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N. 2130.
« Leuvens Universitair Corps, « L. U. C. », te Leuven.

Jan Stasstraat, 2.

SAMENSTELLING NIEUWE BEHEERRAAD.
Volgens artikel 11 van de statuten is de nieuwe beheerraad als 

vü]nt samengesteld :
Studenten beheerders :
Swaelen, E.; Uyttendaele, L; Pollers, G.; Scheepers, A.-M.; 

Rubens, D.; Custers, P.; Blancquaert, M.; De Bruycker, J.; Sae- 
lens, G.

Afgestudeerden-beheerders :
Gullentops, F.; Cardijn, J.; Thuysbaert, P.; Z. E. H. C. Van 

Gestel; Z. E. H. H. Dondeyne; Van Mechelen, F.; Delrue, R. Geens, 
q ; Van Outryve, L.

De afgevaardigde-beheerder,
(Get.) J. Cardijn.

De voorzitter, De sekretaris,
(Get.) F. Gullentops. (Get.) G. Saelens.

(25 1.)

N. 2131.
Cultureel Centrum van Schoten, te Schoten.

STATUTEN.
De ondergetekenden :
1. Wolfs, Antoon, beheerder, burgemeester der gemeente Schoten, 

wonende, Eekhoornlei, 15, te Schoten.
2. Baron van Pottelsberghe de la Potterie, Karei, advocaat, 

schepen, wonende, Victor Frislei, 56, te Schoten.
3. Voet, Victor, hoofdboekhouder, schepen, wonende Kasteel- 

dreef, 7, te Schoten.
4. Hillewaert, Arthur, handelaar, schepen, wonende J. Cogels- 

lei, 32, te Schoten.
5. Hellenbosch, René, gemeentesecretaris, wonende, Kasteel- 

dreef, 5, te Schoten.
6. Vekemans, Albert, bediende, gemeenteraadslid, wonende, 

Kuiperstraat, 56, te Schoten.
7. Dieusaert, echtg. Moens, Maria, zonder beroep, gemeenteraads

lid, wonende, R. W. van Havrelaan, 372, te Schoten.
8. Imler, Marcel, advocaat, gemeenteraadslid, wonende, Kasteel

lef, 1, te Schoten.
9. De Vylder, Paul, accountant, gemeenteraadslid, wonende, 

Kanaallei, 33, te Schoten.
10. Bogaert, Irène, lerares, wonende, Wouwersdreef, 10, te 

Schoten.
11- Cools, Carolus, landmeter, hoofd technische dienst, wonende, 

Lhurchilllaan, 17, te Schoten.
c }2. Cornelis, Jan, beeldhouwer, wonende, Botermelkbaan, 37, te 
Snoten.

13. De Vocht, Maurits, architect, wonende, Maria ten Boslei, 14, 
Ie Schoten.
o JA Goffa, Petrus, schildersbaas, wonende, Lindenlei, 83, te
^'hoten.
o ]5. Mayer, Henri, beheerder, wonende, A. Servaislei, 53, te
Schoten.
Jb. Michiels, Jan-Baptist, scheikundige-bediende, wonende Zilver- 

StlM UI, te Schoten
"Hot ^ynen; Albert, boekhouder, wonende Churchilllaan, 134, te
J8- Van Kogelenberg, Henricus, glazenier, wonende, Rodeborg- 

117, te Schoten!
lei V 7an Parys, Fernand, handelaar in fruit, wonende, Spreeuwen- 

’ 6> te Schoten.
^ |en van Belgische nationaliteit.

^nk^en hierbij een vereniging zonder winstgevend doel, over- 
Vo,kt°vStltg we* van 27 Juni 1921, en stellen de statuten als

Hoofdstuk I. — Naam, duur, zetel, dcfel en vermogen.
i/jkel 1. De vereniging draagt de naam « Cultureel Centrum 
^ Schoten.

,n ^uur is niet beperkt. Haar zetel is gevestigd te Schoten, 
8'nieentehuize.

1 e^°el* ^er verenlglng ls :
h*+et inrichten en beheren van scholen voor kunsten en/of 

arnbachten.
0c. -

2. Het inrichten van tentoonstellingen en manifestaties van cul
turele aard.

3. Het verzamelen van schilderijen, beeldhouwwerk en kunstvoor
werpen voor het Kasteel van Schoten.

4. Met alle ter beschikking staande middelen propaganda te 
voeren voor en werkdadig bij te dragen tot de heropleving en 
de bloei van het kunst- en cultureel leven te schoten en het ver
fraaien van het stadsbeeld.

Art. 2. Het maatschappelijk vermogen wordt gevormd door :
1. De bijdragen der leden en eventuële toelagen van de gemeente 

en andere openbare besturen.
2. Eventuële giften. Eens aanvaard blijven deze eigendom van 

de vereniging tot eventuële ontbinding.
De bijdrage wordt door het lid zelf jaarlijks bepaald met inacht- 

name van een minimum van honderd frank per jaar en een maxi
mum van 100 000 frank.

Hoofdstuk II. — Leden.
Art. 3. Er zijn werkende, steunende en beschermende leden.
Art. 4. Het aantal werkende leden bedraagt ten minste dertien 

en ten hoogste vijf en twintig. De comparanten zijn werkende leden. 
De werkende leden worden door de algemene vergadering aanvaard 
op voorstel van de beheerraad. De leden van college van burge
meester en schepenen en vier andere gemeenteraadsleden zijn voor 
de duur van hun mandaat van rechtswege werkende leden.

De gemeenteraadsleden worden aangesteld bij beslissing van de 
gemeenteraad.

Art. 5. Het aantal steunende en beschermende leden is niet 
beperkt. De steunende leden worden door de beheerraad aanvaard. 
De beheerraad beslist welke steunende leden kunnen bevorderd 
worden tot beschermende leden, wegens de mildheid van hun 
bijdragen of de diensten die zij aan de vereniging bewezen hebben.

Art. 6. Het lidmaatschap is van onbeperkte duur, onder voor
behoud van toepassing van artikel 4, alinéa’s 2 en 3. Het eindigt 
door overlijden, ontslag of uitsluiting. Ontslag kan te allen tijde 
bij de beheerraad ingediend worden.

Worden als ontslagnemend aangezien zij die hun bijdrage niet 
betalen. De algemene vergadering kan, op voorstel van de beheer
raad, leden uitsluiten, na advies van de gemeenteraad wat betreft 
de leden onder artikel 4, alinéa’s 2 en 3 vermeld, na hun de 
gelegenheid gegeven te hebben hun middelen van verweer te 
doen kennen.

Art. 7. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen legt de beheer
raad, binnen de maand der afkondiging dezer statuten, ter griffie 
van de burgerlijke rechtbank van Antwerpen, een lijst neer, ver
meldende, in alphabetische orde, naam, voornamen, woonplaats en 
nationaliteit der werkende leden.

De lijst wordt ieder jaar bij gewerkt door aanduiding, eveneens 
in alphabetische orde, van de ingetreden wijzigingen. De beheer
raad legt eveneens lijsten van de steunende en beschermende leden 
aan en houdt ze bestendig bij.

Art. 8. De vereniging wordt beheerd door een raad van zeven 
beheerders. Het ambt van beheerder is onbezoldigd.

Art. 9. Om beheerder te kunnen worden moet men werkend lid 
zijn van de vereniging. Twee beheerders moeten behoren tot het 
college van burgemeester en schepenen, twee andere tot de leden 
van de gemeenteraad, niet behorende tot het college.

Art. 10. De beheerders worden aangesteld door de algemene 
vergadering.

Art. 11. De beheerders treden in functie bij het einde der algemene 
vergadering waarin zij benoemd worden. Hun mandaat eindigt :

a) Van rechtswege na zes jaar, met de algemene vergadering 
tijdens dewelke zij vervangen werden.

b) Vervroegd, door overlijden, ontslag of afstelling.
c) Bij het einde van hun gemeentelijk mandaat voor de leden 

van het college van burgemeester en schepenen en van de gemeente
raad.

Het ontslag kan door de beheerder ingediend worden in zitting 
van de algemene vergadering.

Worden als ontslagnemende beheerders aangezien, de beheerders 
die geen werkende leden meer zijn. Het vervangend lid, op dezelfde 
wijze door de algemeene vergadering benoemd, zet het mandaat 
van zijn voorganger voort.

Om de drie jaar wordt de helft van de beheerraad vernieuwd. 
Voor de eerste maal zal een loting de drie beheerders aanduiden 
die van de eerste uittredende reeks zullen deel uitmaken en wier 
mandaat op de derde Maandag van de maand Februari negentien
honderd twee en zestig zal eindigen.

De algemene vergadering kan te allen tijde tqt' afstelling van 
de beheerders overgaan, onder voorbehoud vaiy naleving van 
artikel 9. f ?

Uittredende beheerders kunnen herkozen worden.
Uittredende, ontslagnemende en afgestelde beheerders kunnen 

werkende leden blijven.
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Art. 12. De beheerraad kiest in eigen midden één voorzitter, 
één ondervoorzitter, één secretaris en één penningmeester. In geval 
van afwezigheid, belet of ontslag van de voorzitter en de onder
voorzitter, neèmt het oudst in jaren aanwezig lid tijdelijk het ambt 
van voorzitter waar.

Art. 13. De beheerraad wordt in gewone vergadering bijeenge
roepen, minstens viermaal per jaar, en in buitengewone vergadering 
op bijeenroeping van de voorzitter of, bij ontstentenis van .de 
voorzitter of indien hij weigert bijeen te roepen, op bijeenroeping 
van twee beheerders. Buiten de gevallen van hoogdringendheid zal 
de bijeenroeping minstens drie dagen op voorhand geschieden.

Art. 14. De beheerraad beraadslaagt slechts over de punten die 
aan de dagorde vermeld zijn. Om op geldige wijze te beslissen 
moet de meerderheid der beheerders aanwezig zijn.

De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen 
der aanwezige beheerders. Iedere beheerder beschikt over één stem. 
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van 
de voorzittende beheerder doorslaand.

Indien de beheerraad tweemaal, na de regelmatige bijeenroeping 
niet in getal is, beraadslaagt hij geldig tijdens de zitting volge-nde 
op de derde regelmatige bijeenroeping over de punten die drie 
achtereenvolgende malen aan de dagorde werden gebracht, wat ook 
het getal der aanwezige beheerders zij.

De beraadslagingen van de beheerraad worden vastgelegd in 
processen-verbaal en tijdens de volgende zitting ondertekend door 
de beheerders die aan de beraadslaging hebben deelgenomen of 
door de beheerders die de zitting bijwonen waarin het proces
verbaal wordt aangenomen. De processen-verbaal worden het een 
na het ander in een bijzonder register ingeschreven. Uittreksels, 
expedities en afschriften worden ondertekend door de voorzitter 
of zijn plaatsvervanger.

Art. 15. De beheerraad heeft de meest uitgebreide macht. Al 
wat niet uitdrukkelijk door de wet of door deze statuten aan de 
algemene vergadering wordt voorbehouden valt in zijn bevoegdheid.

De beheerraad stelt de rekening over het verlopen jaar en de 
begroting over het komend jaar op en onderwerpt ze aan de 
goedkeuring der algemene vergadering.

De beheerraad aanvaardt giften en legaten en verwerft er de 
vereiste toelating van de Koning voor.

Hij stelt zijn eigen reglement van inwendige orde op.
Art. 16. De beheerraad mag voor een bepaald onderwerp al of 

een gedeelte van zijn machten afvaardigen aan één of meerdere 
zijner leden of aan derden. Indien een derde aangesteld wordt kan 
zijn functie bezoldigd worden. De beheerraad zal dan de bezoldiging 
vaststellen. De akten betreffende ontvangst en uitgave van gelden 
worden geldig ondertekend door de penningmeester; die van 
dagelijks beheer door de secretaris, de andere door de voorzitter 
of zijn plaatsvervanger en één beheerder.

Hoofdstuk IV. — Algemene vergadering.
Art. 17. De algemene vergadering is samengesteld uit wérkende 

leden.
De regelmatig bijeengeroepen algemene vergadering vertegen

woordigt de algemeenheid der leden en haar beslissingen zijn 
bindend voor allen.

Art. 18. De werkende leden vergaderen op bijeenroeping van 
de beheerraad.

De beheerraad roept bijeen :
1. Verplichtend :
a) In gewone algemene vergadering, ieder jaar, tegen de derde 

Maandag van Februari; voor de eerste maal nochtans in het jaar 
negentienhonderd negen en vijftig, de achttiende Mei.

b) In buitengewone algemene vergadering, op schriftelijk verzoek 
van minstens één vijfde van de werkende leden, tegen een datum 
binnen de veertien dagen van het verzoek.

2. Op eigen initiatief :
In buitengewone algemene vergadering telkens hij het nodig 

oordeelt in het belang der vereniging.
Art. 19. De bijeenroeping geschiedt ten minste acht dagen op 

voorhand door middel van aangetekende brieven. De beheerraad 
is gehouden, buiten de punten die hijzelf aan de dagorde plaatst, 
de punten op te nemen voorgesteld door één of meer werkende 
leden. Deze punten moeten veertien dagen vóór de datum der 
algemene vergadering aan de beheerraad medegedeeld worden.

Art. 20. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de 
voorzitter van de beheerraad of, bij ontstentenis, door de onder
voorzitter, de oudste beheerder of het oudst aanwezig lid.

Art. 21. De algemene vergadering beslist :
a) Over de wijziging der statuten en over de liquidatie der 

vereniging : in aanwezigheid van twee derden der leden, nadat 
de wijziging of de liquidatie in de bijeenroepingsbrief uitdrukkelijk 
vermeld werd, en met de meerderheid van twee derden der stemmen 
van de aanwezige leden. Wanneer nochtans de wijziging slaat op 
het doel der vereniging is de eenparigheid van stemmen der aan
wezige leden vereist.

Indien de vereiste twee derden der leden niet bereikt * 
eerste bijeenroeping, wordt een tweede vergadering bijeen/ 0p 
die geldig zal beraadslagen wat ook het aanta! der aa°epew 
leden zij. Maar de genomen beslissing zal dan moeten onde Wez,*8 
worden aan de homologatie der burgerlijke rechtbank. rw°rne^ 

b) Over de uitsluiting van leden : wat ook het aantal H 
| wezige leden zij en met de meerderheid van twee der/1* aai 
! stemmen dier aanwezigen. Qen di
I c) Over andere punten : wat ook het aantal der aanwezio- 

zijn en met de meerderheid van de helft der stemmen van lec*ei 
, zigen.
| Elk lid heeft recht op één stem. De leden mogen zich sch 'ff 
| door andere werkende leden laten vertegenwoordigen, mari^ 

door derden of steunende en beschermende leden. ’ ar n*et 
Bij toepassing van dit artikel, wordt de twee derden der i 

berekend op het aantal leden blijkend uit de laatste opgav*' 
ingevolge artikel 7 gedaan werd. ^ e $61

De beraadslagingen worden vastgesteld in processen-verh 
ondertekend door de voorzitter van de beheerraad of zijn nj a?ï 

' vervanger en door de secretaris, het een na het ander opcreno« 
in een bijzonder register. Uittreksels, expedities en afschrift6*1 

j worden insgelijks door de voorzitter van .de beheerraad of 
[ plaatsvervanger ondertekend. Z1^n
i Op eenvoudig verzoek van één lid is de beheerraad gehoude 

in uittreksel, mededeling te geven van de beraadslagingen* n* 
Art. 22. De algemene vergadering beslist slechts over de punt? 

die aan de dagorde staan vermeld. 11
Zijn aan de gewone of buitengewone algemene vergaderingen 

voorbehouden de beslissingen betreffende de wijziging der statuten 
benoeming en vervanging van beheerders, aanvaarding en uitsluiting 
van leden en ontbinding der vereniging. **

De algemene vergadering beslist ook over de rekeningen en de 
begrotingen. Ze geeft ontlasting aan de beheerders.

Hoofdstuk V. — Ontbinding en vereffening.
Art. 23. Bij ontbinding der vereniging benoemt de algemene 

vergadering twee vereffenaars. Een dezer vereffenaars zal gekozen 
worden onder de leden vermeld onder artikel 4, alinéa’s 2 en 3. 
Ze zullen samen, met het oog op de vervulling van hun mandaat, 
over de meest uitgebreide macht beschikken.

Art. 24. Na aanzuivering van alle schulden en lasten, wordt het 
maatschappelijk bezit toegewezen aan de gemeente Schoten, met 
een bestemming die met het doel van de vereniging overeenstemt.

(Volgen de handtekens.) 
Schoten, de 18 April 1959.

(280 1.)

N. 2132.
Association des Artistes professionnels de Belg'ique, 

a Braxelles 5.
Rite Paul Lauters, 1.

DEMISSION.
Démission de M. Max Lachapelle, administrateur, 43, rite des 

Pitteurs, a Liège, en date du 17 avril 1959.
(20 1.)

N. 2133.
« Amicale des Infirmïères de FEcole provinciale de Mons »*

a Mons.

CONSTÏTUTION.
L’an mil neuf cent cinquante-neuf, le vendredi vingt-quatre av * 
Devant nous, Me Louis Bertaux, docteur en droit, notaire re 

dant a Mons (Hainaut). 0{1£
Out comparu les personnes désignées ci-après, qui nous 

requis de dresser, par les présentes, les statuts d’une assocta ^ 
sans but lucratif qu’elles déclarent constituer entre elles, conto 
ment a la loi du vingt-sept juin mil neuf cent vingt et un.

Titre I. — Dénomination, siège, objet, durèc.
Article ler. La dénomination de 1’association sans but Ju^a ^ 

est : « Amicale des Infirmières de 1’Ecole provinciale de M° 'eS 
Tous les actes, factures, annonces, publications et autres P

émanées de 1’association doivent mentionner la dénomination sü ef 
___^ __u^hlprnen1immédiatement précédée ou suivie des mots, écrits Iisiblen1' 

en toutes lettres : « Association sans but lucratif. »
Art. 2. Le siège de Tassociation est fixé a Mons. ^ {. tU
Art. 3. La société a pour objet le maintien et le relèveme 

niveau intellectuel des diplomés de 1’Ecole provinciale de 
1’établissement et le développement de contacts amicau* cIi* 
collèggues, la sauvegarde des droits acquis, et la recherche, *a 
dication et la défense des intéréts professionnels.


