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EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP.

Vrijwillig ontslag

i
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r
tekende

Heden (datum)
het lid op het stamboek voor uittreding.
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De Directeur,

b) Ontslag van rechtswege

+
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(

"rl'Ï1,1

Namens de MaatschaPPij

I

I

:

De Directeur,

l

I

c) Uitsluiting

:

werd

Heden (datum)
het lid uitgesloten bij beslissing van de bestuurraad de
Namens de MaatschaPPij
De Directeur,

:

v.
werd
Heden (datum)
Fr.
aan hetg€wezen lid of dezes erfgenamen of rechthebbenden
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Samenwerkende YennootschaP te

scl-iËPDAAI-LIar-r.lelsregister Brussei nt: 7o.621

in de bijlage tot l'ret Beieisch
de 20 februari 1916,
hersticht
41+72;
n''
Staatsbiaci van 3 octcÀcr 1900, akte
en Verordenings\l'lctaan
het
Bijblacl
:
Staatsblecl
het
Rel.,1isch
iir
r,erschenen
1+46;
bla,l toor cle Bezette Stieken van ilelqir, c1e 12 iliiari 1916, akte n'
G:sticht de B sep-tember 1900, r,erschenen

verlengcl en nieuq,e stetutcn aanïaar,-l cic a augustus

2l

I9i0,

r'erschelen

in

de

auqustu: 1930, akte-n. 13 1ó0:
1947, r.erschenerr in de bijlage tot het Belítiscir

BijlagË tot het Bclgisch Staatsblad van
stat.rien gev.,ijzigd c|e 2) jrni
Staatsblaà var.:. 2i-22-2) iili i9/:t, ai<te

n''

Verlenging van de duurtiid.
De

11+

684.

Wijziging van de Statuten

bi,ritengen'one algemene vergaderir-rt1 r','ordt geopenci

.tc

L7. ul1r,

1lr

hàt Gildenhr-ris te Scl-repdaa-l op vriidaq, 15 juli i9ó0, onder
"an
voorzitterschap van de heer Verher'den Jozef.

àe

zaal

Zijn

aarmezrg

van de beheerra-ac,l : cle heren verheyden iozei, van
ïíalckiers Alfons, a Jozef, Vereeribrutlghen Faul.
Van de toezichtsraad : de 1'reer Schor-rkers Jan

Schepclaal Theofiel,

l)e voorzitter ste lt vast c1a-t van de 111 6 ventloteo triet 1 147 :randelen
er 120 aanweziq of \,ertegcnr,'ocrrliErl zijn n.ret 182 aandeier.r er-r clat zij de
aanv,,ezi.gheidsliist op regel'natige u'iize hebben ondertekencl'
Er- u,orclt tot de samelstelling van het burecl van de lerqac{eriuq ovefdelaanwezige beheerclers en toezieners, alsmede
éiegaan. Àttaken er deel van uit :
ríaafvoof
zijn
aan.rreu,ezen de heren Raspoet Frans e:'r Dewit
ii.1t.rrr"1-,,r."rr-rfrs,
Jozef en- als sekretaris cle heer Verireyden

Jan.

Allen vcrklarel hun irltbt alrn tc ueilen, u,artrmetlc de algeilrcnc

h:

vcr-

ee

gadering instent.

De |oorzitter stelt \,ast dat clc ver-grrclering fcselmxtiq is bijeengcroepetr
en clus gelclig kan beslissen.

De clagorcle omvat

H

:

1. Verienging lau dc duurtiid van de

2. Aanvaarding velt volleclig niellwe
3. Gocdkeuring valt dc nieltrv,:

1ch

venootschilP.

bt

statuten.

l'ririsl-roucleliike Veioicleninq.

Beraadslaging
De buiter-rgewone algenene I'elgaderiirs beslist lt-ret 120 stelxlllcll op 120
stemmen, or.ereenkomstig art. 21 r,an de stirtr-rten, cle dr-rr-rrtijcl van de lennoolschap Yanaf heclen te r'èrlcr-x:en \.oof een nieilwe termijn r'.rn -JU jr.rr en clc
bestáande statuten te vervanqen door dc hierrravolgerrde
:

()'

z(
\il
ll(

STATUTEN
Hoofdstuk l.

-

Benaming, aard, maatschappeliike zetel, doel en
duur van de vennootschaP

Een sanenwerkende vennootscl.rap n'erd opgericht. Here beArt. 1.
Zuivelfabriek St. Rumoldus >.
thans
luidt
naming
<<

Ii,

Haar r.naatschrppelijhc zetel is eevestigd te Schepclaal Dczc

Art. 2.

- te al1en tiicle. door een beslissir-r11 r'an de beheerraacl r:11 rllits
zetel kar1 ecl'rter
bekendmakins

in het Beigisch

Strretsllad,

op

ee1l rnclere plaets gevestitcl

worden.

d

Art. j.

Zij hecft voor doel alle hrrndels- en nijverheidsvcrrichtin-qer-r
Dit doel wofdt in tle ruimste zin opgevat :_ :rllcs v.,'at
van zr,rilelproducten.

rechtstreeki olt clnrechtstreeks het hicr r-ritgecirr-tlite bevorcleren k,rn of c-lrert'tlede
in verberrd staat, I'orclt mecle in het cloel begrepen. Dc rennootschap mag
alle geld-, hanclcls- en r-rij r crhciclsi e rrichtingen. alsn-recle :rlle roe rencle e n
orrroei.rlde r.crhanclclirrgen doen, I'elke rechtstreeks of onrechtstreel<5 r'crbencl
honden met haar doel. Zi1 mag zich interesseren in alle onclcrnemitlqen welkc
kunnen bijdragen tot hmr ontri'ikkelinc of cleze kunnen bevortleren.

Art. 4.

tus

-- De

vennootscl'rap

duurt clertig jaar en einclii3t cle 3

1990.

Zij k.tn in

l-raar voor,.leel bcCin,,linqeit

tr

rl

sl

auqr'rs-

en r.crbintenissen alngàan

d
à

clie

9haar h'-ii,.ligr: bestaanscluur oyertrcifci-r. Deze .lunr kat-r lr:rleirg.i *-cLdcn t'l;l;r
ecn nieuwe temijn van dertis jaar.
i

I
I

I

Hoofdstuk ll.

-

Maatschappelilk kapitaal, aandelen, lidmaatschap.

Art. >. - Het n-rartscirappeiijk kapitaal is onbcpcrkt. Zijir lnir.ti,lum is
op tier duizeLrd fnnk. ]{et is srrtnenqesield i-iit arncleleu, elk i:rn
cluizencl frrrnk, onclerschrcven cloor dre leclen, bij hun eatt-'aiirilitu cf nriiic;'t.
bclrarrid

I

i'
i

Dc beheerriurd mag het bcdiag der aancielen, g.:hcel o1' ucdeeltciijk .loen
storten cn cle telrigbctaiing liin op aanc'lelen gesioitc gelcleir toclaicn.

De letlen zijn enkel iocir liet bedrag v:rn hun on,;lerschreven irilnc{eleïl
aanspnkclijk zonclcr hooldelijkheicl.
Art.

6.

De n;ratschappclijke aandelen kunner.i enliel :ilLn lccler

v",orrlett

door dc beheernacl. Dc bchecrlald br:slist,
zonder zijn be:iluit met rcderctt tc moeten on-rkleclen, ovct' alles s'at aettr.aardir-rg. ontslnglncrling cn uitsluitii-rg iiln le.leir en or,erdracht r-tn aluclelct't

ovcrgedra,,lcn mits goccll;eulinq

betreft.

Alt. 7.

1)

---- On-r als veunoot

oi lid te r',t;t'tlctr iulnvltliLcl. ul{)ct

Aarrtenomen \\'orLicn cloitt

i.tlu11

clr.: behecrr-aad.

Dcze r-n:rg, in bcginsel. slecl-rts rl-s Iicl r.:urlcur:n .le llnclbolr*,,:ts,

vln

:

e

i-1r,t t.lrs

één

of

In

r-ritzonclerlijke omstandigheden, mogcn Pcrsoncn, r'u'ier lncdcll'erking

meer koeier-r.

voor clc vennootschap nuttiq kan zijn,

etei-reer-rs

vorden

2) Tcn ninste zoveel aandelen ondetschreven

aaul'aiu:d.

l-rcbbcn als t-uen gcwoonlijk

koeien heeft.

Dc onderschrijving van een n'rlltschaplrclijk aan.leel otrsluit
virrrr.lirg van cle statriten en van de httishor-rcleiijke verordeninq.
De huishouclelijke i'elolclening meg uitzonder:ingen lotrtzieu

cle

en

rlc betaling van een ir.rkongclcl I'oorschrijr,er-r.

Art. .9.
Nien-rand is lid, c'le opricir'ters r-ritlgczonclertl, tenzii hil z"iirt
hancltekcning- op het stambork gezct heeft. Deze formaliteit i';.an geschieden
cloor bemiddeling lan een gemechtiudc.
Nier-irencl

u'ordt als ontslagnetler

beschouwcl,

op het strmbock

i"rittrecling ondertekend heeft.
16{61 iid is er toe gehouclen rri de n.relk \ian zijn l<oeien i-ritaan -de vcnnootschap te leveren, behouder-rs gcbeurlijke i-ritzonderins
door de huishoudelijke vcrorclenirrg \.ootzien. Hct lid clat hieraan tekort komt,
aan cle vennootschap enig r-r,lclcei berokkent, cle statuten o1t de huishor-rcleliji<c

Art. 9.

sh-riter.rd

-10de
verordening oyeÍtreedt, oneeriiike daden pleegt of heeft gepleegd, zich aan
tc
weigert
vergadering
,rlgcrner.re
ile
ïan
of
beslissingeii Yan de beheeiraad
kr'r.ncn
r-ritgesloten
r,a.
cle
behecriaad
door
zll
ond.r-"'rp"n,
^mbtsv,tete
vn,orclerr, àngeacht clc toepassing lan artikclen 32 en 33'

De leder] mogen slechts r-rittreden in cle eerste naand t'atl

Art. 10.

jaar, nTits schriftelijk
het maatschappelijk
Art.

11.

-- Het

Yoorbericht Yan

ïiet

tleanden.

b

of uitgesloten lid kan .le vereilcrrinS
Bij ophouding van het lidn-raatschap. en

Yair aan<lelen, v,orc.lt met- cle rechti.rebbei.rclen aígereke[rd in
volgend boekjaar, op cle voet -,,an cle balansrekening, zonder
evens'e] enig deel in de resen'e te geven.
In geeí ge'al, kan -.., *or[.n uitgekeerd clan het gestorte bedrag
van het iu".l.èi, r,erhoog<l mct het bedrag r,an het inkomgeid, zo cie behecr"
raad, krachtens de huishoudelijke verordening, clit laatste irag toestaan.

bij terugnen-ring
à/ lnup",ru,-, hei

reclenen mogcn .le betrokken Personen hct leggcn vatl cle
om generlei
"het
opmake n ta,r i-rve,ttaris vorde ren, noch anclere iraatregelen
zegels of
tr.Jff.,, tot r,riju,aring r.an hun rcchten tegenolcr cle rennootschaP.

of

or-rtzetting

In geval r.an oi'e rli.jde n, f aillisscn-re nt, crlicncl onvcf llloge n
- een Iid, zulien zijn erfqenamen, schulclcisers oi rvettelijke
l,àn

vertegenlooldigers cle l,aarde virn zijn maatschappeliik aanclccl l<utltrcn ontn,l,r-rgJr',, op de u'ijze loorzien cloor voorgaarrtle scl-rikking

geen geval r..an deze gelegen!]eicl n-roge|r sebrliik meken
om ,le iikwidatie lan de maatschappij te veru'ekken'

zij

zrilIen

in

onverdeeicle eigendom van één aandeel heeft de vefrnootschap .het
recht cle uitoefening .,"i .1. rechten van de erfqenamen of onverdeelde eige-

Bij

naars

te

schorse

1T

ontslagr-remend

van de vennootschap niet uitlokken.

Art. 1 2.

st
ht

n, iotdat één enkel

Pe

f

soon irls titulirris alngeweze

n

werd'

De vragen tot ontsiagr"reming of terugnening van aandelen
Art. 13.
- aanmefk;q genoneN wor.leÍr, indien zij voor gevolg zouden
kunnen nict in
hebben het maatschappelij[ Èapitaal olcler het voorziene tninitnum te brengen
of de financieie gezàÀdheid vin de venr]ootsci-rap ilr gevaar te brengen.

Hoofdstuk lll -

Beheer en Toezicht'

Aft'14.-Naastdealgemeneverqaderingisereenbeheerraaclr'ltl

ten minste drie leden en een toezichtsraid vau ten minste twee ioezieners'
Alies wat de beheerraad, de toezichtsraad of cle algemene Yer.gadering, als-

Yerorder]ing
mede h-on werkzaamheclen betreft, mag cloor eer-r hr-rishou.lelijke
lan
bepalingen
gebiedende
worclen geregeld. Deze r.iras afwijken i'an .le niet

tle wet en van de statuten.

z)

k

h

tt

ir

!
(

z

aan beraadslaginllen oi
Hct is cle beheerclers verborlen clecl te nenlen
nersoonliik rechtstreeks belar-rg
zi1
stelnmlngcn ot.t t'oo'.'iiiien, waarbij ,een
\'trr (lc \rtrnootsch'rl\'
lrcbbcrr. d,rt krrr -t ,,1'j';''iirt "*t '1" btl't"seJ

Art. li.

!ck"2s11 d"or, 'lc al!eDe bchecr'lcr: cn toczictturs rordert -jrrerr
is de helft van
Alle drie
zes

r.nene vergad"ring

.'on''it"Ot*:J

ia'ar'

bei.le raclen aan herkiezing onclern'orpen

zij

herkozen of vervansen' blijVen
Inge','al evenu'cl zij t'tiet ti;dig worclcn
of 1'rerkozen ziin' Te allen tijc'ie
hun ambt rvlarne']'ttí-t' tot zij t:e'"u'-tgttt

L,in .1.

algetnet.re lergaclering

hcn uit hun ambt ontzetten'
l.rebben

de olerbliivende

be-

beheerdcr -openkomt'
-r,rÁ.n
een plaats van
.,ergadei.l, hct recht Yoorlopig in dc vervaugrng
toezieners,
en
heerders
clezc irangestelcle
De eerstkornencle algeme'e 'ergeder:i'g be"eitigt
tc

Zo

ziin ambt of
in 'oorzien.

ontzet hetl'

Var-ri]rtrecht'onl.oorlopigeplaatsve-rr.lngc-ts.1illl-iestelleLr.,liangeet-t
recclijlerhci'l dc lrcitt trtttle 1'11115s1t ttt
qcbrtrili lcm.t.tkl t'''lt"';nttit"
uoet cle algen'rene I'ergadering
t1e beheerr;rad onb.r"i"ir ; in ,.rtL ger,al
rlorclen'
zon.ler uitstel b:ijcenéleroePen
macht beklced lool
Art. 16. - De behceriairci is tlct de uitgcbreitlste
rnatrtschappcliikc
elle
in
van beschi[king,
rLlle hlncielir.rigen, zo ,;;'b;h;;, als
bepaiirr;' allc
dezc
kra'llrlcrrs
lrrj'
k'rrr
.t.rn;elrgcnhc,lcrr. r ' ittt Àii'' "t'rt r"
cn,'rlrocrcnJe,q"e'lcrt't
harr.r.rsz,rricn.n,,,,,t",lnï,ni;i.,; J;.,,:.rllc- ro.r.rrJq of gedingen daaro'er
verhuren
of
ht"t'r
;*r..,t'tJt'-',
;il;li;;,"'Ïl"",
bij wiize ran lerrinq,trf andci-s I
irrsnrnrrcu; \oorschotten toest.rirn.ol opnernerr
jï,iàpf rr,rr,"lf ,,,;. ,.n,,ra'..rnier.* in;. hypotheek e' allc zakclijl<c
:i'JÏ,:,:;',;".
of toestaiur; alle hoegc-

aanva"id.t-t
en anclere waarborsen en alle'ïoorrechten
beroep of -scheidsgerecht'
zelfs
;À^;;,
or,ereenkomst;
rra.rncle
.daclinqen,
gelden of waarden ontbetaliÀgerr'
?"'''
scheiclsrechterlijke betlingen
.alle
met of zonder betaiing
vansen: in alLc hoegenaimtle gevallen afstancl-doen sr'trborg''' hvpothcke.
crt
),i ÏJJ*;..ii"t :.,,, ;lï ;k;liilie"i 'rrt'lcre ,rcchtcn
inbesla._Qneming of verzet ;
oi de voorreng .r..,*,-ïoulr..rr,.", |.rel.1inqen,
regele'r
.lle ,-bt'h"ltt te ne'en i'"''sthrilt'it-tgett' het gebruik

'ri.jstellcn 'an

r,llnhetresef\le-"n1-,o..i,i.fnnc]s.c.levoorv,aardenr,.aststellenr.zrrrtoekentling
alle beslissinge' r'at-r de
op
.',,,t

en

""i'ïlitËp;iit
'itbetali'rg
\ erqJ(le rin! uitr oeren'

'relkgeld;

.rlrentcltc

ijze
n'rdt niet bcperkc,n'lcrt ijzt' lll'l-lr \rrh'rlcrt'lcru
de
r'Ln
uet
t1e st'ttttten ol door de
becle
in
iigt
"lti"'lttii';r'-Jït"t
Ë:rlï;ï,,;*"ï:;'; ;Ë;;',. ".rg"á.ring vrorclr k.n
'oorbel.ror-rden
zijn ambt geheel of ten
ï;.;ilil '"" a. n?n""t'*a ï)e behe"rtaa'l
anclere persor-ren Hr;
aan
of
leden
zijn
rlele op<1rage,. .u,-t tàn'oïïtt'-ttn
cie
aanstellen en ze een bezoldiging
mag ook ..,.t

Dczc ('Psur)llltrrtg
uc,lr.trr; lllcs t.rr "ià

toekennen.

"tg"t'':'^tà'gdt-btl-ttttaer

*

tz -

In alle hancielingen en betlekkingen vao de maatschappii,
Art. 17.
of -rlet anderen, in of briiten rechten, is de maatschappij geictig

met leden

\.ertegenwoordigd door de afgevaardigcle-beheerder of door twee beheerders,
die zonder van een beslissing of voln-racht van cle beheerraad te moeten doen
blijken, alle akten of overeenkomsten mogen ondertekenen, vóór alle rechtbanken of scheidsrechters verschijnen en uittreksels uit alle maatschappelijke
verslagen echt verklaren ; dit alles, onverminderd cle machten, die volgens de
eindbepalingen i'an artikel 16, aan één enkel of tneer bestuursleclen of derden

4J

opgedragen worden.

\o(
\ras

Art. 18. *- Voor de ganse

wi.

zaall'oeriug kan een directeur aangesteld

vel

worden.

Deze

i:'

is o.rn. beloegd, namens de maatschappij

:

he

I

1)
te

Gelden eu u'aat.len te ontvangen eu ontvangstbewrizen

be.

of kwijting

de

geven.

nit

2) De ge\vone
beheer

te

.le

bliel'rvisseling te or.rdcrtekenelr en zaken I'an dagelijks

doen.

3) Te

onclertelienen op het stan-rboek en elders, \'oor alles wat lic-L"naat-

schap (toetreding, uitsluiting, enz.) en aandelen betreft.

Árt. 19.
De directeur wordt aangestelcl door cle beheerraad en
- ambt worden ontzet.
door deze uit zijn
Niemarrd nag directeur en tegelijk bcheerder
teur mag geen aar-rdeell-rouder zijn.

of

FI

kan

ka
nir
ve

toezieuer zijn. De direc-

Art. 20. * Het toezicht over cle rverkzaatll'reden valt cle veunootschaP
wordt toevertrouwd aan de toezieners.

cle

Zij hebben de meest uitgebreide macht van controle en toezicht, o tn.
het nazicht van de boekhouding en van de documenten, die de financiële
en bestuurlijke toestand, alsriede de algemene bedri.lfsuitbating van de onderneming aanbelangen, echter zonder deze boekhouding en deze documenten
te verplaatsen. Indien het getal van de toezieners m€t meer dan de helft
vermir-rderd is, moet de algetnene vergadering samengeroel)en worden otn de
ontbrekende toezieners te vervarigen.

tot

-l
Hoofdstuk lV.
Art. 21.

-

en

Algemene vergadering

De alsemene vergadering bestaat uit al de leden. Zii

{

bo

zal

jaarlijks plaats- hebben, gedurende de eerste zes maanden volger-rd op ieder
boekjaar, ter plaatse, op clatum en uuÍ bepaalcl door de beheerraad.

Í

ka.

to(
he

1D

De beheer- of toezichtsraad kafr eveneens de algerllene Yergadering bijeenroepen, telker-rs hij het nuttig oordeelt.

i&
.#

De beheerraad is verplicht cle algerleue vergadering bijeen te roepen
op schriftelijke aanvraag met aanduidl"Íl l1-" de dagorde, van é.én derde
r,à,r .le leclen, toegekonrin ten maatschappelijhe zetel ten tr-rinste één mirarnd
vooraf.

De u'ijze van oproeping tot de algernene lergaclering,

Aft. 22.

de

- cle dagorde , cle ieidiÀg Yan de algetnene ve-rgadering, de
r.aststelling van
.
wijze i,an'beraadslaginf en stenming wórden bepaald door de huishoudelijkc
Yerordening.

Art. 23. De algetTrene vergaclering bera;rdslaagt or,er alle maatschaPpelijke aangelegenhedeÀ, r,"urovei haar r.erslag w_ordt uitgebracht cioor de
t.háet- of ioezichtsraad. alsook over al de voorstellen welke voorkot.nen op
<le dagorcle ; zij kei-rrt de balans en de verlies- en r,instrekening goed ot
niet, à beslist over de aanu'ending van cle winsten. Zij benoen'rt en ontzet
de leden lurn cle beheer- cr-r toezichtsraad.

Art. 24.

-

Hoofdstuk V.

Elh lid heeft recht op één

stern.

Inventaris, balans, winstverdeling en reserves'

Het maatschappelijk jaar kor.r-rt Overeen n-ret het gewooll
Art. 2i.
- het einde van ieder r.naatschappelijk jaar worden c1e rekekalenderjaar. Op
ningen ífgeslotètr en zal overgegaan s,'orden tot het opmaken van een inventaris en de balans, overeenkomsti5; cle wet.
De zuivere winst van het boekjaar d.i' nl de boeking vatr
Art. 26.
- en de noodzakelijke afschrijvingen, wordt besteed als voigt
de exploitatielasten
:

1) Ten minste 10 íá aan de wettelijke reseÍ\'e
gestort kapitaal laarlijks te bepalen.
2) Een cliviclend op
l) Het overschot aan de vri je reserve of aan bijzondere fondser-r.

1
d

dat cle ganse winst
Het staat de algemene vergadering
tot resen'es zal aangewend worden.
\Tanneer in bepaalde boek jaren, geen rvit.tstuitkering aatr het .qestort

kapitaai worclt gedaan, dan mag daan,oor gedurende de volgende boekjaren
en veoÍ zoveel de winsten het toelaten, een bepaald Procent per renteloos
boekjaar toegekend worden

Bil verlies worden de tesetves aangesProken. Ziln ze onArt. 27.
- moet het tekort \,efdeeld worden onder cle leclen, r'olgens
toereikend dan
het aantal onderschreven aanclelen.

-14-

Hoofdstuk Vl.
Art. 28.

--

aan de Statuten'
- Wiiziging

De algemene vergadering mag de statuten wijzigen'

h,

h,

aan de.statuten'
\Tanneer er moet beraadslaagcl wotclen over vu'ijziginÍlen

*,u..li à.

vereist

án

ten minste de helft van de ieden'

^un*'.rigtteicl
al'qemene verIndien dit .getal niei wordt bereikt, dan moet een nieuwe
het aantal
ook
welke
geldig
Á"'"
gu.t.ri;g *'nrd.í g.ho.tJ",t ;
.beslissen

'ut gei;alten zijn de beslissingen alleen
w.r.. L', beidË
-.,oir,?"tt.
ï""-J.-"..r*ezige''lc.ler-r
als
van clc'ttitgebrachie stemmen. Evenu'el,

meerderheid
""iir" r..l;i
worclen betreffe"nde het doel, het nominaal be:ïÏ"ilri-ii""^1""ài--lut^.l.rt
l."i.ir, het rtrinimtrrtr nr'ratschapl'cl ijk k'rpiL'ral hct lidnrral,i:,-''1,;";"ï
':i;
de ortt;';;;ir..t.,,. a. q inst.'.lrwenJin;en" de 'e rlengingcn,:n
il;t.
vierden
drie
de
als
geldig'
maar
cleze
is
ti;àl;g "a.t ,le- r'ennootschap-' .
gocdkeuren'

"nÀ

d.".,itg.brachte stemmen de n'ijzigirrgen

Aft. 2().
or-rtbir-rding

door

Ontbinding en Yereffening'

bij
vervroegde ontbinding van cle lennootschap of
één
c'loor
worclcn
gedaan
likri'ictatie
cle
zal
cle ,u.t ,uoorrË,.r,

Bii

vergadering'
meer r''ereffenaars, aar.rgesteld door de llgemene

ttogt"
De vergaclering duidt de wijze aan walrof de likwjJ'rtie ,,111 \
betrling
r
Nr
asr.
'tn (lc
r
crellenaris
de
geschieJen cu iclt d. *.ht.,l van
erop gc-

o[ ,ran hcr
*n;id;,"ii",., i. .rarrdelen a.rn hun nomirrllc warrJeuitbetaaid'
worden
n'erden'
r-olstort
zij
r-riet
indien
ri"t" É.at^g,
cle lcden, in
Het nog or.rbti1".,lj. ge.l.elt. .z.rl q,orclen r.erdeeld onder
lcrhoucling ïot .le door hen onclerschrevcn aatlclelen'
Hoofdstuk Vlll. -

Woonstverandering en woonstkeus'
d1e

Ieder lid, beheerder of toeziener van cle vennootschaP,
of
de melkerij -r'erlaat, om zich elders te gaan vestigen,
van
het werkgebied
ziirr
r
óór
-nreer.
dagerr
achr
rttoer
blijven.
i,r België zoLr gchrrisr cst
die rrrel
en ontslag nel)lcll'
vertrek hien an .le beheerraad per brief r crt ittigen

Art. 10.

door
zich niet aan deze schikking onderwerpt'.zil.hii
genomen'
te
hebben
ontslag
bcheerrïa.l aangezien t"orden als van arnbtswege
als s,oonst te hebben
;;,ï;;; Irif ï., land zo' hebbe^ r.erlaten,
'erkozen,
rlnuranit-rgen, bccle maatschappelijke z"t.i-"""", he'r alle inedcdelinqe',
àk"t'r-g.n .ii o1r.'orderingen zulle' gedaa. rvorden'
Ingeval

r

vi

\,(

1-l

l(
lt
z

SI

t,
s

t
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Hoofdstuk Vll' -

of

,

hii

cle
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Hoofdstuk lX. - Rechten en vorderingen var'! leden, betwistingen"
Aile rcchten e n I orcleringen van .tle icde n of hr-rr-r rec]'rtAr.t. 31.
()f cle I'ercífening r 'tLr
hebbe n.len, ,ianqaan.le hun marilschappeiiike tecirtcn
hun randcei verï.alien, door Yerloop i,in .lric mr:rnclcn na cle sluiting Yan tlc
rcrelfening, in geYel Yan ontbiiriing vln dc meatschappij ; eveneens cloot
r.erloop van trn'e'e iairr nadat het liclmeatschap ophieid'

Art.

32.

inr-rctrten oprilzen
1e.len, behccri,ia.l

Alle hoegcnaamdc betv,istinget-r, zon.lel uitzor-rdering, <lic
ifr dc il.riirts,:heppij, zelís ne haar onibinding, b.r'. tr-rsscn
of belreerders, ioezichtsread oi tor:zierers, r'ereÍfenaars of

n.ra:rtschappij. naar aarrleiclins \.en cle n'raatschappij, van. haar vereffenins ol
zclis .',rn llle bijzondere i,-r'ercenlionsten ol rethtsbetrekkir-rgen rr-ret de tlaltschappij, z'.r1lcn scheidsreclrter'liik worden uiteervezcn, volgens. taur\'iJziLrqcLr
t. g"i .r-r cloor .lc huishouclclijke Yerorclenir-rg. De nratschappij ireeft echter
steàcls het r-echt zulke betrn,istingen rechtstreeks loor de ge\\'ollc rcchttr te
i-r,
brenge ir" \t6or .1e tocplssinq val de ze ire scl-rikliing rvoic'ien gel"e ze n lecle
leden'
rlet
vrn
lcdcn.
gelijkqestcld
rrisooi recl'rtverkrijgcnclcn

Hoofdstuk X. - Hr.rishoudeliike verordening'
Bij huishoucleiiikc leroLclctriug rnogen zondcr audere beAri. 3i.
cle statuten, aile
loorschli.ften r':rn de n'et of
ciln
clc
gebiecienclc
perliinr
"'an
ichikkïngcn ,','uri.,, itetroffen nrpcl]s dc toeiressing van dc statutcrr en tl:
z-eken in het ll;lclncenr en kan lrn tle lccicir
lr:grling rln cie rxir;rtschrlrPcliikc
-alies
woLclcn
opqelegil n'^t in hct belng r':rn ,rie
rechthcbbencien
h.,nnimaatschappii u,orclt qe acht. Straf bepai ingen, vu'altotltle r schofsinil \':11t 1llaatschappelijie' Íechten of vcordclen, mogen er in r.r'orclen voorzien, ter bel.raci-riigir-rg van haar loorschriftel-i of van dic ven cle statr-rten.
Deze-straflen ontsla{en degc,re op u"ie zii toegepast v.'orclen niet van cle
verant*,oorclelijhheid rlie hij cloor de strafbare handelingen zou hebben oiruelopen.

De huishoi-iclelijke vcrorclcning x'ordt opÁaesteld door cle beheerreatl, cloc]r
luloet exn .le algeniene lergaclerit-i! r,orden vcorgcleed ciie ze ongewijzigcl
goccll,erirt of verrverpt. I-letzelftle eeldt \'oor raijzigirrgcLr.

Aft.31;.

NÍoesterr, tegen cle n:rening en cle becioelin{ r'llt-t cle oprichters

in, sommige bepalir.rgen r.an cieze statrlien strijdig ziin n'ret gebieclencle voor:;chriften .lan dc wet, dxn .liencn die bepalingen ills ongcschLeven te worden
bcschouq.'d en klinnen zij gecn oorzrrak van rerrrictiting zijLr \'()or d€ fiiaatschappi j

Verklaring pro {isco : clrie n-rillioen, tn'ee honclerci eÉn ell
tu'ee l.ronclerd clrie cn dertig frank.
Alch-rs in cir:bbel opgemaakt, te SCHEPDAAL, cle l5

Zie

Staatsbiad voor naattl

en handtekening.

cn YooÍnaalr,

1960.

n'oonplaats, aantai stemtrten
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Coóperatieve Zuivelfabriek
(5lNT-RU MOLDUS>>

te

SCH EPDAAL

l-luishoudeliike Verordening.

Art. 1. -- Er lÀ'ordt oP gewezen clat oi'eral u'aar, zowel in dc 'Statuten
,rls in de Hr-iisho-.rclelijlie Virorder-rir.rq, dc benaming behcerraed of bestuursraad worclt vermelt-l, zulks ccnzclf cle orgaan viin cie le trt-tootschap be tre f t'
terwijl cle taad van bchecr en de ralcl van toezicht als twcc onc'lerschcidcne

orÉlanen werkeu.

ZETEL

Art. 2.

I)e

zetel dcr sauen*'erkendc Yennootschap

<<

Zr-rivelfabriek

St. Rr-rrnoldus > te Schepc'laal, u'ordt gekozen ten burele van dc Zuivelfabriek.

LIDMAATSCHAP, AANDETEN, INKOMGELD, STEMRECHT.
Art. 3. -- Nieuwe lecler-r zuilen zich aangeven bij een iid van de beheerraacl of bij de ciirecteur, die cle voorstellins aan de beheerraad moet doen
binner-r de maand der aarrmeiding.
De beheerraad beslist om redeuen, die
Art. 4.

hij

gegrond oorcleelt

cn die hij niet aar.rgeeft, over aannemir-rg of uitsluiting van leden er-r overdracht

van aanclelen.

De leclen mogen slechts uittreclen in cle eerste maancl van het maatschappelijk jaar, mits ;chriftelijk voorberichl Yier maand vooraf. De beheerraad
mag steeds $'eigeren leden te laten uittreclen in geYal zij verplichtingen hebben

tt (]e rnrrlsLh.rppii.
Árt. 5. Ieder licl moet evenveel aandelen onclerschrijven als hii

lescno\

ge-

woonli.lk koeien hor_rclt. N{aar, mits goedkeuring van cle beheerraad, n-rogen
de leden meer aandelen onderschrijven. Het beheer heeft altild het recht
door stalbezoeken ciit trantal koeien te controleren en het aantal aandelen te
cloen overeenstetnmen met het vastgesteld aantal koeien.

'-

1Íl

-

Aft. 6. --- In uitr,oering van art. I clcr statutel zal cle belleerraacl de
oproepinq r.rn hct nog te stc,iten beclrag irrer a;rndelen doen. op cie i.ijdstippen
.i,, . átgàr de nodeliteiten I'elke hij zal r.aststellen. De ','eni'roter zullen
hiervaÁ'verwittigd s,orden per briel, r,erzonden één maanci r.ooraf. Bii g:
breke door de i,ennotcn hei opgeroepen kapitaai op het lastgestel<le tiidstip
te stoften, ntllen zij een interest Yerschi-rldigcl ziin bereken,l aan c1e n'etteliiltc
fentevoet 's jaars op het opÉaeÍoepen bedreg, zonder afbrer:k aa1l zijn eisbaarheid door alle rechtsmiddelen.
.A,rt.

7

.

--

t!]s
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Een inkomgeicl, te betalcn door de nieuu'e vennoct. zal moge n

vastgestelcl worden donr àe beheeiraad bij cle aan-.'ang _ \'xn elk mer.ischappeliik jaar, op basis der: gegevens 'an de laatste balansrekenrnq, goedgekeurd
door de algernene I erg.rciering.
Het bádrag moet ln het vrije rese*,e fonds gestort en zal er in behouclen
worden, zodat Ëij uittreding hierop geen aanspraak kan gemalkt worclen.
Erfg.,1ame,1'.,an leden die hei Èedrijf r.oórtze'rter-i moéaen als lici :ranvaartl

worden zon.ler een inkorngeld per a.'"ndeel te betllen.
Art. B. - Elk lid heeit recht op één stei-n.

't

register der -,'ennootschap, gehor-rden volgens

de wettelijke voorschriften"
De vennoot is daarenboyeit gehoudel het register te on,-lertekerlen

Zowei
ontslag. Hc't registe.r rr-rag ir-rsgelijks gr:tekenri

bij zijn aanvaarding als bii zijn
u,orden door een mandataris, cir,iger cncr onderhirndse lolmacht

hei

cle

Art.9.-Deaarrr'aarditlq,}ietontslagende'rritsluitingrle-lt.ennoten
moet vastgesteld worclen dcor

of

lai'r

m(

i'c

c11

cic

vennoot.

In geval vtrn uitsluiting dient het uittreksel van- iret p_roces-r'erbaal der
uitsluitinlg overgeschreïen in het register en onciertekend door de directeur
of door á,ee bJheerders ; binnen de 2 dagen moet 'n echt lerklaard alschrilt
per aangetekend schrijven ovefgemaakt y/orden aan de uitgesloten vennoot.
Art. 10.
De rechten van iedere \rennoot kunnen vastgestekl u'crclen
door een titel (lidm....tboekie) algeleverd in de wettelijke volm. De ïermelding
tler storting zà1 on.lertekend *'orden door de directeur, deze der teriigtrekkrngcn door de iitularis.
I{et register det vennootschap heeft YooÍrang op de titel
Art.11.
- als bewijsmidclel. Nocirtans kàn de titel ais berv'ijs geiclen
van,le vennoot
tesen de Yennootschap indien het registef slechts gehouder-r is of ]'eflofen élaat'

gc
L\

ter
\\r{

{Ie

B;

c.:
111
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DE BEHEERRAAD,.
Bijeenroeping' werking, macht' beraadslaging' vervanging'
verkiezing, verslag.
Art. 12, -- De beheerders r,,,orden door de aLqeir-rene vergadering ,{e'
ot
kozen voor hoogstens zes jaar. Om de drie jaar moei de helft herkozen
vervangen v'orden.

iLt

bt
\i(

lr.t

n.l

_i9_
ln uif\'63iing van att. 'L1I der st;rtuten kiest de beheerraad
tussen zijn ledei'r een \.ooí;:ittet en €en onclervoorzittcr. In geval van afwezigheiel of belet var-r cle voorzitter oi on.leri'oorzitter worden zij vcrvangen door
het ouclste lid r,an de beheerraacl. De lecien van de beheerraad mogen zich
Árt. 13.

tl

niet laten veítegenwoordigcn op de vergadering van de beheerraad'
Tenzij cle behceriaar'l het anders fegelt zal de directer,rr als secretaris der
Yergaderingen va,r ,ie beheerraad optreden, doch hij heeft geen stemrecht.
-geval
inn belet of anclerszinr, zàl ,le voorzitter der vergadering ien-rand
In
anders aanstellen.

Art. 14.

-- De beheerread

vergadert op bijeenroeping r.an de voorzittet

zjjn piaatsvervanger telkens de belangen der n-raatschappij
het vergen en ninstens eenmaal per trimester.
De uitnodiging tot de vergaclering van de beheerraad is tevens geldig als
ze in op<lracht van de voorzitter onclertel:encl is door de directeur.
De vergacleringen \ran de beheerraad moeten ook plaats hebben wenneer
de 2/3 der lecler-r of -n'en de toezichtsraad het -!'laélen.

of

eventueel y,àfi

De bijeenroepir-rgen \'an de vergacieringen Yan cle beheerraad
Art. 15.
verzonden^norc{en nir.istens c{rie Cagen r'óór de dag der
moeten schrifteiijk
vergaclering. In geval van hoogdringenclheid mag hiervan afgerveken wotden
en mogen-bijeenroepingen op kortere ternijn gehouden worden.

Árt.

16.

De behecrraa,:i kan alleen beslissen over

aangelegenheden

- dagorcle cn als de meerderheid der beheerders aanwezig is.
gebracht op de
I.Iochtat-ts -itu goàk.nring van de meerderheid van de beheerraad mogen
ter zitting t-rog rÁd.t" puntèn op de daqcrde geplaatst worden.De beslissingeri
s,orden g".roio.rl bij meerderhèid r,an stemmen, de onthoudingen niet meegerekend.

Voor ved<iezinger-r en personenkwesties is schein-ie siemmiag vefPiichtend
staking van stemmen is het gevai te ziatlzien als verworpen'

de beheerraacl worden opgenonen in
een bijzcncler rcgister en ondertekend
minstens door de mceÍderheid der aanwezigen. De uittreksels voor te brengen
voor het gerecirt of overal elciers. noetel de handtekeninq Craqen van twee

Aft. 17.

De beslissingen

een ptoces-\'erbaal,

ingeschrelen

'u,an

in

behee rctlers.

Art. 1g.

In

toepassing r.an art.

n-ret cle meest -uitgebrcidè macht bekieecl.

16 der statuten is de

beheerraad

In uitvoering hiervan is hij

o.a.

belast met de beÀoeminq van alle leden van het personeel, gebeurlijk op
r.oordracht van kandidatà doot de directeur. De beheerraad is gelast tuchtmaatregelen tegen de leden van het personeel te treffen en voornamelijk
met de schorsiirg en veibreking r.an de dienst- of arbeidscontfacten.

_20_
Door een afzonderlijk geacteerde beslissing kan de beheerraad deze macht
aan de directeur toekennen.
Art. 19.
Elke opdracht, waarvan spraak in art. 76 der statuten door
aan één of meer zijner leden of aan anderen, moet
het beheer gegeven
blijken uit een verslag van de beheerraad.

DE

raad
toez
heer
vefS
lede

kom

DIRECTEUR

{ft. 20. Voor de gewone briefwisseling en zaken van dagelijks beheer wordt volmacht
gegeven aan de directeur. Echter voor alle verkoopcontracten, r,oor elke verbouwing, voor elke bestellir-rg of aankoop van machines, materiaal, van welke aard ook, of voor zaken die als vastliggende middelen in de rekeningen worden opgenomen, uitzondering gemaakt voor
grond- en verbruikstoffen, moet vooraf een besllissing van de beheerraad

1nc
"eeb1

alge

Lqenolnen worden.

DE TOEZICHTSRAAD

: Macht en werking.

van

Art. 21.
De toezieners vormen een raad en kiezen tussen hen een
voorzitter en -ondervoorzitter. AIs secretaris mag de directeur aangesteld
worden.

Art. 22. - De toezieners mogen niet eik afzonderlijk optreden, maar
de toezichtsraad zal voor bepaalde afzonderlijke nazichten tijdens de loop
van het boekjaar, een of twee leden van de raad afvaardiger-r, die over hun
zending verslag zullen uitbrengen.

1'ft.23.

De toezichtsraad vergadert ten minste tn'eemaal per jlar.
Voor de wijze- van bijeenroeping, stemmingen, verslag, e.a. is te handelen
zoals voor de beheerraad.

1'fi. 24.
artikel 15.

-

De toezieners worden gekozen zoals de beheerders luidens

De

dea
stuu

drag
twee

HI
vool

deb
oPn(

VERGOEDINGEN AAN BEHEERDERS EN TOEZIENERS.
Art.25.
De gewone beheerders en toezieners mogen geen wedde noch
vergoeding ontvangen,
behoudens eventuele vergoeding voor verplaatsingskosten, per zitting vast te stellen door de beheerraad.
Voor uitgaven die zij tn't voordeel van de maatschappij zouden gedaan
_ _
hebben mogen

zij

schadeloos gestelcl worden.

en

t<

inger

des

ONTSLAG VAN BEHEERDERS EN TOEZIENERS.
Art. 26.
Een beheerder of toeziener, die, zonder vooraf redenen op
te geven, drie- achtereenvolgende malen afwezig blijft, op de vergadering
kan als ontslagnemer aangezien worden, maar bij de deide opro"pi.rg
hem op dit ontslag gewezen worden.

gedu

schri
aafi

zu1

pLint
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Att.27.
In ger.al r.an overlijden of ontslag van leden van de beheerraad, mogen -de overige leden van de beheerraad, samen vergaderd met de
toezichtsraad, de openstaande plaatsen aanvullen. De aldus aangestelde beheerders s,orden aan de kiezing onderworpen op de eerstvolgende algemene
vergadering. trn geval \.an oveÍlijden of ontslag van een toeziener mogen de
leden van de toezichtsraad in de plaatsvervanging voorzien tot aan de eerstkomende algemene vergadering.
Van dit recht om vooriopige plaatsvervangers aan te stellen kan geen
gebruik gemaakt worden indien tezelfdertijd meer dan de helft der plaatsen
in de beheerraad of in de toezichtsraad onbezet is ; in zulk geval moet de
algemene vergadering zonder uitstel bijeengeÍoepen worden.

DE ALGEMENE VERGADERING :
Bijeenroeping, vertegenwoordiging door volmacht.
Art. 28.
In uitvoering van artikel 2t
statuten roept de voorzitter
- of zijn plaatsr.ervanger, dederalgernene
.ran de beheerraad
vergadering bijeen.
De bijeenroepingen worden gedaan minstens ) dagen vóór de datum van
de algemene vergadering per gewone brief of per omzendbrief per post verstuurd en de dagorde opgevend.
Elke vennoot mag zich doen vertegenwoordigen door een ander vennoot,
drager ener regelmatige volmacht, maar niemand mag alzo voor meer dan
twee \ennoten optrederr.

HET BUREEL DER ALGEMENE VERGADERING.

-

Leiding

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of ondervoorzitter van de beheerraad, bij hun afwezigheid door het oudste lid van
de beheerraad en gebeurlijk door een toeziener namens de toezichtsraad.
De voorzitter der vergaiiering duidt de secretaris aan en de twee stemopnemers, tussen de vennoten aanwezig op de vergadering.

HET VERSLAG DER AI-GEMENE VERGADERING.
De voorzitter, de directeur als secretaris, of iernand als secretaris
door de voorzitter, de twee stemopnemers, de aanwezige
-eeduid

aanbeheerders

en toezieners, vormen het bureei der vergadering. De pÍocessen-verbaal worden

in een bijzonder register en ondertekend door de voorzitter,
de secretaris en de meerderheid der overige leden van het bureel. De afschriften of uittrekseis voor te brengen voor het gerecht of af te leveren
aan clerden worden ondertekend door twee leden van de beheerraad.

ingeschreven

Afi. 29.

BERAADSLAGING EN STEMMING.
De algemene vergadering mag enkel beraadslagen over de

punten der dagorde.

De stemming geschiedt bij rechtstaan en zitten of handen personenkwesties is gehein-re stemming ververkiezingen
Voor
opsteking.
pii.frtenà, ten ware dat de vergadering bij eenparigheid van stemmen de

Art. 30.

voorgebrachte gevallen regelt.

is ook verpiichtend over andere punten wanneer
minstens 1/4 àer aanwezige vennoten het vragen. De beslissinqen in een
De

gehein-re stemming

gewone algemene vergadering; worden genomen, bij volstrekte meerderheid
àer geldig uitgebrachte stemmen, de onthoudingen meeélerekend. Bij stakinq
van stemmen wordt het voorstel beschouwd als verworpen.

VOORLEGGING DER REKENINGËN.
Art. 31. -- De directeur zal periodiek een overzicht over het bedrijf

en de stand der rekeningen voorieggen aan de beheerraad.
De jaarrekeningen met al de toelichtingen moeten minstens
Aft. 12.
14 dagen vóór- de algemene vergadering door de beheerraad aan de toezichtsraad ter inzage overhandigd worden. De volledige toezichtsraad zal al de
rekeningen zorgvuldig ter plaatse nagaan en het verslag opstellen dat op

de algemene vergadering voorgedragen wordt.
Art. 33. -- Voor het vaststellen der zuivere winst lrloeten vooraf

de

vereiste afschrijr.ingen gedaan worden.
en bij ontoereikendheid
Art. 34.
-- Na de beslissing van de beheerraad
van de reser\res moet het tekort verdeeld u'orden lolgens het aantal onderschreven aandelen.

Een cooperatieve priisbijslag kan voorzien w'orden. De wijze

- toekenning
van berekening,

of

uitbetaling moet voor elk boekjaar door de

beheerraad geregeld worden.

AFREKENING MET ERFGENAMEN VAN LEDEN.
Art. 36.
De erfgenamen der afgestorven Ieden moeten binnen de
drie maand na- het overlijden, op het stamboek voor ku'ijtinq de afrekening
handtekenen. Het stamboek berust op het bureel der samenwerkencle maatschappij alwaar de rechthebbenden zich 's voormiddags van elke werkdag
mogen aanbiedeo. Doen ze dit niet binnen de termijn van clrie rtaand, dan
kan het beheer hen van hun rechten vetvallen verklaren.

STRAFBEPALINGEN

Bi, niet nakoming van de bepalingen der statuten en der
huishoudelijke -verordening of van de beslissingen van de beheerraad of van
Aft. 37.

de algemene vergadering, kan de beheerraad volgens de ernst der overtreding,
straffen toepassen gaande van de vermaning tot een geldboete van hoogstens
500 F per inbreuk en van de schorsing der maatschappelijke rechten gedurende
een termijn van hoogstens één jaar tot de uitsluiting. Deze straffen kunnen

gelijktijdig worden
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cooPERATIEVE BUSLAG.
Art. 35.

tde

toegepast.
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-23BETWISTINGEN

Art. 38.
Het scheidsgerecht waarvan spraak in art.32 der statuten
i
bestaat uit drie personen. Ieder der partijen stelt een scheidsrechteÍ
^a1a
de derde wordt door de twee aldus aangestelde scheidsrechters gekozen, zo
deze het over de dercle scheidsrechter eens ziin. In tegenovergesteld geval
wordt de derde scheidsrechter aangestelcl door de voorzitter van de Rechtbank
van Eerste Aanleg van Brussel.
Indien een der partijen nalaat, binnen een verloop ran 14 dagen, een
scheidsrechter aan te stellen. zal tTeze scheidsrechter eveneens door dezelfde
voorzitter benoen-rd worclen. Dc scheidsrechters zijn ontslagen van elke rechterlijke formaliteit.

-

BIZONDERE BEKENDMAKING AAN DE LEDEN.
Art. 39. -- De beheerraad mag na behoorlijke beraadslaging, periodiek
de maatregelen treffen aangaar-rde de uitzonderingen op de melkleveringen,
die volgens de bepaling van art. 9 der Statuten moeten geregeld worden ; de
levering van producten, de af- of terugnarne van producten, de afrekeningen,
de keuringen, 't werkgebied en andere aangelegenheden van technisch-, commercieel- of naatschappelijk belang.
De voorschrifter-r daarover moeten op de gepaste u'ijze aan de leden
bekend gemaakt s.orden.
Goedgekeurd, met algernene stemmen, op de algernene vergadering vln

1t juli

1960.

NAMENS DE ALGEMENE VERGÁDERING:
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