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enlvoordigd d.ocr cle heer
an door de heer patt5un,
ilr uitvler.ing vrn de

17 septernber. 1950, welke

De gemeente Cosiwinkel, all-r.ier vcrtegenrvoorciigd cloor de heer
Þiatthys, Andr-eas, burgemeesier, bijgeÀtaan clooi de heer. Tem_
n-ìc¡.:lì_1.n, Aüioon, gerneenierecretaris, lranclelend in uitvoer-ingvan dc gemeenteraadsbeslissingen van 2g juni 1960, r.velke aañ
deze zullen geherjht blijveit.

. De gerneeiite Sint-I(iuis -1Ì./inl<e|, alhiel. \,eiie.gel,.voorrligcl rloor
cle heel Van Hecke, Gustaaf, bnigeüre:siei., bijgesiaan ãoor de
heer De lViniei-, l,faui-ice, geineerteseci-etaris, hã,nclelend in uit-

vair 5 maarl eit 1Z sep.
blij"'en'
woordigd doci de heer
ges[âalì door de heer

STATUTEN.

- Ten jare negentienhonderd zestig, de vierde ._ktober, te tien uur
der:tig,tc Gent, ten Stadhuize.
, Vóór ons, Albert MariëIl, gouvenleur der provincie Oost-Vlaan-
deren.

Zijn verschenen :

door de heer. De
beer De Meyer,

ng van de raads-
aan deze zuilen

hier vert
bijgestaa
nd in ui
ril en 22

De ge,-;lee¡rie Gent, ali-licr ve
lliniel, bulgemoestei., bììgest
gê!-rrcei-ìtesrj ci'eiai'is, handelend
beslissingen van 21 maart en
z';llea gehe cht, I-.li j-ien.

sL)c. coùt,ÌlEÂc. 
- HANDELSVEN. _ 4" TRtùt./4. t(ïr.ÁRT. 1960,

Van der l,4ler-tlen, Jozef, gerrreentesecretaris, hanclelencl in uit-
voering_vair de gerl€-.ille,'aadsbeslissingen van l0 mei en 22 sep-
lember 196¡1, r,i,elke aan deze zullen geheciit blijven.
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blijven.
De gemeente Zwijna

balon Etienne de la
door de heer 'Hu5rghe
uitvoering van de gem

< Clouterie et Tréfilerie des Flandres > is een afdeling van
t. Arbed >, gewordèn bij opslorping volgcns akte nr. 27984 en

29985, bekend--gemaakt in-de bijlage van het Belgiscl't StanÍsblad
van 3l december 1953, alhier vertegenwoordigd door de heer
Jean-F. Delori, dit'ecteur, ingevolgc onderhaudse volmacìrt varl
4 oktober 1960.

ber l9ô0.
s Associaticn des Intérêts maritimes de Gand >, V. Z. W. D.'

gesticbt bij altte varr 29 aplil 1938, bekendgemaakt iir de bijlagen
van lret Belgisch Stoc¡tsblcrd van 9 juli 193E, onder nr. 1320, vraar-
van <Ie zetel thans gevestigd is te Gent, Tolhuislaan. 147, alhier
vertegenwoorcìigd dcol de heren Clement Mori-aye, voorzitteì-, en
Robeit \iyane, secletaris, handelencle ingevolge onderhandse vol-
macht r,¿-rn de beheerraad bij toepassing va.tt artikel 15 der stand-
regelen,

< Beroepsvereniging van het Gentse Stourversl¡edt'ijf >, rvaat'van
de statuten verschetten zijn in dc bijlagen \¡an het Belgisch
Støatsl¡Icd van 25 dccembei 1949, onder tlr. 314, gevestigd [e Gcnt,
Dok 60, alhier vertegenwoortligd doot de heer Georges De Raeve,
ingevolge onderhandse volmacht vau l9 septcmber 1960, bij toe-
passing van altikel l8 der standregelen,

c Brufina ), I.f. V., < Société de Bruxelles pour la Finance dc
l'Inclustrie >, gesticht bij akte verleden vóór notaris Leon-Philippe
De Doncker, te Brussel, op 25 juni 1877, bekendgemaakt in de
bijlagen van het Belgísch Steatsblad vatr I juli daarna, en l\raar-
van de statuten voor het laatst gervijzigd lverden bij akten ver-
Ieden vóór notaris Etienne Taymans, te Brussel, op 16 oktober en
27 december 1957, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgísch
Staatsblacl van 16 oktober 1957, nr. 27081, en 2-3 januarÍ 1958,

onder nr. 103, waarvan de zetel gevestigd is te Brussel, Regent-
schapstraat, 2. Handelsregister van Brussel, nr, L024, alhier ver-
tegenwoordigd door de heer Jean Maertens de Noordhout, met
vermogen vân indeplaâtsstelling en ¡ngevolSe onderhandse vol-
macht van l9 september 1960.

< V, De Baeldemaecker, S. P, R. L. ), personenvennootso+lap met
beperkte aansprakelijkheid, opgericht biJ akte verleden \'óór nota-
¡js Î:roch, te Gent, op I april 1952, bekendgemaakt in de bijlagcn
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van het Belgisch Sùootsblad van 20 api'il 1952, onder nrs. 7080

en 7093, bladzijde 1265, waarvan de zetel gevestigd is te Gent,
Fiévéstraat, 26, alhier vertegenwoordigd door de heer Eugène
Schellinck, Heirn'eg Noord, 219, Zwiinaalde, door onderbandse
volmacht van haar zaakvoersier d.d. 26 september 1960'

<< S. de Buck & C^ >, vennootschap bij wijze van gewone Seld-
schieting, v.'aarvan de zetel gevestigd is te Gent, Onderbergen, 35'

alhicr virtegenwoordigd door de heer Star-ry de Buck van Over'
strâeten, ingevolge olrderhandse volmacht van 26 september 1960'

rvelke aan rJeze zal gehecht blijven.
( Gentse Centlale cler Zee- en Binnenvaartvt'erkgevers C' E.,

P, G. >>. samenwetkende vennootschap, rvaarvan tle maatschap'
pelijke zetel gevestigd is te Gent, Dok 60, gesticht bij akte van
18 iebruari 1946, verschenen in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblccl vau 3 maart 1946, orrder nr. 2759, alhier vertegeurvoor-
digd door- de heel Jearl Rijks, voorzitter van de beheerraad, inge-
volge onderlrandse volmacit van l9 september 19€0.

< Gentse Maatschappij voor Nijvelheiclsexpansie >, N. V., waar'
r'¿rn cle statuten vastgesteld r¡'erden dij akte verleden vóór notaris

p 19 februari ¡ lagen
Slsotsblod. n blad'

vertegen\Â'Qord Buck
en André de volge

onderhandse volmacht van 24 september 1960.

< De Internatiolrale Jaarbeurs der Vlaanderen >, V. Z. W' D',
gesticht bij akte verschenen in de bijlagen t'an het_ Belgisclr
Stsatsblad vân I maart 1947, onder nr. 467, waarvan de laatste
statutaire u'ijzigingen verschenen zijn in de bijlagen van het Bel'
gÍsch stcøt.sbtad I'an ll december 1943, onder nr'. 2676, en
5 mei 1955, ondcr nr. 1554, alhier veltegenwoordigd door de heer
F. Meyvaert, voorzitter en afgevaardigde-beheer<ler bij ouder-
handsc volmacht va¡'r 3 oktobei' 1960.

< Kamer van Koophandcl en Nijr.elheid van het Gewest Gent >,

V. Z. W. D., $'aarvan de statuien werden vastgesteld in buiten-
ge\\,one algemene vergaderingen rtan 1l en l9 oklober 1937, bekrach'
iiga bi¡ vonnis van de lechtbank van eerste aanleg. te Gent,
a¿. lO november 1937, en waarvan de maatschappelijke zetel
gevestigd is te Gent, Kalandenberg, l, alhier vertegenwoordigd
áoor dé heer Pielre Dc Landsheer, nijveraar, r'oorzitter van de
beheerraad, ingevolgc artikelen 20 en 24 van de statuten en in
uitvoering van een volmacht d.d. 23 september 1960'

( M. H. Lummerzheim en C' >, maatschappiJ in gezarnenlijke
naam, gesticht bij akte van notaris Cruyt, te Gent, op 27 ciecem'
ber 192i, bekendgemaakt bij bijlagen t'an het Bel,gisch Staatsblad
van 12 januari 1923, onder nr. 349. u'aarvan de laatste statutaire
wijzigingen bekendgemaakt zijn in de bijlagen van.het Belgisclt
Stqat.sblad van I juli 1960, onder nr. 20298, en waarvan de maat'
schap¡relijke zetel gevestigd is te Gent, Zeeschipstraat, 107, alhier
vertegenwoordigd door de heer Frans Louwers, bij onderhandse
volmacht van í10 septembet 1960.

De heer Clen'ìent lvict'ra¡'e, ingenieur A. I. G., Lange Violetten-
stlaat, 5lt, te Gent, alltier veltegenwoordigd door de hecr Vyane, R.,
ingevolge ondelhandse volrnacht van 4 oktober 1960.

< NationaaI Christen lt¡licldenstarrdsverbond .Gclvest Gent ),
N. C. M. V., u'aalvan de maatschappelijke zetel gevestigd is
te Gcnt, Lange Kruisstraat, 7, opgericht bìj akte van 3C juni 1951,

bek bijlage t,an lret Belgisch Staat¡blad (Y. Z.
W. us 1951, bladzijcle B25, nr. 2045, alhier verte-
gcn heer Andr-é Dua, voorzitter van cle beheer-
raa e volmacirt van 3 oktcber 1960.

< Papeteries tle Bel
zeiel gevcstigd is te
bij akte vet-leden vri
in de bijìage van hei
¡rr. 31069, ¿tlhier veltegentvooldigd doo¡ de heel Raymond llIayer,
hoofrl van de bce!<hôuding van de fabriel<en te Langerbrugge,
rvonencle te Gent, Pantserschipstl'aat, 13, tloor ondelh¿¡ndse vol-
mactrt d.d. 30 sepien.rber 1960.

r< S. A. D. A. C. I. >, Société anonvme d'Applications de Chirnie
i¡rtlustrielle r, \r.¡aarvan de maatschappelijlte zetel gevc'stigd is
te Brussel, Weienscl'rapstraat, 31, opgericht bij akte van
3l nraart 1025, verschenen in de bijlagen van het Belgisclr Stacts'
blad van l8 april daarna, ondcr nr. 4446, waalvan de laats[e sta'
tutairc rvijzigingen verschenen zijn in dc bijlagen van het Belgtscit
Staatsblad rø¡ 24 augusttts ll., alhier vel'tegenwoorcligd door de
hecr: Philippe Bacalu, beheerder, algemeen bestuurder, ingevolge
ondelhandse volmacht van 30 september 1960.

De heer Theo Schepens, beheerder van vennootschappen' lvoonst
kiezcnde te Gent, Kolte Meire, 31, alhier t'et'tegenrvoordigd door
de heer Jean d'Hoop, ingevolge on<lerhandse volmacht van 3 okto'
ber 1960.

( Société Générale de Belgique ), N. V., u'aarvan de maatschap'
pelijke zetel gevestigd is te Brussel, Vy'arandebelg, 3, gesiicht
bij koninl<lijk besluit van 28 augustus 1822, nr, ll8: hanclels-
register vao Brussel, nr- 17487; alhier veltegenwoordigcl door
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de heer Eric de Villegas de Clercamp, directeur van de Bank
van de ( Société Générale de Belgique >, Kouter 3, bij onder_
handse volmacht van 2? septem¡er 1500,

, D_e provincie Oost-Vlaanderen, alhier ver.tegenlvoordigcl cloor
de heer E. De Wilcle, bestenctig afgevaardigde ian de prõvincialè
raad, ingevolge beslissing '¡an dã próvinciale"raad van 4 

-maart 
1960

en 17 ju.ni 1960, daartoe behoorlijkgevorurachtigcr op r or.¡o¡éi rs-6-0.
Deweli<e veililaar-d hebben ais volgt overeeîgeÊomen te zi;n :

I Vereuiging voor Ruimtelijke Ordening, Econo_
sie ea Rece¡iyersie van het Gelvest Gãnt_Eeklo,
Eeklo u' 

s r A-r Lìr F-N.

TITEL f . - Aa.¡tchdí;.ng der deelgenoten, ben-attting, doel, zetet_,
tlLur en cl'ttschrijviitg cler veteni.gjng.

_.G_emeenten : Aalter, Adegem, Asper, Bassevelde, Destelclonk,
Dikkelvenne, P.jonggl, .Eeklo, Ertvelde, Evergem,' Cent,- é"ni1Þrugge, Kapr.ijke, i(luizen, Ledeberg, Lembeke, Lovendegem,

- 
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taà1, reservefoncls, voor-

d uit de bij onderhavige
de leden die na machti.

van de algemene vergadering
voorwaarden voor stemming

vige standregelen, tot deelne.
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TITE,L II. - Maatschappetiih kapitaal en inbrengen'

Art. 7. Het maatschappelijk kaþitaal, dat minimum 10 000 000 F

itien- mìr¡oen frank) bìãraâgt, ls -onderverde.eld 
in nominatieve

òn¡eefuat:e aandelei met eeñ nominale waarde van elk l0 000 F

happelijk kaPi-
of te vermin-

goedketrringett
bijdragen vatl

de gemeenten betreft.
A"rt. 8. El bestaan drie reeksen van rrraatschappelijke aatr-

dclen :

tcrbintenissen.
D" ovet.l.acht cler alndelen zal bij uitzondering aan derden

kunnen geschieden, uitsluitend in geval van :- -ó"itiñcring 
of likividatie van de ieteniging- of vennootschapdeel-

genoot." Àtgeúete or ensmelting of opslorping van de

deel[enoot in ersoon' en zulks bijaldien de over-
nemãr ten mi olgen biedt als de vroegere deel-
genoot.

Art. 9. De cleelneming in het kapitaal dat door elke-gemeente
b.ij de stichting ondei'scñreven lvordt is bepaald op minimum één

aand:el,
Art. 10. Voor de geneenten stichting, lvordt

de kapitaal-onderscìrrijving e op é-én aandeel'
nã bôheerraad zal dè tãpi bepalen van de
plivate aa- Art. ll. den, met het
oog op de PPelijk-e aan-
deien bij als volgt :

( A nleenten toe-
gekend :

Aalter: l0 aandelen.
Aclegem : 5 aandelen.
Asper: 2 aandelen.
Bassevelde : I aandeel.
Desteldonk : 2 aandele¡r.
Diklielvenne : I aancleel.
Drongen: 2 aandelen.

. .Eeklo : 20 aandelen.
Ertvelde : l0 aandelen.
Evergem: 5 aandelen.
Gent: 467 aaudelen.
Gentblugge : 22 aahdelen.
l{aplijke : 30 aandelen.
Kluizen : I aantleel.
Ledeberg: 5 aandelen.
Lembeke : 3 aandelen.
Lovenclegenr : 2 aandelen.
Maliakerke : 6 aandelen.
Melsen : I aancleel.
Mendonk : I aa¡cleel.
Merelbel<e : 5 aandelen.
Oostakker : 10 ¿randeletr.
Oostiçinlcel : I aanrleel.
Sint-Amandsberg : l0 aâr¡delen.
Sint-Denijs-Westrem : 2 aandelen.
Sint-Kruis-lVinkel : 2 aandeleu.
Sleidinge : 6 randelen.
'lüachtebeke : 5 aandelell.
Woncielgern : I aattdeel.
Zaffelaere : I aandeel.
ZelzaLe l 10 aandelen.
Zevergem : I aandeel.
Zwijnaarde : 5 aandefe¡t.

q B >-aandelen aan privatt'- aandeelhoudcrs toegekend : '¡
Actie-Coinité der Genise Havenbelangen I 5 aandelen,
N. V. Ârl¡ccl : l0 aattclelcll.

' . Association des Intérêts marítimes de Gand > : 5 aandelen'
N, V, Assganda : I aandeel.
Beroepsvereniging van het Gentse Stotrwersbedrijf : I aandeel.
N, V. Brufina : 5 aandelen.
P, V. B, A. V, De Baerclemaecker i i aaildee!'
S, de Buck & C' I l aandecl.
Ge¡tse Centrale der Zee- en Binnenvaartwerkgevers ; 2 aandelen.
Gentse Maatschappij voor Níiverheirtscxpansie : I aandeel.

.Internationalc 
¡aãi'beurs der Vlaandereri : 2 aandelen. . ..-s. .
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Kamer van Koophanclel en Nijverheid van het Gewest Gent :
5 aandelen.

M. H. Lrtmmelzheim &.C'.2 aan-delen.
De heer Clernent Morraye : 2 aancielen'
Nationaal Christen Middenstandsverbond : 4 aandelen'
< Papeteries de Belgique > : 5 aandelen
( S. A. D. A. C. I. ) : 5 aandelen.
De heer Theo SchePens : I aan<leel.
( Société Générale de Belgique > : 5 aandelen'
Sociaal Fonds van de Kredietbank : 5 aandelen.

penbare en Bijzondere

'i?if;å"T 
r5o aanderen.

Volksverheffing : 2 aandelen.
V. Z. W, D. Volksrvelzijn : 2 aandelen.

< C >-aandelen aan de openbate besturen toegekend :

beheerraad en
n de deelgeno-
pelijk kapitaal,
inschrijven op

deze nieuwe aandelen.

beheer
Zij z de uitoefening van hun rechten zich te

vergen ntalis, de maatschappelijke balansen en

de besl emene vergaderi¡lg'

TITEL III. - Toelctit'tg, otttslag, rritsluiting cler deelgenoten'

Art. 15. Om cleelgenoot te worden bij de Intercommunale, moct
men, onverminderã de toepassing van artikel l0 en onder voor'
behoud van machtiging door de Koning :

vastgesteklc waarcìe der aandelen zal
l<en van de lopende duur der Vereniging
et ogenblik van het ontsìag of cle tlit-

sluiting.
TITEL lY. - Deheerr<tacl.

r\rt. 19. De Vereniging rvordt beheerd door een raad van beheer
van ten minste zeven lèden benoemd door de algemene vergade-
ring op voordracht van de n van de private
aandeelhouders anderzijcls, I

Minimum twee derden y n toegekend aan
cte beheerders die de < A >-aandelen veÉegen$'oordigen.

De algemene vergaderíng der aandeelhouders zal aan de private
aandèelhouclers in verhouding tot hun inbreng een aantal mandaten
toewíjzen dat maximum éér derde van het totaal aantal tc bege'
ven nrandaten mag. bedragen ongeminderd het bepaal<le bij arti'
kelcn 65 en 66 hierna.



Art. 20. De duur van het mandaat van beheerder wordt vasige-
stetd op drie jaar en eindigt na de gewone algemene veigadering.
De uittredende beheerdets zijn herkiesbaar.

Art. 21. In geval van overlijdeu of van ontslag van een beheer-
der zal in zijn voorlopige vervanging r¡iordein voorzien doot' een
beslissing van de beheerrìers elr commissarissen in algémene raad
bijeengeroepen; zijn definitieve vervanging heeft pleats ter gelc-
genheid van de eerstvolgende algen'rene vergadering. De aldus
verkozen beheerder voltooit het mandaat van diegene die hij
vervangt.

A,r't. 22. De behee|ders clie door de gemeenten werden voorge-
dragen en die op het ogenblik t'an hun benoernitlg de functie van
butgemeestcr, schepen, raadslid of ambtenaar van een gemeente
uitoefenen rvorden verondersteld ambtshalve ontslagnernend. te
zijn van dat zij de functie niet fnèer vervullên die
zij bij h ekleedden. Zij worden eveneens veronder-
pteld on zijn vanaf. het ogenblik der vernieurving
van de tenzij de nieuw verkozen gemeenteraad
de wens uitdnrkt dat zij hun mandaat blijven vervullen.

Art. 23. De algemene vergadeiing heeft ten alle tijde het recht,
in geval van wahbeheer, een beheerder uit zijn ambt te ont-
slaan en tot zijn vervanging over te gaan. Dit wordt per aange-
tekend schrijven ter kennis gebracht van de betrokl<en beheerder'
en van de beheerraad; in'zijn vervanging rvordt voorzien over-
eenkomstig de bij artikel 21 voorziette procedure'

Art, 24. De t¡eheercler die ontslag neen.rt brengt dit per aange-
tekend schrijven ter kennis van de beheerraad; in zijn vervan'
ging wordt voorzien op dezelfcle wijze als voor de benoeming van
de beheerders, en de in de plaats tredende beheerder zal het
màndaat van zijn voofganger voleindigen,

Art. 25. Mocht de nieuwe aansluiting van gemeenten tot gevolg
hebben dat de vertegenwoordiging in hun raad niet meer overeen-
6temt met de bepaling van artikel 19, dan zal de algemene verga'
dering tot de benoeming van n.

Art, 26. De beheerders zijn door cle

verbintenissen der Vereniging ijk voor
de uitoefening van hun mandaat en de fouten begaan in hun
bêheer.

Art. 27, De beheerraad kiest een voorzittel onder de beheerders
d gen. Indien zij lid zijn van de
b vool'zitter; in eerste orde de
b eede olde de schePen van werk-
v eindigt samen met het toever-
trourvrle rnandaat van burgemeester of schepen.

Art. 28. Artikelen 57, 58, 59 en 60, ttl''eede alinea, t'an de
en, ziin niet
de verbods-
en in arti-
op de han-

delsvennootschappen op de beheerders wel toepasselijk.
Art. 29. De beheerraad heeft de meest uitgebreide macht om

alle daden van beheer en van beschikking die de Verenigiug aan-
belangen te stellerr en clie verband houde
pelijk dcel zoals Lepaald in artihel 2, Al
door de wet en de statutEt aan de algeme
houden is behoori tot zijn bevoegdheid. Hij mag eigenmachtig alle
twijfelachtige val
namelijl< alle s on
ting van geven e l
alle deposito's êr,
van uitbating, de elneniing en samenr"'erking, alle hande.lingen
van beheer eir beschikking uitvoelen, alle roerende en onroerencle
goederen nret of zo¡der waarborg aankopen, vcrwerven, ver'
vreemderr, ruilen, hulen, verhuren of onderverhuren of in velgun'
ning geven, zelfs vool een l-ermijn vatl rneer dan negen jaar,
alle orlcl'Crachten valr roerende en onroerende gcederen ten dienste
van de Veleniging aanvaarden; aanvaarclen en in ontvangst
nemen van alle toelagen of tttssetìkomsten, zorvel van openbare

toestaan, de dadelijke uitwinning bedingen, alle subrogaties en
cautionnementen toestaan en aanvaarcl::n, alle zakelijke réchten,
pelsoonlijl<e rechten, waat'borgen, voorrechten cn ontbindende
voldcringen vetzakeÌì, Dlet of zonder betaling; rnet of zonder'
vaststelling van betaling van alle voorrechten of hypothecaire
inschrijvingcn, overschrijvi¡1gen,. beslagleggingen, onderpanden,
panden, verzet en andere beletsels, opheffing verlenen, pleiten,
zowel als eiser dan als verweerder, vóór alle rechtsmachten en

. alle vonnissen dcen uitvoeren, scheidsrechters aanstellên, een ver-
gelijk trefÍen, of dadingen aangaan over alle maatschappelijke
þelangerr.

Deze opsomming geschiedt bij rvijze van voorlichÈing en is
geenszins beperkend.

Art. 30. De meerderheicl r,an de twee derden is vereist voor
ell:.e beslissing betreffende de voorstellen en wijzigingen aan cle
statuten die aan clq algemene vergadet'ing moeten vvorden voorge-
legd; cle aankopen en de vetkopen van eigerìdom, de hypothe-
caire inschrijvingen, de toe kenning en de terugtr-el<king varr
bevoegdheclen, het opmaken en de goedkettring t'an de inventaris,
de balans en de winst- eu verliesrekenir'.3.

Alt. 31. De beheerraarl duidt ee¡r secletaris aan buiten zijn
sclroot en stelt zijn wedde vast en de duul' van zijn lnaudaat en
beslist over de benoeming of cle afstelling van het pcrscneel.
bepaalt hun bevoegdheid, hun rvedde of vetgoeding en in voor-
komend geval, hun 'borgstelling, dit alles onder voorbehoud van
goedkeuring door de eelstvo!gencle algeniene vergndering.

Art. 32. De treheerraad r,,ergaderi telkens het belang van de \/ere-
niging dit vergt en ten miuste éénmaal pel kwartaal .en wordt
bijeengeroeperl en vooÌ'gczeten cloor dc voorzitter, ol zo dcze
belet is, door een dool hcln gevolmachtigd beheerder.

O¡r schrittelijl<e vr.rag .van drie bcheerdci's oi t'an de toezichts.
raad is de voorzitter of dezes gevolm¿chtigde gehouclen dc raad ,

bijeen tc roepcn bi¡rnen de rnaa¡rd va¡ de vraag.
De oproepingsbriel behclst de dagorde, bepaald door diegene'1

oncler de leden welke de bijeenroeping uitlokte. Behoudens dlin'
gcnde noodzaak lvordt hij verzonden ten minste acht clagen vóór
cle datum bepeald voor de vergadering.

De vergadering van cle beheerraad u'orclt gehouden in de nlaat-
schappelijt(e zetel of op elke anelere plaats aangeduid in de convo-
catie.

Art. 33. De raad kan slechts geldig beraadslagen als de mcer-
derheid veln de door de gemeenten aangeduide lc<len aetnrvczíg
of vertegen$'oordigd is.

De beslissingen woi'den genomen nret eenvotldige meerclerheid
vart stennen, behalve Ìvanneer cle r'¡et of de statuten er ¿¡nders

over beschikken,
Bij staking van sterilmen is de stem van de voorzitter of van de

door hem gevolmachtigde beheerdcr besìissend.

Art. 34. Indien dc beheerraad na eerl eerste bijeenroepirrg rtiet ín
voldoende aantal is, zal cen nieurve vetgadering binnen de vijftien
dagen per aairgetekend schrijven rvorden bijeengeroepen en welke
het aantal aanwezige beheerders mogen ziin, zal alsdan geìdig
wolden belaadslaagd over onder''verpen wclke voor de t'¿'eede rla¿il
op cle dagorde rverden gebracht.

Art. 35. De betaadslagingen vatr de beheelraad woi'den genotecl'd
in processen-vel-baal en geiekend door de voorzitter, één beheerdcr
en de secletaris van de belteertaad. Deze plocessen-verbaal worclcn
ingebonden en de volmachten aangehecht en bet'usten ten zetel
del VerenigÍng.

Binne¡r de veertien dagen moet aan âlle leclen van dc belreerra+d
een uittreksel uit het register del beraaclslagirrgen van dc laatsle
ziiting van cle beheer'ra¿icl doorgestrturd u'clden.

Art. 36. Onder toepassing van cle bepalingen van ¿'rrtikel 5, 7" van
cle r'¡et van I maart 7t)22 op de verenigingen van gemeenten, zal
de raad 1'q¡ b.-.heer tetì nincte drie rveken vóór cle algemene ver'

ber:aa<is1:rging van de al¡¡cmetre vergadeting rrloeten rvorden onder-
w0rpen.

Ook een ontwerp va.n begloting van lìet liomende bockjaar en een
plogr¿ìmma der uit te voeren rverken zullen terzelfdertijcl aan de
qlgemene vergadering l',¡orclen voorgelegd.

.éitt. 37. De algemene vergadeiing nrag de beheerders een pre-
sentielgeld verlenen, ouafgezien van de vergoeding van hun r¡'er'
kelijke verpl aatsingskosten.

De atgetnene vergadering mag insgelijks een bijzontlere ver-
goeding-verlenen aai' de voorzitter, de ondervoorzitter', alsme<le

áan de beheerders die deel uilmaken van het directiecomité, op
grond van cle bijzoldere prestaties die deze noeten veïvtlllen.

Alt. 38. Vijf ledeu van de beheelraad, namelijk de voorzitter en
vieL andele leclen loor de beheerraad uit zijn leden gekozen, maken
het bestuurscomité uit.

De vertegenwoordigers der gemeenten dienen in het bestuurs'
comité in meerdetheid te zijtt,

Dit cornité is gelast met het gervoon dagelijks beheer, de spoed-
eisende maatregllen en tevens met de uitvoering der opdracl:ien
vân de beheerraad,

De beheen'aad kan verder een deel zijner macht overdragen
aan het bestuurscomité,

Voor de spoedeiserlde maatregelen worden de beslissingen van het
bestuurcomitð ¡net verantwooldingen zonder verwijl aan de ra¿ìd
medegedeeld.
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Wat het dagelijks bestuur betreft worden de hcofdelementen van

de beraâdslagingen van het bestuurscomité aan de raad medege-
deeld in zijn eerstvolgende vergadering.

Het bestuurscomité beslist met meetderheid van stemmen.
De processen-verbaal der zittingen worden ondertekend door de

voorzitter, een beheerder en de secretaris.
Deze processen-verbaal worden opgesteld overeenkomstig het-

gene bepaald is in artikel 35 betreffencle de processen-verbaal der
zittingen in de beheerraad.

Art. 39. Tenzij bijzondere machtiging van de beheerraad worclen
de stukken welke de Vereniging verbinden ondertekend door tv¡ee
beheerders, waarvan ten minste één deel uitmaakt van het
bestuurscomité en één van beide gemeenten vertegenwoordigt.
Laatstgenoemden zijn niet gehouden hun macht tegenover derden
door de beraadslaging van de beheerraacl te staven.

De beheerraad kan altijd voor bepaalde gevallen een of meeL
beheerdels machtiging geven om de Vereniging te verbinden.

De ondertekening van één enkel beheerder volstaat nochtans
om ontlasting te verlenen aan de pcst, de teleglaafdienst, de tele-
foondienst of aan ondernemingen van diensten en vervoer; tevens
kan deze beheerder volmacht geven aan de secretaris van de vere-
niging, om, in zijn naam, al of een deel dezer opdrachten te ver'-
vullen.

TITEL \t, - Toezichtslcad.
Art, 40. Het toezicht op de Vereniging wordt uitgeoefend door

een toezichtsraad samengesteld als volgt :

Minimum twee derden van de mandaten n'orden toegekend aan
de gemeenten,

De algemene vergadering ¡ler aandeelhouders zal aan de pri-
vate aandeelhouders in verhouding tot hun inbreng een aantal
mandaten toewijzen dat rnaximnm één derde van het totaal te
begeven mandaten mag bedragen.

De commissarissen worden benoemd dool de algemene verga-
clering op voordracht enerzijds van de gemeenten en anderzìjds
van de private aandeelhouders.
_ Hun aaristclling, het ontslag, cle clrrur cu cle irrtrel<king van
hun ,mandaat, geschieden overeenkomstig de bepalingen vãorzien
inzake de beheerdels.

De uittredende leden zijn l'rerkiesbaar.
De artikels 19 tot en met 28 zijn ntutatis rnutandis toepasselijk op

de commissarissen.
De toezichtsraad beslist bij gewone meerderhel'd van stemmen;

hij wordt voorgezeten door een \¡ocrzitter gekozen door de toe-
zichtsraad zelf onder de commissar.issen die de gemeenten ver-
tegenwoordigen.

r¡atl rr¡orclt ingericlrt, zetelt en beraaclslaaet
v e gelden voor cle raad van beheer, zoals
cl n de artikelen 32 tot 35 van de onderhavige
S

A¡t, 43. De algemene vergader-ing rnag aan de commissarissen
e toel<ennen, onafgezien van de vei.goeding vanh rplaatsingsonkostèn. Dit presentiege'Íd mu! doag eden .¡an de raacr, r¡a.ll beheer tcegekencl vtordt,
!1

TITEL YI - De algeinene ractd.
Art. 44. De leden van hei beheer- en toezichtsraacl maken cie

algemene raad uit. De algernene raad lvor.dt bijeengercepen en
voorgezeten cloor de voorzitter- van de beheerr.aad õf ctoõr zi¡n
p laatsvervanger.

IJij br:engö advies uit ovcr al de zaket ivelke de beheerraa<l hem
cnderlverpt.

I{ij.be.raaclslaagt volgens clezelfde regels als hierboven bepaald
l'oor de beheerraad.

)

Art. 45, De beraadslagingen van de algemene raaci worderr vast-
gelegd in processen-ver-l¡aal dje ingelast worden in het register
cler. processen-verbaal van cle beheertaacl, en lvorden ondertãkend
door de voorzitter van cle beheer.raad, een conmissaris en de
secretaris der vereniging.
-.Afschrift van deze processen-vetbaal lvorden binnen cle'veertieit

dagen aan al de leden van de algemene raad tocgestuurd.

A,rL. 52. De algemene vergadering k lke
ook het getal der aanwezíge of verte en
het vertegenwoordigd kapitaal zij, in
artikel 55

SOCIÉTÉS COM¡UERCIALES. - HANDELSVENNOOTSCHAPPEN.

TITEL VIL - De ølgemene vergadering.
Art. 46. De algemene vergadering, regelmatig samengesteld

binnen de perken van de wet en de statuten, vertegenwoordigt alle
deelgenoten.

Zij is samengesteld uit de houders van maatschappelijke aan-
delen of uit lasthebbers. Haal beslissingen zijn bindend voor allen
zelfs voor de alwezigen en diegene die tegenstemden.

Ieder aandeel geeft recht op één stem, Welke ook het aantal
clezer aandelen zij, zullen de gemeenten, steeds beschikken over
cle meerclerheic[ cler stemmen. Inclien noclig zal het aantal stemmen,
toegewezen aan de private aandeelhoudeîs proportioneel aan huá
kapitaalonderschrijving verminderd worden,

De lasthebbers van de deelgenoten moeten houder zijn van vol-
machten.

De gemeenten zullen in de algemene vergadering vertegenlvoor-
rligd worden door afgevaardigden voorgedragen door de gemeente-
raad en gekozen onder zijn leden of onder de leden van het
gemeentepersoneel dat hem daartoe het rneest geschikt voorkomt.

De volmachten zullen ten minste vijf dagen vóór de vergadering
op de maatschappelijke zetel worden ingediend. De voorzitier
van de vergadering mag nochtans bij bijzondere beslissing, die
vool allen geli jk geldt, laattijdig ingediende volmachteu aan-
vaarden.

Elke titularis van maatschappelijke aandelen mag zlch slechts
door een enkele lasthebber laten vertegentvoordigen. Deze last.
hebbers tekenen, alvorens de vergadering bij te wonen, een aan.
wezigheidslijst. Deze lijst, cloor de stemopnemers voof echt ver-
klaard, wo¡dt, samen met de volmachten, bij het pr.oces-verbaal
der vergadering gevoegd.

Nlogen ingelijks de algemene vergadering bijwonen, doch, zonder
beslissende stem, de beheerders, de comnissarissen, alsmede een
door de algemene vergadering te bepalen aantal andere peísonen
door de groep der gemeenten of door de groep der private aan.
deelhouders aangeduid.

ArE. 47, De algemene vergadering wordt gehouden in de maat-
schappelijke zetel ol in elk andere plaats aangeduid in de convo.
catie.

Zij wordt bijeengeroepen door de beheer.raad.
De jaarlijkse gewone algemene vergadering heeft plaats op de

laatste vrijdag van de maand mei te 10 uur. .Is deze dag een feest-
dag dan zal de vergadering, de eersle werkdag claarvoren, op
heizelfde uur en in dezelfde plaats plaatsgrijpen.

De vergadering zal voor de eerste maal gehouden worden op
vrijcla,g 26 mei 1961.

Art, 48. De uitnodigingen voor de algemene vergadering geschie.
den door rniddel van aarngetekende bijeenroepingsbrieven welkê,
behalve in geval van hoogdringendheid door. de raad van beheer
met meerderheid van tlvee derde aangenomen, tenminste twintig
da.gen voor de vergadering aan de deelgenoten toegestuurd worden.

Zij dienen vergezeld te zijn van de door de beheerraad en cie
toezichtsraad aan de algemene vergadering te onderwerpen
Cocumenten, o.m. de verslagen van de beheerraad en van cie toe.
zichtstaad, de balans, de winsi- en verliesrekening, het ontwer.p
van winstverdeling, de begroting en het programma der werken,

Art. 49. De uitnodig.ingen bevatten een dagorde vastgesteld
docl de beheerraad,

De toezichtsraad of een groep aandeelhoudeis die ten minste het

de clagorde gewijzigd of aangevuld, dan zal een bijgevoegde dag-
orde aan alle aandeelhouders worden toegezonden ten minste een
week vóór de datum van de algenene vergadering.

het verzoek daartoe rvercl gedaan.
Art. 51, De algernene veigaCering wordt voorgezeten door de

voorzitter van de beheelraad of zijn gevoimachtigde.
De secretaris van de beheerraacl vervult de luoctie van secr.etaris

van de algernene vergadet'ing.
De vocrzitter duidt t¡¡/ee stemopnemers aan,



631

De beslissingen wolden genomeìt bíj raeerderheid van stemmen
behoudens de gevallen waarin een bijzondere tneerderheid door cle

wet of de statuten wordt geëist.
In geval van stzrking van stemmen is het vootstel verworpen.
Om aarrvaard te q'orden dient eeu voorstel tevens cle meerder-

heid te behotnen jn de schoot van de vertegenwoorcligde < A >

aandelen.
Art. 53. De stemrning geschiedt. bij naamafroeping ten s'arc de

vergadering er anclers over beslist.
De benoemíngen van beheerders en commissarissen geschieden

bij geheime stemn.ring en bij volstrekte meerderheid. In geval van
herstemrning zijn deze gekozen die het grootste aantal stemmen
hebben bekonren en bij gelijl<heid van stemmen die met de
grootste aanciënniteit.

Alt. 54. De algemene vergaderir,g mag slechls beraadslagen over
, punten die op de dagolde staan.

De gewone algemene vergadering hcort de versla-gen van de
beheerraad en vah de toezichtsraad. Zij spreekt zich uit over de
conclusies dezer verslagen, over de balans, de rvinst- en de verlies-
rekerríng, over de afrehening tot vaststelling der netto-winst en
over de verdeling dezer rvinst, begroting en programma der wer-
ken.

Na goedkeuring der balans spree.lit de vergaclering ziclt uit door
ecn bijzondere stemming over de ontheffing rvell<e aan de beheer-
ders en commissarissen moet worden gegeven. In geval van
weigering van een ontheffing tegen een beheerder of commissaris
zaI cfeze beheelder of commissaris ambtshalve uit zijn mandaat
ontslagen zijn, onafgezien vaÍ¡ de gebeurlijke eis en verant\¡¡oorde-
lijkheicl vanwege de vereniging tegen bett'okkene.

Art. 55, Om te beslissen over de wijziging der statuten, de voor-
tijdige ontbinding dcr vennootschap en de uitgifte der obligaties,
dienen op de algemene vergadeling de aauwezige of vertegen-
woordigde deelgenoten ten minste <le helft van het maatschap-
pelijk kapitaal te bezitten.

Indien deze voorwaarde níet vervuld is lvordt cle algemene ver-
gadering opnieurv bijeengeroepen en deze za7 geldig beslissen
welke ook het deel van het kapitaal zij u'elke vertegenwoordigd is-

Deze beslissingen rvorden genomen met drie vierde van de
rtanwezige stemmen,

Art, 56. De processen-verbaal der algemene vergadering rvorden
in een register ingebonden en ondertckend door de voorzitter, de
secretaris e¡r de stemopnemers. Copie van deze processen-verbaal
wordt binnen de veertien dagen aan de deelgenoten toegestuttrd.

Art. 57. E,lke houder van maatschappelijke aandélen, elke beheer-
der, commissaris of vereffenaar van de vereniging die niet in
België is gedomicilieerd, zal in België zijn woonplaats vestigen
yoor alles wat de uilvoeling van cle ondcrhavige statuten betreft.

Fleett lrij dergelijke keuze van vroonplaats niet gedaan, dan zal
hij van rechtsrvege gedomicilieeld zijn in de maatschappelijke
zetel, lvaar alie dagvaardingen en betekeningen h€th geldig over-
gemaalet mogen lvorden.

Alt. 58, De houders van maatschappelijke aandelen zullen, na
de oprichting van de Interconrnunale en zonde¡ enige oproeping,
onmiddellijk irr algernene vergadering bi"ieenkomen om over te
gaan tot de benoeming van de eelste beheerders en commissaris-
sen.

Bij dc benoenring van beheerdeis en commissarissen zal de
algemene ver.gadering, bene','ens cle beschikl<ingen van de arti-
kels l9 en.l0 r'an deze statuten, zich gediagell naar volgende
bcpirlingen:

n) Benoeming van beheelders :
I3lke gemeenl.e heeft recht op eerr beheerder per volle sncde

van 20 000 inv;oners op vooi'waarde dat deze gerÌeente bijgedragen
heeft tot de vorming van het maalschappelijk kapitaal op een
basis van minstens l0 fl'anh per inwoner.

De gemandateerde vertegenrvoot'digers valr de gemeenten die dit
kwotum niet t¡eleiken l<unnen een beheerder aanduiden per, Coor
de algemene vergadering aanvaarde groepering van gemeente,
v/âarvafl de 'oevoli<ing de volle snede r.an 20 000 inrvoners bercilçt
en op vocrlvaarde dat c{e gezamenlijìie bijdrage dezer gemeenten
in de vorming van het nlaa.tschappelijk kapitaal lninstens een basis
vatr l0 frank per invroner bedraagt.

I.>) Benoeming van commíssarissen : -

Elke gerneente heeft recht op ecn commissalis per volle snede
van ,10 000 inwoners op I'oorvra.arde dat deze gemeente ninstens
bijdraagt tot cle vorming van het maatschappelijk kapitaal op
basis van l0 frank per inrvoner'.

De gemandateerde vertegenwoo'.'digers van de gemee¡tte die dit
Irç;otum niet bereiken kurrnen ean commissalis aanduiden per door
de algcmenr: r'et'gadering aanvaarde gr-oepering van gemeen¿en
wa¿trvan cle bevolking de volle snede van 40 000 inwoners bereikt
op voorwaarde dat de gezamenlijke bijdrage van deze gemeenten
in de vorming van het r¡aatschappelijk kapitaal minstens ecn basis
van l0 frank per inrvoner bedraagt.

Vool de toepassíng van dii artiliel wordt het bevolkingscijfer
bepaald door de jongste jaarlijkse statistiek vatt het Rijksbevol-
lringscijfer in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd vór'.¡r de stich-
tirg dezer vereniging.

Alt. 59. De vereniging zal over één of meer personen die onaf-
hankelijk staan tegenot,er de private aandeelhouders kunnen
beschikhen vool' de uitvoer-ing van sommige administratieve taken .
r¡elbonden aan cle werking van de specifieke ,brganen der Inl.er-
communale.

De vergoeding die aan deze persoon of personen worden toege-
*end, worderi door de vereniging gedragen en hun statuut wordt
door de algemene vergadering vastgesteld.

TITEL VIII. - lnt,entarís, balans, winsterr en v,iustverclelíng.
Att. 60. Het maatschaþpelijk dienstjaar begint op I januari en

ein<ìigt op 3l december. Het eerste maatschappelijl< dienstjlar
bcgint te lopen vanaf de datum van de oprichting der Vereniging
er.r eindigt op 3l december van hetzelfde jaar.

Art. 61. Jaa,rlijks op 1 maart efi 1ùor de eerste maal in 1961, rvor-
tlen de boeken, registers en rekeningen der Vereniging zrfgesloten
en de beheerraad nraakt de inventaris op alsmede de balans en
de q'inst- en verliesrel<ening.

Tu,ee maanden vóór' de jaarlijkse algemene vergadcring deelt de
bcheerraad laatstgenoemde bescheiden, alsook zijn verslag over
de lverkiry cler Vereniging evenals de begroting voor lìet toeko-
mend dienstjaar mede aan de toezichtsraad die binnen de drie
tveken een verslag zal opmaken dat zijn voorstellen bevat.

Art. 62. Het saldo van de balans na aftrok van de nraatschap-
pelijke lasten en aflossingen, maakt de nettorvinst uit.

Deze winst zal als volgt worden verdeeid l
f. Vijf ten honderd aan het reservefonds tot een bedrag van

l0 t. h. van het maatschappelijk kapitaal bereikt rvoldt.
2, Vijfeniwintig ten honderd aan hct voorzieningsfonds tot vijfcn-

tvrintig ten honderd van het m.a.at.sch:rppelijk kapitaal, om de
eventuele verliezen te del<ken. Dit gedeelte is herklijkbaar gedu-
rende de twee dienstjaren die het deficitair dienstjaar volgerr.

3. Een bedlag beantwoordend aan een irìtrest van vijf tcn hon-
rleld op de aandelen.

4. Het resterend gedeeite u,'ordt besteed volgens cle op voor-
dracht der behcerraad gedane en door de algcrmene velgadering
aanvaarde voorstellen.

Art. 63. Wordt een dier-rstjaar met verlies afgesloten dan v¡ordt
dil verlies gedelgcl door de hetfing op het daartoc ingestcld r.uor-
zieningsfonds. Zo,dit laatste ontoereíkencl is, r'vordt het vellies
op het volgend. boekjaar overgebrachi.

W¿inneer de overgedragen verliezen ecn bedr'ag belopen gelijl<
aan de helft van het ma¿rtschappeliik kapil.aal, zal cic behe¡:rlaad
d.e ontbinding cler Vereniging voorÌeggen aan de eeretkornende
algemene vetgadering.

TITEL 7X. - Toetreding anclere o¡tenbore l>esLure¡t.

Art. 64. Indien andere openba¡e besturen dan de gemcenten
gemachtigd worden tot aansluiting bij de vereniging zullcn zij ats
tegenrvaarde voor hun inbreng, nraatschappelijlre aandelen van
reeks C ontvangcn. eveneens met nominalc waarcle van l0 000 F.
Aan deze C aandclen zijn dezelfde rechten verbonden als aan de
a¿rndclen A en B.

Art. 65. Na aa,nsluitirlg van deze andere openbate besturen zal
bij beslissing van de algemene vergadering aan deze nieule aan-
geslotenen een aantal maldaten van beheerder en van comnris-
saris rvorden toegekend mits inachctrening van de voorrvaardc dat
het aantal behcel'dei's en commisgalissen van de groepen B cn C
samen steeds kleiner zal zijn dan dit van gloep A,

Art. 66. Inclien de Staat deel zou uitrnaken dei' Vereniging, kan
cle algernene vergariering beslissen dat çle cloor de Sîaat atrngeduicle
beheerders, zonder afbleuk te doen aan het noltnale voogdij-
toezicht van de hogere overireid, naast hul gewone bevoegdlreden,
or.er rle nra,:hten van co¡trule en veto zullcn besr-ltikken zoals
bedoeld bij artikel 12 der w-et van I m.aarl 1922 betreffende de
vereniging van gemeenten tot nut van 't algemeen, en die uitge-
oefend. zal worden naar de norfo.9q van ¿tr-tikel 9, $ 2, alinéas I
tot 3 en ! 3 van de rvet van 6 maart 1054 betreffencle de controle
op sommige in;tellingen van openbaar nttt.

TITEL X. - Otttbittding, en vereffeníttg.

Artikel 67. De vereniging kan, bij toepa-ssing van altikel l3 van
cle rvet van I luaart 1922 op cle verenigingen valì gemeelìten tl1et
een doel van openbaar nut, worden verlengd voor een gelijke cluur,
in<lierr deze verlenging door de meerderheid der betrokken gemeen'
terr wordt a.angevraagd.

De gemecnten en de private aandeelhouders zijn door deze
beslissing van de meerderheid <ler gemeenten niet gcbonden' .

Art. 68. De Veleniging kan otrtbonden worden bij beslissing van
de algemene vergaclering gellomen overeenkontstig artikel 55 en
voorafgaandelijke goedkeuritrg van al de betrokken gemeente'
raden,

Bij ontbinding der Vereniging, alsmede bij het verstrijken van de
duui dezer, behalve indien de atgemene vergadering de verlenging
zou goedkeuren, regelt deze, op voorstel van de beheerraad, de
rvijze van vereffening, stelt een of nreer vereffenaars aan, regelt
hun bevoegdheclen en bepaalt hun bezoldiging.
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gouveÍleur, genaamtekend,
Voor de gemeente Aalter :

De secretaris, De burgemeester,
(Get.) De MeYer, F, (Get') Þe Crem, J.

Voor de gemeente Adegem :

De secretaris De burgemeester'
(Get.) Goethals, G. (Get') De Kezel, A.

: \¡oor de getneente AsPer :

' Du secretaris, De burgemeester,
(Get.) Michels, A, (Get.) Dhondt, G'

Voor de gemeente Bassevelde :

De secretaris, De butgemeester,
(Get.) Van Zele, R. (Get.) Dhanens, G,

Voor de gemeente Desteldonk :

De secretaris, De burgemeester,
(Get.) Van Boxtaele, M' (Get') Vander Sypt, Achilles,

Voor de gemeente Dikkelvenne :
, De secretaris, De burgemeester'

(Get.) De Smet, J. (Get') Schreyen, R'
Voor de gemeente Drongen :

De secretaris, De burgemeester,
(Get.) Plasschaert, M, Hautekeete, A.

Voor de gemeente Eeklo :

De secretaris, De burgemeester,
(Get.) Van de Putte, R. (Get.) Eeckman, P.

Voot de gemeente Ertvelde :

' De secretaris, De burgemeester,
(Get.) Verhovert, G' (Get.) Van Quaquebel<e, F,

Voor de gemeente Evergem :

' De secretaris, De burgemeester,
(Get.) Van der Aa, J. (Get.) Speecl<aert, E'

Voor de gemeente Gent :

De secretaris, De bnrgemeèster,
(Get.) J. Verhé. (Get.) En. Claeys.

Voor de gemeente Gentbrugge l
' ' De secretaris, De burgemeester,

(Get.) Van der Heyden, E, De Paepe, P[.
Voor de gemeente Kaprijke :

De secretaris, De burgemeester,
r (Get.) Standaert, G. (Get.) Standaert, A,

Voor de gemeente Kluizen :

De secretaris, De burgemeester,
(Get,) Delarivière, C. (Get.) de Potter d'Indoye, G.

Voor de gemeente Ledeberg :

De secretar,rs, De burgemeester,
(Get.) Daenend, M, (Get.) Dhooge, A.

Voor de gemeente Lembeke ;

De secretaris, De burgerneester-,
(Get.) De Iüitte, G, (Gei.) d'Alcanterra, A.

Vool de gemeente Lovendegem :

De secletarjs, De bni-gemeester,
(Get.) Storms, M. (Get.) Vanderplaetsen, J,

Voor de gemeente l\,iaria.kerke :

De sec¡:etaris, De burgemeester,
(Get.) Bral, Fl. (Get.) De Broe, p.

Voor de gemee¡tte Melsen ;

De secretarjs, De burgemeester,
(Get,) Huyghe, M. (Get.) Buyle, R,

Voor de gemeente Mendonk :
De secretaris, De burgerneester,

(Get.)'Waelput, Ci. (Get.) Hoste, O.

Voor de gemeente À4erellteke i ¡
De secr,ttaris, De burgerneester,

, (Get,¡ Van Assche, (Get.) Verhaegen, tr,

Na delging van alle schulden en lasten cler vereniging en terug'
tetãiins íañ net kapitaal zal het saldo der véreffening onder de

aandelãn der Vereniging verdeeld worden.
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Voor de gemeente Oostaliter :
De secretaris, De burgemeester,

(Get.) Pattyn, A. ¡ (Get')-De Wulf, R.

Voor de gemeente Oostwinkel :

De secretaris, De burgemeester,
(Get.) Temmerman, A. (Get') Matthys, A.

Voor de gemeente Sint-Amandsberg :

De secretaris, De burgemeestef,
(Get.) Cardon, J. (Get.) DenYs, J.

Voor de gemeente Sint-Denijs Westrem :
De secretaris, De burgemeester,

(Get.) Soenen, H. (Get.) Delbaere, G.

Voor de gemeente Sint-Kruis-Winkel :

De secretaris, De burgemeester,
(Get.) De Winter, M. (Get.) Van Hecke, G.

Voor de gemeente Sleidinge i -
De secretaris, De burgemeester,

(Get.) Van der Meulen, J, (Get.) Hamerlynck, G.

Voor de gemeente Wachtebeke :
De seeretaris, De burgemeester,

(Get.) Buysse, A. (Get.) Poullier, R.

Voor de gemeente't/y'ondelgem :

De secretaris, De burgemeestef,
(Get.) Parisis, R. (Get.) Cieters, J.

Voor de gemeente Zatîelarc:
De secretaris, De burgemeester,

(Get.) Tollenaere, A. (Get.) Decraene, FI.
Voor de gemeente Zelzate:

Ðe secretaris, De burgemeester,
(Get.) Malschaert, R. (Get.) Danschutter, L,

Voor de gemeente Zevergem:
De secretaris, De burgemeester,

(Get.) Verstraeten, A. (Get.) Matthys, Fr,
Voor de gemeente Zwijnaarde :

De secretaris, De burgemeester,
(Get.) Hi-ryghe, R. (Get.) de la Faille d'Huysse, E.
Voor het Actiecomté der Gentse Havenbelangen :

De gevolmachtigde,
(Get.) L. Van de Putte.

Voor de N. V, Arbed :

De gevolmaclrtigde,
(cet.) J.-F. Delori.

Voor de < Association des Intérêts maritimes de Gand :
De gevolmachtigden:

(Get.) Cl. Morraye. (Get.) R. Vyane.
Voor de N. V. Assganda :

(cet.) J. d'I{oop.
Voor de Beroepsvereniging van het Gentse Stouwersbedrijf :

De gevolmachtigde,
(Get.) G, De Raeve.

- Voor de N. V. Brufina :
De gevolmacirtigde,

(Get.) J. lvlaertens de lrloordhout.
Voor cle P.V.B.A. V. De Baerdemaecker :

De gevolmachtigde,
. (cet.) Eug. Scheliinck.

Voor S. de Buck & C" :
' De gevolrnachtigde,

(Cet.) de Buck van Overstraeten, S.

Voor den Gentse Centrale der Zee- en Binnenvaartwerkgevers :
De gevolmachtigcle,

(Get. J. Rijks.
Voor de Gentse lvlaatschappij voor Nijverheidsexpansie :

De gevohnachtigden :

(Get.) de Buck van Overstraeten, S,
(Get.) de Buck van Overstraeten, A.

Voor de Internationale Jaarbeurs der Vlaanderen :
De gevolmachtigde,

. (Get.) F. Meyvaert.


