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Deze handelszaak bestaat oridei meer

Rollend materieel

: ,

uit:

.

€en. personenwagen Mercedes 2il
1080121202QL7 4, nummerplaat 061y&;
een personen\4/agen l\ferce des ?Å0
10801610009648, nummer"¡rlaat ? J06?-

De netto-i¡rbreng

in naturã

werd gervaardeerd
vijf mil joen zevenhonderdduizeud fra¡¡k
8.. De volgende goederen in speciën:

de heer Vaelaw

Ðoor

frank

Cizek

Staatsblad, van 24

N.3121

nr.

¡r.

Bijlage tot het

-

s,

koetswerk

s,

koetswerk

frank .

: vijf

werken

,

Gelneentehuis

dc,
vån een handelsvennootschap hebben aåúgenornen, vorm
nr. 6

honderdduizend

---:-5g00000

inbrengsten zijn vordoende door de oprichters gekend,
-.Al deze
geen uitgebreider b-eschrijving van wenseñ
die--er
t"u"ñr-våril

stellen en erkennen dat de-ilbrengsten in speciel-voll;iie';i_
""
gestort werden en ter beschikking gesteld, vlerden
uLînootschap. Dc vennootschap besctúkÈ uit dien t¡ootae
""n-ãJ
iver
eîn
bedrag van

irank

honderdduieend

BTW 401.334.134

Bilan per 31 decembei 19?B; met verlies- en winstrekeníng
e¡
voorstel voor verdeling van de ivinst

griflie der rechtbank van koophandel te
. ¡{9e.g"Jgq{_ter
lle juli 1974.

de

(Mededeling)
N. 3121

$ls v-ereet{lng voor.hun respectievelijke inbrengsten wordt """
volgend aantal gans volstorte dãet¡ewijzõnioeeeteñã- i-.'.' :- -" het
1. Aan de heer en Mevr. Poukens-Cizek : vijfduizenrl
zevenhonderd
5 700
2. Aarr de heer Vaelaw Cizek

:honderd.....-..;..

Totaal : vijfduizend achthonderd, deelbewijzen
vennootschap wordt beheerd door één of meer
(l! 1

Hassetr

(Kosteloos.)

e

-

Noorder Kempen _ Nee4ælt,
samenwerkende vennootschap, tä Nãerpelt

.

100

zaakvoer_

-Nelrpelt,
d:"""n?åî$ïi'ap'
tã Nóerpel t

Kantoor : Blisel, lÌ{erelstraat, 12.
Register van de burgerli-ke vennootschappen die

5 700,000

miljoen achthon-

2{963

Noorder Kernpen

100 000

Totaal -der inbrengsten
derdduizend

1974

:

-8
m en

op:

juli

Gewesteliike maatschaonii
erkend door de Nationale ¿and¡iràatschappij

.

Gemeentehuis

Kantoor : Eksel, I[eretstraat 12
Register vgn d9 burgerlijke vennootschappen
,,^ de
_,- _-(u€
vorm van een handelsvennootschap hebben-lenomen, nr.
6
BTW 401.334.134

-'aI dan nret vennoten.
De zaakvoerders verbinden elk afzonderrijk de vennootschap
Ín
en buiten rechte.
Lijst'cler aan de elhou clers p", Btãé"errrber 19?8.
Zij Aunnen bijzondere _volmachtdragers aanstellen, al dan niei
N-e-ergelegd
-ven_noten,
ter griffie der rechtbank
koophan<Iel te llassel¡.
.
waarvan de volmachten beperkt iiñ ì;i'éä ;iï;;
de lle juli 1974.
'an
¡echtshandetingen of tot een reets rectititri"õiild;;. -(Medecleling)
lMo¡dt benoemd als eerste zaakvoerder voor de duur van de
(Kosteloos.)
vennootschap : de heer Raymon<t ÞãrÈñ_, I'
wanneer, om welke reden ooþ het mandaat van de heer Ravmond Poukens beëindigd. w_o¡$t,
tij-äd"iñ.h ;Ëväd; N. 3121 - 10
worden door zijn echtgeñotc Heleua"q¡.
ciràt, *ät dezerfde mä.ït;:gewole algemene vergadering zal jaarlijks gehouden
_ Een
worden de tn'eede maandag van dó mn"nã:*¡]--'
I".ü":t die dag e'en rvettelijke feestdag is, zal tle vergadering de
eerstvolgende werkdag gehouden worden". --' -

_ I.V.1V.L.,
sanlenwerkenrle.verurootsehap, teBeringen
Goedgekeurd bij koninklijk besluit van 14 febrr¡ari l9T4en -verwerking van West-Limburg D,

.

gepubliceerd in het Beigisch Staatsblad.
van 26 april 1924

De
.

gewone algemene_ vergadering zal voor
_
gehouden worden
in het jaar negentie;fìãnlerd

de eerste maal
vijfenzÀiõnt¡e.----.
.Het.maa+.schappelijk dienitjaar_ vang¡t, aan de eerste januari, en
eind.ie{ d.e eenenderrigste deóemb.",-Ë"'vä"i d;-;;;ste
.....e¡ v¡'
;;
eenendertig december negentienhonOãra vierãizË;";tiã. - ;;i

V-! Ietterlijk uittreksel op ongezegeld. papier, bestemd voor
he tlsischStaatsb|a.d..
_

De notaris,

onder nr.2923.

q

3

N. 3121

-

00o

T.V.A.-BTl¡/ 18

f,liHiiil"

-

Has-

3 540

beslissing_ d.d. 28 mei 19?4, vertegenwoordigd door
vanhamer,
R., eerste schepen en Van Ende, J.ftweede
:^".1_u1n
scnepen;
þssl;sjing.d.d. 81 mei 1924, vertegenwoordigd door de
.neren
!:y:11o,
vervoort, J., schepen en Reynders, L., sðhepen;
. Halen, beslissing d.d. g0 mei l9?4, vertegenùooídigd door
-'
---- cle

Ìeslissing d.d. 2g mei 1g?4, vertegen*,oordigd

1Q3

broek,.A,, schepen;

bedrijfsrevisor; bankattest; ofirichtingsakte

{çrqe]geit
juli

B,9l1g.ll

.llerli-de-Stad,
door
de heren Steenbgrgel,
.F.,-schepen, en ihiery,'b., raadslld;
juni
1924, vertegen.voõr:cligâ door cle
,ncren
,Heus{en, lreslissing d.d. ?
Aerts, .r., burgemeeste& Tielens, R,, sclre¡len, en Vande-

aansprakelijkheid,

Heusden

Koolmijnlaan

de 11e

-;;

_

?

te

Verslag

54O

gemeenten, ingevolge.de b-eslissing van de gemeenteraad
_ de

op
de naast hun naam ve¡melde datum e"n ve"tegenr'oã;¿¡¡d -ä;;
p.e
¿
e,
rs
on
eu, h ier roe gemaìi, tie¿'ïij tuìliiïi" s
llii"
i -r gry.t
gemeenteraden, waarvan een uittieksel
lyn r€specrrevelijke

heren Somers,-W., schepen, en Gemis,'G.
Hepp-en, beslissing d.q._?B mei 19?4, vertegenwoordigd
"a"ãili¿; ."- door de
-heren
Vanderstraeten, J.N., burgemeester, eî Caerti, ï.C;;ìh"pen;

personenver¡noor..rruf'

2 juli.1974.

p.c.

d"oel led,en

hieraan gevoegd is gebleven :

(Get.) Jos Jansen,
Jlegre_e]ee-d-ter griffie d.er rechtbank van koophandel te
selt, de l1e juli 19Z<1,

OPRICHTING

TIÎÐL L Vor¡n, benarning, zetel,
A¡tikel 1. Tussen- de ondergetekenden:

van

1er gri{fie der rechtì¡ank van koÖphandel te Hasselt

19?4-

(lfededeling) 424
I

BT\4r 18

pcL

76

500

Kerm-t, beslissing d.d. B mei 1924, r,ertegenrvoordigd door de
.heren
)\fees, E._,_burgeme_ester, en nogiôrs, n.,i.h"¡ron; Koersel, beslissing d.(t. lZ mei 19?4, iertbgen*,c,rridigtl door rie
,¡:11c1
Uogmans, J{,, Schepen, Lcyssens,
IJererme, J., schepen;

¡..,

burgenteester, en

.

beslissing d.cl. 5 juni I9?4, r,ertegen*.oorcligd
,li*'aadmcehelen,
do-or
dc.he-ren Ghoo_s, Fl., raadslid, èn Schraeyen, l..l raaclsticl;-

.-Leopoldsburg, besli-ssing d.d. 2l mei lg?a, vórtcåenu.oordígd
door
de heren Steyaert, f., burgemeester, en Kenens, Irf-, schepen;-

P

Sociétés co¡nmerciales

1961.

de toetreding van een niettrve vennoot'

l)e openbãre besturen en instellingen en intercommunale verenigingãn moeten bij de oprichting of bij latere toetreding, elk

ten nrinste vijf deelbervijzen onderschrijven'
Bij latere loetreding kan het.aantal door de niet¡rve vennoot te
onde-rsqh,rijven maatschappelijke aandelen, berekend op hasis van
tle bepaling'en tan de celste alinea van huitlig arti}cl, dcor de'
algernene l'ergadering, op voorstel van de raad van beheer, aangepast rvordeñ, om rãkening te houden met het rverkelijk nettoãtii"t ..t met cle uitgaven rvelke tot op dit ogenblik in ltet belang
van de gemeensehap rverdenpedaan.
Bij de oprichting is het rnaatschappelijk kapitaal zo¡ls hiern¡
door de vennoten ondersch-r'even :

ä g¿ ¿ o o, o"
:,1 " å" hü Tålf ' *iT¿ äå å-sl
','t'"î : ",fìiilî ;, 'i'', ;schepen,
schepen;
L''
Theunis¡
en
rr"i.ìì'L.**ens,
e¡'r,ìon heslis-cing tf.d. Z' juni 19?*, vertegenwoorciigd tioor de
en Peters' J'' schcpen;
h";':iiî;;"-tlc llof f-urts" burgemeester'
d.d. 10 juni 19?4, vertegeniroordigd
1,1

i

rac¡¡nrIerlo. bcslissing

,ìJ;'.ù'Ë;;;"n t'rinu:'treðht' G', schepen, lingelen' G'' raadslid'
tseckers, E-, raatlslicl;
z^ìrìpr beslissing cl-d. 5 juni 19?{, vertegenrvoordigd -dg.o-r de
en
¡.iJi-iäti,r.t:rtc'ãõnck, J" ichepen, \¡andecruvs, L'' raadslid'
gemeentesecretaris,
A',
þ..ìô,",
voor Vuilvenvijde'
'...";äï ;;ã¿r: de benaming . Intercommunale
: ' I'V'\Y'L'
kortrves
West'Limburg
van
i"g
',
;;;;r-:;;,tði
eàn'vereni ging

I

oP

en

algemeen'

ziineemtdevormaanva¡leensalflenwerliendevennootschap,

it in de samengeordende rvetten op ile
!an-^í'i ;;";'";;i;
bétreft de afwijkingen o.p deze
ãä1"".äätlãúlïp.r, ¡.rtatve rvat
;;îä';ñiå"-ui¡ áe rver van 1 maart 1922, of onderhavige stawordt in deze statuten ,aangeduid onder

benaming : de vereniging.
Art. 3. De verenigiag heeft tot doel

¡ Ìe studie, cie oprichting
h.i. j;t"ijd;i;": veirverken,

.

5 000 000
6 500 000
5 500 000
3 500 000
6 000 000
13 500 000
5 000 000
12 000 000
4 000 000
I 500 000

.

? 500 0û0

Beverlo

aan de wet van
.årt. 2. De verenrging is. onderworpen
gemeenten tot nut van het
van
¿Jve*renieing
op
;;;;'igiz,

tuten.
'-õu'u".rnootschap

r'

Beri¡gen

"

gericht'

Han clels ven noots ch a p p e n

I{et bevolkingscijfer rvordt bepaald door de jongsle jlarlijkse
statistiek van iiet bevolkinÉscijfer in ìret Rijk, in. hel ßelgisch
SÍo¿tsl;Ir¡d gepubliceerd op het ogcnblik v¿rn de oprichling of vru

ver:tegenrvoordigd tloor
Lumuren, beslì;sing.d'd' 13 meir, 19?'l'
n, J., _burgemeesle en l{ae gdorel¡s, J', schepen ; .
¿."fi*iäï'"tbovc
"'.r'rîi'¡i"t- tpslissing d'd. î0 nei 19?4, vertegen'rvoorcligd tloor de
en schoofs, E', schepen;
t.*liìì"rio.iiin¿"n. H', burgemeester,
""ò'o:ti;il;åIi'"ting á.0. f juni 19?'1, vertegenrvoordisd tloor ce

I

-

de

:-.-

..
en de uitbating van een bedrijf tot
valoriseren en/of vernietigen van

opäehaald in de aangesloten gemeenten;
i:ulf"it,
""¡j"ä"-'rà'r"t
van de ai oiniet verwer.kte _vuilnis enlof van alle
of bew'erking voorkomen;
p.oáu¡.iu" ãie uit enige venverking-eigen
bedrijf of ter uitvoering
in
uutt
*ilnÌ"
ophalen
het
c)
clelclen.
gegeven
aan
--ñã vereniging mag- alle verrichtingen ,uitvoeren die, r_echt,truãts- o] on*r""-l.ttttrèets, met het maatschappelijk doel verbanil
houclen.
""1it-''4-.
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het gemeente'
te Beringen.
huis
'
beslissing- van
n]:-LãJ *-õt¿..t overgebracht tloor- ee-nvoudige
cie ráacl vãn beheer ttuuieen ander lokaal in één der aangesloten
aan hen of aan de vereniging toebeholend'
ié*ããnt"n,
-'ö;-;;;d'r'an
beheer zorgt voor dè bekendmaking van deze
tot het Belgisch Staatsblad'
bijlagen
in
cle
¡ÑLsing
--Ñ;ä "d- maatichappelijke
zetel mag de vereniging één of
meer
-'-À;.exploitaiiezeiels vestigen.

à: De vereniging rvõrdt opgericht voor de duur van dertig

jaar. te rekenen vanaf heden'--õà vereniging mag slechts verbintenissen åar¡gaan voor een.ter-rtããi
Ëi gun" bestaansperiode o-verschrijdt,'rvanneer zij al
ri:" åi"
treft, ôrn de nale-ving van deze ve¡r'bintenisãã'"oãiãu
"rà"treãelen
en zonder de uitoefening van het reeht .van
sen te laarborgen
ä"r i'"*ãot ori niet aan de verlenging deel te nemen, moeilijk
irrder te maken.
oi
--,,t*,-0.-pu
vereniging is samengesteld uit de voer het oprnaken
van-onderhavige akie verschijnende partijen, alsmed-e uit de ven'
nãten die na maehtiging door de Koning, door de algemene vergãåãïi"g o"ireenkorrÉti! artikel 12 van onderhavige statuten, tot
worden toegelaten. .
deelneming
--il
ing van dJ bepalingôn van het artikel 143 van de
"rwi¡t
rvetten opl de handelsvenuootschappen mag het
..-:ttgeoio.nãe
aantal vennoten minder dan zeven. bedragen.
llontschaWelük kayito'ol,
TITEL TL
m der u e'wn'ot sn
u etPlich,trng

Art. ?. Het maatschappelijk kapitaal, dat niet minder mag
be<Iragen dan tien miljoen frank, is samengesteld uit ondeelbare
deetbãrvijzen op naam, van hondertlduizend frank elkEr worden trvee reeksen van maatschappelijke deelbewijzen

ÌIalen

.

Heppen

Herk-de-Stad
Heusden .

.

Kermt

Koersel
Kwaadmechelen
Leopoldsburg

Lummen

. .

1 500 000

Iüeldert

3 500 000
? 500 000
3 500 000'

Oostharn
Paal

.
Zold¿r . .
Schulen

.

12 500 000
11 500 000

Tessenderlo
.

Art. 9. Op het ogenblik van de.oprichting en bij latere toetre'
rling wordeir de aãndelen minimum voor 20 procen! volgestort'
De-raad van beheer'regelt de oproep tot volstorting vao het
ingetekend kapitaal, naargelang de..behoeíten qan d9 vere¡iging

enlmits een vdorafgaancle kennisgeving van zes maanden, bij aan-'
ãàteten¿ schrijvenãan de.venloten betekend.
lVanneer cte betalingen niet geschieden binnen de termijnen
voor¿ien door de statuten of.vastgelegcl.door de raad van beheèf' '
zal van rechtsrvege en zonder ingebrekestelling een intrest die
gelijk is aan cle ientevoet voor lening op lange termiin op ùat

óg"ir¡liL toegepast cloor het Gemeentekrecliet van België op de
aðhterstallige betalingen verschuldigd zijn.
Deze regãüng geldt voor alle betalingen door cle aangesloten

gemeenten aan de vereniging verschuldigd. De gcdane stortingen
in rle eerste plaats aangewend tot krvijting van de ver-

ivorden

schuldigde intrestenArt. 10. Elke aangesloien gemeente verbi¡rdt er zich toe, op
eerste aanvraag van de ¡aad van beheer, alle schikkinsen te treffen om uitsluitend aan de vereniging alle opgehaald vtril te leveren.
Zij ontzegþ zich het recht in eigen bedrijf of aan een anderè
privãte of openbare instelling de bedrijvigl¡eid toe te vertrourven
voor dervelkè zij to[ de vereniging toegetreden is.
Zij verpticht er zich clerhalve toe, binne-n een tedelijke tijrl, na
¡oveil¡eaõet¿e aanwaag, een einde te stellen aan alle tloor haar
afgesloten kontrakten, die voor haar rekening en 9p haar grond'
geiied deeelfde bedrijvigheclen toelaten als deze uitgeoefend door
de vereniging.
7íj zal zich schiklien naar de richtlijnen van de vereniging wat
betreft de aard van het vtril, de ophalingen en de aflerreringen,
De vereniging zal op economische 'rvijze alle p¡'estaties die val'
len in het raam van haar dcelstelling, uitvoeren.
De gemeenten-vennoten verbintlen zich ertoe,'ieeler iaar aan dq

vereniging een bijdrage te storten tot dekking van alle kostenÐeze bijdrage rvorclt voor het eerste rverkingsjaar vastgesteld op
ma.ximum 10 frank pet intvoner.
De verdeling van deze kosten onder cle aangesloten gemeenien
gecreëerd .
na het eerste u'erkingsjaar jaarlijks vastgesteld door de.
wordt
gemeenten;
Deelbervijzen A, toegekend aan de
van
behee4 zonder dat de bijdrage 500 frank per inrvoner
raad
Deelbelvijzen B, toegekend/aan andere openbare besturen en mag overschrijden.
instellingen en aan intercommunale verenigingen.
De deetbervijzetr kunnen slechts overgedragen rvorden oncler
aangeslotenen i'an dezelfde reeks, mits toestemming van de alge'
mene vergadering en indien de overdracht van deelbewijzen geen
afbreuk doet aan cle rvaarborg van goede uifvoering van de verbintenissen.
Art. B. llet betlrag.van het kapitaal, dat' door de gemeenten

de oprichting ondericbreveÂ

per inwoner.

aw

bìi

wo;dt, is Þepaald op duizend frank

De vereniging mag provisies of voorafbetalingen opvragen op
basis van de ramingen vastgesteld in de jaarlijkse begroting voor
ontvangsten en uitgaven; het saldr¡ lvorclt gestort na goedkeuring
rler jaarrekening door de algemene vergaclering.
ArL 11. De vennoten zijn slechts verantrv'oortlelijk tot beloop
van het door hen onclerscbreven kapitaal der vereniging en van
de jaarlijkse door hen verschulùigde bijdrage in cle rverkingskor
ten. Er bestaat onder heu geen solidaire¡erantrvoordelijkheiù
Ò
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TITEL'III
to

etr

e

l/

Bijlage tot het B

-

uits luitíng

Art. 12. De algeutene vergadering beslist, overeenkomstig de
\vet en de hiernaçerrnelde regelen, over de aannenriug, het ontslag en de uitsluiti¡rg van vennoten, evetrals over de ovelclracht
vau deelbervijzen onder de vennoten.

Ðe beslissingen \\'or'(len door de algemene vergadering geno'
men, met een mlrerderheid van tl'ee derden der gcldig uitgebrachte stem¡len.
Art. 13. I)e algeutene vergadering kan op voorstel van de raad
van bel¡eer een venrìoot uitsluiten negens het nie.t-ven'ttllen van

zijn verplichti¡gen tegenover de vereniging.
Hij dient opgeroepen om vooraf gehoord te rvorden, zo hij dit
rvenst.

Art.

In afs'ijking van de artikelen

148, 150 en 152 r'an de
samengeordende *'etten op de handelsvennootschappen, blijkt de
aannerningl, het ontslag of de uitsluiting van een vennoot uit dc
1.1.

juli

19?4

2,4865

liet

s1¡7¿çl¿11

- l,
dhtg otttsla

Súo¿fsblad van 24

mandaat van beheerder eindigt evenr.vel van rechtswege :
zes maanden na het ver'lics van het. gernegntclijk of pr.ovinciaal.¡¡randaat u,aarvan zij drager vraren op het ogenblik rán hun
lrenoenring;

c)

b) zes maanden na cle vernieurving van de gemeenteraad of
¡rrovincieraad die de kandidaat-beheerder heeft voo,rgedragen;

c) rvanneer hij niet rueer het vertrourven geuiet van de
of ¡lrovincicraad dic de kandidaatJ¡cheel:der heeft
voorgesteld.
In de gevallen vermeld o¡rder ¿ en l¡ kan het rnancl¿lat valr
beheerder door de algemene vergadering worden bÞkractrtigd
wanneer de bevoêgde gemeenteraad of provincieraad zulks veigemeenteraad

langt.

Art. 19. De raad van bcheèr verkiest onder zijn lerlen één voorzitter en één onden'oorzltter. Bij afwezigheid van de voor¿¡tter

rvordt de raad van beheer voorgezeten door de onclervoor¿itter. Is
ook deze afu'ezig, dan treedt de oudste in functie zijnde beheerder als voorzitter op. De voorzitter en onden'oorzitter rvorden
t'erkozen voor een ternrijn van zes jaar.
De uittreden voovitter en ondervoor¿itter zijn herkiesbaar.
Aan deze functie rvordt in ieder geval een einde gesteld rvanneer

notulen van de algemene vergadering. De besìissing tot uitsluiting zal evenrvel aan de betrokkenen betekend worden binuen de
acht dagen, bij aangetekende brief.
Artikel 155 r'an dezelfde wet is niet toepasselijk op de ontslagnemende of uitgesloten t'ennootzij geen mandaat van beheerder meeÌ uitoefenen.
Art.15. feder venroot die uit de vennootschap l'enst te tre-'
Art. 20. De raad van beheer vergadert slechts geldig rranneer
den, moet de desl¡etreffende aanlraag schriftelijk en aangete- de meerderheid van zijn leden aanwezig is.
kend richten tot de beheerraad, binnen de eerste zes maanden
Indien op een zitting de raadsleden niet in voldoencle aantal
van het maatscha¡r¡relijk jaar.
zijn, s'ordt eeri nieuwe vergadering bijeengeroepe binnen de
De beheerraad zal de aanvraag tijdens de eerstkomende zitting veertien dagen; de raad kan dan geldig beslissen, u'at ook het
getal der aanwezigen zij, doch enkel voor de punten die bij de
van de algemene vergacLering voordragen,
Geen âanvraag om ontslag is ontvankelijk binnen de eerste tien eerste bijeenroeping op de agenda rverden geplaatst.
jaren na de toetreding tot de vereniging. Na dit tijdsverloop
De beschikkingen van dit artikel dienen herinnerd bij elke l¡ijrvorC iet ontslag slechts effectief op het einde van het derde eenroeping tot de vergadering van de raad van beheer.
diens-,-hr dat volgt op de beraadslaging van de algemene verDe beslissingen u,orden bij eenvoudige meerderheid van sterngadering, rvaarbij het ontslag wordt verleend.
men genomen; het stemmen bij volmacht is niet toegelaten. Bij
Geen aanvraag om ontslag is ontvankelijk indien de uittreding staking van stemmen is de stem van de beìreerder die de vertot gevolg zou hebben, dat het minimunr maatsehappelijk kafi gaderiug voor¿it, beslissend. De raarl van belreer lvo¡dt ambts.ltâlve samengeroepen \\,anneer tcn minste drie beheerders trier:toe.
taal, vastgelegd in artikel 7, niet meer zou worden bereikt.
A¡t. 16. I¡r afgijking. van artikel 153 van de sairiengeordende de wens uiten.
rvetten op de handelsvennootschappen, kan de ontslagnemende of
Art. 21. De beslissingen vân de raad van beheer bìijken uit Ce
uitgesloten ve¡uroot op geen enkel aandeel van het vermogen, notulen der l¡eraadslagingen; . deze worden in eerl daartoe
hetzij roerend, hetzij onroerend, noch van de reserve en het lias- bestemd register opgenonìen zonder enig wit va|< of tussenreg€I.
geldfonds van de vereniging aanspraak maken. Uitsluilend de Zij worden ondertekend door de voor¿itter en de secretaris van
.boekrvaarde van de in zijn bezit zijnde cleelbervijzen op het ogen- de raarl van l;eheer.
blik dat lrij overeenkomstig onderhavige statuten ophaudt deel
De uittreksels, verzencìingen en kopieën van de notulen u,orden
te maken van de vereniging zal rvorden terugbetaald.
door de voorzitter of diens plaatsvervan.ger onder(ekend, en
'uitDeze
terugbetaling kan slechts plaats vindén na vereffening uiterlijk binnen de veertien dagen aan elke beheerder overvan alle vergoedingep lr¡egens kosten, .schade en intresten, als- gemaakt.
¡nede van de schulden of lasten rvelke de vennoot aan de vereniDe sekretaris is ertoe gehouden binnen de veertien dagen van
ging mocht verschuldigd zijn.
de aangehaalde vergadering een kopie van alle notulan aan de
De terugbetaling dient te geschieden binnen het jaar volgenil aandeelhouders en aan het llinisterie van Binnenlandse Zål(en te
op het tijdstip \råarop de uitgesloten of ontslagnemende vennoot t'iål'rr.
De raad van beheer heeft .de meest uitgebreide
ophoudt van de verenigtng deel uit te maken.
Gedurende deze termijn zal de terug te betaien som geen bevoegdheden om alle daden van beheer en beschikking tc stelIen, betreffende de vereniging. Alles l'at niet uitdrukkeiijk vcorintrest opbrengen,
behouden is door de rret of de statuten aan de algemene vergadeTITEL rV.
Bel¿eer e¡¿ toezrcht
ring, behoort tot de bevoegdheid van de raad.
Art, 23. De beheerder is overeenkomstig het gemeen recht,
Raad van ìreheer, direktiecomité.
persoonlijk verantwoordelijk voor de uitoefening vân zijn nranAri. L7. De vereniging wordt beheerd door een raad van daat. Hij kan echter niet aansprakelijk gesteld ç'orden voor de
beheer van ten minste tien en ten hoogste vijfenttvintig leden, verbintenissen aangegaan door de vereniging.
samengesteld uit vertegenwoordigers van de aangesloten vennÞ
In afwijking van de artikelen 62 van de gecoördineerde wetten
ten en dit op volgende rvijze:
op de handelsvennootschappen, zijn de beheerders niet solidair.
minimum twee de¡den van de mandaten rvorden toegekencl aan De artikelen 57, 58, 59, en 60 van voormelde rvetten zijn op de
de gemeenten-aandeelhouders;
beheerders niet toepasselijlr.
.de algemene vergadering der aandeelhouders zal aan de andere
Geen lid van de raad van beheer mag :
openbare besturen of interkommunale verenigingen een aantal
Àanu'ezig zijn bij de beraadslaging over zaken rvaarbij hij, l¡etzij
mandaten toewijzen, dat maximum één derde van het totaal aanpersoonlijk, hetzij als zaakwaarnemer, een rechtstreeks ltolang
tal te begeven mandaten bedraagt.
kan hebben, of u'aarbij zijn bloedverwanten of aanverrvanten tot
De kandidaten n'orden voorgedragen door de vennoten die ze de vierde graad
inbeg¡epen, een persoo¡rlijk of rechtstreeks
vertegenrroordigen.
belang hebben;
De leden tan de raad van beheer ri'orden benoemd en afgezet
rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan om ltct even
daor dc algetnene vergadering. \¡alt een mandaat van beheerder rvellre diensten, leveringen of r','erken voo,r de vereniging;
open, dan kan tle beheerraad voorlopig in zijn ven'anging voorop te treden in even n'elke hoedanigìreid in de gcdingcn tegen
zien, op voordracht van de vennoot die hij vertegenwoordigt, Tij- de vereuiging.
dens de eerstvolgencìe algemene vergadering zal een nieurve
Hij kan evennrin pleiten, advies geven of betrviste gevallcu in
bheerder, op voordracht van de yennoot of vennoten die hij ver- het belang van de vereniging behandelen, hetzij clit kostcloos
iegenrroordigt, u.orden benoemd ten einde het mandaat van zijn gebeurt.
voorganger te beëindigen.
\\'ordt van rechtswege als ontslagnemcnd en niet he¡'liícsbaar
Art. 18, I)e heheerders rrorden bcnoenrd voor zes jaar; hun beschourrd,
de beheerder die handelt tegen l¡et vcrbotl opgclcgd
jaarlijkse
mandaat eindigt bij het einde van de zesdc
algenrene cloor dit ar'tikel.
vergadering na hun benoeming, De aftredend'e beheerders zijrr
I)e algemene vergaáering bevestigt dit feit bij ecn lnet rcde'
herkiesbaar. Voor <le eerste maal zal na afloop van drie jaar
overgegâan worden tot de vernieurving van de helft van de raad. ruen omklede beslissing.
van beheer. De uittredende beheerders u'orden door het lot aanAtt. 24. De raad van beheer kan in zijn rnidden een dircctieco'
geduid.
.
mité instellen bestaande uit nasimum vijâledea
'
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De voorzitter en ondervoor¿itter van ele raad van

beheer

-
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llandelsv-ennootschappen

Art, 32. De gewone. algemene vergadering moet elk irn_
of vergadert van ¡echtsweSe in d; íä:
van de maa¡rd mei en uitellijk op de laatste tlinsrlag
maand, in de maatschappelijkc zetet of in enig on¿"i toÊäoi"iï
"ñ ;T:

nrehen amì.rtshalçe cleel uit van het clirectiecomité en oefenen er
het ambt ça¡r çoorzitter en ottderrycorzitter uit.
IIet dirr:ctiecontité is bel¡st met de voorbereiding van de vergaderingen vatr de beheerraad en het treffen van de dringende
ãn nooclzakelijke maatregelen. Zij nenen het dagelijks bestuttr

sâmengeroepen rvonlen

l¡ern clie cle velgadering vootzit. doorslaggevenrl.

De raad van l¡eheer roept cle alger*ene vergadsring, rrinnen
clertig rlagen in buitengervone zitting samen õp verzì¡ek iñ'Ëide

de oproepingsbrief vernreld.
De raad va¡r beheer roept zo clikrvijls ats

hij zulks noclig acht cn
met naleving van de vor-mqn in onclerhavige statuten ""il" ä'
De beslissinget¡ van het. dir':ctiecomité worden bij' meerclerheitl gewone algeme ne vergaelering vrrstgest.eld, cen ¡uitense;,oäã
van stemmen genomen; bij staking van sternmen is cle stem va¡r algemene velgatlering bijeen.
van de vereni8ing rvaar.

Art. 25. De benoeming, het ontslag, de vaststelliug van de
bezoldiging etr het stelsel rçlarondeu het personeel zal vallen,
,rçorcien ctcor cìe ¡aad van beheer bepaalcl. IIij stelt eveneens tle

college v¿rn commissarissen of van rninstens tivee vennot.n ù-"
sanren ten minste één viercle der aandelen bezitten, hetzij op ,ãi.
zoek van drie vennoten. llet verzoekschri{t moet dâ op a,i aå"oãï
htrishoudelijke reglementen vast.
Art. 26. De algernene vergadering bepaalt de vergoedingen, toe te brengen pu.nten vermeldèn,
Art. 33, I)e vertegetrrvoordigers van de vennoten rnoet clragers
te kennert aan de voorzitter, aan de ondervcor¿iter, aan de leden
van de raad van beheer, aan de leden van hel directieco¡nité en zijn van een volmacht.
Alvorens,de vergadoring bij te wonen ondertekenen tle vervan het college van commissarissen,
ArL. 27. Alle akten die de vennootschap tegenover clerrlen bin- tegenwoordigers van de vennoten een aanrvezigheidslijst.
Deze lijst rvordt rìoor de voorzitter echt verklaad en bij de
tlen, rvorden doo¡ de voorzitter van de raad van beheer en door
notulen van de vergadering gevoegd.
een beheercler ondertekend.
Indien een vennoot rvenst zich te laten vertegenwoorcligen doc,r
B. College van conrnissarissen.
Art. 28. Hel toezicht op de vennootschap rvorclt uitgeoefend me-erdere personen, moet de volmacht het aantal aanclelen verdoor een college van conmissarissen van ten hoogste vijf (5) melden rvaarvoor ieder vertegenwoordiger optreedL
Zo dit nist is vermelcl rvorden de aan cle vennoot, toegekenile
leden, verkozen door de algemene vergadering op een lijst van
stemmen evenredig verdeeld onder zijn vertegenwoordigers.
kandidaten door de onderscheidene vennoten voorged¡agen.
Niemand mag meer. dan tlvee vennoten vertegenwoordigen.
De commissarissen worden benoemd voor zes jaar. Zij stellen
Elk aandeel geeft recht op één stem.
onder hun leden een voorzitter aan. Voor de eerste maal, na verDe volmachten evenals de voorgedragen kanclidaturen mcletel
loop van drie jaar zal overgegaan worden tot de vernieuwing van
de helft van het college van commissarissen. De uittredende com- ten_ mjnste vijf dagen vóór de bijeenkomst van de algemene vei
missarissen rvorden door het lot aangeduid. Ðe uitkedende com- gadering aan de raad van beÌreer worden medegedeeld.
De voorzitter van de vergadering mag nochtans bij een bìjzonmÌ ¡issen zijn herkiesbaar.
a¡cikel 69 van de gecoärdineerde wetten op de handelsvennoot- dere beslissing, d.ie voor allen gelijk geldt, laattijdig inged.iend.e
schappen is op de commissarissen niet van toepassing; daarente- volmachten aanvaarden.
Art. 34. Het staat de algemene vergacìering wij uìtspraak
gen zijn de a¡tikels 18, 20 en 23 betreffende de raad van beheer
-de te
raad
t¡tutotìs nrutancli-s op het college van commissa¡issen van toepas doen niet âlleen over de conclusies cler verslagen van
van_beheer, mâar over al de op de agenda voorkgmencle ptrnten.
sing.
-en
Zij verleent ontlasting aan cle l¡eheerders
commissarissen
Het coìlege van commissarissen heeft een onbeperlrt recht'van
toezicht en controle op alle bervetkingen van de vereniging. Het bij _atzontlerlijke stemming van c1eze. houclencle goeclkeuring
" van.
kan, zonder ze te verplaatsen, kennis nemen van de boekhouding, aktiviteitsverslagen en van de balans en de rekeningen.
Art. 35. þ¡ notulen en de beslissingen van de algemene ver-.
de briefrvisseling, de notulen en, in het algemeen, van alle docugadering worden in een register opgenomen. Zij worãen tloor de
menten van de vereniging.
llet college brengt jaarlijks verslag uit in verband met de voor¿itter van de raacl van beheer en door de secretaris onclertebalans en de verlies- en rvinstrekening en brengt het resullaat kend.
De secletaris is ertoe gehouden kopie van cle notnlen van <le
van zijn zenr',ing ter kennis va¡r de algemene vergadering såmen
algemene vergadering binnen een termijn van veertien clagen
met de voorstellen rvelke zij nuttig acht.
ÌIet college zal, in een huishoudelijk reglement de rvijze bepa- van de aangehaaltle vergadering, aan het j\finisterie van Binn-enlandse Zalien en aan de aandeelhoucìers over te maken.
len rvaarop lret zijn opdracht zal vervullen
Art. 36. De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerArL 29. Het eollege kan zelf bij aangetekend schrijven de alge-door
mene vergadering sãmenroepen indien de raad van beheel mocht derheid van stemmen, behalve wanneer cloor ãe tvet of
de
nalaten dit te doen binnen dê clertig dagen naclat het college statuten een andere meerderheid is vereist,
3,ij staking van stemmen is het voorstel venvorpen,
hem hierom heeft verzocht.
'Wanneer voor verkiezingen
bij de eerste stemming geen eebAlgernene
TIîEL Y.
oergadering
voudige meerderheid ryordt velkregen, rvordt een iiãurve ver.
Art. 30. De algemene vergaclering, regelmatig samengesteld, kiezing geirotrden nopens de trvee kancliclaten die het grôotst aanvertegenrvoordigt de totaliteit der aandelen en haar besli;singen tal stemmen beko.men hebben; in geval van staking-;"î;t¿;;*;",
zij' linnen de perken van de rvet en van onde¡havige statuten, is de oudste kandittaat verko.¿en.
Art, 37. \Yanneer de agenda voorstellen tot ,rvijziging van de
bh. -ird voor alle vennoten, zelfs voor diegenen die tegenstemclen
statuten bevat, dient de getvijzigcle tekst toegerceldi Dã daa¡toe
oí afrvezig lvâr'en.
De algemene vergadering is regelmatig samengestelcl, rvelke opgeroepen algemene vergadering is slechts Selclig samengesteld,
ook het aantal aanrvezige vennoten zij
behoudens de daartoe wanneer zij ten minste trvee clerden van ñet maatsehùpelijÉ
door de lvetten en statuten voorziene- uiÞonderingen
voor kapltaal vertegenwoorcligt _en de voorgestelcle rvijzigingen ii.nåo
goedgekeurd bij een meertlerheid van tlvee derd,en ãeigelclig uitzover minstens de helft van het ondersch¡even kapitaal yertegengebrachte stemmen.
rvoordigd is.
Is het aantal der aanrvezigen of vertegenwoordigde aandeelhou- - Iedere voorgestelcle wijziging iler statuten, voor zover zij de
ders en aandelen onvoldoende om geldig te beslissen, dan rvordt lasten, de verbintenissen van tle vennoten bezwa¿¡¡t of die-verbinnen de dertig dagen een nieutve algemene vergadering bijeen- mindering van rechten meebrengt, d,ient vooraf aan de gemeenteraden der vennoten voor onderzoek en þeslissing overgõlegd te
geroepen.

In de oproepingsbrief wordt uitdrukkeiijk verlvezen

onderhavig artikel.

naar

Deze vergadering mag geldig beslissen over de punten die
voor de tryeede maal op de dagorde voorkomen, rvelk ook het
aantal der aanrvezigen of vertegenwoordigde aandelen zij.
. De oproepingsbrieven moeten drie rveken voorat per aangete-

l:end schrijven, verzonden .worden en cle agenda van cie te behandelen punten u'ordt aan de oproepingsbrieven toegevoegd.
Trvee of meer vennoten die samen ten minste één vijf de van de
aanclelen bezitten ¡nogen punten op de dagorde brengen op vooF
rvaarde dat zij veertien dagen vóór de vergacler-ing hiervan aan
de raad van beheer mededeling geven.
fn dit geval zal een bijgevoegd dagorde aan de vennoten ten
minste één rveek yoor de datum vañ de algåmene vergaclering
toegezonden rvor<len,

rvorden.
Zij worclen aan de goedkeuring van de Koning onderrvorpen.

TITET'VI.
Balans, uínst- en aeili.esrekeninJ
Art. 38. llet eerste- maatschappelijk jaar begint op cìatum.van
de oprichting en eindigl op eenendèrtig clecember ¡iegentientronderd vierenzeventig.
-clecember

Per eenencle¡tig

van elk jaar tvorden cle rekeningen

a{gesloten en maakt cle beheerraarl de balans, cle winst- en verliesrekening, cle exploitatiereìiening en cle vooistellen tot eventuele winstverd.eling op. Deze stukken .u.orden ten laatste sar¡er¡
met. de cproeping tot de algemene Tergaclering, alle .stukken die
nodig zijn voor het onclerzoeken der'geschriften, zoncler verplaat-

sing van documenten, ter beschikking van de commissarissen
gesteld.

De boekhouding van de vereniging rvorilt, gehorrden

volgens
Art. 31. De algemene vergatlering rvordt voorgezeten cloor de -boekhoudkundig plan, voorgeschreven dooi het }finistJrie
vao
gan
voorzitter

van de raad

beheer of doo¡ cle onderzootzitte¿

Bi¡nenlandse Zaken-

het

Annexe au ïtÍo¡titeur. belge du 24

juillet

1g?4

-

Bijl¿ge' tot lret Belgisch Staatsbloil van 24

Art. 39. Ieder jaar zal bjnnen de vijftien dagen na goedkeurins
doo¡ de algemene vergadéring, de raad va¡r beheer*alle ¡ä-äË
wet of reglenlente-n ltepaalde stukken en rekeningen ter Soedkeuring aan het llinisterie van Binnenlandse Zake¡r r.oorleeãen- r-¡gens de procedure vastgelegd in artikel 1l van ae r*.eii.a" eè"
ntãart

lìe

r

1V.,

secretaris.

Halen :
(Get.) Somers, lV.; Gemis, G.; yancauwenbergh, fl., secrctarjs.

gentienhonderd trveeëntrrrintig.

Heppen'

:

'

(Get.) Vanderstraeten, J,.N.; Caerts, C.T.; Caerts, sicretarisHerk-de-Stad

:

(GeL) Steenbergen, F.; Thiery, E.; vang-eel, J., secretaris.

ri'orclen :

a) 5 pct, voorafneming voor het voruren ¡,an het wettelijk
reservefonds tot dit één tiende van het maatschappelijk kapitaãl
bcreikt heeft;
ö) een dividend van maximum 5 pct. aan dè vcnnorren uit ."e
b-etalen, naar rato van l¡et gestort bedrag op hun maatschappe-

Heusden

:

Kermt:

lijke aandelen:
c) de overblijvende

(

u.inst zal overgedragen worden op een buitengervoon résen'efq.nds.
De-algemene vergaderingh.eeft nocbtans het recht, op voorstel
tan de raad ¡an beheer, na de voorafneming van áe ìvettelijke
reserve, het geheel van de.te verdelen winst op het buitengenön

..

-

Get.) iVlees,.E.; Rogiers, R.; Tinrmermans,. 8.,. secretaris.

Koersel :
(Get.) Coomans, A.; Leyssens, F.; Deferme, J.; Loos, sccretaris.
Kwaadmechelen :

(Get.) Ghoos, F.; Schraeyen, F.; Janssens,'secretaris.

resen'efo¡rds tc storten of.geheel of gedeeltelijk op het i,olgend
dienstjaar te boeken.
een boekjaar met verlies tvordt afgesloterq dan wordt,
- lVanneer
in
aflijking van het artikel 146, 5" van de gecooärdíneer¿e wàtl
te_n_
-op de handelsvennootschappen, dit ver-lies l.u¡uiiõnã- áooi
middel
van een afneming op 4e1 buitengewoon ¡eservefon¿s ãn,
zo_d-it ontoereikend is, op hefvolgend boekjaar overgebracht.
\\¡anneer de opgestelde verliezen door dezJ overbrenging
samr- gtrlopen tot een bedrag da.t gelijk is aan de helft van"hei
nìa¿ trappelijk l.:apiÍaal, moeten de l¡eheerders de vraag nopens
de onrbinding van de vereniging aan cle eerstvolgend" ãg"*e*
--:
vergadering onder$'erpen

a

24967

(Get.) Vervoort, J.; Reyndeis, L.; Schraepen,

-ì¡t. 40. llct saldo rran de verlies" en ç'instrekening ür clewelke
alle la-ste¡r en onkosten ett afschrijvingen zijn opgenomên, tnaakt
eventueel de nettou'inst uit. Ðit batig saldo zal als volgt vercleeld

TITEL \rlf.
Verlengittg. oritbittdi,ttg, vereffening
Art. 41. De duirr -van de verniging kan, bij toepassing van artikel 13 van de rvet van 1 maart 1922 rvorden vãrleng¿.
vennoten_zijn door deze meerderheidsbeslissing niet gebon_
- Deu'anneer
den
zij lrinnen de drie maanden volgend o! Oe t-etut enirç r'an de beslissing tot verienging aan de rãari va-n beheel
de

19?4

-

:

Beverlo.

juli

Iæopoldsburg

¡

(Get.) Steyaert, f.; Kenens, trf. ; Ðemil¡r;. R.,. secretaris.
Lummen :
(Get.) Verboven, J.; Haegdoiens, J.; \rranclien, F., secretaris.

Meldert

:

(Get.) Vanderlinden, H.; Schoofs, E.; paemen, K., sscfetaris.
Oostham :'
(Get.) Dejonghe, L.; Van Olmen; Nu¡{s, L., secretaris.

Paal :
(Get.) Lemmens, T.; Theunis, L.; Christiaens, L., secretaris,
Schulen :
Baron de l\'Ioffarts; peters, J-; Geerdens, J., secretari.d.
Tessenderlo :
(Get.). Vanuytrecht, G.; Engelen, G.; Beckers, R.; Bervoets, J.,

(füt,)

secretaris.

Zoìder

ndersluid ende beslissin g van lnrn geineenteraad mededelen.

t

,

\yt. +2. Bij de <lntìinding der vereniging in to€pâssing van , (.Get.) Vanderhoydonek, J.; \¡andeeruys,: L.; peeters, Â., secreartjkel 14 van dezelfcte rr.et of door iret veÃtrijfen ian ¿ä tei- taris.
mijn, hetzij on elke andere reden, stelt de algeräene
de vereffenaars aan, b,epaalt hun'bevoegdhedãn en ae
"¿&ad"ring
_ Geregistreerd te Beringen'(II), dé.24e'juni 19?4, achttien l¡larìi¡ze vañ den
geen verzending, boek 4,.blad S0, r,ak 24: l(osieloos. Oe õnt¡¡¿¡sr,fening den'ijze, dat deze binnen eãn tijdperk vatt dtie
¡""r

zal a{gesloten
-betaling worden.
Na
van alle schulden en lasten der vereniging zal

vange4 (Cet.) J. Robben.

de

_vereffeling geschieden ¡¡ret inachtueniing van arlitel f-S vãn:noger
bedoelde $et en van de gecoördineerde -wetten.op de banaelivËn_
nootschappen, onder toezicht vàn de commissariss€-n

De_vergoedingen voor de vereffenaars zuilen eventueel vastgesteld worden door de algemene vergadering.
Het nettemaatschappelijk aktief zal aan de vennoten worden
uitgekeerd, naar rato van het aantal ingeschreven deelbewijzen, :

TIïEL itII.
Benoemí,ngen
- maal tot
Art. 43. W'orden voor de eerste
beheerder benoemd

Neergelegd ter griffie der rechtbank van koophandel
selt de 11e juli 19?4, onder nr.2919.
17

11
Intercomrnunale

;

]lan-uyt recht, G., sr-.irepen, Tessenderlo;

Yerbot'en, J., bur.gemeester,.Lumnren:
\rervoott, J., scire¡ren, Beverlo.

.

ì!e.erge!g8d ter
de 1le juli 19?4..

s.clt*¡ren, .Heppen

'Gclrits, G.,,r:.-rnd;liti, .llalen:

Àr
J\,

9tol
OTIL

(Get

) ¡tlanhainel, R.; Van Endc. J.;

I.V.\VJ,.,

griffie der rechtbank van koophantlel te Hasselt

_

pct.

BTVr' 18

?6

500

1Ð
UL
>>,

405.518593

Balans op 31 december 19?3, goedgekeurd cloor de ge\\,otìe

aigemene vergâdering van 14 juni 1974.

ter griffie
- Neergelegd
lle juli 19Ì4.

de
Claes, A.. secretar¡s.

20 650

Gemeentehuis,ì\farkt

Bl\v

:

150

Vuilverwijdering e_n'[erwerking

<'Trugel

;

Peeters, A.., genreentesec¡etaris, Zalder.
Opeemaaki, in trvecvoud te Beringcn, op 10 juni 19î4.
En na gedanc r.oorlezing en goedkeur.ing hebben de hierioven_
gc n cemde conrp¿r:inten .getek€n(L

B

personenvennool.schap met lrcperkte aalsprakelijl;heid,
te 89?0 Poperinge
Iep-ersesteenu'eg 116
Ileo<ìelsregister van trept:r, ¡r.' ZZ27 4

'Iheunìs, L.,'st','re¡-"e u, Paal ¡
Thiery., ll., I aail;i id, Iie¡k-de-Stad:

Ber¡rtgen

_voor

(Mededeling) 424

:

€.T.,

p.c.

. Uittreksels uit de_registers delberaadslagingen van de gemcen.
teraden van,volgende gemeenten : Beringe4 li-everlq Ualeï }leppen, Herk-de.Stad, Heusden, Kermt, Koersel; Ku,aadmechetei,
Leopoldsburg, Lummen, Àleldert, Goiem, paat, Scbulen, fessenl
derlo, Zolder

Art. 44. Worclen voor de eerste maal tot commissaris
C¿erts,

T.V.A-BTW 18

- te Bg50'Beringen
samenrverkende vennootschap,

:

Stc¡'aert, I, burgemeeste¡, Leopoldsburg;
\iantlenhoydonck, sclrepen, Zolder;
Yanderlinde¡r, bu rgemeester, I\feklert;
Yanhamel, R,, scheÞen, Beringen;

benoemd

500

van lVest-Limburg

Somers, 'W'., schepeu, HaJea;

Steenbergen, scltepen, HerkdeStad

1?

Has-

N. 312r

)

Aerts, J-, burgemeester, Fteusden;
Baron de lloffa¡ts, burgemeester, Sehulen;
Coomans, ,A,., schepen, Koersel;
Dejonghe, L., sche¡ren, Oostham;
Ghoos, F'., genreenteraadslid; Kwaâdnechelea;
Lemmens, T., schepen, paal;
I\fees, 8., burgemeester, Kermt;

7/2

te

cler .¡eehtbant<

(Iilededeli¡g) &,4

,HIri\¡ 10

.r'fn koophan(ìcl te lepcr

pcL

76

5c0

