten ci’ dt wet0 ij et1dng van Litenmen ie wt vooretel veOrP
T) en erdereid van twee/derden van cle vrtegenwoôrdigende stenuteX

1
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ia reroit Öi onderharie utatuten te wijzigu. ewziin

gen woz’d.n i1ecte vin )Q’4cht a gOeøLZ’ifl bij køaJ2kliJk

besluit Zij mQete voorfga aeli bapC’okan eweet zijn

door de emeentez’acte3 vwi el3c va ds angealten en

wwaez’ de reohten Of de verpUhtiii,n vnn 4Ø jøijeente e

wjjzi .4qz jrje e provinqie rin 4. vaeiing deel

zou uitmaken zullen de ,wii4.n voor6fandeUjcs iooteu

beprocen woz’den door de »t’oviicIale z’a& vat de ovincie

Aiztwarpen, wanneer 6. rooitøu of ve ioingon rt de pro

vincie gawij%igd wordøn.
xd1.en deze jziiptjen yajjiê zowen ;ën uhat

atatutaire deel vaj de’ erenigin, zullen zij roofwde).ij

door de eenterden, en wanneer de provioie van de voreni’

ging deel zou uitnaacn, door dt poyininle rand ioeten Oe&

eIc*aurd zijr
Om. goldi te zijn moeten afle biingen vwi de algemene

ergi.dering øok de ereite meerderheid bekomen van de verte

,gonwort%igende g *nten die een Ldi. etem uit braoit

ieben0
Ate3 z )evez’elegen van de beraa Ïaginen vi de alSe

zin vergadaxin zullen. binnen de veøz,tiea dagen aan alle

leden van de algemene vergadering voele&d wor4en Zij

zullen eveneene onmiddellijk aan do Minieter van Bineudee

zaken worden toegezondeu

____

De euee veradering tan ëentiepenningen

tekennen aan de be]aerdere en aoisaarietien, zowel veør de

vergadëringen van de rcad vrn beheer e de toeziohtari4 aL*s

voor deze van het beetuurecomité. et bedrag van deze preaan

tepennien mig niet ioger zijn 4*4 dat ‘rn deze taeekend

aAn de »rovinoiaraa43eleden0

ViJfde blad.

_______

: Da vera gn woz’at behve’d door een raad van

( teheer engeiteld uit/ez’tien leden, door de V6nnQten

tandf3&houdera der reee A aangeduid in hun echoot onder de

kandidaten voorgodraen door deze groep aanûelhoudera

.tedere gemeente heeft het recht n kandidaat vøor te drngan

pc.r volledige echijf van tienduitrnid inwonders met dien

Yeratande dat de eerata eebijf atuede ale vclledi aangpzian

wordt
Op de totale lijet van de voore’aen kandidaten zil elke

gemeente evenveel veruöhiUendo n mrnen uitbrengen ale

zij kandidaten kun voordragen,
Zijn verkozen de kandidaten die de meeste atelurien op hun zaam

verötiigd hebben; nochtane zullen die gencentenvennoten die

bij hun toetreding meer dan vijftienduizend inwonera tellen

in elk go’i;l roht hebbo op minatene éSn b eerder welk ok

het zantal stemmen zij dat wordt uitgebracht op narnz van 6Sn

)iunnex kandidaten, op voorwaarde dat aLle c didatxi, vaorge

4raen door bedoelde gemeente, teaeen te’rnninmt zoveel ste

men behalen al dezelfde gemeente ma uitbrenen0



In geval van staking van stemmen voor het begeven van de laatste
functie van, beheerder zal de stemming hernemen worden voor al de
nog niet toegewezen functiee door al de vennoten die aandelen ,
reeks A vertegenwoordigen, hun stem uitbrengende op de in alinea fr
beschreven wijze over de kandidaten die hetzelfde aantal stemmen
bekwamen.
De algemene vergadering kan besluiten de raad van beheer.aan te
vullen om andere openbare besturen of natuurlijke of privaatreog..
lijke rechspersonen9 die in de vereniging aanvaard zijn hij toe..
paseing van artikel 1 alinon 3 en 6 van onderhavige statuten te
laten vertegenwoordigen, zonder dat het aantal leden van de raad
vijfentwintig mag overschrijden.
kleden zullen do vennoten, die aandelen van de reeks B vertegen..
woordigen, het hun toegewezen aantal beheerders aanduiden onder de
kandidaten die deze vennoten hebben voorgedragen en dit op volgen..
de wijze.
Iedere vennoot’ van deze reeks heeft het recht 6dm kandidaat voor
te dragen per schijf van duizend aandelen, met dien verstande dat
de eerste oohijf oteeds als volledig aangezien wordt,
Op de totale lijst ven de voorgedragen kandidaten zal elke vennoot
van deze reeks evenveel stemmen mogen uitbrengen als hi aandelen
heeft.
Zijn verkozen de candidaten die de meeste stemmen op hun naam
verenigd hebben,
Zit geval van staliing van stemmen voor het begeven van de laatSte
functie van beheerder, zal de stemming hernomen worden voor al de
nog niet toegewezen functies door al de vennoten die aandelen van
reeks 5 vertegenwoordigen, hun stem uitbrengende op de in alinea 9
beschreven wijze over de kandidaten die hetzelfde aantal stenen
bekwamen voor deze functies.
Indien de Staat, de provincie Antwerpen of de .Eaonomisohe Raad van
de provincie Antwerpen tot de vereniging zouden toegetreden zijn,.
zullen zij steeds een vertegenwoordiger hebben in de raad van -bshe#
Indien de provincie in toepassing van artikel 12, alinea 6, een
vertegenwoordiger heeft bekomen in de algemene vergadering, zal
deze met raadgevende stem de vergaderingen van de raad van beheer
kunnen bijwonen.
Naast elk lii van de rand van beheer zal, volgens dezelfde modali—
teiten als voor de anduiding van het effectieve lid, een plaats—

‘

vernngend ld ua;igeaud worden.
De leden van de raad an beheer kunnen afgezet worden door de ale
mens vergadcring, bealissende bij een meerderheid van drie/vierden
tan de vertegenwoardigde stemmen, indien zij daden gesteld. hebben
die een ernstig n3deel kunnen berokkenon aan de belangen van de
vereniging.
Indien door overlijden of ontslag van een beheerder het aantal be—.
heerders beneden het etatutaire aantal zou dalen, kan de raad van
beheer door oodptzSie in de vervanging voorzien tot aan de eerst—
volgende algrnaenn vergadering.
Âfl4Jtel.: De plaatsvervangende beheerders hebben als opdracht t



1 de effectieve leden, die verhinderd zijn, te vervangen
20 voorlopig tot asrn de nieuwe verkitizing de opengevallen mandtten

van beheerder waar te n*aen0

_______

De duur’ van het nandaat van beheerder ie op drie jaar
bepaald, en eixdigt na de sigemene vergadering0
De uittredende beheeNere zijn ber’kiesbaar
De raad wordt om het jaar’ voor een derde vernieuwd0 Op het einde van
het eerste un het tweede jaar worden de uittredende beheerdez’e door’
het lot aangeduid.
4rtike : De beheerders die door de gemeenten worden voorgedr4gen
en op het ogenblik van hun benoeming de functie van schepen,
raadelid of ambtenaar van een gemeente uitoefenen, worden ver’onder
stld aznbtehalve ontslagnemend te zijn van het ogenblik af dat zij
de functie niet meer vervullen die zij bij hun benoeming bekledéen0
Zij worden eveneens verondersteld crte1agnemexid te zijn vanaf het
ogenblik der vcrnieuwing van de gtneenter’adexi, tenzij de nieuw vex’
kozen gemeente’aad de werm uitdrukt dat zij hun mandaat blijven
vervuilen 0

ÂrtikeJ6 t De beheerder’s nemen geen enke verantwoordelijkheid op
zich wegma de verbintenie3en van de verening0 Zij zijn slechts
verantwoo:delijk voor de uitoefening van hun mandaat Zij zijn niet
solidair0 De artikels 57, 58, 59 en 60 tweede alinea van de eamen
geordende wetten op de handelsvennootaohappen øijn op de belieerdere
niet toepasselijk0 Daarentegen zijn op hen wel toepasselijk de ver
bo4sbaalingen die door artikel 68 van de gemeentewet en door arti
kel 60 eer’øte alinea van de samengeordende wetten op de handelsven
nootsehappen bepaa wordeil,

____

t De raad van beheer kiest in zijn midden een voorzitter
enwee ondervoorzittera. De voritter’ moet gekozen worden onder
de bohoerdere die door de gemeenten worden voorgedragen0

_________

t De raad van beheer vergadert op uitnodiging van de
vooriitte’ of, hij deze ontatentenis, van de oudste ondervoorzittez’,
hij wordt ambtahalve sanexigerae.pen wanneer vijf beheerders of de
toeziolitsz’d hiertoe de wens uiten0
De raad van beheer regelt door middel van een reglement van inwenöi
ge orde de wijze waarop hij pijn bevoegdheden uitoefent, rekening
houdend met de besolikIcingen van de wet van écn maart negentiehhono
derd tweeëntwintig, van de wet orde handelavennootechappen, en van
onderhavige atatuten.

De raad van beheer kan enkel dan geldig beslissen ala
de meeerheid van de leden aanwezig ie of vertegenwoordigd door de
statutair aangeduide plaatsvervanger’s0 Indien op een zitting de
raaduleden niet in voldoende getal zijn, wordt een nieuwe vergade
ring bijeengeroepen binnen de vijftien daen, aledan kan de raad
geldig belissen, welke ook het getal der aanwezigen zij, doch en
kel voor de punten die bij e eerste bijeenroeping op de agenda wer
den geplaatst0 De besliesingen worden genomen bij eenvoudige meer
derbeid van de e1dig uitgebrachte eteninien der aanwezije leden0 Bij
etaking van teupten ie de stem van deze die de vergadering voorzit,
4oorslagevend0 Om geldig te zijn moeten alle beslissingen van de
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_________

TOZtOfl!BRAM3D

__________

r liat oe%ioh op zet øh,er van de ver’eiiging wordt

uitgêoefend 6OQZ’ een ooUege van dx. o iae&x.gisex op voor

draobt vaix tie gumeenteradn drsor ce alêmeze vergade’i age

wezex owez’ de vertegeiwood1ure van 6. 6et.ejton, o czLef2e

wijze Yooz’gedragen en ecOen als de beurc2exs

flet ant€l eOüui aTiIaQn kw ‘eriøg4 worden iij bclioir3

va.r de enene reX’aderiigin4jn audar* c»anbxe eetten Of

natuurlijke of pri atreohtlijko ‘eoJ’t.jeoneg a1 vennoten

sude aanvaard worden ira t aeing vri a»tia2 i alinea 3 en

4 van onderhaviø tatuten,
A*ai tflen de ro’q di ten vertegen

woordon het )iun tceewizen aairtai ooaieur4riusen a1.de

Qp dø2elfde i4jaø vøo’ 4e be4ezi

Xe ix’ ra ht n4ot vn io1ø cc ieEiae 40 iiwi2ij

‘nw de manaten bt onttiag en de 1t.na een &iun ttli

B31 ziI gold ioala OQr de beeêrder
t Xn eva1 vn øv lide er otx4ag van ee: eoiuia

ez’ie yorzet dø tolrn1 l owtae re4:adØing ira zijn

vvniirig o re or3at1g de be1inei vw utkël 4 Ywz

øerwfiv ut.tUtøk
li1diex door OVelide O otttlL van ê#fl CO1fl2iSUtZ’ie tZt

tal Goli seurinsen )eneden het e tt’e aertija ou

kaz de toetich ezza6 do coptatie in o vevwgLn ‘oox’z±en

tØtLn 40 ‘etvolgen4o gøeas derifl&
s afwiJin van artikel 69 der çgoordep4e

wett.i op do ølvooteupon sUer 4i ‘Uçel 579 B

en % van eielfde nuoxdeide wettei nöt de eoia.

riLen emlijc zi D ‘eweaön de oduepa1inen

Open in iztkel 26 ynn onehav& tatutn btreffeuEe

de betAeevdere eveneea Op 1e oa Øuriøije tt,uoeUj1

Ie btohi)dineri ‘vwi srti3el 26 atntuten be

tz’erfende lwt etlL ven t wzor4ön zi.jn Op hën toe as1Je

U3
g 3e t et1RLn6 ziø1t ziøz ir zetelt en

ilna vene de*elftlu rgel al de ad ‘ran beh

ui ait ij evoudije ieordexLwid Yan 6e &eldi i4tgo.

brachte Eteuren0
I)e vealagen bot’effonde d rdoenn in dø toickta

raLc iulle .jznoi de vee”tiex al» leden vin de

toeand overeleg worden. Zij rn4ll eveneens idde1

li3k aacinater “van 13i landrie Z&cen woz6en toeezondenD

A’ ‘ ‘ ø tøe chtaz’M høeft een fbeeZkt zeht van

toioit oçaU.e aatiriteitei ran Ô Y eniinj. ILI.j legt de

reeltatën van zijn :eiding voor aan de geeø verg1erLng

enuw uet de voor ,l1en die 1i nittig acht1
0e toe Da1and belioien’e bij en’roige Lør

dorheid van c1 idig uitebrohte et en, Xb d raad vai
eer da bij nrceing vaz de aeniene vrMer.g vage

:tnait*n deze niot innci de zou wen na dø dotrn n t poat



1
van deze aanvraag bijeengeroepen ie, kai detoGzI3htraad de uit..
nodiingen zeUs verzenden.
jgj: i.aatschappelijc Jaar, wixstverdelin en ve’lje &.L

kol 0 : Het matsohappelijk jaar vangt aan op n
e n ig op éinendertig december, Het eerste maateehappoljj

jaar zal aanven op de dag van oprichting van de Yreniging
ii% t De wnot wordt verdeeld als volgt :
1 vijf ten honderd aan het wettelijk reeryefonde tot eenbedr

van tien ton honderd van het kapitaal;
2 vijfentwintig ten honderd aan het voorieningsfcnde tot vijf.. .

entwinti. ten honderd van het maatechapelijk capitaal o even.
tuele verliezen te dekken;

3. een voldoende som on een intrest van tc hbo t-zes ten høri
derd uit te keren an de aandelen in ver1cd!got d s
tingen; 1 ê.J

4. het overige te beetodenvolgens ,rocretellcn ‘iran d4”rad vz
beheer aangenomen door de algemene vergadering.

Wanneer.ëen dienotjaax’ met verlee woZdt g.pten, anwodt
1dit veriieegedelgd door heffing op het ertoe geteIde voor

zieningsfonds. Zo dit laatste ontoereikend. iwordt h’verliee,
cp het volgende boekjaar overgebracht0

:‘

Wanneer de ôpgctapelde verliezen door deze o rbiin anren
olpen tot een bag gelijk aan de beli’t van’ ii ma&tohappe
lijk kapitaal zullen d beheerders de kwestie van’de .itbindi
an de veroniging aan de oeretvoigende algemene vergadering
onderwrpen0 Bij afwijking van artikel 1 03 va. de s.mengeordende
wetten op e handel vonnootschappen is in dit g€val de ‘instemmifl4
van alle bet ken gemeenten evenal8 de goodkEtring ‘ren de Kcni.
vereirr’ tot dere onbiniing over te gaan0
HO0SUVII Benoeningon0
ïI’TWordcn voor de eerste maal al behocrdr cmangeeteld3

de qe +aède heren:

1. René Dassen, burgemeester te Eindhout.

2. rthur Janesena, schepen te Geel.

5. Kai.el Somers, schepen te Grobbendonk.

4. Karel Van Dyck, schepen te Herentels.

5. Hendrik Van Doninck, schepen të Herentals.

6. Joris Verhaegen, burgemeester te Huishout. ::

7. Gustaaf Campa, schepen tê Meerhout.

8. Robert Verrezen, burgèmeester te Oevel.

9. Achilles Robreclits, burgemeester te Olen. 11

10. Jozef Van Kerkckhoven, burgemeester te Tongerlo.

11. Jozef Nysmans, burgemeester te orst.

12. Oct.aaf Verboven, urgcmeester te Westerlo.

13. Ernest Vercammen, burgemeestt te Herenthout.
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_________

W.,r4ez voor’ de z’ate tot oOraieøariø Maëete1d t
De drie te benoemen commissarissen zullen aangesteld bij de eerstvolgende
algemene vergadeaing, welke in buiténgewone zitting bijeen zal geroepen
worden op drie november aanstaande.

1’

31 LOpgemaakt er vez’).ede te *ierentals in het ta4)zqiNa Mdane vooZ1ezing van al wat voorgaat hebben de vereohijnere,vertegenwoor’digd zoa.e gezegde en wi deze ate getekend,
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