


Kopij m extenso der akte nr. 19l$7
verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad

van 18 juni 1964

Westvlaamse Intercommunale voor Economische Expan-

sic en Reconversie (WXE.R.), samenwerkende ven-
nootschap, te Brugge

STICHTING

Het jaar negentienhonderd vierenzestigi op dertig mei, onder de
verschijnende partijen hiernavermeld :

l. de gemeente Adinkerke, vertegenwoordigd door de heer
Michel Bruynooghe, eerste schepen der gemeente, handelend ter
uitvoering van een beslissing van de gemeenteraad d.d. 21 juni 1963;

2. d& gemeente Ardooie, vertegenwoordigd door de heer Marcel
Sercu, burgemeester der gemeente, bijgestaan door de heer Lucien
Van Acker, gemeentesecretaris, handelend ter uitvoering van een
beslissing van de gemeenteraad d.d. 12 juli 1963, gewijzigd door
de beslissing van'de gemeenteraad d.d. 30 april 1964;

3. de gemeente Eeerst, vertegenwoordigd door de heer Michel
Blanckaert, burgemeester der gemeente, bijgestaan door de heer
Frans Vermeulen, gemeentesecretaris, handelend ter uitvoering
van een beslissing van de gemeenteraad d.d. 13 september 1963,
gewijzigd door de beslissing van de gemeenteraad d.d.
16 april 1964;

4. de gemeente Beveren (Roeselare), vertegenwoordigd door de
heer Jozef Lievens, burgemeester der gemeente, bijgestaan door
de heer Adelin Lammens, gemeentesecretaris, handelend ter uit-
voering van een beslissing van de gemeenteraad d.d. 28 juni 1963,
gewijzigd door de beslissing van de gemeenteraad d.d.
27 maart 1964;

5. de gemeente Dadizeie, vertegenwoordigd door de heer Kamie!
Vandorpe, burgemeester der gemeente, handelend ter uitvoering
van een beslissing van de gemeenteraad d.d. 25 juli 1963;

6. de gemeente Dentergem, vertegenwoordigd door Mej. Maria
Naessens, schepen der gemeente, bijgestaan door de heer Marcel
Marysse, gemeentesecretaris, handelend eer uitvoering van een
beslissing van de gemeenteraad d.d. l juni 1963, gewijzigd door
de beslissing van de gemeenteraad d.d. 20 maart 1964;



7. de stad Diksmuide, vertegenwoordigd door de heer Jules Van-
coillie, burgemeester der stad, bijgestaan door de heer Robert
Rijckewaert, stadssecretaris, handelend ter uitvoering van een
beslissing van de gemeenteraad (ld. 9 augustus 1963, gewijzigd
door de beslissing van de gemeenteraad d.d. 20 maart 1964;

8. de gemeente Eernegem, vertegenwoordigd door de heer Bou-
dewijn Vandervcrmet, burgemeester der gemeente, handelend ter
uitvoering van een beslissing va" de gemeenteraad d.d, 23 novem-
ber 1963;

9. de gemeente Geluwe, vertegenwoordigd door de heer Leo
Cardoen» schepen der gemeÊntc, hancleiend ter uitvoering van een
beslissing van de gemeenteraad dd. 29 rtovembe-r 1963, aangevuld
door de beslissing van de gemeente raad d.d. 30 december Ï9K3;

10. de gemeente Giste!, vei'tegcnwoorctigd door de heer Aiberic
Eeckhoul, burgemeester der gemeenEe, handelend ter uitvoe-
ring van een beslissing van de gemeenteraad d.d. 2 augustus 1983;

11. de gemeente Ichtcgem, vertegenwoordigd door de heer
Atberic Verscheure, burgemeesfcer der gemeente, handeiend ter
uitvoering van een beslissing van de gemeenteraad d.d. 18 novem-
ber 1963;

12. de stad leper, vertegenwoordigd door de heer Albert Delicm,
burgemeester der stad, bijgestaan door de heer André Versallles,
stadssecretaris, handci&nd ter uitvoering van een beslissing van
de gemeenteraad ci.cl. 18 oktober 1963, gewijiiigd door de beslis-
sing van de gemeenteraad d,d. 13 maart 1964;

13. de gemeente Kaaskerke, vertegenwoordigd door de heer
Henri Titleman, burgemeester der gemeente, bijgestaan door de
heer AIbert Decoutere, gemeentesecretaris, handelend ter uitvoe-
ring van een beslissing van de gemeenteraad d.d. 12 juni 19S3;

14. de gemeente Klerken, vertegenwoordigd door de heer Marcel
Vandenbussche, burgemeester der gemeente-, bijgestaan door de
heer Joseph Deamyttere, gemeentesecretaris, handelend ter uit-
voering van een beslissing van de gemeenteraad d.d. 4 septem-
ber 1963, gewijzigd door de beslissing van de gemeenteraad d,d.
3 april 1964;

15. de gemeente Lampernisse, vertegenwoordigd door de heer
Cyriel Govaert, burgemeester der gemeente, bijgestaan door de
heer Albert Decoutüró, gemeentesecretaris, handelend ter uitvoe-
ring van een beslissing van de gÊmeenteraad d.d. 25 juli 1963;

16. de gemeente Langemark, vertegenwoordigd door de heer
Camiel Goudeseune, schepen der gemeente, bijgestaan door de
heer Valere Peene, gemeentesecretaris, handelend ter uitvoering
van &en beïlissing van de gemeenteraad d.d. 12 juli 1963;

17. de gemeente Ledegem, vertegenwoordigd door de heer
Michel Decoene, burgemeester der gemeente, handelend ter uit-
voering van een beslissing van de gemeent&raad d.d. 18 septem-
ber 1983;
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18> de gemeente L&ffinge» verEegenwoordigd door de heer Geor*
ges Rodts» burgemeester der gemeente, handelend ter uitvoering
van een beslissing van de gemeenteraad (Ld. 21 mei ï983, gewij-
zigd door de beslissing van cie gemeenteraad d.d, 5 mei 1964;

19. de gemeente Lo, vert&genwoordtgd door de heer Joris
Dewaele, gemeenteraadslid, handelend ter uitvoering van een
beslissing van de gemeenteraad d,d, 11 oktober 19K3, gewijzigd
door de beslissing van de gemeenternad d.d. 2-1 mEiai'È H)M;

20. de stad Menen, vertegenwoordigd door d& heer Paul Isc-
baert, schepen der stad, bijgcsïaan (Eoor de heer Marcel DeveltcrCt
stadssecretaris, handelend ter uitvoering van een beslissing van
de gemeenteraad d.d, 3 april 19(i4;

21. de gemeente Micldelkerke, verteëenwoorcligd door de heer
Gilbert Vande Casteele, gemccntcraaclstid, handelend ter uitvoering
van een besiissmg van de gemeenteraad d.d. 26 mei 1964;

22. da stad Nieuwpoort, vertegenwoordigd door de heer Floribert
Gheeraerl, bnrgcitieester der stad, bijgestaan door de heer Jos
Van Cauwenbcrghe, stadssecretaris, handelend ter uitvoering van
een beslissing van de gemecntei'iiad et,d. 9 september 1963, gewit-
zigd door de beslissing van de gemeenteraad d.d. 24 april 196'f;

23. de gemeente Oeselgcm, ver tegenwoordig d door de heer
Oscar De Boiserie, burgemeester der gemeente, bijgestaan door de
heer AIbert Claertiouli gemeenEesecretaris, handelend ter uit-
voering van een beslissing van de gemeenteraad d.d. 18 april 196't;

24. de gemeente Ooigem, vertegenwoordigd door de heer Geor-
ges Vanden Avenne, burgcmfrester der gemecnle, bijgestaan door
de heer Gerard Lerouge, gemeenlesecrctaris, handelend ter uit-
voering van een beslissing van de gemeenteraad d.d. 13 februa-
ri 1964, gewijzigd door de beslissing van de gemeente raad d.cl,
24 msart 1964;

25. de gemeente Ooslkamp, vertegenwoordigd door de heer
Joseph Dhoore, burgemeester der gemeente, bijgestaan door de
heer André Van Parijs, gemeentesecretaris, handelend ter uitvoc-
ring van een beslissing van de gemeenteraad d,d. 4 oktob&r 1963,
gewijzigd door de beslissing van de gemeenteraad d.d.
24 april 1904;

26, de gemeente Ooslkerke (Diksmuide), vertegenwoordigd door
de heer Georges Delputte, burgemeester der gemeente, bljge-
staan door de heer AIbert Decouterc» gemeentesecrefaris, bande-
lend ter uitvoering van een beslissing van de gemeenteraad d.d.
16 juli 1963;

27. de gemeente Oudenburg, vertegenwoordigd door de heer
Leon Vanmiddelem, schepen der gemeente, handelend ter uit-
voering van een beslissing van de gemeenleraail d.d, 28 okto-
ber 1963;

28. de stad Poperfngc, vertegenwoordigd door (ic heer Waltw do
Sagher, burgemeester der stad, handelend ter uitvoering van een
beslissing van de gemeenteraad d.cL 31 mei 1863;



29. de g&meente Proven, vertegenwoordigd door de heer Henry
d'Udekem d'Acoz, burgemeester der gemeente, bijgestaan door de
heer Willy Devos, gemeentesecretaris, handelend ter uitvoering
van een beslissing van de gemeenteraad d.d. 25 juni 1963, gewij-
zigd door de beslissing van de gemeenteraad d.d. 22 apri:l 1964;

30. de stad Roeselare, vertegenwoordigd doof de heer Damiaan
De Man, eerste schepen der stad, bijgestaan door de heer Gerard
Desmet, stadssecretaris, handelend ter uitvoering van een beslis-
sing van de gemeenteraad d.d. 26 mei 1964;

31. de gemeente Sint-Eloois-Winkel, vertegenwoordi'gd door de
heer Cyriel Vandemale, eerste schepen der gemeente, bijge-
staan door de heer Firmin De Ryckere, gemeentesecretaris, han-
delend ter uitvoering van een beslissing van de gemeenteraad d.d.
17 april 1964;

32. de gemeente Sint-Jacobs-KapeIle, vertegenwoordigd door de
heer Omer Logghe, burgemeester der gemeente, bijgestaan
door de heer Albert Decoutere, g&meentesecretaris, handelend
ter uitvoering van een beslissing van de gemeenteraad d.d.
14 juni 1963;

33, de stad Torhout, vertegenwoordigd door de heer Gerard
Beuselinck, schepen der stad, handelend ter uitvoering van een
beslissing van de gemeenteraad d.d. 30 juli 1963;

34. de stad Veurne, vertegenwoordigd door de heer Jozef Van
Hee, burgemeester der stad, bijgestaan door de heer Jozef Hin-
dryckx, stadssecretaris, handelend ter uitvoering van een beslis-
sing van de gemeen£er?iad d.d. 17 juli 1963, gewijzigd door de
beslissing van de gemeenteraad d.d. 14 mei 1964;

35. de gemeente Westouter, vertegenwoordigd door de heer
Emiel Hardeman, burgemeester der gemeente, handelend ter
uitvoering van een beslissing van de gemeenteraad d.d.
26 juli 1963;

36. de gemeente Zandvoorde (Oostende), vertegenwoordigd door
de heer Victor Verscheu're, schepen der gemeente, bijgestaan
door Mej. Vanhooren, gemeentesecretaris, handelend ter uitvoe-
ring van een beslissing van de gemeenteraad d.d. 17 septem-
ber 1963, en van een beslissing van het schepencollege d.d.
29 mei 1964;

37. de gemeente Zedelgem, vertegenwoordigd door de heer
Joseph Lievens, burgemeest&r der gemeenfce, handelend ter UIÈ-
voering van een beslissing van de gemeenteraa-d d. d. 8 augus-
tus 1963;

38. de gemeente Zerkegem, vertegenwoordigd door de heer Ali-
door de Keyser, burgemeester der gemeente, handelend ter uitvoe-
ring van een beslissing van de gemeenteraad d.d. 24 juli 1963;

39. de gemeente Zoutenaaie, vertegenwoordigd door de heer
Daniel Kinget, burgemeester der gemeente, bijgestaan door de
heer Al'berE Decoutere, gemeentes'ecretaris, handelend ter uit-

voering van een beslissing van de gemeenteraad d.d, 14 mei 196S;



40. de provincie W^st-VIaanderen, vertegenwoordigd door de
heer Piet Monbaltyu, verblijvende te Kortrijk, handelend ter uit-
voering van een beslissing van de provinciale raad d.d.
25 april 1963;

41. d-e samenwerkende maatschappij « Westvlaamse Electriciteits-
maatschappij », in 't kort ; « W.V.E.M. », g&vesÈigd Ee Torhout,
vertegenwoordigd door Mr. Gerard Beuseli'nck, Karel de Ghel-
derelaan, te Torhout;

42. de naamloze vennootschap « Maatschappij der Brugsche
Zeevaart Inrichtingen », in 't kort : « M,B.Z.I. », gevestigd te
Brugge, Lodewijk Coiseaukaai 2, vertegenwoordigd door de heer
Qlivier Vanneste, beheerder;

43. de naamloze vennootschap « Aigle Be!gica », gevestigd te
Brugge, Sint-Aimarei 24, vertegenwoordigd door d& heer Leon
De Weerdt, beheerder-directeur-genemEil, Noorweegse Kaai 5, te
Brugge;

44. De Wesfcvlaamse Kring der Kamers van Koophandel en Nijver-
heid. Van de Peereboomplaats l, te leper, samengesteld uit de
Handels- en Nijverheidskamer van het arrondissement leper, te
leper, de Kamer van Handel en Nijverheid voor het Noorden
van West-Vlaanderen, te Brugge, de Kamer van Handel en
Nijverheid van Kortrijk, te Kortrijk, de Handelskamer van het
Arrondissement Oostende, te Oostende, de Handels- en Nijver-
heids'kamer van Roeselare en omligg&nde, te Roeselare, en de
Handels- en Nijverheidskamer van Veurne en omstreken, te
Veurne, vertegenwoordigd door de heer L. De W^eerdt, voor-

zitter van Brugge;

45. de naamloze vennootschap « Bank van Roeselare en West-
vlaanderen », gevestigd te Roeselare, Noordstraat 38, vertegen"
woordigd door de heer Jacques Fieuws, onderdirecteur, Nachte-
galendreef 2, te Sint-Michiels, en de heer M. Coppin, directeur
te Brugge;

46. de vereniging zonder winstgevend doel « Handelskamer
Poperinge », gevestigd te Poperinge, Komstraat 150, vei'Èegenwoor-
digd door de heer H. Maes, voorzitter, L. Deschodttaan 2, te Pope-
nnge;

47. de vereniging zonder winstoogmerk « Sociaal Fonds van de
Kredietbank », gevestigd te Brussel, Arenbergstraat 7, vertegen-
woordigd door de heer Paul Ryckeboer, beambte bij de Krediet-
bank, Jag&rsÈraat 2, fce Sinfc-Michi&ls;

48. de vereniging zonder winstgevend doel « Interprofessionele
Kamer der Bouwbedrijven — Distrikt Kortrijk », gevestigd te
Kortrijk, Statiestraat 2, vertegenwoordigd door de heer Marcel
Cottenier, beheerder, Statiestraat 39, te Lauwe;

49. de naamioze vennootschap « Antwerpsche Hypotheekkas »,
gevestigd te Antwerpen, Meir, 24, vertegenwoordigd door de heer
Remt Lievens, directeur voor West-Vlaanderen;
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50. de vereniging zonder winsÈoogmerk « Westvlaamse Ekono-
mische Raad », gevestigd te Brugge, Dijver 7, vertegenwoordigd
door de heer Henri SmissaerL SinÈ-Sebastiaanstraat 6, te Oostende;

51. de naamloze vennootschap « Verenigde Energiebedrijven
van het Scheld-eland », in 't kort : « EBES », gevestigd te Ant-
werpen, Mechelsesteenweg 271, vertegenwoordigd door de heer
Lucien Van Acker, hoofddirecteur, Pres. F.D. Rooseveltlaan l,
te Gent;

52. de naamloze vennootschap « Belgische Maafcschappij voor
gas- en electriciteitsbedrijf in West-Vlaanderen », in het kort « B.M.
G.E. », gevestigd te Brugge, Hoogstraat 28, vertegenwoordigd
door de heer Robert Havaux, ingenieur, Rodenbachlaan l, te Kort-
rijk;

53. de EeÏgische Boerenbond, gevestigd te Leuven, Minderbroe-
dersstraat 8, vertegenwoordigd door de heer Van Haverbeke,
opziener bij de dienst voor toezicht, Ziiverberg, te Rumbeke;

54. de vereniging zonder winstgevend doel « Koninklijke Maat-
schappij Eigenaars- & Landbouwersbond », gevestigd te Brugge,
Muntplaats 5, vertegenwoordigd door de heer A, de Schietere de
Lophem', voorzitter;

55. de naamloze v&nnootschap « Maatschappij tot bevordering
van de Economische Bedrijvigheid in West-Vïaanderen », in het
kort « B edri j f&be vordering », gevestigd te Brugge, Grote Markt 18,
vertegenwoordigd door de heer G&rmain Costenoble, directeur;

56. de naamEoze vennootschap <( Société Générale de BeJgique »,
gevestigd te Brugge, vertegen'woordigd door de heer Michet NoEf,
directeur te Brugge;

57. de naamloze vennootschap « Bank van Brussel », gevestigd
Regentschapsstraafc, te Brussel, vertegenwoordigd door de heer
Hautekiet; onderdirecteur Leopoid I-laan 20, Brugge;

58. de naamloze vennootschap « De Kortrijksche Verzek&ring »,
gevestigd te Kortrijk, Lange Steenstraat 20, vertegenwoordigd door
de heer Omer Piette, beheerder, algemeen directeur, Loofstraat 57,
te Kortrijk;

59. het Nationaal Christelijk Middenstandsverbond, provinciale
afdeling, gevestigd te Tielt, Huttegemstraat l, vertegenwoorriigd
door de heer André Vandewiele, secretaris;

60. het Provinciaal Christelijk Werkersverbond van West-
Vlaanderen, gevestigd te Kortrijk, Wijngaavdstraat 48, vertegen-
woordigd door de heer J. van Langenhove, provinciaa! voorzitter,
Dr. L. Colensfcraat 7, te Oostende;

61. het Algemeen Belgisch Vakverbond, gewestelijke afdeling,
Midden-, Zuid- en West-Vlaandercn, gevestigd te Roeselare, leper-
straat 13, vertegenwoordigd door de heer Germain Tomme, Ter-
hagenstraat l, te Kortrijk;
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Werd overeengekomen wat volgÈ, gelet op het koninklijk besluit
d.d, 28 januari 1964, dat machtiging verleent tot de oprichtiri'g van
onderhavige vereniging en dat het ontwerp van statuten goedkeurt,
zoals deze hierna zijn weergegeven :

TITEL I. — Benaming, vorm, voorwerp, zetel, duur

Artikel l. De verschijnende partijen richten bij deze, on-der de
benaming « Westvlaamse Intercommunale vo&r Econümische
Expansie en Reconversie » (W. I. E.R.), een vereniging op
beheerst door de wet van l maart 1922, betreffende de vereniging
van gemeenten tot nut van het algemeen.

Art. 2. Deze vereniging neemt de vorm aan van een samén-
werkende vennootschap. Ze is onderhevig aan de beschikkingen
vtiit de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen,
behoudens de afwijkingen bepaald bij de wet van l maart 1922,
of door onderhavige statuten.

De vereniging heeft tot doel

Art. 3. a) het verwerven, vervreemden, uitrusten, in huur geven
van gronden met als doe! cie vestiging van nieuwe bedrijven,
expansie van de bestaande, handel of ambacht, land- en tuin-
bouw te bevorderen;

b) het bouwen, verwerven, vervreemden, in huur geven van
gebouwen voor het in a vermeld doet;

c) het nemen van initiatieven, die rechtstreeks of onrechtstreeks
leiden tot de expansie in de provincie West-Viaanderen.

De vereniging mag aile verrichtingen doen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel of die de verwezen-
iij'kfng van dit doet kunnen bevorderen of vergemakkelijken.

Art. 4, Voor hef. concept en de algemene studie van de pro-
blemen in verband met de ruimtelijke ordening en met de ont-
wjtïkelingspolitiek doet de vereniging beroep op het Westvlaams
Ekonomisch studiebureau.

Art. 5. De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd
in het Provinciaal Hof, Grote Markt, te Brugge, en kan over-
eenkomstig het art. 6 van de wet van l maart 1922, overgebracht
worden bij beslissing Viin de raad van beheer.

De raad van beheer zorgt ervoor dat deze beslissing wordt
bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Stüatsblad.

De vereniging kan buiten de maatschappelijke zetel een of meer
exploitatiezeteis vestigen,

Art. 6. De vereniging wordt opgericht voor een termijn die
heden aanvang neemt en verstrijkt op 31 december 1893.

Bij het verstrijken van die termijn kan de vennootschap ver-
lengd worden.



Art. 7. De vereniging is samengesleid uit de voor hel opmaken
vün deze akte verschijnende partijen, filsm&de uil de gemeenten
en uit elk pubtiekvechtelijke persoon diü de vereniging mits
koninklijke machtiging, als vennoot zou hebben aanvaarct op
voorstel van de raad vnn beheer, of op nitsprïtak in berotip tegen
de negatieve beslissing van de raad van beheer, door de algemene
vergadering onder de stemvoorwaanien bepaaid in het artikei 38
der statuten.

In afwijking van het artikel 143 van de gecoördineerde wetten
op de handelsvennootschappen, mag het aantal vennoten minder
dan 7 bedragen.

Art. 8. De vereniging kan slechts verbintenissen aangaan voor
een duur die haar bestaanstermijn overschrijdt voor zover alle
maatregelen werden getroffen opdat het naleven van deze ver-
bintenissen de vereffening niet zou bezwaren noch bemoeilijken.

De vennoten xijn noch onderling, noch met de vereniging hoofde-
lijk aansprakelijk; hun aansprakelijkheid is beperkt tot hun aan-
deel.

TITEL II. — Kapitaal, maatschappelijke aandelen, inbreng

Art. 9. Het maatschappelijk kapitaal, dat minimum twee mil- |
joen frank (2000000 F), moet bedragen is onderverdeeld in aan- |
delen op naam van duizend frank elk.

Drie reeksen van maatschappelijke aandelen worden gevormd :

Bewijzen van aandeel A, toegekend aan gemeenten. |

Bewijzen van aandeel B, toegekend aan do provincie en even- |
tueel aan de pubïiekrechtelijke instellingen. I

Bewijzen van aandeel C, toegekend aan private aandeelhouders, j

De aandelen kunnen niet overgedragen worden zonder de uit- l
drukkelijke toestemming van de alge'mene vergadering, i

Bij a'ansluiting van een intercommunale vereniging, zullen de |
aandelen, die door haar worden onderschreven, tot de reeks A of l
C, behoren volgens de omstandigheid. |

i
Art. 10. Het aandeel van het kapitaal onderschreven of eventueel j

te onderschrijven door de gemeenten is vastgesteld op 40 F, per 1
inwoner. • ï,

Het aandeel onderschreven door de provincie West-Vlaanderen ' |
is bepaald op 20 F, per inwoner van de deelnemende gemeenten. |

Het bevolkingscijfer wordt bepaald volgens de jongste jaarlijkse |
statistiek van het bevolkingscijfer van het rijk in het Belgisch ::
Staatsblad gepubliceerd. ;

De bekomen bedragen worden op het hogere duizendta! afgerond. ;

De publiekrechtelijke instellingen die toetreden tofc de vereniging ï
moeten elk ten minste vijf bewijzen van aandeel onderschrijven. ;
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Voor de vennoten die toetreden na de stichting bepaalt de raad
van beheer de waarde van de fce onderschrijven aandelen op basis
van de laatste balans. Nochtans kan de waarde van elk aandeel
nooit minder dan duiz&nd frank bedragen.

Volgende aandelen werden onderschreven :

l" Aandelen A, toegekend aan de gemeenten :

l. gemeente Admkerke . . . . ..,,,.......,,,............. 108

2. gemeente Ardooie . . . . ................................ 285

3. gemeente Beerst . . . , ................................ 48

4. gemeente Beveren (Roeselare) , ,,..,,..,.....,..... 137

5, gemeente Dadizele , . , . ................................ Ilf)

6. gemeente Dentergem . . , .............................. 104

7. stad Diksmuide . . . . .................................. 155

8. gemeente Ernegem . . . . .............................. 233

9, gemeente Geluwe . . , , . .,,....,....,.........,.,,,,,. 241

10. gemeente Gistel . , . . . .....,,.,..,.,.,...,,,........ 240

11, gemeente Ichtegem . . . ......,..,.,.,.,,,.,.,.....,.-.. 233

12. stad leper . . . . ........................................ 729

13, gemeente Kaaskerke , , . . . .......................... 22

14. gemeente Klerken . . . , ................................ 74

15. gemeente Lampernisse .....,.,..,.,...,..,.,.,....,,. 11

16. gemeente Langemark . . . . ............................ 189

17. gemeente Ledegem . . . . .............................. 165

IS. gemeente Leffinge . . , . ................................ 73

19. gemeente Lo . . . . ...,.,..,.....,,.,,.,,...,,....,...... 46

20. stad Menen . . . . . .................................... 901

21. gemeente Middelkerke . . , .............................. 199

22, stad Nieuwpoort . . . . .................................. 278

23, gemeente Oeselgem . . . .............................. 44

24. gemeente Ooigem . . . , ................................ 88

25, gemeente Oosfckamp . . . ..............,..,....,..,,,,. 327

26. gemeente Oostkerke (D) . . . .......................... 14

27. gemeente Oudenburg . . . . ............................ 137

28. stad Poperinge , . , . . . . ............................ 497

29. gemeente Proven . . , . . ....,...,.,.,..,..,,,,,....,,. 62

30. stad Ro&selare . . . , . ................................ l 427

31. gemeente Sint-Eloois-WinkeI ............................ 137

32. gemeente Sint-Jacobs-KapeIle .,.........,.....,.,.,.. 6

33. stad Torhout . . . . . ,,,,.........,.,....,,,...,....,.... 544

34. stad Veurne , . . . .................,.,,.,.,......,..,.., 293

35. gemeente Westouter . . , . . .,,.,......,,.,....,...... 55

36. gemeente Zandvoorde (O) . . . , ...................... 74

37. gemeente Zedelgem . . . . .............................. 185

38. gemeente Zerkegem . . . . . . .......................... 58

39. gemeente Zoutenaaie . . . , . ..........,.,,..,,,,....,.,, 3



2" Aandel&n B toegekend aan de provincie en publiekrechtelijke
insteHingen :

l. de provincie West-Vlaanderen . . . ...................... 4 299

2. de Westvlaamsche EIectriciteitsmaatschappij te Torhout l 000
3. de Mij. der Brugsche ZeevaarÈinrichtingen te Brugge 10

3" Aandelen C, toegekend aan de private aandeelhouders :

l. N. V. Aigle Belgica, te Brugge . . ...................... 50

2, Westvlaamse Kring der Kamers van Koophandel en
Nijverheid . . . . , .................................... 26

3. Bank van Roeselare en Westvlaanderen, te Roeselare 100

4. Handelskamer Poperinge . . . . ........................ 5

5. Sociaal Fonds van de Kredietbank, te Brussel .... 50
6. Interprofessionele Kamer der Bouwbedrijven, te Kortrijk 5

7. Antwerpsche Hypoth&ekkas, te Roeselare ......... 50

S. Westvlaamse Ekonomis-che raad, te Brugge . . ...... 5

9. Verenigde Energiebedrijven van het Schel-deland te An't-
werpen . . . . ...................................... l 000

lOi Belgische Maatschappij vo&r Gas- en Electriciteitsbedrijf
in West-Vlaanderen, te Brugge . . . ..,..,,.,.....,. l 000

11. Belgische Boerenbond, te Leuven ,....,....,......, 25

1'2> Eigenaars- en Landbouwersbcmd, te Brugge ............ 10

13. Mij. tot bevordering van de economische bedrijfvigheid
in West-Vlaanderen, te Brugge . . . .................. 5

14. De SociéÈé Générale de Belgique, te Brugge .......... 50

15< Bank van Brussel, te Brussel .......................... 50

16. De K.ortrijksche Verzekering, te Kortrijk .............. 100

1,7. Het Nationaal Christelijk Middenstandsverbond, pro-
vinciale afdeling te Tiett . ........................... 25

ÏS', Het. Pr.o.vinciaal Christelijk Werkersverbond van West-
Vlaanderen, te Kortrijk . ............................ 25

li9; Het Algemeen Belgisch Vakverbond, gewestelijke afde-
ling Midden-, Zuid- en West-VlaancIeren, te Roeselare 2S

hetzij :
Aandelen A : 8 547
Aandelen B' : 5 309

Aand&len C : 2 606

Totaal ..... 16462 aandelen,

hetzij zestien mitjoen vierhonderdÈweeënzestigduizend frank.

Art, 11. Bij de oprichting zal door de aandeelhouders 50 pet. van
het onderschreven kapitaal gestort worden, De raad van beheer
kan verdere stortingen eisen naargelang de noodzakelijkheid: zich
voordoet.
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De vennoot, die in gebreke blijft de gevraagde stortingen op hel
bepaald tijdstip te doen, zal aan de vereniging interest betalen
tegen (i pet. per jaar. De gedane storiingen worden in de eerste
plaats op de vervallen interesten aangerekend.

Art. 12. De uittreding van een vennoot tijdens de duur van de
vereniging is onderworpen aan een beslissing van de algemene
vergadering. Een vennoot kan aHeen voor een zware fout of voor
het; niel-naleven van zijn verbintenissen worden uitgestoten bij
beslissing van de algc'mene vergadering die met twee derden van
de stemmen beraadslaagt. De betrokken vennoot dient opgeroepen
en gehoord te worden 7.0 hij het wenst.

Zo de uittreding wordt toegestaan of een uitsluiting is beslist,
dan zal de vennoot ophouden van de vereniging deel uit te maken
op het einde van het maatschappelijk jaar.

In afwijking van hefc artiket 153 van de gecoördineerde wetten
op de handelsvennootschappen, kan de ontslagnemende of uit-
gesloten vennoot op geen enkel aandeei van het vermogen, noch
van de reserve in het buitengewoon reservefonds van de vereniging
aanspraak maken. De vereniging beschikt over één jaar vanaf cl$
balans van het dieinstjaar waarin hel ontstEig werd aanvaard om
liet bedrag terug te betalen van de aandelen door door het uit"
gesloten of ontslagnemend lid waren onderschreven en afbetaald.
Voorts kan deze terugbetaling slechts plaats h&bben na vere'ffening
van alle vergoedingen wegens kosten, schade en interesten en van
de schulden en lasten, die de vennoot aan de vereniging mocht ver-
schulciigd zijn.

De werkelijke wnarde van d& aandelen, waarvan de ultgestoEen
of ontslagnemenctc vonnaol liouder was, wordt bepaald overeei"»-
Itomstig de balans waarvan sprake hierboven. Indien dit bedrag
kleiner is clan het onderschreven of afbetaald bedrag, dan wordt
het hem verschuidigd bedrag overeenkomstig herleid, ïndien de
waarde van de aandelen groter is, dan kan de uitgesloten of ont-
slagnemende vennoot niet van het verschil genieten,

In geval van vereffening, overlijden, faillissement, kennelijk
onvermogen of ontzetting van vennoot, bekomen zijn vereffenaars,
erfgenamen of rechthebbers, de waarde van zijn aandeel over-
eentïomstig hetgeen hierboven is bepaald.

Indien een eiandeet aein verscheidene eigenaars toekornt, kan
de vennootschap het uitoefenen van de rechten, die hieraan xijn
verbonden, opschorten lot op liet ogenblik dat één enkel persoon
aangeduid is, die ten opzichte van de vennootschap als eigenaar
van het aandeel moet worden beschouwd en dat die persoon door
de algemene vcrgcidering aanvaard is.

De erfgenamen, rechthebbenden of schuldeisers van een vennoot
kunnen onder ge&n voorwendsel de waarden of goederen van de
vereniging laten verzegelen, noch er de verdeling of de verkoop
van eisen,
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TITEL III. — Beheer, toezicht

A. Raad van beheer.

Art. 13. De vennootschap wordt beheerd door de raad van beheer,
samengesteld uit minimum 17 en maximum 25 beheerders, aan-
gesteld door de algemene vergadering voor een termijn van zes ^ j
jaar in haar schoot. De beheerders kunnen door de aigemene 'l
vergadering ontslagen worden, ƒ |

De algemene vergadering bepaalt het aantal te begeven man- .;/
daten van beheerder. De-ze mandaten worden verdeeld in drie
groepen, naar rato van de aandelen gehouden door : F' de gemeen-
len. 2" de andere openbare besturen en aangesioien pi-tbHekt'echte"
lijtte personen, en ?" de privaatrechtelijke personen. Minimum de
helft plus één der mandaten moet evenwel steeds aan de eerste
groep toegewezen worden. De groep gemeenten met mindör dan l
2500 inwoners, de groep gemeenten met 2500 a 7500 inwoners en |
de groep gemeenten met meer dan 7 500 inwoners hebben elk min-
stens één vertegenwoordiger in de raad van beheer.

Elk der aldus bepaalde groepen van vennoten duidt een aantal
beheerders-kandidïtten tian, gelijk aan het aantal op zijn voor-
dracht toe te wijzen mandaten. Een lijst van kandidaten zal te
dien einde worden opgesteld; elke vennoot beschikt over zovee!
stemmen als hij maatschappeiijke aandelen bezit en mag zijn
stemmen verdelen over de kandidaten van zijn keuze.

Worden als aangewezen kandidaten beschouwd, zij die het hoog-
ste getal stemmen hebben 'behaald.

In geval van baSlotage zal een nieuwe stemming gehouden wor-
den voor de kandidaten, die een gelijk getal stemmen bij de eerste
verkiezing hadden behaald,

De aldus voorgedragen kandidaturen worden aan de algemene
vergadering onderworpen. Al de stemmingen zijn geheim.

Zo een voorgedragen kandidaat de e&nvoudige meerderheid van
stemmen der algemene vergadering op zijn naam niet zou hebben
bekomen, vergadert de groep die hem voorgedragen heeft opnieuw
om een bijkomend kandidaat voor te st&llen.

De gouvÈi-neur van de ptüvincie West-Vlaanderen is ert.oe
gerechtigd de vergaderingen van de raad van beheer bij te wonen
en er het voorzitterschap van waar ie nemen. Hij heeft er advi-
serende stem.

Twee deskundigen aangeduid door de raad van beheer van het
Wcslvlaams Ekonomisch Studiebureau wonen de vergadering van
de raad bij met adviserende stem.

Art. 14. De duur van het mandaat van beheerder wordt op zes
jaar vastgesteld, behoudens de beperkingen voorzien in het onder"
havig artikel. De aftredende beheerders zijn herkiesbaar. De raad
wordt om de twee jaar voor een derde vernie«W(i. Op het eintle
van het tweede en het vierde Jaar worden df; aftrectencte beheer-
ders door het lot aangeduid.
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Een beheerder wordt van rechtswege als aftredend geacht :

a) twee maanden nadat hij het gemeentelijk of provinciaal man-
daat dat hij bi] zijn benoeming bekleedde, verloren heeft;

b) twee maanden na de vernieuwing van de gemeente- of pro-
vincieraad die hem had voorgedragen.

In beide gevallen mag zijn mandaat bevestigd worden op voor-
dracht van de bevoegde raad;

c) wanneer hij het vertrouwen niet, meer bezit van de gemeente-
of provincieraad die hem heeft voorgedragen.

Art, 15. Wanneer een mandaat van beheerder openvatt, kunnen
de overblijvende behecfders er voorlopig in voorzien. De algemene
vergadering zal in haar eerstkomende vergadering overgaan tot
de definitieve verkiezing van een nieuwe befiGGfder; de aïdus
benoemde' beheerder voltooit liet mandaat van die welke hij ver-
vangt.

ArE. 16, De raad van beheer verkiest in zijn schoot een voorzitter
en een ondervoorzitter. Deze functies worden waargenomen door
personen die niet een zelfde reeks aandelen vertegenwoordigen.

Art, 17. De beheerders nemen geen enkele verantwoordelijkheid
op zich wegens de verbintenissen van de vereniging. Zij zijn slechts
verantwoordelijk voor de uEtoefening van hun mandaat. In afwij-
king van het artikel Gï van de gecoördineerde wetten op de han-
detsvennuotschappen zijn ze niet solidair.

De artikelen 57, 58, 59 en 60, alinea 2, van vonrmeide wetten zijn
op'de beheerders nie£ toepasselijk.

Art. 18. De raad van beheer zetelt slechfcs OD geldige wijze als
de meerderheid van de Eeden aanwezig is,

Indien op een zitting de raadsleden niet in voldoend getal zijn,
wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen binnen de vijflien
dagen; de raad kan dan geldig beslissen, wal ook het getal der
aanv/exigen zij, doch enkel voor de punten die bij de eerste bijeen-
roeping op de agenda werden geplaatst.

De beschikkingen van dit artikel dienen herinnerd bij elke
bijeenroeping tot de vergadering van d& raad van beheer.

De beslissingen worden genomen bij meerderheid van de aan-
wezige leden. Bij staking van stemmen is die van de voorzitter
van de raad van -beheer besiissend.

Art. 19. De raad van beheer vergadert op h&t bijeenroepen door
de voor.iitter. Hij is gehouden hem bijeen te roepen ten minste
driemaal per jaar en op aanvraag van minstens vijf beheerders.

Art. 20. DL' beslissingen Viin de raad van bcheüi- maken het voor-

werp uit van notulen. Zij worden overgeschreven En een register
ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
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De verslagen van de beraadslagingen van de raad van beheer
moeten binnen de veertien dagen doorgestuurd worden aan alle
teden van de raad van beheer, aismede na hun goedkeuring aan
de Minister van Binnenlandse Zaken.

Art. 21, De raad van beheer heeft de meest uitgebreide bevoegd-
heden om alle daden van beheer en beschikking te stellen betref-
fende de vereniging. Alles wat niet uitdrukkelijk voorbehouden is
door de wet of de statuten aan de algemene vergadering, behoort
tot de bevoegdheid van de raad.

Art. 22. De raad van beheer richt in zijn schoot een directie-
comité op van zes leden, namelijk twee vertegenwoordigers van
de gemeenten, twee van dp, provincie, één van het Westvlaams
Economisch Studiebureau en één van de privésector.

De raad van beheer draagt aan het directiecomité onder zijn
verantwoordelijkheid de bevoegdheden over, die vereist zijn voor
het dagelijks bestuur van de vereniging. Het directiecomité bestisi
bij eenparigheid van stemmen.

Het directiecomité kan voorstellen doen aan de raad van beheer.
coördineert de werkzaamheden van de vereniging en stelt de prlo-
riteiten vast.

De raad mag aan één of meer van zijn leden de machten over-
dragen die hij bepaalt.

Art. 23. De raad van beheer vertegenwoordigt de vereniging
voor alle gerectUelijke en buitengerechtelijke handelingen.

Art. 24. De raad van beheer benoemt de directeur en andere
personeefstetien en bepaait hun bezoldiging. De directeur mag geen
lid zijn van de raad van beheer. Hij neemt het secretariaat waar
van de raad VEHI beheer.

De directeur zetelt in het directiecomité met adviserende stem.

Art. 25. Het is elke beheerder verboden :

l" aanwezig te zijn bij de beraadslaging over zaken waarbij hij,
hetzij persoonlijk, hetzij als gelastigde, voor of na zijn verkiezing,
een rechtstreeks belang heeft, of waarbij zijn bloed- of aanverwan-
ten tot en met de vierde graad, een persoonlijk en rechtstreeks
belang hebben;

2. Rechtstreeks of onrechtstreeks deel te nemen aan enige dt&nst,
enige heffing van rechten, levering, of aanbesteding voor de vere-
niging;

3. Werkzaam te zijn als advocaat, pleitbezorger, notaris, of
zaakwaarnemer, in de gedingen tegen de vereniging ingesteld. Het
is hem in dezelfde hoedanigheid verboden voor de vereniging te
pleiten, raad te geven of op te treden in enige betwiste zaak, ten-
zij hij het kosteloos doet.

De. verbodsbepaling vervat onder 2 is niet van toepassing op de
afgevaardigden van de privésector.
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De verbodsbepaling vervat in het artikel 60,. alinea l van de

gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen zijn op alle
beheerders 'van toepassing,

Art. 26. De beheerders ontvangen een presentiegel-d waarvan het
bedrag vastgesteld wordt door de algemene vergadering. De afge-
vaardigde-beheerders en de beheerders die leden zijn van het
directiecomité, ontvangen emolumenten vastgesteld door de alge-
mene vergadering.

B, College van commissarissen.

Art. 27. Het toezichÈ op de vereniging wordt uitgeoefend door
een college van Een minste zes commissarissen, benoemd door da
algemene vergadering. Ten minste de helft van de mandaten wordt
toegekend aan houders van aandelen van de reeks A.

Art. 28. De duur van het mandaat van commissaris wordt vast-
gesteld op drie jaa'r. Het college wordt om het jaar voor een derde
vernieuwd. Op het einde van het eerste en het tweede jaar wor-
den d& aftredende commissarissen door het !ot aangeduid. De
aftredende commissaris is 'herkiesbaar.

Art. 29. De bepalingen van de artikelen 14, 3e lid, en 17 zijn,
van toepassing op de commissarissen.

Het artikel 69 van de gecoördineerde wetten op de handelsven-
nootschappen is op de commissarissen niet toepasselijk.

Art. 30. Het college van commissarissen organiseert zijn werk-
zaamheden, zetelt en beraadslaagt volgens dezelfde regels als de
raad van beheer. Het beslist bij gewone meerderheid van stem-
men.

De verslagen betreffende de beraadslagingen in het col'lege mo»-
ten binnen de veertien dagen doorgestuurd worden aan alle leden
van het college alsmede, na hun goedkeuring, aan de Minister van
Binnenlandse Zaken.

Het college van commissariss&n heeft een onbeperkt recht van
toezicht op alle activiteiten van de vereniging. Het: legt de resul-
taten van zijn zending voor aan de algemene vergadering, samen
met de voorstellen die het nuttig acht.

Het college, ibes'lissende bij eenvoudige meerderheid van stemmen,
mag aan de raad van beheer de bijeenroeping van de algemene
vergadering vragen. Indien deze niet binnen de zes weken na de
datum, van het posten van deze aanvraag bijeengeroepen is, mag
het coiïege de uitnodigingen zelf verzenden.

TITEL IV. — Algemene vergadering-

Art. 31. D& regelmatig samengestelde algemene vergadering- ver-
tegenwoordigt de algemeenheid van de vennoten. Haar beslissin-
gen verbinden alle vennoten zelfs hen die Èegenstemden of atwe"
?ig waren,
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Zij wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van
beheer en in afwezigheid van deze door de ondervoorzitter, ïeder
vennoot mag zich door een nfgevaardigcle laten vertegenwoordi-
gen.

De vergadering beraadslaagt op geldige wijze, wat ook het; getal
vertegenwoordigde aandelen zij, behoudens de uitzonderingen
bepaald door de wet of door onderhavige statuten.

De gouverneur van de provincie West-Vlaanderen mag de ver-
gadcring voorzitten, doch zonder beslissende stem, tenzij hij' de
provincie als vennoot vertegenwoordigt,

De vertegenwoordigers van de gemeenten zijn houder van een
behoorlijke volmacht verleend door de gemeenteraad.

De algemene vergadering beschikt over de meest uitgebreide
machten voor het beheer en het bestuur van de vereniging, bin"
nen de perken van de wet en van de onderhavige statuten.

Art. 32. De gewone algemene vergadering komt eik jaar en van
rechtswege bijeen de tweede vrijdag van mei, te 10 uur, in de
maatschappelijke zetel of in een ander lokaal, op de yitnodigings-
brieven vermeld.

Buitengewone afgemene vergaderingen worden gehouden, het-
zij op verzoek van het college van commissEirissen, overeen-
kamstig het artikel 30 van onderhavige statuten, hetzij op verzoek
van vennoten die ten minste een vijfde van het maatschnppelijk
fonds vertegenwoordigen, hetzij op verzoek van een vijfde der
vennoten, hetzij bij besiissing van de raad van beheer.

Art. 33. De uitnodigingen voor de algemene vergadering vermel-
den de agenda. Zij worden aan alle vennoten gezonden bij aange-
lekend schrijven, dat ten minste twintig dagen voor de datum
van de vergadering wordt verzonden; in dringende gevallen, wnar-
over de raad van beheer oordeelt, kan deze termijn tot acht dagen
herleid worden.

Indien de agenda voorstellen tot wijziging van de onderhavige
statuten bevat, dient clc gewijzigde tekst eraan toegevoegd.

De uitnodiging dient vergezeld te zijn van alle stukken en docu-
inenten die door de raad van beheer aan de algemene vergade-
ring ter beschikking of ter beraadslaging moeten worden voorgc-
legd, o.m. de winst- en verliesrekening en de balans.

Art. 34. De aigemene ve'rg<adering mag enkel beraadslagen over
de punten die op de agenda staan, behalve in dfingende geval-
ten die door een meerderhekl van 2/3 van de vertegenwoordigde
stemn'en vaslgesteid worden.

Op de agenda moeten alie punten voorkomen die door de raad
van beheer aangeduid worden, evenals ciic weike minstens twaalf
dagen voor de vergadering aan de raad van beheer werden voor-
gelegd door het college van commissarissen, door vennoten die
minstens 1/5 van de aandelen vertegenwoordigen, of door 1/5 van
de vennoten.
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In dit laatste geval moet de aanvullende agenda ten minste acht
dagen voor de vergadering aan de vennoten medegedeeld worden.

Art. 35. De vennoten beschikken over zoveel stemmen als aan-
delen. De vennoten mogen hun stemmen niet verdelen wat ook
het aantal aandelen zij waarvan zij titularis zijn.

Wat ook het aantal vertegenwoordigde bewijzen van aandeel zij,
de gemeenten zullen steeds beschikken over de me&rderheld der
stemmen. Indien nodig zal liet aantal stemmen dat toegewezen is
aan de andere aandeelhouders proportioneet aan hun kapitaals-
onderschrijving verminderd worden.

De vennoten mogen zich laten vertegenwoordigen door een man-
dataris. Elke gevolmachtigde mag slechts twee vennoten verte-
genwoordigen.

AI'È. 36. De gewone algemene vergadering hoort mededeling
van de verslagen van de raad van beheer en van het college van
commissarissen.

Ze beslist over de conclusies van de verslagen, over de balans
en de winst- en verliesrekening, en over het ontwerp voor winst-
verdeling, en geeft ontheffing aan de beheerders en commissaris-
sen.

Art. 37. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van
stemmen, behalve in gevallen bepaald door de w&t of door onder-
havige statuten. Bij staking van sÉemmen is het voorstel verwor-
pen.

Art. 38. In geval van beraadslaging over een voorstel tot wijzi-
ging van de statuten, wordt de wijziging aangenomen bij meer"
derheid van twee d&rden der stemmen, op voorwaarde dat de meer-
derheid der aandelen vertegenwoordigd zij.

Zoniet, is een tweede vergadering nodig die beslist bij meerder-
heid van twee derden, wat ook het aantal van de vertegenwoor-
digde aandelen zij.

De gestemde wijzigigingen aan de statuten worden slechts van
kracht na go&dkeuring bij koninklijk besluit. Zij moeten vooraf
aanvaard geweest zijn door de gemeenteraad van elk der aange-
sloten gemeenten wanneer zij voor de gemeenten bijkomende
verplichtingen of geringere rechten meebrengen.

Art. 39. De verslagen van de beraadslaging van de algemene ver-
gadering moeten binnen de veertien dagen aan alle leden van de
algemene vergadering, alsmede aan de Minister van Binnenlandse
Zaken overgemaakt worden.

TITEL V, ~ Bilan, winsten en winstverdeling

Art, 40. De raad van beheer maakt op 31 december van elk Jaar
de balans en de winst- en verliesrekening op, alsmede een ontwerp
voor verdeling van de eventuele winsten.
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Hij stelt, ten minste zes weken yóÖr de statutaire algemene ver-
gadering, en dit zonder verplnatsing van documenten, alle stuk-
ken vereist voor de controle van alle geschriften ter beschikking
van de commissarissen,

Art. 41. De nettowinst is het verschil tussen, enerzijds, het
totaa-l van alle ontvangsten der vereniging en, anderzijds, het
totaal van alle rerhtsttreekse en onrechtstreekse kosten en lasten,
waartoe de bedrijvigheid van de vereniging aanieidi'ng geeft,

Op de jaarlijkse winst wordt ten minste 5 t.h. voo ra f genomen
voor het vormen van het wettelijk reservefonds tot dit een tiende
van het maatschappelijk kapitaal za! bereikt hebben.

Het saldo wordt als volgt verdeeld :
l. Een dividend van maximum 5 t.h. aan de vennoten uit te

betalen naar rato van hei gestort bedrag op hun maatschappe-
lijke aandelen.

2. De overblijvende winst zal overgedragen worden op een bui-
tengewoon reservefonds.

De aigemene vergadering heeft nochtans het recht, op voorstel
van d& raad van beheer, na de voorafneming voor de wettelijke
reserve, het geheei van de te verdelen winst op het buit.engewoon
reservefonds te storten of geheel of gedeeltelijk op het volgend
dienstjaar te boeken.

Art. 42, Wanneer een dienstjaar met verlies wordt afgesloten
dan wordt in afwijking van het artikel 146-5" van de gecoördineerde
wetten op de handelsvennootschappen dit verlies vereffend door
middel van een afneming op het buitengewoon reservefonds en zo
dit ontoereikend is, op het volgend boekjaar overgebracht.

Wanneer de opgestapelde verliezen door deze overbrenging
samen oplopen tot een bedrag dat gelijk is aan de heift. van het
maatschappelijk kapitaal, moeten de beheerders de vraag nopens
de ontbinding van de vereniging aan de eerstvolgende algemene
vergadering onderwerpen.

TITEL VI. — Verlenging, ontbinding, vereffsning

Art. 43. De verlenging of ontbinding van de vereniging geschiedt
overeenkomstig de beschikkingen van de w&t van l maart 1922.

De vennoten zijn niet individueel gebonden door de beslissing
van verlenging, zij mogen de vereniging verlaten, maar moeten de
raad van beheer hun beslissing mededelen binnen de maand die
volgt op de beslissing van verlenging. In geval van ontbinding
mogen de aangesloten vennoten de onroerende goederen en de
uitrusting, die de vereniging toebehoren, overnemen.

In geval van ontbinding benoemt de algemene vergadering de
vereffenaars en bepaalt hun machten alsmede de' wijze van veref-
f e ni ng.

Het netto-actief wordt verdeeld onder de vennoten naar nato van
hun aandeel.
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TITEL VII. — Benoemingen

Art. 44. In toepassing van artikel 13 van onderhavige statuten,
wordt het aantal beheerders door de vergadering vastgesteld op
negentien, en worden voor de eerste maal tot beheerder aange-
steld :

Houder van aandelen A :

Groep I van de gemeenten :

l. De heer Henry d'Ud&kem d Acoz, burgemeester der gemeente
Proven, er verblijvende.

2. De heer AIidoor De Keyser, burgemeester der gemeente
Zerkegem, er verblijvende.

Groep II van de gemeenten ;

3. De heer Marcel Sercu, burgemeester der gemeente Ardooie, er
verblijvende.

4. De heer Jules VancoiIIie, burgemeester der stad Diksmuide,
er verblijvende.

5. De heer Leon Vanmiddelem, schepen der gemeente Ouden-
burg, er verblijvende.

6. De heer Jozef Van Hee, burgemeester der stad Veurne, er
verblijvende.

Groep III van de gemeenten :

7. De heer Albert Dehem, burgemeester der stad leper, er ver-
blijvende.

8. De heer Paul Isebaert, eerste schepen der stad Menen, er
verblijvende.

9. De h&er Damiaan Robert De Man, eerste schepen der stad
Roeselare, er verblijvende.

10. De heer Gerard Beuselinck, schepen der stad Torhout, er
verblijvende.

Houder van aaandelen B :

l. De heer Piet Monballyu, gedeputeerde, Me i'ke vers (.raat 4, te
Kortrijk.

2. De heer Leopold Gilton, gedeputeerde, Belfaststraat 12, te
Kortrijk,

3. De heer Waker de Sagher, lid van de Provinciale Raad,
L. Deschodtlaan 4, te Poperinge.

4. De heer Gaston Casier, lid van de provinciale raad, Statie-
straat 13, te Komen.

5. De heer Hector Aspestagh, !id van de provinciale Raad,
Kastanj&straaÈ 23, te Roeselare.
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Houder van aandelen C :

l. De heer Rabert Havaux, ingenieur, Rodenbachlaan l. te
Kortrijk.

2, De heer Remi Li&vens, directeur, te Roeselare,
3. De heer J. Van Langenhove, Dr. L. Colensti'aal 7, te Oostende.
4. De heer Eduarci Gruwez, Boterstraat 31, te leper.

Art. 45. Worden voor de eerste maal tot commissaris aange-

steld :

Houder van aandelen A :

Groep I van de gemeenten :
l. De heer Georges Vande Avenne, burgemeester der gemeente

Ooigem, e'r verblijvende.
2. De heer Albert Decoutere, gemeentesecretaris, te Oostkerke

(Diksmuide), verblijvende Diksmuidestraat 12, te Kaaskerke.

Groep II van de gemeenten :

3. De heer Michel Bmynooghe, eerste schepen der ge'meente
Adinkerke, er verblijvende.

4, De heer Omer Simoen, raadslid der gemeente- Eernegem, er
verblijvende.

5, De he&r Camiel Gondeseune, schepen der gemeente Lange-
mark, er verblijvende.

Groep III van de gemeenten :
6. De heer Jozef Dhoore, burgemeester der gemeente Oost-

kamp, er verblijvende'.
7. De heer Georges Verslraete, secretaris der stad Poperinge,

er verblijvende.

Houder van aandelen B ;
l. De heer Roger Goudenhooft, lid van de Provinciale Raad,

Peperstraat 22, te Poperinge.
2. De heer Michie! Lootens, gedeputeerde, Akkerstraat 28, te

Beernem.
3. De heer August Vereecke, lid van de' Provinciaie Raad, Van-

denheuvelstrast 15, te Middelkerke.

Houder van aandelen C :

l. De heer Lucien Van Acker, Pres. F.D. Rooseveltlaan l, te

Gent.
2. De heer Van Haverbeke, Zilverberg, te Rumbeke.

3. De heer Leon De Weerdt, Noorweegse Kaai 5, te Brugge.
4. De heer Germain Tamme, Terhagenstraat l, te Kortrijk.

Waarvan akte, opgemaakt en verleden in tweevoud, te Brugge,
in de raadszaal van het Provinciaa! Hof, Grote Markt, op datum
als ten hoofde.

En na de' gedane voorlezing en goedkeuring hebben de hier-
bovengenoemde comparanten getekend, :
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De gemeente Adinkerke ;
(g.) M. Bruynoooghe.

De gemeente Ardooie :
(gep.) (g.) L. Van Acker, (g.) M. Sercu.

De gemeente Beerst ;
(gep.) (g.) F. Vemeuïen, (g.) IVT. BIanckaert.

De ge'meente Beveren (Roeselare) :
(gep- (g-) A- Lammens, (g.) J. Uvens.

De gemeente Dadizele :
(g.) K, Vandorpe.

De gemeente Dentergem :
(gep.) (g.) M. Marysse, (g-) M. Naes?sens.

De stad Diksmuide :
(gep.) g. R. Rijckewaert, g. J. Vancoil'lie,

De gemeente Eernegem :
(g.) B. Vandervennet.

De gemeente Geluwe :
(g.) L. Cardoen.

De gemeente Gistel :
(g.) A. EecfchouÊ.

De gemeente Ichte'gem :
(g.) A. V&rscheure.

De stad leper :
(geP.) (g.) A. Versailles, (g.) A. Dehem.

De gemeente Kaaskerke :
(gep.) (g.) A. Decoutere, (g.) H, Tilleman.

De gemeente Klerken :
(gep.) (g.) J. Desmyttere, (g.) M. Vandenbussche.

De gemeente Lampernisse :
(gep.) (g.) A. Decoutere, (g.) C. Govaert.

De gemeente Langemark :
(gep.) (g.) V. Peene, (g.) C. Goudeseune.

De gem&ente Ledegem :
(g.) M. Decoene.

De gemeente Leffinge :
(g.) G. Rodts.

De gemeente Lo :
(g.) J. Dewaele.

De stad Menen ;
(gep.) M. Develtere, (g.) P. Isebaert.

De gemeente Middeikerke :
(g,) .G. Van üe Ca5teele.
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De stad Nieuwpoort:

(gep.) (g.) J. Van Cauwebberghe, (g.) F. Gheeraert,

De gemeente Oeseigem :

(gep.ï (g<) A. Claerhout, (g.) O. De Boiserie.

De gemeente Ooigem :

(g®P-) (g.) G. Lerouge, (g,) G. Vanden Avenne.

De gemeente Oostkamp :

(gep.) (g.) A. Van Parijs, (g.) J. Dhoore,

De gemeente Oostkerke (Diksmmde) :
(gep.) (g.) A. Decoutefe, (g.) G. Delputte.

De gemeente Oudenburg :
(gep.) L. Vanmiddelem.

De stad Poperinge ;

(g.) W. de'Sagher.

De gemeente Proven :
(gep.) (g.) W. Devos, (g.) H. d'Udekem d'Acoz.

De stad Roeselare :

(gep.) (g.) G. Despnet, (g.) D. De Man.

De gemeente Sint-Eïoois-WinkeI :

(gep.) (g.) F. De Ryckere, (g.) C. Vandemaele.

De gemeente Sint-Jacobs-Kapelle :

(gep.) (g.) A. Decoutere, (g.) Logghe, O.

De stad Torhout:

(g.) G, Beuselinck,

De stad Veurne :

(gep.) (g.) J. Hindryckx, (g.) J. Van Hee.

De gemeente Westouter :

(g.) E. Hardeman.

De gemeente Zandvoorde (Oostende) :

(gep.) (g.) Y. Vanhooren, (g.) V. Verscheure.

De gemeente Zed&lgem :

(g.) J. Lievens.

De 'gemeente Zerkegem :

(g.) A. De Keyser.

De gemeente Zoutenaaie :

(gep.ï (g.) A. Decoutere, (g.) D. Kinget.

De Provincie West-Vlaanderen :

(g.) P. MonbaUyu.



De samenwerkende maatschappij
« Westvlaamsche Eleclriciteitsmaatschappij » :

(g.) G, Beuselinck.

De naamloze vennootschap
s Maatschappij der Brugsche Zeevaart Inrichtingen » :

(g.) O. Vanneste.

De naamloze vennootschap « Aigle Belgica » :

(g.) L. De Weerdt.

De Westvlaamse Kring der Kamers van Koophandel en Nijver-

heid, samengesteld uit de Handeis- en Nijverheidskamer van
het Arrondissement leper, de Kamer van Handel en Nijverheid
voor het Noorden van West-Vlaanderen, de Kamer van Handel
en Nijverheid van Kortrijk, de Handelskamer van het Arrondis-
sement Oostende, de Handels- en Nijverheidskamer van ftoese-

lare en omliggende, en de Handels- en Nijverheidskainer van

Veurne en omstreken :

(g.) L. De WeerdL

De naamloze vennootschap
« Bank van Roeselare en Westviaanderen » '

(g.) J. Fieuws.

De vereniging zonder winstgevend doel
« Handelskamer Poeperinge » ;

(g.) H. Maes.

De vereniging zonder winstoogmerk
« Sociaal Fonds van de Kredietbank » :

(g.) P. Ryckeboer.

De vereniging zonder winstgevend doel
« Interprofessionele Kamer der Bouwbedrijven

Distrikt Kortrijk » :

(g.) M. Cottenier.

De naamloze vennootschap « Antwerpsche Hypotheekkas » :

(g.) R. Lievens.

De vereniging zonder winstoogmerk
« Wesfcvlaamse Ekonomische Raad » :

(g.) H. Smissaert.

De naamloze vennootschap
« Verenigde Energiebedrijven van het Scheideiand » :

(g.) L. Van Acker.
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De naamloze vennootschap
« Belgische Maatschappij voor Gas-&n EIectriciteitsbedrijf

in West-VI-aanderen » ;

(g.) R. Havaux,

De Belgische Boerenbond :

(g.) Van Haverbeke.

De vereniging zonder winstgevend doel
« Koninklijke Maatschappij Eigenaars- en Landbouwersbond » ;

(g.) A, de Schietere de Lophem.

De naamloze vennootschap «Maatschappij tot Bevordering
van de Economische Bedrijvigheid in West-Vlaanderen » :

(g.) G. Costenoble.

De naamloze vennoots hap de Société Générale de Belgique :

(g.) Michel NoiL

De naamloze vennootschap « Bank van Brussel » ;

(g.) W. Hautekiet.

De naamloze vennootschap « De Kortrijksche Verzekering » :

(g.) O. Plette.

Het Nationaal Christelijk MiddensEandsverbond
Provinciale Afde'ling :

(g.) A. Vandewiele.

Het Provinciaal Christelijk Wekersverbond
van We st-Vla anderen :

(g.) J, van Langenhove.

Het Algemeen Belgisch Vakverbond
Gewestelijke Afdeling Midden- en Zuid-West-Vlaanderen ;

(g.) G. Tommme.

Geboekt Ée Brugge- (B.A. ï), de 4e juni 1964, boek 1200, blad 7,
vak 14. Vijfentwintig bladen twee verzendingen. Ontvangen : kosfce-
loos. De ontvanger a.i., (get.) De Smet.

Neergelegd ter griffie der rechtbank van koophandel te Brugge
de 9e juni 1964.




