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Annexe
&ijiaee íot

au IvÍaniteur belge du Zlhet Belgisch Staatsbl.ad van
mar§ 19742l maart 19?4

' :La communication de ce_ registre à des tiers qui justifient d,un. l-ntérët tégitime est subordon;A;-t i";;;;;tion écrite du prési-' dent.
TITRE Iy. _ Canseil d,atlministrati,ow

. Art. L9. L'associati<»r cst adruinistréc par un eonseii <I'adminis--tryt1or, composé de cinq_membres 
"u *àiír, eru* pr"l,rs!;Ëiï;' gé.nérale :parmi les membres ettectiri, 

-póui'"n" 
pOiioàà-ó;uïïnet rééligibles' '1rt".20, Le.conseil d,admioistration désigne parmi ses membres'',,.3n présidentr'un vice-présiaent, un-sà.re-t"iË et un trésorier, dont

1.i ;§.r{audats,' égalemeni d;un an, jà"i"""ouuaïrtr"..
t, ' ,*.gpd"t de membre au coisufl ààaminisËation est gratuit.' - Art.zl. Le conseil -d'administration se réunit sur convocation

$u pr{sigent; ehaque rois quJÍinta;ëi ;; iËrocirtiàn-r-Ë*i-ö'àïlorsque deux admiiristrateuis uir tóni Ë aem"i'a".- Le1. rélnlons sé tiennent au tieu- inaiq;é-à;;i; convocation.
. 4( 22.'Les décision.s sont prises à la majorité simple des voix' épiqe"s par.les administrateurí pié*rtr-*ïàprésentés. Les admi-,nitlratgrr!, qui s'ahstienn";t il-;;Ë *ioii 

consiaérés eomme
l'Sl1:p"s:présents pour le cafcuiAes mad;;;".I }íi.qs de parité, Ia voix du membre qui pÉside la séauce estprépondérante

. .-. ë{. 23. Tout ee qui n'est pas réservé par la loi ou les stafuts à'l'a§'sembl@ généraË ."t i* ï-"rËËetË;Ë .i" conseil d,adminis-tration.
'C-elui-ci a les'pouvoirs les-uelul{l a les pouvoirs l-e.s-nlus -éteadus pour fafue tout ee qui

*Hfr11 l1_t"lit"rl,". ae rórjet-aË'r,""rö."ir1ïon. tr peut, notam-.a 1,uurDurrc uc r oDJef, oe l.assoctaEon. Il peut notam-I:.it, "l sals qu9 l,éouméraiion soii iimitaiiu", faire et nasser

des obligatioos, gira"Uàí í""oes oDrrgauons, garanties par des._àypothèques, slipuler ltà;;;;*.:* _parée, donner maiirevee-ae:i;à;;;hptiàns à,olriö-orl

tous actes et cóntra§ 1ransig91 ;dp;;;ïi;à,'".*c"i", A;rr;;-ger, vendre tous biens immeiutàs ou-;ei;ifi nypïtrríq"e"-à"s
TiifP.l"r.."u des drcits *ói, -í*-"rfriË.í'àp*nter. 

émettre

passer

la clause
I autreg,,.fyss óu sans=payement

éel§e.teute inscíptions tl,office out oÉ en donner disperse, conclure

-i, '

dcq,baiu- de toure aureg, aàeater i*, i&;;,ïïisà1,'aiïïïiïiï
_ou transferts, renoneer à tous- ilroits ;éeËï; ioutes actions réso_+torrgs,, eonférer tous pouvóirs ;tiG;;; í*dls manaataires deïij,*g_ï, :rsoeiés ou non, nommór "i "Croqr"r le personnet de

"; _]'aqsgciation, toucher et óevóir 1ïutes-Jo*-*. et valeurs, reti-. rer 'toutes sommes .et- v-1!egp consisntes,-ouwir-d;;ilil;;auprès des.banlues et de I'offiee Ë;-iièö;! postaux.
. A*- Al. Lc conseil- d,administration peu! sous sa responsabi-

Ilé:9:lég"S" la gesrio-n j"r*Jiè;; d; íIssociation à l,un de ses. urembrcs. tr peut également conférer tous pouvoirs ipè"i"i" ï,tous mandàtaires de ón choix, "rr*iéío"ïo".,,..' [ Èut an6ter tout rè-eleÀe;ilióiiË"àià.r"*.
. ,1;..:{p! 25- Les actes-.gui engagent l,association; autres que eeuxde la-,-eestig:r journatière, -soít'riö&;Ë; délégatiou spéciale dusolgeit,- s,ei! par te pr&ident, soïi-ír" àiï* aa-minËtraïà"iï-Ë. quels n'auront pas à j-ustiÍier,í" rà.i"íío"nïG iïée;iË"Ë',,;t.'""

- Art 26. Les actioris . judiciaires, tant en demaudant qu,endéfendant, sont poursuivià, ílr-ïuiö." -a, ;;affi;t ao"Ëoïl. seil d'administration ou ae raàmi"ïstï'iii"-à ;;;i;ïil àöö;par lul
TIT8E y. _ Co,nptes et budget'. q! ,2?.- r*s comptes de lassociation sont arrëtés au trente et.:utr déqembre de ehàque """e* nrlàni, "i".i qrï]. Ëds;::;:. mis à l'approbation aó É pr"Àiè"" 

"rr-"ï'tiËe générale ordinaire.
. :.., r,.l " . .

- 
.i:. ,. .,-, i:,,., tt ; IIItsE VL _ Dissolution et tiquídnti,uttI Art. ?& Ea cs dg- dissolution, l,assemblée Eénérale désienera' un oq prusieurs tisuidateurs-ch;àcsïà r" [quidation de l,asiocia-tiol disCoute et en ïetOrminé." r"r'póuïoi"r.

Art 20- uexcédent éventuel de ,avoir social sera attribué à!9tÍpq,,afftctafon§ _que acsisnlra-ràJsembrée générale qui aura" pronodcé-la dis_solution *O-olt ÍoU:ól-se rapprochera le plus nos-
.sibte de celui en vue ouqueiiiisoöËft;$iË;ï;ïéïéïË:"1,

. .': 1" '. TITRE Vtr _ Dàspo sitians ilioersesArt SO..Les associés sans domieileryiï"ï;éilfi :auoirèru-oàiiËirïiii",i3Ë.1ïi.",:hiï"f.$-;,ïff :rications et notiricatiàns Ë"ffi; öi*"'i;ii";;ËrïJroï,ïi" ""
., 4+..-Bt. tr est fait "tt"À;"; ;pé.r-"r" u" juridication au profitdes tribunaux ge_rarionais;"dï' Ë;i"i;irËï;.Ë;ïri"ï, ïr,. ".toutesi,èontestahons.

:,1 .- 
-',:4+t32: 

L'exerciee soej?t ss6r.nce Ie premier janvier pour se. 1" : . tp,lminer le trente et un tlécembre."'-"
".' ; '' rar exception, r.e nrgpier_ exercice débutera ce jour et se ter-

iigl;, , ,',ainera le trente et uu oécemuiö Àii i"it ..ifr.pt",itïà;;ï .

.:iir..'1,., J

i r07
Art. 33. Sont nommés administràteurs de l,assoeiation :1" M. Haenen, Roger:
!l l[. Dardenne, pierre;
3" M. Andries, Thierry;4' -M. Bervoets, philippe;
5'M. Patte, Claude. ^

Tous prénommés.
Lesquels réunis en conseil d'administration nomment :En qualité de pr'ésident : IlÍ. Haenen, Roger:
Fn qualité de secrétaire : rvr. enariài.-iriËi"",En qualité de trésorier: M. pi;Ë-ó;rà;;;i,

"J[,.ë"ïï:r]té 
d'administratà"rs- I nïi."Ë,i"u*ts, philippe, t

Dont aete, fait et passé à Haacht, en l,étude.
L^ecture faite, les comparants ont signé avec nous, notaire,(Suivent les signaturei.)
Geboekt te Haacht. oo twaalf februari 19?4, boek 189, blad gvak 5. Drie bladen 'éen. verzending. ö"tr"r?", honderd vijftifrank. De ontvanger, teet.l Crieiàni.'' "-"'-"""'
(Suít la procuration. ) "

(250 l.)

N. 2136
secrótariat d?pprentissage ile Soipies, à soignies

r.rourNatroNS
Rëunion de l,assembtée générule .d.u 26 ytouer.bre igIJ

. afi" à'etoft"r les effectifs du conseil d,administration, 1e présdent dem-ande à I'assembté" d;.ï;-i# n"lïö; patrons présentqui sont disposés à le faire.
Acceptent et sont élus à l,unanimité :

- 4. llolAiau, Walter, électricité automobile, avenue de la ltra.Ionie 44, à Soignies:
M. Deveseleer. Guv. imprimeur-flexographe, rue du NouveaiMonde 80, à Soignies: -'M. Baggio. Josàoh. menuisier-charpentier, rue Grégoir\ilincqz 34-36, à Soienies: 

vr's'Fv,lrer
M. Liénard, Gérard, coiffeur_ hommes et dames, professeur dcoiffure au centre aé cours àe-iffi{ À! ïàïi* Eloy 4, à sognies.

Le président,
(Signé) L. GilmanL

Le secrétaire
(SiSné) M. Yannar.

(25 l.)

N. 2137
Chemicileuvm, te Ifeverlee

. STATUTEN
Brandt, Ludo, Swertmolenstr-aat 6, 8020 Herent, doctor wetenschappen, groep schcikunae, qeE, tiËt.l-i. sïà"ot;

.. Govaerts, Franeis, vilvórrlsöóaà'n:'5ö,*-3ös Veltem-Beisemlicentiaat wetenschaonsl, groep scheikïnÀu, S"fg, (get.) FGovaerts;
de Hemptinne, Xavier, Duivenstraat 60, 8045 Blanden, doctorwetenschappen, AroeD scheilunde, s.t!, iàËt.lï. oe Hemfïinnq""De Jaegere, stephan, croda;wec''B;'à;ó0" Kessel-Lo, docÍo*"i:i.::11P-p"n,-groep:.cheikun-<le,reïg,-«eö-s.De.ràes;e;---"-
oeynaercs, Harry, Rijw-eg 72, gO2O Herent, doctor rieiensctrappen, groep scheikunde, BeIg, (get.) H. nevnàËt".Ireremans, Karel, Egenh-óv'e-nw ég Es /-é2,- àoíd Heverlee, doct o_*ïllljÍI:tp.I,- glg.,ep scheikunde, É"ri, i ilt. i x. ue*"Àani ; 

- - -' "-
Neerrncr, DaniëI. Leiestraat l2/9, gZB0 Harelbeke,-,docto,wetenschappenr g.roep scheiku nde, nót g, f Éàí.j D. Neerinck ;-Onekelinx, Eric, Kabb-eekvest g9, -íedO--íi"""n, doctor weterschlpp-en, sroep scheikunds È;is, a;àL;ï oicïerinx;

_ Pieck,. Robert, §nanuit sr.s1oq.Íi9í.r,, ;;L wetenschappengroep scheikunde, Belg, (get.) R. pieck:
l3omans, Martin, paul .Gilsonlaan 15, 2820 Edegem, doctorwetenschappen, groep scheikunde, Éuig,Gut. I iI. nomins j,Bamelis, pol, Bakkersd.e"f 3ó, tióo'ÉËíaË_r.r*thout, doctowetensehappen, groep scheikunde, B"È, teài,;:. Bamchs;

- Nijs, paul, D_orpstiaar 1?,.2làd Z;;ïsài-à6"io. wetenschappergroep scheikunde, Belg, (get.) f. Nijs;-----' --'"



I IUö

-_llrrt- Mechelen, Constant, Karel Van de \yoestijnelaan 29,: !ZO0 .Agrg-erhout,,doctor wetenschapper\ groep scheikunde, Belg,(get.) C. Van Mechelen;
Conix, André, Raymold.Delbekestraat 22b, 1260 Breeht, doctor

wetenschappen, groep scheikunde, Belg, (get.) A. Conix.
HOOFDSTUK l. * Bettamirq, zeíel en d"oe| der uereni,gittg

Artikel 1. Onder de benaming « Chemici-Lerv€Íl r, wordt ereen vereniging zonder winstgevend doel opgerieht met rechtspei,soonlijkheid, gelijkvormig de tvet van zevènentwintig juni néËen-tienhonderd eenentwintig.
_ 4.t.2.De vereniging heeft haar zetel te Heverlee. De raad van
beheer kan de zetel wijzigen

Art. 3. De vereniging heeft tot doel :
1" De collegiale _en vriendsehapsbanden te versterken tussendoctors en licentiaten in de scheikundige wetenschappen, dit;;de Leuvense Katholieke Universiteit' tlezelfde uorÀïng' g"""Ë;

hebben;
- 2'De beroepsbelangen van haar leden behartigen; met datdoel mag ze overeenkomsten sluiten met andere groepen of ver-enigingen;

3" Bijdragen tot de 
'oorspoed 

der Katholieke universiteit teLeuven, meer in het bijzonder door de binding met het departe-ment scheikunde te onderhoudeh, in verband met opleiàiiÀ envorming.

}.rj, a. De vereniging is voor onbepaalde dum opgericht.Zij kan te allen tijde ontbonden worden.
&.t. 5. De ondertekenende oprichters zijn de eerste leden, Hetaantal leden is onbeperkt, maa" rnoet ten minste arie Éeàiagen.

ITOOFDSTUK tï. _ Ledcn

, lrj. 6 De, vereniging .bestaat uit gewone leden, ereleden,beschernrende leden en buitengcwone leden,
Àrt, 7. Mogen gewoon lid der vereniging worden, de houdersvan eeÍ_r diploma van lieentiaat en,/oí doctor in s"t ufr"aËewetenschappen' ver\ron'en aan de Leuvense Katholieke univeiïi-teit.
Art. B. De titel van erelid.van de vereniging wordt toegekenddoor de algemene vergadering der leden*op voorstel ràn debeheerraad.
Art. 9. De titel van beschermenrl lid rvordt voorbehouden aan

*^ ff:yl fl_I...qnisi"sen aansenomen door d; a"h;;r*i;ote betang stelten in de aktiviteiten der vereniging.
Art. 10. De titel van _buitengewoon lid mag verleend worden

$ooy de a.lg9;men9 vergadering óer leden aan 
-Ëeleischt 

"f Èrit"r:landse.scheikundigen, ry""ry+ de wetenschannefï;te ;;rrr;; tv-ergelijken is met deze der leden.
Art. 11. Elk lid der ver.eniging, hetzij gew«)n lid, hetzij erelidc'f 'buiteagewoon. rid, verbindi zic( enkèl -rroor rret réii zijrier 

-a-anl
sluiting :

1' De statuten der vereniging na te leven:
.2" Van -door zijn daden, ziJg geschriftbn of zijn gesprekkenniet te schaden aan de r3:* ó-{ 3àn_ <19 sóqÀn óu" ïó.'"riíi"Ëvan haar leden of van de Katholieke Univörsiiait *uuen.
Art. 12. Elk lid dat de statuten der veràniging zou overtredenzal bij besluit der algemene vergadering uitgesioten worden.

IIOOFDSTUK tII. - BijdraLsen
Art. 13. ** :qg. zal de raad van beheàr f,et harae, der bijdra_gen vaststellen. Er mag..ee_n verlaagde bijdrage vooËien ;&d";voor de gewone ledeÍr die hun studies uó"t e-tien aan de Katho.lieke Universiteit teuven, en in de gevatÈn àoor ae """a-i"i,heheer voorzien.
Art. 14. Elk lid heeft het reeht op ieder ogenblik de vereni-cinc .tg verlaten,- op voorwaarde zlin o"tiiag -s-crr"itieliiÈ ;-d"voorzitter bekend te maken. In geen gevat zàl een reedls gÀitotebijdrage terugbetaald worden.
Art. 15. De raad van leheer _h"g{!r, volle reeht gehele ofgedeeltelijke teruggave te doen op de bijdíageïan zekere leden.

EOOFDSTUK I\1. - De algemene 3tergail,eri.ngArt. 16. De raad van beheer zal ieder jaar de algemene ver_gadering der leder bijeenroepen. Deze zàt prr"t, ïEËËàï'im.rende de maand oktober, op_hèt uur eii Uà pËJs door de i"ï;;-raad vastgesteld en vermeid in de uitnoàiË,rrg. »J b"*;drd;i;-gfl duï algemene.ver8{dqnng zulten geiàíà-*í"d"r, door de voor-zllrcr oer verenlging oÍ door een der onderyoorzitter§. IIL geyal

vu*nieËËèï';dd;-;;1,**[:.ï:f fiïèïiïiË§ïJ#'ffi ff#i-ffi ,
van afwezigheid van de een en van de anderen, zal de vergade.ring zelf haar voorzitrer qlnduiden. D";iË"dic*s àr';ffHtoekomen, aan de leden,, die. in België u""tfi:uur, minstens drierveken vóór de datum vastgesteld OooiAe ue"!uàe"ing.

Art. 17. De algemene vergadering der leden is bevoegd :1" De statuten te wijzigen;
2" De beheerders en commissarissen te benoemen en te ont-slaan;
3' De begrotingen en de rekeningen goed of af te keuren;4' De voorste[en van de betreirraïa ini"Ée riamii*tr,ap tehekrachtigen;
5" De ontbinding der verenigi4g uit te spreken.
tut. 18. Alle leden der- verepiging hehben hetzelfde stemnechtop de algemene vergaderinc. F;lk-göwoon Ua Ía",ricU ËË;ïtcgenwoor.digen op de algeÀene velgaae"i"g, d"";;; ;;ï;; Ëri:regelmatig ingeschreven in drager i"o-riji'rtor*achten aià.rreïtoeiaat in ,zijn naam te ptgmmeq, Niemanci *i dàg;;d;;ïí;van meer dan vijf afzonderlijke vol.machten.
AJt. 19. De. vergadering is geldig samengesteld onEeaeht hetaantal aanwezige of vertegenwÀorrli-g_de leaei,-en d, bË;iir*i"c;;rvorden bij eenvoudige meerdsrheiÍ ae"-uiïeàu"acnte lËffiàigenomen. In geval van staking:van stemrnen,ï-6;Gd;;-à;voorzitter beslissend. tIn afwijking van bovenstaan$e {ine1,rnoeten, de beslissingenvan de atgemene u"*e"g:Ilc., in4ake rttií,iÉ*a;rt ËtèJilï;sluiting van leden of ontbi*diíg-ouo a" "ffiËBg, genomerir,wor-d_en.zoals,b-epaald iu de a*itlls g,-iZ Ën 6- van de wet.van.27 ju.ni. 1e21, (bijzondere voorwaàra*" r*-tJJàirËi.r.ËiËr,àrömeerderheid en eventueel bekrachtiging A* aL 

""öt tU"ntl ----- .

Art. 20. Er zal een buitengewone algemene vergaderiag derleden moeten samengeroep-eal*óre"o, óp-fïlà*a" -àiË.fr_t ïàgewone algemene vergadering,. nanlró ii""-fuaer ^i[ï,""inrï :,gen aan de beheerraad, met aanCetetenae trief]- - ---'- 
.

Art. 21. EIk lid kan een sc"hriftelijk voorstel, door minstery:ilj tly Betekend, oe oe tffi[Ë"c;Ë;:ó" "iÉ.rnöiïïeï,gadenng, op voorwaarae dafa tlit voorstel vooróf "ter ÈerilLgebracht werd aan de beheerra'aà.i.:' '. : - --:--: --- lï1ï.
..Art. 22. De beslissingen.gen^Ergn door de algemene. vpfged€.ring worden in eeu biizondèr register i"È"scLËíerr, *à"'riffi;àdoor de voorzitter en- oe setreËË, iËïïË*aL" de leden die,,erom verzoeken. Het register wordt'ten ;""dti;pËi:Ëi'*Ëï

ï:iXïlu, waar aue belanerrebueri";- ";-ffi;;;;":fi;;Ë,,ï;;, . 
r

., i\:
1,..,,
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. ArL 33. _Om gelög te _kunnen beraadslagen moet de vergade.ring van de raad van beheer minstens A" i"Ut plus één ,;ï d;beheerders tellen met een minimum u"o ,iji. o" tesrissingeï-zriiien genomèn worden bij, eenvoudige meeràerhei,I d;;-;Ë;_;;tdie van de voorzitter is beslissend.* pe Lesiisringen van de raadwo1d9n in notuleri opgenomen en ingesehieve., ï, e"o frilronOËiregister.
Art.- 34. De beheerraad vergadert wanneer de voorzitter zulksgeraadzaam viudt of *1nqegi twee beheerdeis zulks ,unurrË"ihet aanduiditrg van het doel der vergaderinl.---

. lC,It. 35.-In, geval van afwezigheid.van de voorzitter, zal debehèerraad mooten voorgezetenïó"à""-àpo"-"en der ondervoor-zilteR of,dlor een tid aoJr-aàïàrwàziài'rà",i àngeduid.
-.-+"t,,3-6. Wanneerleen lid van de.beheerraad aftreedt of over-
1ï1!_z1r!het v.ervangen_worden op aè u"riiuàïlànoe algemene ver-gaoenng na zijn vertrékt Intussen kan zijn funktie in ae neireór-raad waargenomen.worden door een lid";;;" duiden door debeheerraad"bij meerderheiA van ste-Àà.n --'tsii we8v,allen van meer- dau twee bËheerders of wanneer ermoet vqoraien worden in de-vervancint;;;- voorzitter zal ereen -briilengewone algemenc v-ergadörirïg Sàurrs""oepen wordeno& de aftredende of dverled;n b;f,;;;à;; iJïàïrrrg"n.
, Art. 37. p9- alggmene vergaderirg zal jaarlijks twee gewoneIeden aanstellen als kommissariss"n-uoo" Ë'i-nàri"n a"r Ëienin-gen. D.e aldus'aangestelde toeactrieÉ ;iil;; hun opdracht ver-slag uitbrengen öp de gelvone atgemene vergrÀà"irg.

IIOOFD§TUK yI. * ontbi.nd.i.ng der oerenigingar!, Sp. In geval van ontbinding der vereniging zal hct aktief,na. aftrek van het passief,- gestort ï;à"; ;;=au "x"tt otËtà-ririlversiteit leuveu, als stuàiËÉ.u;.;;il ]iïàà"to" in scrieikun-dige wetenschappen.
,HOOfD§TUK VII. - laatliikse rekening,balans, reseroeAïtr 39, Op eenendertig december.van ieder jaar, en rroor deeerste.maal. op Bl december 19?4, *o"Oà"-àà-".teriiger, 

^is".Ëten _vau. het afgelopen dienstjaar à" àó"Ë*ring van het vol-gmde dienstiaar opÀesteld v-- sv vvbrv
'Beide worden aàn de gewone algemene vergadering ter goeil-keuring voorqelegd.

-.^1Í;_Í3: H& gunstig satdo van de rekeningen behoort aan.deverenrgmg en wordt op de reserve gestort.

,- tfj *l Voor alles_wat door onderhavige statuten niet geregeld§ z.rJn de w€t vat 27 .iuni 1921 en de Éebmiken inzakJ uui"íigingen van toepa.ssinA.

@gemaakt te Ileverlee, 4 december lg?S.
(Yolgen de handtekeningen.)

(250 t.)

ry. 2r3S

Actiegroep Leefmilieu Zolder « A.L.Z. »,te 3540 Zolder

STATUTEN
In het jaar lg?q de ?.6e januari, te folder, zijn :
Pi*uPy, Guv-§.J, leraar, Kerkstraat 18, Zolder;Hemerijckx, Wim L.B, geneesheer, Uotàirràià'Só, Zolder;
§,enis,_paul A., student, sehansstraàt ib.-Zoià"".
llaeq, {osenh O.A., student, sint_.roritraàt iàsl iorOu";tr{anteleers, André C.H.,_ teiaar, neeëntaàn-às, iof aer j

- Paelinck, Viviane M.W.G., zónaer fàroep,'wfoturruàta i5, ZoLder;
Vanoverstijns, Gerda C.J,, lerares, Reeënlaan SS, lolder,

al-{en van Belgische Nationaliteit, overeéngekomen onder hen, enfe- nglgryn die..er later zullen'deel và-n'"ii *at"", -"""-r;;";i:$ng, zonoer -wrnstoogmerk, op te richten, overeenkomstig 6s ta,e1van ?7 juni 1921.
Benaming, zetel, doel, duur

Artikel 1. De verr"nieiug is gekend onder de naam Actiegroep

AÍ.2. De zetel van de vereniging is,gevestigd te Bí10 Zolder,Reesn!ag.55, of in elke anau"u friàitrH;;Ëï dagelijks bestuuraan te duiden.
'q, ,

- {O ,.De vereniging heeft Lt Ooet het legaal verhaal, en degemeenschappelijke overeenstemmenae iniornïatreue miíderen ïàgebruiken met het oog op-de bew;;tm;kinË-,,un *ifi.upïàifà_nca, elke'actie te yoeren oÍ te steunen tcif-tïr.orderiiË-;;;";;;

beter milieu en de verdediging tegen iedere vorm van milieuver-ontreirriging, milieuverstorins or- miliàuliinaer in zorder enomgeving.

.^.:11t..1:..II"j-boekjaar. loopt van 1 oktober rot B0 sepreniber r:anreder Jaar. De verenising is voor onbepaalde auu" àisl;ichi.';fkan te allen tijde ontblnden worden.------'-" '
. Leden,aanvaarding,ontslag,uitsluiting,verbindingen

+! 5. De vereniging is -samengesteld uit bestuursleden en a{tt-gesloten leden, Het aantat bestriu.rf"à"n--m"g niet f<fuirór ,iindarr zeven. Om bestuurstA tà woiàón ïouï-ïun ondertekenaarzijn van de statuten of voorgestera *o.àà"- dïor minstens tweebestuursleden en aanvaard í'oraen oooi-'ninrt"ns tweederdenmeerderheid van het bestuur. Oe onaefttóIenae bestuursleden
4jn de oprichters. Het aantal leOen is onËpà"tl. o" bestuursledenkiezen-een dagetijks bestuur. Hei d&;iiíËtïriuu" beslist zonderverhaal over de aanwen'ing uan nieuï" "tàJrr-.-be leden b.k;;;;ee-n lidkaart. Door het aanl'aarden ,t'un À""--iioxaart -woràï"màn
lid en verklaart men zich akkoord *óf ,"a""tà"igË"rtïi,iàï.'oËridkàpr is 

. 
éen- jaar gerdig. 

_ 
reder iia ràr.r-ioài';i"Ë í"t;;i;*;van innerlijke orde te eÀ-rbiedigeo ,o*t -a-J à""" É-Ë;;ii;Ë;bestuur zal worden opgesteld-

art. O. De bestuursleden betalen een jaarlijkse bijdragc vanmiaimum honderd frant.-pq aang"stoièn i;à; bujv6;ïïi ,;;;eigen goeddunken en middelen oË organisatÈ te steunen. Al devetworven gelden en goederen kunnèn en mogen slechts aan-gewend worden ter verwezenlijking van het onOer artitet a vàimelde doel der vereniging.
fut, ?. De .bestuursvergartering is de soevereine macht van devereniging. zijbezit de macht dé statuten,-uitgezonderrJ 

"rt*"r:,te- rvijzigen, de leden van het bestuur tó' oni3iaan, a" :JrrrijtsËrekeningen en.begrotingen goed te tuu.en,-ïe vereniging ver_yIoegd te ontbinden en, in het algemeen, Éàstissingen ó ;..;;die de perken van de wettelijke en itutut"iïu macht van hetdagelijks bestuur overschrijden. CenoeÀd"'-bËslissingen il";;;slechts genomen vrorden hii positiÀve -.t"*.irË 
van de helJt vanhet aantal bestuursleden.

. Art.- B. De uitgesloten _en ontslaggevende leden of bestuursle-g:ï_f_ly^"_ erfÉenamen, hgbbel guËï urx"í ,"rr,uar or "ïiee Ëi-goeorng van welke aard ook. Zij kunnen evenmin de gestoite Uii-dragen terug vorderen.
Art. 9. Ieder jaar in oktober, heeft er ten minste een alge-mene vergadering plaats. De algemene vergaàÀring *o.ài-rr*Ër-geroepen door het bestuur door middel "van puÍtitatit il-ï;plaatselijke media. Her bestuur uurg"ààrt àp fiij"u;=*ópiru 

"à"de voorzitter of van ten rninste twee Iàden.

, ArL 10. De vereniging..wordt bestuurd door een dagelijksbestuur, samengesteld uit ten ,ninsiÀ- vier- kd;;; à;&--,à;
k*:.:.:::l*l"g:riu,g gekozel uit oe 

-ïeden 
i,àï r,èi É'rt"ui-, o;;qe ouur van twee jaar; ze zijn tevens herkiesbaar.r;en urager van een. politiek mandaat kan bestuurslid ofgewoon _lid zijn, maar niel _lid van tret ààeeii:ts restuur. Íemkan rvel-.een beperkte opdracht gus"u"o'*;ia", oi-ïi: --tïn

af gevaardi gd worden door hit Aa gef i.iïiïituu r.'
Art. 11. De bestuursleden en de leden van het dagelijks

_!e$u;tr zijn persoonlijk niet SelonOe;ïoor de verbintenissen
:?:,^l:._u_"I"rigjng. .Hun verantwoofdelijkheid is beperkt toi-à"ulwoermg van de ontvangen Iastgeving.

_,.f-1. 12. Het dag.elijks bestuur. kiest onder zijn leden, een voor_zltter, een secretaris en een penningmeester.
Art. 13. De vergadering van het dagelijks bestuur is geldÍgsamengesteld wanneer ten minste tweóAeiàen van het àarrtaïleden aanwezig is. Een.beslissinà wórdïà;;;" 

"à"*"rig""-ài:eenvoudige meerderheid der steirmen g."óÀun, _oe bestiisinseïvan h_et dagelijks bestuu_r worden- in--ro1rf"n opg"no*"r, '*oingeschreven in een bijzonder.egiiie". :-- -'"--'"
, .Arl.-14. Het d?gelijks bestuur heeft rte volstrekste macht overhet st€tlen van alle dadel_van beheài oiu"n-Ë"..rrikking die devereniging aanbelangen. Het is bevoógí toi--hlt steren van a[edaden_die niet uitdirkketiit voor-betrïu*d;"rii; aan een anderevergadering oB grond van dé wet of van àóre staluten.H9t bezit de macht om uit uieen Àu;àí iË-ilesrissen over alleverriehtingen,..die krach-tens artiËài B--;;; à;r; statuten, tot hetmaatsehappelijk doen behoren.

"-*i.Y1.^{le.betalin8ej-r doen en ontvangen, en daarvan kwijt-
:!ir:Tl^C-"^r_11 ol eisen; alte. inbewaargevinsén doen en ontvangeï,aue roerende en onroerende goederen verkrijgen, verwisseleri ofvervreemden, alsook in .h.u_ur geven of nemen] ,ólf, uoo, fàrg""dan negen-_jaar, alle officiëte ó p.iuii" iíËriOi.. en tegemoetko-mingen, alle legaten en giften ainuaàià* eo-ontvangen; pleiteu

)


