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BILL WETSONTW ERP 
. : : : ieni ken voor de oprichting, de regi- 

To provide for the formation, registration and Om voorziening te ma . : 

management of co-operative agricultural societies -iesheaia en het beheer ven. kodperatieve ae 

with unlimited liability, co-operative agricultural ibheid. kesperati met On bene © opi = 

companies with limited liability and co-operative t * ’ errr kelikh a ans, appijen 

trading societies with limited liability. DEE Eee eee ree ee ee LiL 
handelsverenigingen met beperkte aansprakelik- 
heid. 

(Introduced by the Min1stER OF AGRICULTURE.) (Ingediend door de MinisteR van LaNDBovUW.) 

iy . F HET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 

E IT ENACTED by the King’s Most Excellent Majesty, Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika, 
the Senate and the House of Assembly of the Union of|ajg yolot :— 

South Africa, as follows :— © HOOFDSTUK T. 

CHAPTER I. OPRICHTING VAN VERENIGINGEN EN MAATSCHAPPIJEN. 

1. Met inachtneming van de bepalingen van de wet be- Benoeming 

HOR AmOn on Sooratins 2x0 COMPANIES, treffende de staatsdienst van de Unie, benoemt de Goeverneur- machten = 

1, Subject to the provisions of the law governing the public|generaal van tijd tot tijd een ambtenaar onder de naam van Registrateur 

Appoint- service of the Union, the Governor-General may from time to| Registrateur van Kodéperatieve Verenigingen en Maatschappij- 

nue amy ime appoint an officer styled ‘“ Registrar of Co-operative|en ” hierna genoemd de Registrateur diede krachtens deze Wet 

vaties of Societies and Companies ” (hereinafter referred to as the Regis-|of wijzigingen daarvan aan hem opgedragen machten en plichten 

Registrar.  trar) who shall carry out the powers and duties assigned to him|uitoefent, en de Registateur houdt, in de van tijd tot tijd 

by this Act or any amendment thereof, and the Registrar shall|door de Minister voorgeschreven vorm een register bij van 

keep, in the form from time to time prescribed by the Minister, verenigingen en maatschappijen geregistreerd ingevolge de 

a register of societies and companies registered under any bepalingen van deze Wet, en oefent zodanige andere machten en 

provision of this Act and carry out such other powers and/plichten uit als de Minister krachtens deze Wet of wijzigingen 

duties as the Minister may, subject to this Act or any amend-|daarvan aan hem mag verlenen of opdragen. : 

ment thereof, confer or impose upon him. 2. Mits zij voldoen aan de hierna volgende bepalingen en 

. . . . .. _ londerworpen aan het hierin verder aan de Minister verleende 
2. Subject to their compliance with the provisions herein-| echt van veto— 

after contained and to the right of veto hereinafter conferred (a) kunnen zeven of meer natuurlike personen, indien 

upon the Minister— zij krachtens deze Wet tot lidmaatschap bevoegd 

(a) any seven or more individual persons, if qualified unde zijn, een kodperatieve landbouwvereniging met onbe- 

this Act for membership, may form a co-operative perkte aansprakelikheid oprichten ; 

agricultural society with unlimited liability ; (b) kunnen zeven of meer personen—met inbegrip van een 

(b) any seven or more persons—including any company maatschappij krachtens een of andere wet ingelijfd 
incorporated or registered as such under any law, or of geregistreerd, of een lichaam van personen hetzij 
any body of persons corporate or unincorporate, if ingelijid hetzij niet ingelijfd, indien krachtens deze 
qualified under this Act for membership, may form a Wet tot lidmaatechap bevoegd, een kodperatieve 
co-operative agricultural company, with limited landbouwmaatschappij met beperkte aansprakelik- 
liability ; het apes 

Loe (c) kunnen vijf en twintig of meer natuurlike personen 

(c) any twenty-five or more individual persons may form een kodperatieve handelsvereniging met beperkte 
a co-operative trading society with limited liability. aansprakelikheid oprichten. 

Qualification 3. Any individual person (including, in the case of a co- 3. Tedere natuurlike persoon (met inbegrip in het geval Bevoegdheic 

for member- operative agricultural company, any company incorporated|¥®" °°”. kodperatieve landbouwmaatschappij van een krachtens ao ache 

ship. or registered as such under any law, or any body of persons de wet ingelijfde of geregistreerde maatschappij, of een lichaam . 

corporate or unincorporate) carrying on farming operations|V®> PeTsonen hetzij ingelijfd hetzij niet ingelijfd), die voor 
for the benefit of himself in the Union, either exclusively |“? voordeel in de Unie het landbouwbedrijf uitoefent, hetzij 

or in conjunction with some other person or some other uitsluitend, hetzij te zamen met een andere persoon of een andere 

business, profession or occupation, shall be qualified to bezigheid, beroep of bedrijf, is bevoegd lid te worden van een 
be a member of a co-operative agricultural society with un- kodperatieve landbouwvereniging met onbeperkte aansprakelik- ° 

limited liability and of a co-operative agricultural company heid en van een kodperatieve landbouwmaatschappij met 
~ with limited liability. beperkte aansprakelikheid. 

4, (1) Met inachtneming van de bepalingen van deze Wet, Doeleinden 
Objects for 4, (1) A co-operative agricultural society with unlimited/kan een koéperatieve landbouwvereniging met onbeperkte W2arvoor 

wietive liability and a co-operative agricultural company with limited|aansprakelikheid of een kodperatieve landbouwmaatschappij KoSperation 

agricultural liability may, subject to the provisions of this Act, be formed|met beperkte aansprakelikheid voor een of meer van de vol- vereniginge: 

——— for all or any of ‘the following objects i— gende doeleinden opgericht worden, te weten :— en ko- 

co-opernuive (a) To dispose of the agricultural products or live stock (2) Het op de meest voordelige wijze, verkopen van de Speeetiare 

p snemaey ' of its members in the most profitable manner ; landbouwprodukten, of levende have van zijn leden ; aaa 

may be (b) to manufacture or treat the agricultural or live stock (6) het verwerken of bewerken van de landbouw- of levende pijen 

formed. products of its members and to dispose of the products have produkten van zijn leden en het op de meest opgericht 

so manufactured or partly manufactured in the most voordelige wijze verkopen van de aldus bewerkte of kunnen 
profitable manner ; gedeeltelik bewerkte produkten ; worden. 

(c) to purchase or otherwise acquire on behalf of, and to (c) het aankopen of op andere wijze verkrijgen, ten 

supply to, its members agricultural implements and ba behoeve van en voor levering aan zijn leden, van 

machinery, live stock, feeding stuffs, seeds, fruit trees, ee landbouw werktuigen en machinerieén, vee, voedings- 
manure, and other farming requisites ; © € middelen, zaad, vruchtbomen, mest en andere boer- 

« E* derijbenodigdheden ;_ of 
[A.B. 12—’22] [A.B. 12—’22.]
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(d) to manufacture or treat feeding stuffs, manure or other 
farming requisites ; 

(e) to purchase, hire, or otherwise acquire and to work 
on behalf of its members, agricultural or dairy imple- 
ments or machinery ; 

(f) to purchase, hire, or otherwise acquire, and to use 
and control on behalf of its members, breeding stock 

(g) to commence, acquire, and carry on supply stores under 
a co-operative system for disposing of and supplying 
agricultural products ; 

(h) to commence and carry on crop, produce or live stock 
insurance, orchard spraying or cleansing, fruit pack- 
ing, ploughing and other farming operations for its 
members under a co-operative system ; 

(i) to engage competent persons to carry out any of its 
objects and to give instruction and advice to its 
members on farming operations ; 

(7) to acquire and distribute information as to the best 
manner of carrying on farming operations profitably ; 

(k) to acquire and distribute information on the markets 
of the world, and on co-operation in general ; 

(1) to acquire by lease, purchase, or donation, and to hold. 
any movable and immovable property for the better 
carrying on of any of the objects of the society or 
company ; . 

(m) to raise money on loan for any of the lawful objects 
of the society or company and for that purpose to 
mortgage the movable and immovable property of the 
society or company ; 

(n) to carry on the business of banking and insurance under 
a co-operative system ; 

(0) to acquire by purchase or otherwise shares in any 
central or federal co-operative agricultural company 
formed under the provisions of Chapter V. of this Act, 
or in any other co-operative agricultural company 
with limited liability registered under this Act ; 

(p) to do all such other things as in the opinion of the 
Minister are incidental or conducive to the successful 
attainment of any of the abovementioned objects. 

(2) For the purposes of sub-section (1), unless otherwise 

provided in the regulations of a society or company— 

“to dispose of ”, in relation to the agricultural products 
or live stock of members ; 

“to purchase or otherwise acquire ”’, in relation to agricul- 
tural implements and machinery, live stock, feeding 
stuffs, seeds, fruit trees, manure and other farming 
requisites ; 

“to purchase, hire or otherwise acquire ”, in relation to 
agricultural implements or machinery and breeding 
stock ; 

shall include receiving and storing, establishing agencies in 

the Union and other countries, arranging freight and shipping 

or arranging transport by land, entering into contracts, and 

guaranteeing the performance of members’ obligations under 

contract. 

(3) Whenever any of the objects of a co-operative agricul- 

tural society or co-operative agricultural company are such 

dealings as are described in this section, similar dealings with 

other co-operative agricultural societies or co-operative agri- 

cultural companies shall be deemed to be included among 
its lawful objects. 

Objects for 5. (1) A co-operative trading society with limited lability 

which may, subject to the provisions of this Act, be formed for all 

s0-operative or any of the following objects :— 
srading . ; 

societies (a) To carry on any business, trade or manufacture specified 

may be in or authorized by its regulations, whether wholesale 
ormed. 

  

(d) het vervaardigen of bewerken van voedingsmiddelen’ 
mest of andere boerderijbenodigdheden ; 

(e) het aankopen, huren of op andere wijze verkrijgen, 
en het gebruiken ten behoeve van zijn leden, van 
landbouw- of zuivel-werktuigen of machinerie ; of 

(f) het aankopen, huren of op andere wijze verkrijgen en 
het gebruiken en beheren ten behoeve van zijn leden, 
van fokvee; of 

(g) het ondernemen, verkrijgen en drijven van winkels 
volgens een kodperatief stelsel voor het verkopen 
en leveren van landbouw-produkten ; of 

(h) het ondernemen en drijven volgens een kodperatief 
stelsel van oogst-, produkten- en levende have-verze- 
kering, boomgaard bespuiting of ontsmetting, vruchte 
verpakking, ploeg- en andere boerderij-ondernemingen 
ten behoeve van zijn leden; of 

(i) het employeren van bekwame personen om zijn leden 
raad te geven en te onderrichten aangaande boerderij- 
ondernemingen ; of 

(j) het inwinnen en verspreiden van informatie aangaande 
de beste wijze waarop  landbouwondernemingen 
voordelig kunnen worden gedreven; of 

(k) het inwinnen en verspreiden van informatie betref- 
fende de wereld-markten en kodperatie in het alge- 
meen ; of 

(2) het onder huurkontrakt of door koop of gift verkrijgen 
en het bezitten van onroerend eigendom ter betere 
uitvoering van de doeleinden van de vereniging of 
maatschappij ; of 

(m) het opnemen van geld op lening voor wettige doel- 
einden van de vereniging of maatschappij, en voor 
dat doel verbanden te passeren op het roerende en 
onroerende eigendom van de vereniging of maat- 
schappij; of 

(n) het drijven van een bank en assurantie bezigheid 
volgens een koGperatief stelsel ; ; 

(0) het verwerven door aankoop of anderszins van aan- 
delen in een centrale of federale kodperatieve land- 
bouwmaatschappij opgericht krachtens de bepalingen 
van Hoofdstuk-V van deze Wet, of in een andere 
ko6peratieve landbouwmaatschappij met beperkte 
aansprakelikheid onder deze Wet geregistreerd; of 

(p) alle andere dingen te doen, die, naar oordeel van de 
Minister, betrekking hebben op of leiden tot het 
bereiken van de bovengenoemde doeleinden. 

(2) Voor de toepassing van sub-artikel (1),«tenzij anderszins 
in de regulaties van de vereniging of maatschappij bepaald, 
omvat— 

“het verkopen van” in verband met de landbouw- 
produkten, of levende have van leden ; 

“het aankopen of op andere wijze verkrijgen,” in verband 
met landbouw werktuigen en machinerie, vee, voer, 
zaad, vruchtbomen, mest en andere boerderijbeno- 
digdheden ; 

“het aankopen, huren of op andere wijze verkrijgen,” 
in verband met landbouwwerktuigen of machinerie, 
en fokvee ; 

het ontvangen en bewaren daarvan, het oprichten van agent- 
schappen in de Unie en andere landen; het regelen van 
vracht en verscheping of van vervoer te land; het aangaan 
van kontrakten, en het waarborgen van de nakoming van de 
verplichtingen van leden onder kontrakt. 

(3) Wanneer de doeleinden van een koGperatieve landbouw- 
vereniging of kodperatieve landbouwmaatschappij bestaan 
uit transakties als in dit artikel beschreven worden dergelijke 
transakties met andere kodperatieve landbouwverenigingen 
of kodperatieve landbouwmaatschappijen geacht inbegrepen 
te zijn onder zijn wettige doeleinden. 

5. (1) Een ko@peratieve handelsvereniging met beperkte Doeleinden 
aansprakelikheid, kan, met inachtneming van de bepalingen 
van deze Wet, voor een of meer van de volgende doeleinden 
worden opgericht :— 

waarvoor 
kodperatieve 
handels- 
maat- 

(a) Het drijven van een in zijn regulaties genoemde of schappijen 
veroorloofde bezigheid, handel of nijverheid, in het opgericht 

en 
worden. 

a 
‘ 

‘
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case may be) signs an application for membership in the 
proposed society or company, those persons shall proceed to 
select the first directors of the society or company, in accord- 
ance with the provisions of section eighteen and the regulations 
of the society or company. 

7. (1) Within two months after the meeting at which an 
agreement for the formation of any society or company under 
this Act was made, application shall be made to the Registrar, 
in the form from time to time prescribed by the Minister, for 
the registration of such society or company under this Act. 

(2) The said application shall be accompanied by the follow- 
ing documents :— 

(a) A solemn declaration made by the persons who acted 
as chairman and secretary respectively at the meeting 
at which the formation of the society or company 
was agreed to, of compliance with all the requirements 
of this Act in respect of matters precedent to the 
registration of the society or company and incidental 
thereto, which declaration may be accepted by the 
Registrar as sufficient evidence of compliance ; 

(b) a copy of the statement referred to in section six ; 

(c) two copies of the proposed regulations signed by not 
less than seven (or, in the case of a co-operative 
trading society, by not less than twenty-five) appli- 
cants for membership, each of whose signatures 
shall be attested by at least one witness. In the 
‘case of a central or federal co-operative company, 
formed under the provisions of Chapter V. of this 
Act, such regulations shall be signed as aforesaid, 
by the duly authorized representatives of at least 
two of the applicants for membership ; 

(d) a list containing— 

(i) in the case of a co-operative agricultural society 
with unlimited liability, the full names, true 
signatures, occupations and addresses of the 
applicants for membership ; 

(ii) in the case of a co-operative agricultural company 
with limited liability, or co-operative trading 
society, with limited liability, the full names, 
addresses, and, in the case of a co-operative 
agricultural company, also the occupations, of 
the applicants for membership, and the number 
of shares subscribed for by each of them. 

(3) In the event of non-compliance with the provisions of 
sub-section (1), every director and every officer of the society 
or company shall be guilty of an offence and liable on conviction, 
for every day on which such non-compliance has continued, to 
a fine not exceeding five pounds. 

(4) Subject to the provisions of section fifty-eight of this 
Act, any person who is, after the commencement of this 
Act, a party to the carrying on by any person or body of 
persons not registered under this Act of operations as a 
co-operative agricultural society, or co-operative agricultural 
company, or co-operative trading society, or to the use of 
the word ‘co-operative’ in conjunction with the term 

“agricultural” or “trading” society or company, or of 
any other term importing a similar meaning, or the holding 
out in any manner of anybody as a co-operative agricultural 

society or co-operative agricultural company or co-operative 
trading society, shall be guilty of an offence and liable on 
conviction to a fine of five pounds for every day during which 
the offence has continued. 

mocht zijn) op te richten, een aanzoek om lidmaatschap in de 
voorgestelde vereniging of maatschappij ondertekent, gaan 
deze personen over tot het kiezen van de eerste direkteuren 
van de vereniging of maatschappij overeenkomstig de. be- 
palingen van artikel achttien en de statuten van de vereniging 
of maatschappij. 

7. (1) Binnen twee maanden na de vergadering waarop tot 
de oprichting van een vereniging of maatschappij krachtens 
deze Wet werd besloten, wordt bij de Registrateur aanzoek 
gedaan in de van tijd tot tijd door de Minister voorgeschre- 
ven vorm voor de registratie van zulk een vereniging of maat- 
schappij krachtens deze Wet. 

(2) Bij gezegd aanzoek worden de navolgende dokumenten 
gevoegd : 

(a) een plechtige verklaring afgelegd door de personen die 
respektievelik als voorzitter en sekretaris optraden 
op de vergadering waarop de vereniging of maat- 
schappij opgericht werd, dat alle vereisten van 
deze Wet in verband met zaken de registratie van de 
vereniging of maatschappij voorafgaande of daarop 
betrekking hebbende, nagekomen zijn, welke ver- 
klaring door de Registrateur als afdoend bewijs van na- 
koming kan worden aangenomen ; 

(b) een afschrift van het verslag vermeld in artikel zes ; 
(c) twee afschriften van de voorgestelde statuten onder- 

tekend door niet minder dan zeven (of in het geval 
van een koGperatieve handelsvereniging door niet 
minder dan vijf en twintig) leden, wier handtekeningen 
ieder door ten minste één getuige gewaarmerkt 
worden. In het geval van een centrale of generale 
kodperatieve maatschappij opgericht krachtens de 
bepalingen van Hoofdstuk V van deze Wet, worden 
zulke statuten op de voornoemde wijze door de 
behoorlik gemachtigde vertegenwoordigers van ten 
minste twee van de applikanten voor lidmaatschap 
ondertekend ; 

(d) een lijst bevattende : 
(i) in het geval van een kodperatieve landbouw- 

vereniging met onbeperkte aansprakelikheid. de 
volle namen, ware handtekeningen, het beroep 
en de adressen van de applikanten voor lid- 
maatschap ; 

(ii) in het geval van een kodperatieve landbouwmaat- 
schappij, met beperkte aansprakelikheid, of ko- 
dperatieve handelsvereniging, met beperkte aan- 
sprakelikheid,- de volle namen, adressen, en, 

waar het een kodperatieve landbouwmaat- 
schappij geldt, ook het beroep, van de applikan- 
ten voor lidmaatschap, en het aantal aandelen 
waarop door elk lid ingetekend is. 

(3) In geval van niet-nakoming van de bepalingen van sub- 
artikel (1) maakt iedere direkteur en iedere ambtenaar van 
de vereniging of maatschappij zich schuldig aan een overtreding 
en wordt gestraft met een boete van hoogstens vijf pond 
voor elke dag waarop het verzuim voortgeduurd heeft. 

(4) Met inachtneming van de bepaling van artikel acht en 
vijftig van deze Wet wordt een persoon, die na de in werking 
treding daarvan medeplichtig is aan het drijven door een 
niet krachtens deze Wet geregistreerde persoon of lichaam van 
personen van een bezigheid als een kodperatieve landbouw- 
vereniging of kodperatieve landbouwmaatschappij of ko- 
Speratieve handelsvereniging, of aan het gebruik van het 
woord ‘“‘kodperatief’? in verband met de uitdrukking 
“landbouw” of ‘“‘handels” vereniging of maatschappij, 
of van een andere uitdrukking die een dergelijke be- 
tekenis geeft, of aan het op enigerlei wijze doen voorkomen 
van een persoon als een kodperatieve landbouwvereniging 
of koéperatieve landbouwmaatschappij of kodperatieve han- 
delsvereniging is schuldig aan een overtreding en wordt ge- 
straft met een boete van vijf pond per dag waarop de over- 
treding voortgeduurd heeft.   

Aanzoek om 
registratie.
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8. (1) Any society or company which it is proposed to 
register under this Act may adopt as its regulations all or any 
of the model regulations set out in the First Schedule to 
this Act. 

(2) Upon any registration under this Act of a society or 
company, in so far as any regulations tendered for registration 
are not inconsistent with or do not exclude or modify the 
model regulations, the model regulations shall be deemed to 
form part of the regulations of that society or company, in 
the same manner and to the same extent as if they were con- 
tained in the regulations tendered. 

(3) The Minister may from time to time alter, add to or 
rescind any of the model regulations, and any such alteration, 
addition or rescission shall, on publication in the Gazette, have 
the same force and effect as if they had been in such Schedule 
contained: Provided that no alteration of, addition to, or 
rescission of the model regulations shall apply to any society 
or company established prior to such publication, unless the 
alteration, addition or rescission be adopted by the society 
or company, in general meeting in accordance with the pro- 
visions of section thirteen. 

(4) Every alteration of, addition to, or rescission of any of 
the model regulations shall be laid by the Minister on the 
Tables of both Houses of Parliament within fourteen days 
after the publication thereof in the Gazette if Parliament is 
then in session or, if it is not then in session, within seven 
days after the commencement of its next ensuing session. 

9, (1) The regulations shall be divided into paragraphs 
numbered consecutively, and shall set forth, inter alia— 

(a) the proposed name of the society or company with 
the words “co-operative”? as part of its name. In 
the case of a co-operative company or society with 
limited liability the word “limited” shall form the 
last word in its name ; 

(6) where the office of the society or company is to be 
situate ; 

(c) the objects of the society, or company ; 

(d) the period (if any) for which the society or company 
is to be established ; 

(e) whether the liability of members is limited or 
unlimited ; : 

(f) the manner in which the capital of the society or 
company is to be raised or procured ; 

(g) the manner in which the gain or surplus which may 
result from the transactions of the society or com- 
pany shall be distributed amongst members; and, 
in the case of co-operative agricultural societies, the 
manner in which any loss at the end of the financial 
year shall be made good by members ; 

(h) the mode and conditions of admission to membership 
of the society or company, and the circumstances 
permitting of resignation or justifying expulsion 
therefrom and the rights and liabilities of members, 
resigned members, expelled members, deceased and 
insolvent members, whether as between the society 
or company and themselves, or between each other ; 

(t) the number of directors of the society or company, 
and the powers and duties of directors and other 
officers ; 

the intervals between the holding of general meetings 
of the society or company, the requisite notices of 
and procedure at meetings (including the particular 
rights of members in voting thereat and the manner 
of voting and the majority necessary for carrying 
any particular class of resolution) ; 

(7)   

8. (1) Hen vereniging of maatschappij, die voorgesteld 
wordt krachtens deze Wet geregistreerd te worden kan als zijn 
statuten een of meer van de modelstatuten, die in de Eerste 
Bijlage van deze Wet opgenomen zijn, aannemen. 

(2) Wanneer een vereniging of maatschappij krachtens deze 
Wet geregistreerd wordt, worden voor zover de ter registratie 
aangeboden statuten niet onbestaanbaar met de modelstatuten 
zijn of dezelve niet uitsluiten of wijzigen, de modelstatuten 
geacht deel uit te maken van de statuten van de vereniging 
of maatschappij, op dezelfde wijze en in dezelfde mate alsof 
zi] in de aangeboden statuten vervat waren. 

(3) De Minister kan de modelstatuten van tijd tot tijd 
wijzigen, uitbreiden of herroepen, en zulke wijziging, uit- 
breiding of herroeping heeft, wanneer in de Staatskoerant 
gepubliceerd, dezelfde kracht en werking alsof zij in zodanige 
Bijlage vervat waren ; zullende echter geen wijziging, uitbrei- 
ding of herroeping van de modelstatuten op een véér zodanige 
publikatie opgerichte vereniging of maatschappij van toepassing 
zijn, tenzij de wijziging, uitbreiding of herroeping door de 
vereniging of maatschappij op een algemene vergadering 
overeenkomstig de bepalingen van artikel dertien aangenomen 
is. 

(4) Tedere wijziging, uitbreiding of herroeping van de 
modelstatuten wordt door de Minister in beide Huizen van 
het Parlement ter Tafel gelegd binnen veertien dagen na de 
publikatie ervan in de. Staatskoerant, indien de Volksraad dan 
zitting houdt, of indien de Volksraad dan niet zitting houdt, 
binnen zeven dagen na het begin van zijn eerstvolgende 
zitting. 

9. (1) De statuten worden verdeeld in paragrafen in 
numerieke volgorde genummerd en stellen onder andere vast : 

(a) de voorgestelde naam van de vereniging of maat- 
schappij, met het woord “ kodperatieve”’ als deel 
van zijn naam. In het geval van een kodperatieve 
maatschappij] of vereniging met beperkte aan- 
sprakelikheid, maakt het woord ‘“ Beperkt” het 
laatste woord van zijn naam uit; 

(b) de plaats, waar het kantoor van de vereniging of 
maatschappij gevestigd zal zijn ; 

(c) de doeleinden van de vereniging of maatschappij ; 
(d) het tijdperk (indien er een tijdperk vastgesteld wordt) 

waarvoor de vereniging of maatschappij opgericht 
is ; 

(e) of de aansprakelikheid van de leden beperkt of onbe- 
perkt is ; 

(f) de wijze waarop het kapitaal van de vereniging of 
maatschappij zal worden opgenomen of verkregen ; 

(g) de wijze waarop de winst of het batig saldo voort- 
vloeiende uit de bezigheid van de vereniging of 
maatschappij onder zijn leden verdeeld zal worden ; 
en, in het geval van kodperatieve landbouwvereni- 
gingen, de wijze waarop een mogelik verlies aan het 
einde van het financiéle jaar door de leden vereffend 
zal worden ; 

(h) de wijze en de voorwaarden van toelating tot het 
lidmaatschap van de vereniging of maatschappij en 
de omstandigheden waaronder een lid bedanken 
kan of die zijn uitzetting rechtvaardigen en de 
rechten en verplichtingen van leden, leden die 
bedankt hebben, leden die uitgezet, leden die ge- 
storven en leden die insolvent verklaard zijn, hetzij 
tegenover de vereniging of maatschappij, hetzij 
onderling ; 

(2) het aantal direkteuren van de vereniging of maat- 
schappij en de machten en plichten van direkteuren 
en van andere ambtenaren ; 

(j) de tussenpozen tussen het houden van algemene 
vergaderingen van de vereniging of maatschappij, 
de vereiste kennisgevingen en de procedure van 
vergaderingen (daarbij ingesloten de biezondere 
rechten van leden bij het stemmen op zulke ver- 
gaderingen en de wijze waarop gestemd wordt en 
de meerderheid vereist voor het nemen van een 
biezondere soort besluit) ; 

Model- 
statuten 

en 
worden 
aangenomen. 

Inhoud van 
statuten,
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(k) the mode of managing the funds of the society or 
company, of keeping and auditing its accounts, and) 
of the keeping of registers of members ; 

and may provide for the settlement by arbitration, or-by a 
central or federal company, of disputes arising between mem- 
bers or between the society or company, and any members, 
resigned members, expelled member, or the legal representa- 
tive of any deceased member. > 

(2) In the case of companies, or societies, with limited 
liability the regulations shall, in addition to the particulars 
mentioned in sub-section (1), set forth— 

(a) the manner in which the issue and transfer of shares 
in the company or society shall be controlled and 
the manner in which payment of such shares shall 
be made ; 

(b) the maximum amount which may be paid to share- 
holders in the form of dividend in respect of the 
shares held by them, but which shall not in any 
case exceed eight per centum per annum on the 
amounts paid on the shares ; 

(c) the nominal value of each share in the company ; 

(d) the amount of the contingent liability, if any, attached 
to shares ; 

and may provide that it shall be obligatory upon members 
to subscribe capital proportional to the use made of the com- 
pany or society, and that the shareholding shall be kept 
progressively proportional to that use. 

10. (1) The regulations which it is proposed to register, 
duly signed in the manner described in section seven, shall be 
submitted by the Registrar to the Minister, who may in his 
discretion veto the registration of any society or company, 
but if he does not exercise his right of veto and if the provisions 
of this Act have been complied with, the Registrar shall register 
the regulations, file one duplicate in his office and return 
the other, with the date of registration endorsed thereon to 
the society or company. 

(2) The Registrar shall not register any society or company 
unless the regulations tendered with the application comply 
with and are in no way repugnant to or inconsistent with 
the provisions of this Act, nor until all other provisions of 
this Act in respect of registration have been complied with. 

(3) A fee of one pound denoted by means of revenue stamps 
shall be payable to the Registrar upon registration, and such 
stamps shall as soon as registration is approved by him, be 
affixed to the application for registration and defaced by the 
Registrar. 

11. (1) The regulations shall, when registered, bind the society 
or company, and the members thereof to the same extent as 
if they had been signed by each member, and contained 
covenants on the part of each member, his heirs and legal 
representatives, to observe all the provisions of the regulations, 
subject to the provisions of this Act. 

(2) As soon as the registration of a society or company 
has been so effected, the Registrar shall transmit to the office 
of the society or company a certificate of registration, in 
the form prescribed by the Minister, which shall, in all courts 
and places, be conclusive evidence of the facts stated therein, 
Upon receipt of such certificate such society or company, 
shall be deemed for all purposes to be a co-operative society, 
or & co-operative company, under this Act, and to have all   

(k) de wijze waarop de fondsen van de vereniging of 
nfiaatschappij beheerd, de rekeningen gehouden en 
geauditeerd en de registers van leden gehouden 
worden, 

en kunnen voorziening maken voor het beslissen bij wijze van 
arbitrage of door een centrale of federale maatschappij, van 
geschillen die ontstaan tussen de leden of tussen de vereniging 
of maatschappij en een lid, een lid dat bedankt heeft, een lid 
dat van uit lidmaatschap ontzet is, of de wettige vertegen- 
woordiger van een lid dat gestorven is. 

(2) Behalve de biezonderheden vermeld in sub-artikel (1), 
stellen de statuten van maatschappijen of verenigingen met - 
beperkte aansprakelikheid vast— 

(a) de wijze waarop het uitreiken en overdragen van 
aandelen in de maatschappij of verenigingen zullen 
worden beheerd en de wijze van betaling: voor zulke 
aandelen ; 4 

(b) het hoogste bedrag, dat aan aandeelhouders in de 
vorm van dividenden ten aanzien van de aandelen 
door hen bezeten uitbetaald kan worden, welk 
bedrag echter in geen geval tien{;percent’ per 
jaar van de bedragen opbetaald op de aandelen te- 
bovengaat ; =. 

(c) de nominale waarde van elk “aandeel in*de maat- 
schappij ; : re 

(d) het bedrag van de voorwaardelike aansprakelikheid 
verbonden aan aandelen, 

en kunnen zij bepalen, dat de leden verplicht zijn voor een 
bedrag in te schrijven dat in verhouding staat tot het bebruik 
dat zij van de maatschappij of vereniging maken en dat het 
gehouden aantal aandelen moet stijgen in de mate waarin 
zodanig gebruik toeneemt. 

10. (1) De statuten, die voorgesteld worden om geregi- 
streerd te worden, behoorlik getekend op de in artikel zeven 
voorgeschreven wijze, worden door de Registrateur aan de 
Minister voorgelegd, die te zijner diskretie zijn veto, kan 
uitspreken over de registratie van een vereniging of maat- 
schappij, doch indien hij zijn recht van veto niet uitoefent en 
indien de bepalingen van deze Wet nagekomen zijn, dan 
registreert de Registrateur de statuten, bewaart het ene dupli- 
kaat op zijn kantoor en zendt het andere, met de datum van 
de registratie daarop aangetekend, aan de vereniging of 
maatschappij terug. 

(2) De Registrateur registreert geen vereniging of maat- 
schappij, tenzij de statuten die met het aanzoek aangeboden 
worden, aan de bepalingen van deze Wet voldoen en op generlei 
wijze er mee in strijd of onbestaanbaar zijn, en ook niet tenzij 
aan al de andere bepalingen van deze Wet betreffende de 
registratie voldaan is. 

(8) Ken bedrag van een pond, voldaan door middel van 
inkomstezegels, wordt bij registratie aanfde Registrateur 
betaald, en zulke zegels worden, zodra de registratie door hem 
goedgekeurd is, aan het aanzoek om registratie gehecht en 
door de Registrateur onbruikbaar gemaakt. : 

11. (1) De statuten, wanneer geregistreerd, zijn in dezelfde 
mate bindend voor de vereniging of maatschappij en de 
leden daarvan als waren zij door ieder lid getekend en alsof 
zij kontrakten behelzen van elk lid, zijn erfgenamen en 
wettige vertegenwoordigers om zich te houden aan al de be- 
palingen van de statuten, met inachtneming van de bepalingen 
van deze Wet. 

(2) Zodra de registratie van een vereniging of maatschappij 
aldus plaatsgevonden heeft, doet de registrateur aan het 
kantoor van de vereniging of maatschappij een certifikaat van 
registratie toekomen, in de vorm door de Minister voorge- 
schreven, hetwelk in alle hoven en plaatsen afdoend bewijs 
levert van de daarin vermelde feiten. Op ontvangst van zulk 
een certifikaat, wordt de vereniging of maatschappij voor 
alle doeleinden geacht een kodperatieve vereniging of kodpera- 
tieve maatschappij krachtens deze Wet te zijn en al de rechten, 

Statuten 
worden aan 
Minister 
voorgelegd. 

Gevolgen in 
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registratie,
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the rights, powers, privileges and duties by this Act or any 
amendment thereof or by any other law conferred ‘or imposed 
on co-operative societies or co-operative companies, and shall 
be thereupon entitled to commence, or, if formed before the 
commencement of this Act, to continue, operations as 
a co-operative society or co-operative company: Provided 
that any provincial or local division of the Supreme 
Court having jurisdiction may annul any such registration 
upon proof by the Registrar or any person interested that 
it was obtained by fraud. 

12. (1) A society or company may not be registered by a 
name identical with that by which a society or company is 
already registered, or so nearly resembling that name as, in 
the opinion of the Registrar, to be calculated to deceive. If 
a society or company through inadvertence or otherwise is 
registered by a name identical with that by which a society 
or company is already registered, or so nearly resembling it 
as, in the opinion of the Registrar, is. calculated to deceive, 
the society or company may, with the sanction of the Registrar, 
and shall, if the Minister so directs, change its name. 

(2) Any society or company may, by resolution of a special 
general meeting called for the purpose and with the approval 
in writing of the Minister, change its name. 

(3) Where a society or company changes its name, the 
Registrar shall enter the new name on the register in place 
of-the former name and shall issue a certificate of incorpora- 
tion altered to meet the circumstances of the case. 

(4) The change of name shall not affect any rights or obliga- 
tions of the society or company, or render defective any legal 
proceedings by or against the society or company, and any 
legal proceedings that might have been continued or com- 
menced against it by its former name may be continued or 
commenced against it by its new name. 

18. (1) No alteration of the regulations of a society or 
company shall be made unless the alteration has been approved 
by not less than two-thirds of the members present in person 
or by proxy (where proxies are allowed) at a general meeting 
specially convened for that purpose: Provided that any 
alteration lessening the period of establishment of a society 
or company shall require the approval of not less than two- 
thirds of the total number of members of the society or 
company. 

(2) Every alteration of regulations so made shall, within 
one month thereafter, be tendered to the Registrar for regis- 
tration, who shall, subject to a power which is hereby conferred 
upon the Minister of refusing to allow the alteration, register 
the same, and thereupon the regulations of the society or 
company as originally registered shall be read subject to the 
alteration. 

(3) Every application for the registration of an amendment 
of the regulations of a society or company shall be accompanied 
by the following :— 

(a) A solemn declaration made by the chairman or vice- 
chairman and by the secretary of the society or 
company of compliance with all the requirements of 
this Act in respect of matters precedent to the regis- 
tration of an amendment of the regulations and 
incidental thereto, which declaration may be accepted 
by the Registrar as sufficient evidence of compliance ; 

(b) two copies of the proposed amendment signed by not 
less than seven (or, in the case of a co-operative 
trading society, by not less than twenty-five) members, 
each of whose signatures shall be attested by at least 
one witness. In the case of a central or federal 

machten, voorrechten en plichten te bezitten die door deze 
Wet of .wijzigingen daarvan of door andere wetten verleend 
of opgelegd worden aan kodperatieve verenigingen of ko- 
operatieve maatschappijen, en hij is daarna gerechtigd zaken 
te beginnen of, indien véér het in werking treden van deze 
Wet opgericht, zaken voort te zetten als een kodperatieve 
vereniging of een kodperatieve maatschappij: Met dien ver- 
stande dat een Provinciale of Lokale afdeling van het Hoog- 
gerechtshof zodanige registratie kan vernietigen indien door 
de Registrateur of door een geinteresseerde persoon het bewijs 
geleverd wordt dat de registratie door bedrog verkregen werd. 

12. (1) Een vereniging of maatschappij mag niet ge- 
registreerd worden onder een zelfde naam als die van een 
alreeds geregistreerde vereniging of maatschappij of onder een 
naam die zoveel daarop gelijkt dat hij naar mening van de 
Registrateur aanleiding tot misleiding zou geven. 

Indien een vereniging of maatschappij bij vergissing of 
anderszins geregistreerd wordt onder een naam gelijk aan 
die waaronder een vereniging of maatschappij alreeds geregi- 
streerd is of onder een naam die zoveel daarop gelijkt dat hij 
naar mening van de Registrateur aanleiding tot misleiding 
zou geven, kan de vereniging of maatschappij, met toestem- 
ming van de Registrateur, en moet hij, indien de Minister 
zulks gelast, zijn naam veranderen. 

(2) Hen vereniging of maatschappij kan bij besluit van een 
voor dat doel belegde ‘speciale algemene vergadering en 
met toestemming van de Minister zijn naam veranderen. 

(3) Wanneer een vereniging of maatschappij zijn naam 
verandert, schrijft de registrateur de nieuwe naam in het 
register in in de plaats van de vorige en reikt hij een certifikaat 
van inlijving uit, gewijzigd overeenkomstig de omstandigheden 
van het geval. 

(4) De verandering van naam is van geen invloed op de 
rechten of verplichtingen van de vereniging of maatschappij 
of maakt rechtsgedingen ingesteld door of tegen de vereniging 
of maatschappij ongeldig, en rechtsgedingen welke onder zijn 
vroegere naam voortgezet of ingesteld hadden kunnen wor- 
den, kunnen ook onder zijn nieuwe naam voortgezet of inge- 
steld worden. 

18. (1) Geen wijziging van de statuten van een vereniging 
of maatschappij wordt gemaakt, tenzij zodanige wijziging 
goedgekeurd is door niet minder dan twee-derden van de 
leden in persoon tegenwoordig of door een gevolmachtigde 
vertegenwoordigd (waar dit toegelaten wordt) op een alge- 
mene vergadering speciaal voor dat doel bijeengeroepen : 
Met dien verstande dat een wijziging, waarbij het tijdperk 
van bestaan van een vereniging of maatschappij verkort 
wordt, goedgekeurd moet worden door niet minder dan twee- 
derden van het totale aantal leden van de vereniging of maat- 
schapp}j. , 

(2) Ieder aldus aangebrachte wijziging van de statuten 
wordt binnen een maand daarna aan de Registrateur ter regi- 
stratie aangeboden, die onderworpen aan de. bevoegdheid, 
die hierbij aan de Minister verleend wordt, om te weigeren de 
wijziging toe te laten, dezelve registreert, en daarop gelden 
de oorspronkelik geregistreerde statuten van de vereniging 
of maatschappij met inachtneming van de wijziging. 

(3) Bij ieder aanzoek om de registratie van een wijziging van 
de statuten van de vereniging of maatschappij worden gevoegd : 

(a) een plechtige verklaring afgelegd door de voorzitter 
of vice-voorzitter en door de sekretaris van de 
vereniging of maatschappij, dat alle vereisten van deze 
Wet in verband met zaken de registratie van de 
wijziging voorafgaande of daarop betrekking heb- 
bende, nagekomen zijn, welke verklaring door de 
Registrateur kan worden aangenomen als afdoend 
bewijs van nakoming ; 

(b) twee afschriften van de voorgestelde wijziging, onder- 
tekend door niet minder dan zeven leden (of, in het 
geval van een kodperatieve handelsvereniging, door 
niet minder dan vijf en twintig) wier handteke- 
ningen ieder door ten minste één getuige gewaarmerkt   worden. In het geval van een centrale of federale 

Naam van 
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of maat- 
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statuten.
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co-operative company formed under the provisions koGperatieve maatschappij opgericht krachtens de ® of Chapter V. of this Act, such amendment shall be bepalingen van Hoofdstuk V van deze Wet, wordt 
signed as aforesaid by the duly authorized repre- zulke wijziging op de voornoemde wijze door de be- sentatives of at least two members. hoorlik gevolmachtigde vertegenwoordigers van ten 

(4) The provisions of section ten and of sub-section (1) of mninies tnee Jeden Gndlsrielend. . section eleven shall apply in respect of the registration of (4) De bepalingen van artikel tien en van sub-artikel (1) van regulations so altered, artikel elf zijn van toepassing op de registratie van statuten 
aldus gewijzigd. 

CHAPTER III. HOOFDSTUK III. 
IraprLity or Mempers ann Carirat. AANSPRAKELIKHEID VAN LEDEN EN KapitTAAat. 

Liability of 14. (1) It shall be a condition of membership of— 14, (1) Het is een voorwaarde van lidmaatschap van:— Aansprake- 
(a) a co-operative agricultural society with unlimited 

liability, that all its members shall be jointly and 
severally liable for payment of the debts and obliga- 
tions of the society, provided that the liability of 
any person who has resigned his membership or has 
been expelled from the society and the liability of 
the estate of any person who has died shall cease— 

(i) in respect of any of the society’s debts and obliga- 
tions incurred after he has ceased to be a 
member; and, subject to the provisions of 
sub-section (2), in all respects, 

(ii) as soon as the financial statements of the society 
signed by its auditor as hereinafter provided 
disclose a credit balance in favour of the society ; 

(6) a co-operative agricultural company with limited 
liability, and a co-operative trading society with 
limited liability, that the liability of a member shall 

‘be limited to payment of the nominal value of the 
shares held by him, and to any contingent liability 
which by the regulations of the society or company 
may be attached to such shares. 

(2) Notwithstanding the provisions of sub-section (1) of 
this section, all members of a co-operative agricultural society 
shall, notwithstanding withdrawal (which includes resignation, 
death or expulsion) from the society, and notwithstanding 
the financial statements of the society disclosing a credit 
balance in favour of the society, remain liable for every debt 
or obligation of the society to the Land and Agricultural 
Bank of South Africa which was undischarged at the date of 
withdrawal until the central board of that bank is satisfied 
that the society and its remaining members are capable of 
discharging the debt or obligation. An obligation shall 
remain to the said Bank in respect of a loan granted in the 
form of a cash credit account as long as the authority of mem- 
bers by virtue of which such loan was raised is of force and 
effect. 

Capital 15. (1) No co-operative agricultural society with unlimited P ee perative ag y wit funds of liability, shall be required to have any fixed capital. 
co-operative 

agricultural (2) The funds necessary for carrying on the operations of 
in such society shall consist of— 

iebiien (a) capital funds, including any loans raised by the 
society ; 

(b) revenue funds, including the reserve fund. 

(3) No part of the funds of any such society shall, except in 
the event of dissolution, be divided amongst its members by 
way of profit, bonus, dividend or in any other manner than 
is authorized by its regulations in respect of credit-balances 
due to members. 

(4) No loan exceeding one hundred pounds shall be raised 
by any such society unless the loan has been approved by not 
less than two-thirds of the members present at a general 
meeting specially convened for that purpose, of which notice, 

(a) een kodperatieve landbouwvereniging met onbeperkte likheid van 
aansprakelikheid, dat al zijn leden gezamenlik en [4 
afzonderlik aansprakelik zijn voor de betaling van de 
schulden en verplichtingen van de vereniging, met 
dien verstande dat de aansprakelikheid van een 
persoon, die bedankt heeft, of die uit de vereni- 
ging gezet is,en de aansprakelikheid van de boedel 
van een persoon, die gestorven is, ophoudt— 
(i) ten aanzien van schulden en verplichtingn van de 

vereniging aangegaan nadat hij ophield lid te 
zijn; en, onderworpen aan de bepalingen van 
sub-artikel (2), in alle opzichten, 

(ti) zodra de financiéle verslagen van de vereniging, 
door zijn auditeur op de hierin later bepaalde 
wijze ondertekend, een batig saldo ten gunste 
van de vereniging aantonen ; 

(b) een kodperatieve landbouwmaatschappij met beperkte 
aansprakelikheid en een kodperatieve handelsvere- 
niging met beperkte aansprakelikheid, dat de 
aansprakelikheid van een lid beperkt is tot betaling 
van de nominale waarde van de aandelen door hem 
bezeten en tot de voorwaardelike aansprakelikheid 
welke door de statuten van de vereniging of maat- 
schappij aan zulke aandelen mocht worden verbonden. 

(2) Niettegenstaande de bepalingen vervat in sub-artikel 
(1) van dit artikel, blijft ieder lid van een kodperatieve land- 
bouwvereniging, niettegenstaande uittreding (waaronder wordt 
begrepen bedanking, overlijden of uitzetting) uit de vereniging, 
en niettegenstaande de financiéle verslagen van de vereni- 
ging een batig saldo ten gunste van de vereniging aanwijzen, 
aansprakelik voor iedere schuld of verplichting van de vereni= 
ging bij de Land en Landbouwbank van Zuid-Afrika, welke 
op de datum van zijn uittreding nog onvoldaan was, totdat het 
de Centrale Raad van die Bank is gebleken dat de vereniging 
en zijn overige leden in staat zijn om de schuld of verplichting 
te voldoen. Hen verplichting jegens de gezegde Bank ten aan- 
zien van een lening in de vorm van een door de Bank dis- 
ponibel gesteld bedrag blijft zolang bestaan als de volmacht 
van de leden uit krachte waarvan zij zodanige lening hebben 
aangegaan van kracht en in werking is. 

15. (1) Geen kodperatieve landbouwvereniging met onbe- Kapitaal 
perkte aansprakelikheid behoeft een vast kapitaal te hebben. fondsen van 

(2) De fondsen benodigd ter ultvoering van de doeleinden van koéperatieve de vereniging bestaat uit— eaeenr : ; verenigingen 
(a) kapitaalfondsen, met inbegrip van leningen door de met 

vereniging aangegaan ; somnealie. (6) inkomstefondsen, met inbegrip van reserve-fonds, likheid. 
(3) Geen deel van de fondsen van zulk een vereniging wordt, 

behalve in het geval van ontbinding, onder zijn leden ver= 
deeld bij wijze van winst, bonus, dividend of op een andere 
wijze dan in zijn statuten toegelaten wordt met betrekking 
tot kredietsaldo’s verschuldigd aan leden. 

(4) Geen lening de som van een honderd pond teboven- 
gaande wordt door zulk een vereniging aangegaan, tenzij 
zulke lening goedgekeurd is door niet minder dan twee- 
derden van de leden tegenwoordig op een algemene vergadering   speciaal voor dat doel bijeengeroepen, waarvan behoorlike 
kennisgeving, bevattende volledige biezonderheden van de



Capital 
funds of 
co-operative 
companies 
and 
societies 
with limited 
liability. 

Borrowing 
powers of 
co-operative 
companies 
and 
societies 
with limited 
liability. 

Directors of 
societies and 
companies. 

UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 10ra MARCH, 1922. 

stating full particulars of the proposed loan, has been duly 

given, and unless the board of directors has approved of the 

raising of the loan. 

16. (1) The capital of a co-operative agricultural company 

with limited liability, and of a co-operative trading society 

with limited liability, shall be variable in amount according 

to the nominal value of shares from time to time subscribed. 

(2) The reserve fund of the company or society shall not 

be distributed amongst members, except in the event of disso- 

lution, and shall at any time be applicable to any purposes 

to which the capital for the time being of the company or 

society is applicable. 

(3) The shares issued by the company or society shall only 

be of one class, all ranking equally. 

(4) No share in the company or society shall be allotted 

unless one-tenth of.the nominal value thereof has been paid. 

(5) Any dividend or bonus to a member shall be applied to 

paying off any calls on shares which may at the time such 

dividend or bonus becomes payable be due by him and unpaid. 

17. No loan shall be raised by a co-operative company or 

society with limited liability, exceeding one-half the issued 

share capital for the time being of the company or society, 

unless the loan has been approved by not less than two-thirds 

of the members present in person or by proxy (where proxies 

are allowed) at a general meeting specially convened for that 

purpose, of which notice, stating full particulars of the proposed 

loan, has been duly given, and unless the board of directors 

has approved of the raising of the loan. 

CHAPTER IV. 

MANAGEMENT OF SOCIETIES AND COMPANIES. 

18. (1) The operations of every co-operative agricultural 

society or company or co-operative trading society shall be 

managed and controlled by a board of directors who shall, 

subject to the provisions of sub-section (2) of section siz, be 

elected at the annual general meeting of the society or company. 

(2) The number of the directors shall not be less than three 

nor more than eleven, and no person shall be qualified to be 

a director unless he is a member of the society or company. 

(3) Subject to the provisions of this section, the directors 

shall be elected in the manner prescribed by the regulations 

of the society or company, and, subject to the next succeeding 

section, shall hold office and retire as so prescribed. 

(4) The directors shall hold meetings at the head office of 

the society or company and as often as may be necessary 

for properly conducting the business and operations of the 

society or company. 

(5) The quorum of a meeting of directors shall be as prescribed 

by the regulations of the society or company, provided that it 

shall not in any case be less than half the number of directors. 

(6) The board of directors shall at its first meeting held 

after the formation of the society or company, and thereafter 

at the first meeting of the board held after the annual general 

meeting, elect one of their number to be chairman until the 

first or next (as the case may be) annual general meeting, 

and if any vacancy occur during such time in the office of 

chairman it shall be filled as soon as a meeting of the board 

can he convened. 

(7) The society or company may, by resolution of a special 

general meeting, appoint a board of supervision consisting 

of not less than two nor more than four members, who are 

not directors, for the purpose of reporting to the members as 

to the manner in which the affairs of the society or company 

voorgestelde lening, gedaan is en tenzij de raad van direk- 

teuren tot het sluiten van de lening zijn toestemming gegeven 

heeft. 
16. (1) Het kapitaal van een kodperatieve landbouwmaat- Kapitaal- 

schappij met beperkte aansprakelikheid en van een kodperatieve fondsen van 

handelsvereniging met beperkte aansprakelikheid wisselt in intperatieve 
; : maatschap- 

bedrag af overeenkomstig de nominale waarde van de aan- pijen one 

delen waarvoor van tijd tot tijd ingeschreven is. beperkte 

(2) Het reservefonds van de maatschappij of vereniging ke 
1 eld. 

wordt, behalve in het geval van ontbinding, niet onder de 

leden verdeeld, en is te eniger tijd beschikbaar voor de doel- 

einden waarvoor het kapitaal van de maatschappij of vereni- 
ging gebruikt kan worden. 

(3) De aandelen door de maatschappij uitgereikt zijn van 

slechts een klasse en van gelijke waarde.- 
(4) Geen aandeel in de maatschappij of vereniging wordt 

toegekend tenzij een-tiende van de nominale waarde daarvan 

gestort is. 
(5) Een dividend of bonus aan een lid wordt aangewend ter 

betaling van opvragingen op aandelen welke op de tijd van 

uitkering van zodanig dividend of bonus door hem verschul- 

digd en nog niet betaald mochten zijn. 
17. Geen lening de helft van het alsdan uitgereikte aandele- Bevoegdheid 

kapitaal van de maatschappij of vereniging te bovengaande, van . 

wordt door de kodperatieve maatschappij of vereniging KoOporatieve 
met beperkte aansprakelikheid aangegaan, tenzij de lening schappijen 

goedgekeurd is door niet minder dan twee-derden van de leden en 

in persoon tegenwoordig of door een gevolmachtigde vertegen- verenigingen 
woordigd (waar dit toegelaten wordt) op een algemene ver- me 

gadering speciaal voor dat doel bijeengeroepen, waarvan jjkheid om 

behoorlike kennisgeving, bevattende volledige biezonderheden leningen aan 

van de voorgestelde lening gedaan is en tenzij de raad van te gaan. 

direkteuren tot het sluiten van de lening zijn toestemming 
gegeven heeft. 

HOOFDSTUK IV. 

BEHEER VAN VERENIGINGEN EN MAATSCHAPPIJEN 

18. (1) De werkzaamheden van elke kodperatieve landbouw- Direkteuren 

vereniging of maatschappij of kodperatieve handelsvereniging VY . 

worden bestuurd en beheerd door een raad van direkteuren, om, 

die, met inachtneming van de bepalingen van sub-artikel (2) schappijen. 

van artikel zes, op de jaarlikse algemene vergadering van de 
vereniging of maatschappij gekozen worden. 

(2) Het aantal direkteuren kan niet minder zijn dan drie 

noch meer dan elf, en geen persoon kan direkteur zijn, tenzij 
hij lid is van de vereniging of maatschappij. 

(3) Met inachtneming van de bepalingen van dit artikel, wor- 

den de direkteuren op de in de statuten van de vereniging of 

maatschappij voorgeschreven wijze gekozen, en onderworpen 

aan de bepalingen van het eerstvolgende artikel, bekleden 

zij hun ambt en treden zij af op de aldus voorgeschreven 
wijze. 

(4) De direkteuren houden vergaderingen op het hoofd- 
kantoor van de vereniging of maatschappij en zo dikwels als 
het nodig is om de zaken en werkzaamheden van de vereniging 
of maatschappij behoorlik te drijven. 

(5) Het kworum op een vergadering van direkteuren wordt 

door de statuten van de vereniging of maatschappij bepaald, 

doch is in geen geval minder dan de helft van het aantal 

direkteuren. 
(6) De raad van direkteuren kiest op zijn eerste vergadering 

na de oprichting van de vereniging of maatschappij, en daarna 

op de eerste vergadering van de raad na de jaarlikse algemene 
vergadering, een hunner tot voorzitter tot de eerste of volgende 
(zoals het geval moge zijn) jaarlikse algemene vergadering, 

en indien gedurende zulke tijd het ambt van voorzitter openvalt, 

wordt de vakature opgevuld zodra een vergadering van de 
raad bijeengeroepen kan worden. 

(7) De vereniging of maatschappij kan, bij besluit van een 
speciale algemene vergadering, een raad van toezicht aanstellen 

bestaande uit niet minder dan twee en niet meer dan vier 

leden, die geen direkteuren zijn, voor het doel om aan de leden   verslag te doen van de wijze waarop de zaken van de vereniging
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are conducted, and such board of supervision shall have thelof maatschappij geleid worden, en zodanige raad van toe- 
power to call a general meeting of members at any time,|zicht is bevoegd om niettegenstaande de bepalingen van 
anything to the contrary in this Act or the regulations of the|deze Wet of de statuten van de vereniging of maat- 
company or society notwithstanding. A board of supervision|schappij te eniger tijd een algemene vergadering van leden bij- 
shall have access to all books, papers and documents of the/een te roepen. Een raad van toezicht kan inzage nemen van 
company or society and the directors and officers shall answer|alle boeken, papieren en dokumenten van de vereniging of 
all reasonable questions put to them conjointly or individually|maatschappij en de direkteuren en ambtenaren zijn gehouden 
by any member of the board of supervision. alle redelike vragen, welke hun gezamenlik of individueel 

door een lid van de raad van toezicht gesteld worden, te 
beantwoorden. 

(8) Met inachtneming van het bepaalde in het onmiddellik 
voorafgaande sub-artikel wordt een lid van de raad van toezicht 
verkozen en met inachtneming van het bepaalde in sub-artikel 
(2) van artikel negentien, treedt hij af zoals door de statuten 

(8) Subject to the last preceding sub-section, a member of 
a board of supervision shall be elected and, subject to sub- 
section (2) of section nineteen, shall retire as prescribed by 

_the regulations. 

vice be of 19, (1) A director shall vacate his office— voorgeschreven. 
directors. (a) if he becomes insolvent or assigns his estate for the! 19, (1) Een direkteur treedt af :— Vakature in benefit of or compounds with his creditors; or (a) indien hij insolvent verklaard wordt of zijn boedel het ambt 

ten behoeve van zijn krediteuren afstaat of een direkte 
schikking treft met zijn krediteuren; of memes 

(6) indien hij krankzinnig wordt of schuldig bevonden 
wordt aan een overtreding en veroordeeld tot ge- 

(6) if he becomes of unsound mind, or is convicted of any 
offence and sentenced to any period of imprisonment 
without the option of a fine; or 

(c) if he absents himself from four consecutive ordinary _vangenisstraf zonder alternatief van boete ; of 
meetings of the board without its leave (and such (c) indien hij afwezig blijit van vier achtereenvolgende 
leave shall not be granted for a period covering more gewone vergaderingen van de raad zonder verlof 
than six consecutive ordinary meetings, unless the van de raad (en zulk verlof zal niet toegestaan worden 
absence be on the business of the society or com- voor een termijn lopende over meer dan zes achter- 
pany); or eenvolgende gewone vergaderingen, tenzij hij af- 

; . ; . ; wezig is voor zaken van de vereniging of maatschap- (d) if he resigns his membership of the society or company pij); of 
or is lawfully expelled therefrom; or (d) indien hij als lid van de vereniging of maatschappij 

bedankt of uit zijn lidmaatschap op wettige wijze 
ontzet wordt; of 

(e) indien hij een maand vooruit aan de raad schriftelik 
kennis geeft van zijn voornemen om zijn ambt neer 

(e) if he gives one month’s notice in writing to the board 
of his intention to resign office and his resignation 
is accepted by the board. 

(2) A member of a board of supervision shall vacate his te leggen en zijn bedanking door de raad wordt 
flice f f th t forth i h , (d), aangenomen. 

(a) ‘and (6) of sub-section (1). orth in paragraphs (a), (0) (2) Ken lid van de raad van toezicht treedt af ter zake van 
een of meer van de redenen vermeld in paragrafen (a), (b), 

(3) Any vacancy so occurring on the board of directors or|(4) en (e) van sub-artikel (1), ; . 
on the board of supervision shall be filled as prescribed by| (3) Hen aldus ontstaande vakature in de raad van direkteuren 
the regulations of the society or company. of in de raad van toezicht wordt opgevuld op de wijze in de 3 

statuten van de vereniging of maatschappij bepaald. 
Powers of 20. (1) Subject to any restrictions imposed by this Act or 
board of | by the regulations of the society or company on the powers| 
directors. of the board of directors, the board shall have the same powers 

and be subject to the same obligations in respect of the society 
or company as if they had been conferred or imposed by a 
general meeting of the society or company, and every director 
acting upon a resolution of the board shall be deemed to be 
the agent of the society or company, for all purposes within 
the scope of its objects. 

20. (1) Met inachtneming van beperkingen door deze Wet Machten 
of door de statuten van de vereniging of maatschappij op oe 
de machten van de raad van direkteuren gelegd, heeft de ™°~°™™™ 
raad dezelfde machten en is ‘de raad onderworpen aan dezelfde 
verplichtingen ten aanzien van de vereniging of maatschappij 
alsof zij verleend of opgelegd waren door een algemene ver- 
gadering van de vereniging of maatschappij, en iedere direkteur, 
handelende op een besluit van de raad, wordt geacht de ge- 
volmachtigde van de vereniging of maatschappij te zijn voor 

(2) Subject to his compliance with the provisions of this Act|#lle doeleinden, die binnen de strekking van zijn werkzaam- 
and of the regulations of the society or company no directorl|heden_vallen. . : 
shall be held liable to the society or company for any loss it| (2) Mits hij de bepalingen van deze Wet en van de statuten 
may sustain unless the loss was due to his wilful misconduct|V@n de vereniging of maatschappij in acht neemt, wordt or gross negligence. geen direkteur tegenover de vereniging of maatschappij 

aansprakelik gehouden wegens een verlies door dezelve geleden, (3) The acts of a director shall be valid notwithstanding|tenzij het verlies te wijten was aan zijn opzettelik wangedrag any defect that may afterwards be discovered in his appoint-|of grove nalatigheid. 
ment or qualification. (3) De handelingen van een direkteur zijn geldig niettegen- 

staande enig gebrek, dat later mag worden ontdekt in zijn 
aanstelling of bevoegdheid. 

21. Binnen veertien dagen na elke aloemene vergaderin Lijst van 
7 . é 6 Brent direkteuren 

List of 21, Every society or company shall, within one month after 
lirectors to each annual general meeting, transmit to the Registrar a list 
»e sent to containing the names and addresses of the members who,   Registrar. : : elke vereniging of maatschappij aan de Registrateur een lijst Regis at the date of the return, are the directors of the society or bevatten dede namen ‘in ils i ooh van de leden dis, ton, titde a de eae 

company. van het indienen van de lijst, de direkteuren van de vereniging te worden 
financial 22. Unless it is otherwise provided in the regulations of thejof maatschappij uitmaken. foepemancints 
7ear. society or company, the financial year shall be from the first 22. Tenzij het in de statuten van de vereniging of maat- Financieel 

day of July to the thirtieth day of June next ensuing, both|schappij anders bepaald is, loopt het financiéle jaar vanaf de 48" 
days inclusive. eerste dag van Julie tot de dertigste dag van Junie eerstvolgende, 

: . beide dagen medegerekend. 
seneral 23. (1) A general meeting of every society or company} 93, (1) Een algemene vergadering van elke vereniging of Algemene neetings. —_ shall be held within three months after the close of the society’s maatschappij wordt binnen twee maanden na het sluiten van vergade-
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or company’s financial year for the purpose of considering 

and dealing with the financial position and the balance sheet 

and statement of accounts of the society or company and for 

the election of directors and auditor and for general business. 

Such meeting shall be called the annual general meeting and 

shall be held at such convenient place and time as shall be 

prescribed by the board. 

(2) The board, or any two directors jointly signing the 

notice, may by written notice convene, in addition to the 

annual general meeting, a special general meeting of the 

society or company when the holding of such meeting appears 

to them necessary in the interests of the society or company, 

and the board shall convene such meeting if a requisition in 

writing signed by not less than one-tenth, but in no case less 

than five, of the members of the society or company, or in 

the case of central or federal companies, by not less than two 

members of such company, be transmitted to the board. 

(3) If, within twenty-one days after the transmission of such 

requisition, a special meeting is not convened by the board, 
it may be convened by the requisitionists. 

(4) The periods and forms of notice of annual and special 

general meetings of the society or company shall be as pre- 

scribed by the regulations of the society or company. 

24. (1) The chairman of the directors, if present, shall, 

unless the meeting otherwise determines by resolution, be the 

chairman of any general meeting. 

(2) No item of business shall be transacted at any general 

meeting unless a quorum of members is present during the 
time when the meeting is considering that item. 

(3) The quorum of any general meeting shall be, in the 

case of a co-operative agricultural society with unlimited 

liability, one-tenth of the members personally present and, 

in the case of a co-operative agricultural company with limited 
liability and co-operative trading society with limited lia- 

bility, one-tenth of the members present in person or by proxy 
(where proxies are allowed): Provided that a quorum shall 

in no case consist of less than five members personally present. 

In the case of a central or federal company formed under 

Chapter V., the quorum shall in no case consist of less than 
two members present by their proxies. 

(4) If within one hour from the time appointed for the 

meeting a quorum is not present, the meeting, if convened 

upon the requisition of members, shall not be held. In any 

other case it shall stand adjourned to the same day in the 

next week.at the same time and place, and if at such adjourned 

meeting a quorum is not present within one hour from such 

time, the members present shall constitute a quorum: Pro- 
vided that, if the question for consideration is the raising of a| 

loan or the alteration of the regulations or the dissolution of the 

society or company, the quorum prescribed by sub-section (3) 
of this section must be secured. 

(5) Save as is otherwise provided in this Act or the regula- 
tions of the society or company, every question for decision 

by a general meeting shall be determined by a majority of 

members personally present thereat and, on a show of hands, 

unless a poll is demanded by at least five members, or, in 

the case of a central or federal company formed under the 

provisions of Chapter V. of this Act, by at least two members. 

(6) The declaration by the chairman that a question to be 

so decided has been carried, or carried unanimously, or by a 
particular majority, or lost, and an entry to that effect in the   

het financiéle jaar van de vereniging of maatsthappij?gehouden 
ter overweging en behandeling van de financiéle toestand en 
de balansstaat en staat van rekeningen van de vereniging of 
maatschappij, ter kiezing van direkteuren en auditeur, en 
voor algemene bezigheid. Zodanige vergadering wordt de jaar- 
likse algemene vergadering genoemd en wordt gehouden op 
een door de raad te bepalen geschikte plaats en tijd. 

(2) Behalve de jaarlikse algemene vergadering kan de 
raad of kunnen twee direkteuren, die tezamen de kennisgeving 
ondertekenen, door schriftelike kennisgeving een speciale 
algemene vergadering van de vereniging of maatschappij 
bijeenroepen, wanneer het houden van zulk een vergadering 
in het belang van de vereniging of maatschappij door hen nodig 
geacht wordt en de raad moet zulk een vergadering bijeen- 
roepen indien bij de raad een schriftelik verzock wordt inge- 
diend ondertekend door niet minder dan een-vijfde van de 
leden van de vereniging of maatschappij, of in het geval van 
centrale of federale maatschappijen door niet minder dan 
twee leden van zodanige maatschappij. 

(3) Indien binnen een-en-twintig dagen na de indiening 
van zulk verzoek een speciale vergadering niet door de raad 
is bijeengeroepen, kunnen de ondertekenaars van het verzoek 
zulk een vergadering bijeenroepen. 

(4) De termijnen en vormen van de kennisgevingen van 
jaarlikse en speciale algemene vergaderingen van de vereniging 
of maatschappij worden door de statuten van de vereniging 
of maatschappij vastgesteld. 

24, (1) De voorzitter van de direkteuren treedt, indien hij 
tegenwoordig is, op als voorzitter van een algerhene vergadering, 
tenzij de vergadering anders besluit. 

(2) Geen punt op de agenda wordt op een algemene ver- 
gadering behandeld, tenzij een kworum van de leden tegen- 
woordig is gedurende de tijd wanneer de vergadering dat punt 
in behandeling neemt. 

(3) Het kworum van een algemene vergadering is, in het 
geval van een kodperatieve landbouwvereniging met onbe- 
perkte aansprakelikheid, cen-tiende van de leden in per- 
soon tegenwoordig; en in het geval van een kodperatieve 
landbouwmaatschappij met beperkte aansprakelikheid en 
kodperatieve handelsvereniging met beperkte aansprakelik- 
heid, één-tiende van de leden in persoon tegenwoordig of door 
een gevolmachtigde vertegenwoordigd (waar dit toegelaten 
wordt), zullende echter een kworum in geen geval uit minder 
dan vijf leden in persoon tegenwoordig bestaan. In het geval 
van een centrale of federale maatschappij opgericht krachtens de 
bepalingen van Hoofdstuk V., bestaat het kworum in geen 
geval uit minder dan twee leden vertegenwoordigd door hun 
gevolmachtigden. 

(4) Indien er binnen een uur na de voor de vergadering 
bepaalde tijd geen kworum tegenwoordig is, wordt de vergade- 
ring, indien op het verzoek van leden bijeengeroepen, niet 
gehouden; in ieder ander geval wordt de vergadering ver- 
daagd tot dezelfde dag in de volgende week op dezelfde tijd 
en plaats, en indien op zulk een verdaagde vergadering binnen 
een uur vanaf zodanige tijd geen kworum aanwezig is, vor- 
men de aanwezige leden een kworum ; met dien verstande, dat 
indien het onderwerp van bespreking het aangaan van een 
lening of het wijzigen van deze regulaties of het onthinden van 
de vereniging of maatschappij is, het kworum voorgeschreven 
door sub-artikel (3) van dit artikel aanwezig moet zijn. 

(5) Behalve waar anders in deze Wet of in de statuten van 
de vereniging of maatschappij bepaald, wordt ieder punt, ter 
beslissing aan een vergadering voorgelegd, door een meer- 
derheid der leden daarop in persoon tegenwoordig beslist, en 

Verrich- 
tingen van 
algemene 
vergade- 
ringen. 

door het opsteken van handen, tenzij een hoofdelike stemming . 
door niet minder dan vijf leden vereist wordt, of, in het geval 
van een federale of centrale maatschappij opgericht krachtens 
de bepalingen van Hoofdstuk V. van deze Wet, door ten minste 
twee leden. 

(6) De verklaring van de voorzitter dat een punt aldus te 
worden beslist aangenomen is, of met algemene stemmen 
aangenomen is, of door een bepaalde meerderheid, of dat het
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minutes of the meeting, shall be conclusive evidence of the 
fact without proof of the number or proportion of votes 
recorded in favour of or against the resolution. 

(7) A poll, if demanded, shall be taken forthwith, but in 
the manner prescribed by the regulations of the society or 
company. 

(8) The chairman of the meeting shall, in addition to his 
deliberative vote, have also a casting vote in the case of an 
equality of votes, whether on a show of hands or on a poll, 
unless it is otherwise provided by the regulations of the society 
or company. 

25. In the case of a co-operative agricultural society with 
unlimited liability, members shall record their votes in person, 
and no member shall have more than one vote. 

26. (1) In the case of a co-operative agricultural company with 
limited liability and a co-operative trading society with limited 
liability every member shall have one vote : Provided that, if 
so authorized by the regulations of the company or society, 
every member shall on a poll be entitled to an additional 
vote or votes based on the quantity or value of produce 
delivered to or the value of goods purchased from the company 
or society by him; and the number of such additional votes (not 
exceeding two for any one member) and the procedure to be 
observed in making the allotments thereof shall be as prescribed 
by the regulations of the company or society. 

(2) Where a member of such company or society has acquired 
the rights of another member to the reserve or other property 
of the company or society, such rights shall not entitle such 
member to any votes to which the member who has made the 
cession may prior to such cession have been entitled in accord- 
ance with the last preceding sub-section. 

(5) Members may, on a poll, give their votes either person- 
ally or, if so authorized by the regulations of such company 
or society, by proxy: Provided that no person shall act as 
a proxy unless he is a member of the society or company, 
or a member of a society or company which is a member of 
the society or company: Provided further that no person 
shall at any meeting act as proxy for more than five members. 

27. (1) Minutes of the proceedings at all general meetings 
and of every meeting of the board shall be regularly entered 
in separate books kept for the purpose and containing proper 
tabulated details of the business conducted at the meeting. 

(2) The minutes of proceedings of each meeting shall be 
submitted at the next ensuing meeting and, if passed thereat 
as correct, shall be confirmed by the chairman thereof and 
shall thereupon without further proof be prima facie evidence 
in all courts and places of the proceedings of the meetings of 
which they purport to be minutes. 

(3) Every such minute book shall be kept at the office of 
the society or company, and shall be open to inspection of 
any person authorized thereto in writing by the Minister. 

28. (1) Every society or company shall, at each annual 
general meeting, appoint a person who publicly carries on the 
business of an accountant as the auditor of its accounts for 
the current financial year. The retiring auditor shall be 
eligible for re-election. 

(2) If an appointment of such person as auditor is not made 
at that meeting, the directors shall appoint, subject to the 

xiii 

verworpen is, eben aantekening in die zin in de notulen van de 
vergadering leveren afdoend bewijs van het feit, zonder dat 
het nodig is het getal of de verhouding van de stemmen voor 
of tegen het besluit uitgebracht te bewijzen. 

(7) Ken hoofdelike stemming, indien verlangd, vindt dade- 
hk plaats, maar op de wijze door de statuten van de vereni- 
ging of maatschappij voorgeschreven. 

(8) De voorzitter van de vergadering heeft, behalve zijn 
beraadslagende, ook een beslissende stem indien de stemmen 
staken hetzij bij het opsteken van handen of bij een hoofdelike 
stemming, tenzij door de statuten van de vereniging of maat- 
schappij anders bepaald wordt. 

25. In geval van een kodperatieve landbouwvereniging, met gtemmen 

onbeperkte aansprakelikheid, brengen de leden hun stemmen in van leden 
persoon wit en geen lid heeft meer dan één stem. van een 

vereniging 
met onbe- 
perkte aan- 
sprakelik- 
heid. 

26. (1) In geval van cen kodperatieve landbouwmaatschappij Stemmen 
met beperkte aansprakelikheid en een kodperatieve handels- V@% leden 

- 3 . : : van een 
vereniging met beperkte aansprakelikheid heeft ieder vereniging of 
lid één stem, zullende echter, indien de statuten van de maat- maatschap- 
schappij of vereniging daarvoor voorziening maken, elk lid bij pij met 
een hoofdelike stemming gerechtigd zijn tot een verdere stem Peperkte 

: : aansprake- 
of stemmen op de basis van de hoeveelheid of waarde van, jixheid. 
produkten door hem afgeleverd aan of goederen door hem aan- 
gekocht van de maatschappij of vereniging ; en het aantal van 
zulke verdere stemmen (twee voor ieder lid niet te boven- 
gaande) en de procedure te worden gevolgd bij het toekennen 
daarvan worden door de statuten van de maatschappij of ver- 
eniging voorgeschreven. 

(2) Waar een lid van zulke maatschappij of vereniging de 
aanspraken van een ander lid op het reservefonds of ander 
eigendom van de maatschappij of vereniging overgenomen heeft, 
worden daardoor aan het lid geen stemmen toegekend waarop 
het lid, dat de overdracht gemaakt heeft, voor zulke overdracht 

gerechtigd was overeenkomstig de bepalingen van het vooraf-   

  

gaande sub-artikel. . 
(3) Bij een hoofdelike stemming kunnen de leden hun stem- 

men persoonlik uitbrengen, of indien daartoe gemachtigd 
door de statuten van zulke maatschappij of vereniging door 
middel van een gevolmachtigde ; zullende echter geen per- 
soon als een gevolmachtigde kunnen optreden tenzij hij lid 
van de maatschappij of vereniging is, of lid van cen vereniging 
of maatschappij, die lid is van de vereniging of maat- 
schappij ; en met dien verstande verder dat geen persoon of 
enige vergadering als de gevolmachtigde van meer dan vijf 
leden kan optreden. 

27. (1) De notulen van de verrichtingen van alle algemene yotulen van 
vergaderingen en van elke vergadering van de raad worden ge- algemene 
regeld ingeschreven in afzonderlike, voor dat doel aange- vergade- 
houden boeken, die behoorlik gerangschikte biezonderheden a oe 
bevatten van de bezigheid op de vergadering gedaan. ; gaderingen 

(2) De notulen van de verrichtingen van elke vergadering van 
worden op de eerstvolgende vergadering overgelegd, en indien direkteuren 
daarop goedgekeurd, worden zij door de voorzitter van de rag 
vergadering bekrachtigd en leveren daarop zonder verdere be- 8° -°""°™ 
wijsmiddelen in alle hoven en plaatsen prima fucie bewijs van de 
verrichtingen van de vergaderingen waarvan zij de notulen 
heten te zijn. 

(3) Elk zodanig notuleboek wordt op het kantoor van de 
vereniging of maatschappij bewaard en kan door elke persoon e 
daartoe schriftelik gemachtigd door de Minister worden inge- 
zien. 

28. (1) Elke vereniging of maatschappij stelt op elke jaar- Aanstelling 
likse algemene vergadering een persoon aan, die in het openbaar voor jactiney 
het beroep van auditeur uitoefent, als de auditeur van zijn auditering. 
rekeningen voor het lopende financiéle jaar. De aftredende 
auditeur is herkiesbaar. 

(2) Indien geen aanstelling van zulk een persoon tot auditeur 
op die vergadering gedaan wordt, stellen de direkteuren een 
door de Registrateur goed te keuren auditeur. aan bevoegd
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approval of the Registrar, an auditor qualified as aforesaid 
to hold office till he has audited the accounts of that year. 

(3) A director or officer of the society or company shall not 
be capable of being appointed its auditor. 

(4) The first auditor of the society or company shall be 
appointed by the directors before the end of the first financial 
year, and shall hold office until the first annual general meeting, 
unless previously removed by a resolution of the members in 
general meeting, in which case the members at that meeting 
shall appoint an auditor. 

(5) A casual vacancy in the office of auditor may be filled 
by the directors by appointing a person qualified as aforesaid 

to hold office till the audit of the accounts of that year is 
completed. 

(6) The remuneration of the auditor appointed under this 

section shall be fixed by the society or company in general 

meeting: Provided that the directors may fix the remunera- 

tion of an auditor appointed under sub-sections (2), (4) and (5). 

All such remuneration shall be payable out of the revenues 
of the society or company. 

(7) Every auditor appointed under this section shall have 
a right of access to the books, accounts, vouchers and documents 

of the society or company, and may require from its directors 
and other officers such information as may be necessary for 
the performance of his duties as auditor. 

f (8) In making any report to the members of the society or 
company, or in signing the statements mentioned in the next 

succeeding section, the auditor shall state— 

(a) whether he has obtained the information and explana- 
tion required by him ; 

(b) whether in his opinion the statements are properly 
drawn up so as to exhibit a true and correct view 
of the financial position of the society or company 
according to the information at his disposal and 
explanations given to him and as shown by the books 
of the society or company; and 

(c) whether the regulations of the society or company 
have been observed. 

29. (1) Not less than three weeks before the date fixed 

for the annual general meeting the board shall prepare the 

balance sheet and profit and loss account made up to the close 

of the previous financial year of the society or company, in 

such form as may be prescribed by the Minister. 

(2) Such balance sheet and profit and loss account signed 

by a majority of directors and by the auditor of the society 

or company, if approved by him after examination of the 

accounts of the society or company, shall, together with any 

report made by the auditor to the members, be transmitted 

to each member with the notice of such general meeting or, 

in the alternative, if it is so provided by the regulations of 

the society or company, such statement and report shall be 

open to inspection of members at its office for a period to be 
fixed by those regulations. 

(3) Such balance sheet and profit and loss account (signed 

as aforesaid) and auditor’s report shall further be transmitted 

to the Registrar at least fourteen days before the date fixed 

for the annual general meeting. 

(4) Any person may inspect the said balance sheet, account 

and report at the office of the Registrar on payment of such 

fees as may be prescribed by the Minister. 

30. (1) The Minister may at any time, when it appears 

to him that good reason exists therefor, appoint a person or 

persons to investigate and report upon the books, accounts 

and affairs of any society or company, and every person so 

appointed shall have a right of access to the books, accounts, 

vouchers and documents of the society or company, and may 

als voorzegd om als auditeur op te treden totdat hij de reke- 
ningen van dat jaar geauditeerd heeft. 

(3) Geen direkteur of beambte van de vereniging of maat- 
schappij kan als zijn auditeur worden aangesteld. 

(4) De eerste auditeur van de vereniging of maatschappij 
wordt door de direkteuren vdédér het einde van het eerste 
financiéle jaar aangesteld, en hij treedt als auditeur op tot de 
eerste jaarlikse algemene vergadering tenzij hij tevoren ontsla- 
gen wordt door een besluit van de leden op een algemene ver- 
gadering, in welk geval de leden op die vergadering een 
auditeur aanstellen. 

(5) Een tussentijdse vakature in de post van auditeur kan 
door de direkteuren opgevuld worden door een persoon be- 
voegd als voorzegd aan te stellen om als zulke werkzaam te 
zijn totdat hij de rekeningen van dat jaar geauditeerd heeft. 

(6) De beloning van de auditeur, krachtens dit artikel 
aangesteld, wordt door de vereniging of maatschappij op een 
algemene vergadering vastgesteld: Met dien verstande dat de 
direkteuren de beloning van een krachtens sub-artikels (2) 
4) en (5) aangestelde auditeur kunnen vaststellen. Alle 
zulke beloningen worden uit de fondsen van de vereniging of 
maatschappij betaald. 

(7) Elke krachtens dit artikel aangestelde auditeur heeft 
recht van toegang tot de boeken, rekeningen, bewijsstukken 
en dokumenten van de vereniging of maatschappij, en kan van 
de direkteuren en andere beambten de inlichtingen eisen die 
nodig zijn voor de vervulling van zijn plicht als auditeur. 

(8) Bij het doen van een verslag aan de leden van de ver- 
eniging of maatschappij, of bij het ondertekenen van de ver- 
slagen in het eerstvolgende artikel vermeld, verklaart de 
auditeur : 

(a) of hij de door hem verlangde inlichtingen en op- 
helderingen ontvangen heeft ; 

(b) of de verslagen naar zijn oordeel behoorlik opgetrok- 
ken zijn, zodat zij een waar en juist overzicht geven 
van de financiéle toestand van de vereniging of 
maatschappij overeenkomstig de inlichtingen te 
zijner beschikking gesteld en de ophelderingen aan 
hem gegeven en zoals uit de boeken van de vereni- 
ging of maatschappij blijkt; en 

(c) of de statuten van de vereniging of maatschappij 
nagekomen zijn. 

29. (1) De raad maakt, niet minder dan drie weken védr de 
datum bepaald voor de jaarlikse algemene vergadering, de 
balansstaat en winst- en verliesrekening op ter afsluiting 
van het voorafgaande financiéle jaar van de vereniging of 
maatschappij en in de vorm door de Minister bepaald. 

(2) Zulke balansstaat en winst- en verliesrekening, onder- 
tekend door een meerderheid van de direkteuren en door de 
auditeur van de vereniging of maatschapplj, indien door hem 
goedgekeurd na de rekeningen van de vereniging of maatschap- 
pij te hebben onderzocht, worden tezamen met enig verslag 
door de auditeur aan de leden gedaan, aan elk lid gezonden 
met de kennisgeving van zulke algemene vergadering, of anders, 
indien de statuten van de vereniging of maatschappij zulks 
bepalen, liggen de verslagen en het rapport op het kantoor van 
de vereniging of maatschappij ter inzage van de leden voor 
een termijn door de statuten te worden vastgesteld. 

(3) Zulke balansstaat. en winst en verliesrekening (onder- 
tekend als voorzegd) en het verslag van de auditeur worden 
verder minstens veertien dagen véér de datum bepaald voor 
de jaarlikse algemende vergadering aan de Registrateur 
gezonden. 

(4) De genoemde balansstaat, de rekening en het verslag 
kunnen op het kantoor van de Registrateur door een ieder 
ingezien worden tegen betaling van zulke bedragen als door de 
Minister voorgeschreven mogen worden. 

30. (1) De Minister kan te eniger tijd wanneer het hem 
toeschijnt dat geldige redenen daarvoor bestaan een persoon 
of personen aanstellen om de boeken, rekeningen en zaken van 
een vereniging of maatschappij te onderzoeken en daarover 
rapport uit te brengen en een aldus aangestelde persoon heeft 
het recht van toegang tot de boeken, rekeningen, bewijsstukken 

—
 

  en dokumenten van de vereniging of maatschappij en kan 

Optrekken 
van finan- 
ciéle 
verslagen 
van de 
vereniging 
of maat- 
schappij. 

Onderzoeken 
van zaken 
van, 
vereniging 
of maat 
schappij 
door persoon 
door Minister 
aangesteld,



Co-operative 
agricultural 
societies 
with 
unlimited 
liability, to 
transmit to 
Registrar 
lists of 
members. 

Co-operative 
companies 
and societies 
with limited 
liability to 
transmit to 
Registrar 
bi-annual 
list of mem- 
bers and 
summary. 
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require from its directors and other officers such information 
and explanation as may be necessary for the investigation. 

(2) The Minister may order the expenses of and incidental 
to such investigation to be defrayed by the society or company, 
and, in the event of such order being made, the Minister shall 
cause a copy of the report upon the investigation to be trans- 
mitted to the office of the society or company. 

81. (1) Every co-operative agricultural society with un- 
limited liability shall, within fourteen days after any change 
takes place in its membership, whether by new admission, 
death, resignation or expulsion, transmit full information 
thereof to the Registrar and, in the case of a new admission, 
shall transmit to the Registrar the new member’s true signature. 

(2) The Registrar shall be entitled to assume that every 
person whose name appears on any such list or supplementary 
list, or on the list mentioned in paragraph (d) of sub-section 
(2) of section seven, is a member of the society unless, within 
fourteen days after the publication thereof in the Gazette, 
any person satisfies him that he is not a member of the society. 

(3) When registration of such society has been effected, the 
Registrar shall publish in the Gazette a list containing the full 
names and addresses of all existing members of the society ; 
and whenever the Registrar receives information from the 
society of any change in the list of members he shall publish 
in the Gazette a supplementary list of all members who, since 
the publication of the previous list, have become or have 
ceased to be members of the society. 

(4) If a society makes default in complying with the require- 
ments of sub-section (1) every director, manager or other officer 
of the society who knowingly and wilfully authorizes or permits 
the default shall be guilty of an offence and liable on conviction, 
for every day on which the default continues, to a fine not 
exceeding five pounds. 

82. (1) Every co-operative agricultural company with 
limited liability and co-operative trading society with limited 
liability shall, on the last day of every twelve months reckoned 
from the date upon which the company’s or society’s financial 
year begins, make a list of all persons who, at such date, are 
members of the company or society, and of all persons who 
ceased to be members since the date of the last return, or 
(in the case of the first return) of the registration of the com- 
pany or society. 

(2) The list shall state the names, addresses and, in the 

case of co-operative agricultural companies, also the occupa- 
tions, of all the past and present members therein mentioned, 
the number of shares held by each of the existing members 
at the date of the return, the number of not fully paid-up 
transferred or forfeited by each person who has ceased to be 
a member since the last return, or (in the case of a first return) 
of the registration ofthe company or society ; and shall contain 
a summary specifying the following particulars :— 

(a) The total nominal value of shares taken by members 
from the commencement of the company or society 
up to the date of the return ; 

amount called up on each share ; 

total amount of calls received ; 

total amount of calls unpaid ; 

total number of shares forfeited ; 

amount of the reserve fund ; 

amount of loans raised. 

(3) The said list and summary shall be completed within 
thirty days after the last day of every twelve months aforesaid, 
and be forthwith transmitted by the company or society to 
the Registrar. 

ff (4) If such company or society makes default in complying 
with any requirements of this section, every director, manager 

XV 

van de direkteuren en andere ambtenaren zulke inlichting en 
ophelderingen vorderen als voor het onderzoek nodig mogen 
zijn. 
0) De Minister kan gelasten dat de kosten in verband met 

zulk onderzoek door de vereniging of maatschappij gedragen 
worden, in welk geval hij een afschrift van het rapport over zulk 
onderzoek aan het kantoor van de vereniging of maatschappij 
doet toezenden. 

31. (1) Elke kodperatieve landbouwvereniging met onbe- Lijsten van 
perkte aansprakelikheid zendt, binnen  veertien dagen deleden door 
nadat een verandering plaats heeft in zijn lidmaatschap, ooperatiove 
hetzij door nieuwe toelatingen, overlijden, bedanking of uit- mansaanaes, 
zetting, volledige biezonderheden daarvan aan de Registrateur, met 
en in het geval van een nieuwe toelating, zendt hij aan de Regi- onbeperkte 
strateur de ware handtekening van het nieuwe lid. oe 

(2) De Registrateur is gerechtigd te veronderstellen, dat aan de Re- 
elke persoon wiens naam op zulk een lijst of aanvullingslijst gistrateur te 
of op de lijst vermeld in paragraaf (d) van sub-artikel (2) worden 
van artikel zeven voorkomt een lid van de vereniging is, tenzij 8°¢0nden. 
binnen veertien dagen na de publikatie daarvan in de Staats- 
koerant een persoon hem bewijst dat hij geen lid van de vereni- 

ing is. 
(3) Wanneer de registratie van zulk een vereniging plaats- 

gevonden heeft, publiceert de Registrateur in de Staatskoerant 
een lijst bevattende de volle namen en adressen van al de 
bestaande leden van de vereniging ; en wanneer de Registrateur 
inlichting van de vereniging ontvangt aangaande een ver- 
andering in de lijst van leden, publiceert hij in de Staatskoerant 
een aanvullingslijst van alle leden die sedert de publikatie van 
de voorgaande lijst leden geworden zijn van de vereniging of 
opgehouden hebben leden te zijn. 

(4) Indien een vereniging verzuimt aan de vereisten van 
sub-artikel (1) te voldoen, maakt elke direkteur, bestuurder 
of andere ambtenaar van de vereniging, die wetens en willens 

zulk een verzuim toestaat of toelaat, zich schuldig aan een 

overtreding en wordt gestraft met een boete van hoogstens vijf 
pond voor elke dag waarop het verzuim voortgeduurd heeft. 

32. (1) Elke kodperatieve landbouwmaatschappij met be- Jgarikse 
perkte aansprakelikheid en kodperatieve handelsvereniging lijst van 
met beperkte aansprakelikheid maakt op de laatste dag leden en 
van elke twaalf maanden, gerekend vanaf de datum waarop qompendium 
het financiéle jaar van de maatschappij of vereniging begint, operatieve 
een lijst op van alle personen, die op zulke datum leden van de verenigingen 
maatschappij of vereniging zijn en van alle personen, die opge- en maat- 
houden hebben leden te zijn sedert de datum van de laatste opgave Schappijen 
of (in het geval van de eerste opgave) sedert de registratie wanenrks. 
van de maatschappij of vereniging. likheid aan 

(2) De lijst vermeldt de namen, adressen, en, in het geval Registrateur 
van kodperatieve landbouwmaatschappijen, ook het beroep, worden 
van alle oud-leden en bestaande leden daarin genoemd, het 8°“°"°°™ 
aantal aandelen door elk der bestaande leden op de datum van 
de opgave bezeten, het aantal niet ten volle opbetaalde aandelen 
overgedragen of verbeurd door elke persoon die opgehouden heeft 
lid te zijn sedert de datum van de laatste opgave, of (in het 
geval van de eerste opgave) sedert de registratie van de maat- 
schappij of vereniging ; en bevat ook een kort overzicht waarin 
de volgende biezonderheden worden vermeld— 

(a) de totale nominale waarde van de aandelen door leden 
opgenomen sedert de oprichting van de maatschappij 
of vereniging tot op de datum van de opgave ; 

(b) het bedrag dat op elk aandeel als storting is op- 
gevraagd ; 

(c) het totale bedrag van de ontvangen stortingen ; 
(d) totale bedrag der onbetaalde stortingen ; 
(e) het totale aantal verbeurdverklaarde aandelen ; 
(f) het bedrag van het reservefonds ; 
(g) het bedrag van aangegane leningen. 

(3) De gezegde lijst en het gezegde korte overzicht worden 
opgemaakt binnen zeven dagen vanaf de laatste dag van elke 
twaalf maanden voorzegd en worden dadelik door de maat- 
schappij of vereniging aan de Registrateur overgelegd. 

(4) Indien zulk een maatschappij of vereniging verzuimt 
de vereisten van dit artikel na te komen, maakt elke direkteur,  
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or other officer of the company or society who knowingly and 
wilfully authorizes or permits the default shall be guilty of an 
offence and liable on conviction, for every day on which the 
default continues, to a fine not exceeding five pounds. 

Co-operative societies 33. Every co-operative agricultural company with unlimited 
liability, shall keep at its office and open to inspection of its 

with 
unlimited members at all reasonable hours— 
liability to 
keep list of (a) a complete list of its members showing the name, 

romaine occupation and address of each member ; 
etc. 

(b) the true signature of each member ; 

(c) the date at which each person became a member ; 

(d) the date at which any person ceased to be a member ; 

( e) a correct copy of its regulations with any alterations 
therein made and registered under this Act; and 

(f) a list of the directors showing the name and address of 
each director. 

Co-operative : . . : a 
companies 34. (1) Every co-operative agricultural society with limited 

and societies liability and co-operative trading society with limited lia- 

with limited bility shall keep at its office and open to inspection of its 
liability to members at all reasonable hours— 
keep list of 
members, : (a) a correct copy of its regulations with any alteration 
etc. therein made and registered under this Act ; 

(b) a list of the directors showing the name and address 
of each director ; 

and in-one or more registers— 

(c) a list of its members, showing the name, address and, 

in case of co-operative agricultural companies, 
occupation of each memker ; 

(d) a statement of the shares held by each member, 
distinguishing each share by its number; . 

(e) a statement of the amount paid on the shares of each 

member ; 

(f) the date at which each person became a member ; 

(g) the date at which any person ceased to be a member ; 

( h) and such further particulars as the regulations may 
prescribe. 

(2) If any co-operative agricultural society fails to comply 

with the provisions of section thirty-three, or any co-operative 

agricultural company or co-operative trading society fails to 
comply with the provisions of sub-section (1) of this section, 
every director, manager or other officer of the society or 
company (as the case may be) who knowingly and wilfully 

authorizes or permits the default, shall be guilty of an offence 
and liable on conviction, for every day on which the default 
continues, to a fine not exceeding five pounds. 

CHAPTER V. 

ForMATION oF CENTRAL AND FEDERAL CO-OPERATIVE Com- 

PANIES witH LimiteD LIABILITY. 

Formation 
of central 
co-operative 
agricultural 
companies. 

35. (1) Any number of co-operative agricultural societies 

with unlimited liability, and co-operative agricultural com- 

panies with limited liability, registered under this Act, may 

jointly form a central co-operative agricultural company with 

limited liability. . 

(2) Membership in a central co-operative agricultural 
company shall be confined to— 

(a) co-operative agricultural societies, co-operative agricul- 
tural companies and central co-operative agricultural 
companies registered under this Act ; 

(b) any foreign company approved by the Minister. 

(3) Such central co-operative agricultural company may, 
subject to the provisions of this Act, be formed for all or any 

of the objects for which a co-operative agricultural company 
with limited liability may be formed as contained in paragraphs   
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bestuurder of andere ambtenaar van de maatschappij of 
vereniging die wetens en willens het verzuim toestaat of 
toelaat, zich schuldig aan een overtreding en wordt gestraft met 
een boete van hoogstens vijf pond voor elke dag waarop het 
verzuim voortgeduurd heeft. 

33. Elke kodperatieve landbouwvereniging met onbeperkte Ken lijst van 
aansprakelikheid houdt op zijn kantoor ter inzage van zijn leden, enz., 
leden op alle redelike uren— door ko- 

(a) een volledige lijst van zijn leden aantonende de naam, coronigingen 

het beroep en het adres van elk lid ; met he 
b) de ware handtekening van elk lid; perkte 

) de datum waarop elke persoon lid geworden is ; aansprake- 
( 
(¢ 
(d) de datum waarop een persoon ophield lid te zijn; te worden 
(e) een waar afschrift van zijn statuten met eventueel gehouden. 

daarin krachtens deze Wet aangebrachte en geregi- 
streerde wijzigingen ; en 

(f) een lijst van de direkteuren aantonende de naam 
en het adres van elke direkteur. 

84, (1) Elke kodéperatieve landbouwmaatschappij met Lijst van 
beperkte aansprakelikheid en elke kodperatieve handels- leden, enz., 
vereniging met beperkte aansprakelikheid houdt op zijn door KO 
kantoor ter inzage van zijn leden op alle redelike uren :— cinsteainp- 

(a) een waar afschrift van zijn statuten met eventueel pijen en 
daarin krachtens deze Wet aangebrachte en geregi- Mavis 

ae : met beper! 
streerde wijzigingen ; aansprake- 

(b) een lijst van de direkteuren aantonende de naam en 
het adres van elke direkteur ; 

en in een of meer registers— 
(c) een lijst van zijn leden aantonende de naam, het 

adres, en in het geval van kodperatieve landbouw- 
maatschappijen, het beroep van elk lid ; 

(d) een opgave van de aandelen door elk lid bezeten, 
aantonende het onderscheidingsnummer van elk 
aandeel ; 

(e) een staat van het bedrag dat op de aandelen van elk 
lid betaald is ; 

(f) de datum waarop elke persoon lid geworden is ; 
(g) de datum waarop een persoon ophield lid te zijn. 
(h) een zodanig verdere gegeven als door de statuten 

machten worden voorgeschreven. 
(2) Indien een kodperatieve landbouw vereniging verzuimt 

de bepalingen van artikel drie en dertig na te komen, of indien 
een kodperatieve landbouwmaatschappij of kodperatieve 
handelsvereniging verzuimt de bepalingen van sub-artikel (1) 
van dit artikel na te komen, maakt elke direkteur, bestuurder 
of andere ambtenaar van de vereniging of maatschappij 
(naar het geval mocht zijn), die wetens en willens zulk verzuim 
toestaat of toelaat, zich schuldig aan een overtreding en wordt 
gestraft met een boete van hoogstens vijf pond voor elke 
dag waarop het verzuim voortgeduurd heeft. 

likheid te 
worden 
gehouden. 

HOOFDSTUK V. 

OPRICHTING VAN CENTRALE EN FEDERALE KOoOPERATIEVE 
MAATSCHAPPIJEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIKHEID. 

35. (1) Ieder aantal kodperatieve Jandbouwverenigingen Oprichting 

met onbeperkte aansprakelikheid en kodperatieve land- van centrale 
bouwmaatschappijen met beperkte aansprakelikheid, krachtens koéperatieve 
deze Wet geregistreerd, kunnen gezamenlik een centrale sores hen 
kodperatieve landbouwmaatschappij met beperkte aansprake- pijen, ep: 
likheid oprichten. 

(2) Het lidmaatschap van een centrale kodperatieve land- 
bouwmaatschappij wordt beperkt tot :— 

(a) kodperatieve landbouwverenigingen, kodperatieve 
landbouwmaatschappijen en centrale kodperatieve 
landbouwmaatschappijen krachtens deze Wet gere- 
gistreerd ; 

(b) buitenlandse maatschappijen door de Minister goed- 
gekeurd. 

(3) Zulke centrale kodperatieve landbouwmaatschappij kan, 
met in achtneming van de bepalingen van deze Wet, opgericht 
worden voor een of meer van de doeleinden waarvoor een 
kodperatieve landbouwmaatschappij met beperkte aansprake- 
likheid kan worden opgericht, zoals in paragrafen (a) tot en
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Formation 
of central 
co-operative 
trading 
companies. 

Formation 
of federal 
co-operative 
agricultural 

_ companies. 

(a) to (nm) inclusive and paragraph (p) of sub-section (1) of 
section four: Provided that the objects of a central co- 
operative agricultural company, with limited liability, may 
include— 

(a) the acquisition by purchase or otherwise of shares 
in any other central co-operative agricultural com- 
pany or federal co-operative agricultural company 
registered under this Act ; 

(6) the combining with any foreign company in any joint 
operations for the sale of produce or the purchase of 
agricultural requirements on behalf of its members, 
and for that purpose to acquire shares in any such 
company approved by the Minister. 

(4) Whenever any of the objects of a central co-operative 
agricultural company are such dealings as are described in this 
section, similar dealings with other central co-operative agri- 
cultural companies shall be deemed to be included among its 
lawful objects. 

(5) For the purposes of this section a “ foreign company ” 
means a company agency or institution registered or in- 
corporated in any country other than the Union under the 
laws of such country, and which has as part of its main objects 
the sale of produce or the purchase of farming requirements on 
behalf of farmers organised under a co-operative system: Pro- 
vided that for the purposes of sub-section (2), a foreign company) 
does not include a company registered in any country outside 
South Africa other than Rhodesia and the territory of South- 
West Africa: 

36. (1) Any two or more co-operative trading societies with 
limited liability, registered under this Act, may form a central 
co-operative trading company with limited liability. 

(2) Membership in a central co-operative trading company 
shall be confined to— 

(a) co-operative trading societies and central co-operative 
trading companies registered under this Act ; 

(b) any foreign company approved by the Minister. 

(3) Such central co-operative trading company may, subject 
to the provisions of this Act, be formed for all or any of the 
objects for which a co-operative trading society with limited 
liability may be formed, as contained in paragraphs (a) to 
(g) inclusive, and paragraph (2) of sub-section (1) of section 
jiwe: Provided that the objects of a central co-operative trading 
company. with limited liability, may include the acquisition 
by purchase or otherwise of shares in any other central co- 
operative trading company or federal co-operative trading 
company, registered under this Act, or in any foreign company 
approved by the Minister. 

(4) For the purposes of this section a “foreign company ” 
means a company, agency or institution, registered or in- 
corporated in any country other than the Union under the 
laws of such country, and which has objects the same as or 
similar to those of a co-operative trading society registered 
under this Act: Provided that for the purposes of sub-section 
(2) a foreign company does not include a company registered 
in any country outside South Africa, other than Rhodesia and 
the territory of South-West Africa. 

87. (1) A federal co-operative agricultural company with 
limited lability may be formed by a combination of central 
co-operative agricultural companies registered under this Act: 
Provided that co-operative agricultural societies and companies 
for the carrying out of whose objects no central co-operative 
agricultural company is established, shall also be entitled 
to become members of a federal co-operative agricultural 
company. 

met () en paragraaf (p) van sub-artikel (1) van artikel vier : 
Met dien verstande, dat onder de doeleinden van een centrale 
koperatieve landbouwmaatschappij kan worden opgenomen : 

(a) het verwerven door aankoop of anderszins van aandelen 
in een andere centrale kodperatieve landbouw- 
maatschappij of federale kodperatieve landbouw- 
maatschappij krachtens deze Wet geregistreerd ; 

(>) het kombineren met een buitenlandse maatschappij 
in gezamenlike ondernemingen voor het verkopen 
van produkten of het aankopen van landbouw- 
benodigdheden ten behoeve van zijn leden en het 
voor dat doel verwerven van aandelen in zulk een 
maatschappij die de goedkeuring van de Minister 
weedraagt. 

(4) Wanneer de doeleinden van cen centrale kodperatieve 
landbouwmaatschappij bestaan uit zaken van de in dit artikel 
beschreven aard worden dergelijke transakties met andere 
centrale kodperatieve landbouwmaatschappijen geacht onder 
zijn wettige doeleinden inbegrepen te zijn. 

(5) Voor de doeleinden van dit artikel wordt onder een 
“ buitenlandse maatschappij ” 
dan de Unie krachtens de wetten van zodanig land geregi- 
streerde of ingelijfde maatschappij, agentschap, of instelling, 
welke onder andere hoofddoeleinden het verkopen van pro- 
dukten of het aankopen van boerderijbenodigdheden ten 
behoeve van volgens een kodperatief stelsel georganiseerde 

van sub-artikel (2) van dit artikel een buitenlandse maat- 
schappij niet insluit een maatschappij geregistreerd in een 
land buiten Zuid-Afrika, met uitzondering van Rhodesié 
en het gewest Zuid-West Afrika. 

36. (1) Twee of meer kodperatieve handelsverenigingen 
met beperkte aansprakelikheid krachtens deze Wet geregi- 
streerd kunnen een centrale kodperatieve handelsmaatschappij 
met beperkte aansprakelikheid oprichten. 

(2) Het lidmaatschap van een centrale kodperatieve handels- 
maatschappij wordt beperkt tot : 

(a) kodperatieve handelsverenigingen en centrale ko- 
Operatieve handelsmaatschappijen _geregistreerd 
krachtens deze Wet; 

(6) vreemde maatschappijen, door de Minister goed- 
gekeurd. © 

(3) Zulke centrale kodperatieve handelsmaatschappij kan 
met inachtneming van de bepalingen van deze Wet opgericht 
worden voor een of meer van de doeleinden waarvoor een 
koGperatieve handelsvereniging met beperkte aansprakelik- 
heid kan worden opgericht zoals vervat in paragrafen (a) 
tot en met (g) en paragraaf (i) van sub-artikel (1) van artikel 
vif: Met dien verstande dat onder de doeleinden van een 
centrale kodperatieve handelsmaatschappij met beperkte 
aansprakelikheid kan worden opgenomen het verwerven 
door aankoop of anderszins van aandelen in cen andere centrale 
kodperatieve. handelsmaatschappij of federale kodperatieve 
handelsmaatschappij krachtens deze Wet geregistreerd, of 
in een buitenlandse maatschappij door de Minister goed- 
gekeurd. 

(4) Voor de toepassing van dit artikel, betekent een “ buiten- 
landse maatschappij”’ een maatschappij, agentschap of in- 
stelling geregistreerd of ingelijfd in een ander land dan de 
Unie krachtens de wetten van zodanig land, en hebbende 

dezelfde of gelijksoortige doeleinden als die van een kodperatieve 
handelsvereniging’ krachtens deze Wet geregistreerd; met 
dien verstande dat voor de doeleinden van sub-artikel (2) 
van dit artikel een buitenlandse maatschappij niet insluit 
een maatschappij geregistreerd in een land buiten Zuid Afrika, 
met uitzondering van Rhodesié en het gewest Zuid-West 
Afrika. 

37. (1) Twee of meer centrale kodperatieve landbouw- 
maatschappijen met beperkte aansprakelikheid krachtens 
deze Wet geregistreerd kunnen een federale kodperatieve   landbouwmaatschappij met beperkte aansprakelikheid op- 
richten. 

B 

verstaan een in een ander land . 

boeren beoogt: Met dien verstande dat voor de doeleinden ° 

Oprichting 
van centrale 
kodperatieve 
handels- 
maat- 
schappijen. 

Oprichting 
van federale 
odperatieve 

landbouw- 
maat- 
schappijen,



  

(a) voluntarily on a resolution of the society or company 

under section forty-two ; Tor   
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(2) Membership in a federal co-operative agricultural com-| (2) Het lidmaatschap van een federale kodperatieve land- 

pany shall be confined to— bouwmaatschappij wordt beperkt tot :— 

; 7 ; ; ; (a) maatschappijen genoemd in sub-artikel (1) van dit 

(a) such companies mentioned in sub-section (1) of this artikel die bevoegd zijn om een federale kodperatieve 

section, as are competent to form and become members landbouwmaatschappij op te richten en lid daarvan 

of a federal co-operative agricultural company ; te worden ; 

. . . (b) buitenlandse maatschappijen zoals in sub-artikel (5) 

(b) any foreign company as defined in sub-section (5) of van artikel ozjf en dertig omschreven en door de 

section thirty-five and approved by the Minister. Minister goedgekeurd. 

. . (3) Zulk een federale kodperatieve landbouwmaatschappij 

(3). Such federal co-operative agricultural company may,|ian, met inachtneming van de bepalingen van deze Wet, 

subject to the provisions of this Act, be formed for all or any|)yoericht worden voor een of meer van de doeleinden waarvoor 

of the objects for which a central co-operative agricultural sen centrale kodperatieve landbouwmaatschappij met be- 

company with limited liability, registered under this Act, perkte aansprakelikheid krachtens deze Wet geregistreerd 

may be formed: Provided that the acquisition of shares in @|ian worden opgericht: Met dien verstande dat het verwerven 

central co-operative agricultural company shall not be deemed|on aandelen in een centrale kodperatieve landbouwmaat- 

to be included among the objects for which such federal co- schappij niet zal worden geacht inbegrepen te zijn onder de 

operative agricultural company may be formed. doeleinden waarvoor zulk een federale kodperatieve landbouw- 

(4) Whenever any of the objects of a federal co-operative maatectappl = aes gpgericht. federale kodperati 

agricultural company are such dealings as are described in (4) Wanneer de doeleinden van cen tederale kooperatieve 

this section, similar dealings with other federal co-operative landbouwmaatschappi) bestaan uit transakties van de in 

agricultural companies shall be deemed to be included among|4it artikel beschreven aard worden dergelijke transakties 

its lawful objects. met andere federale kodperatieve landbouwmaatschappijen 

. geacht onder zijn wettige doeleinden inbegrepen te zijn. 

Pre 38. (1) Any two or more central co-operative trading com-| 388. (1) Twee of meer centrale kodperatieve handelsmaat- Oprichting 

nc-oparative panies with limited liability, registered under this Act, may schappijen met beperkte aansprakelikheid krachtens deze van federale 

trading form a federal co-operative trading company with limited Wet geregistreerd kunnen een federale kodperatieve handels- Kooperatiove 

companies. liability. maatschappij met beperkte aansprakelikheid oprichten. nomate . 

Lo . . (2) Het lidmaatschap van een federale kodperatieve handels- schappijen. 

(2) Membership in a federal co-operative trading company|maatschappij wordt beperkt tot :— 

shall be confined to— (a) centrale en federale kodperatieve handelsmaatschappijen 

1 and f 1 . . . krachtens deze Wet geregistreerd ; 

(a) a od rer co-operative trading companies (b) vreemde maatschappijen zoals in sub-artikel (4) van 

Pagiatered: WaGer ue AG artikel zes en dertig omschreven en door de Minister 

. : acti goedgekeurd. 

CO) any foreigh company ed "b sub-section (*) a (3) Zulk een federale kodperatieve handelsmaatschappij 

Y PP y * Ikan met inachtneming van de bepalingen van deze Wet op- 

: : ‘ icht worden voor een of meer van de doeleinden waarvoor 

(3) Such federal co-operative trading company may, subject gerie . : ie 

to the provisions of this Act, be formed for all or any of the een centrale kodperatieve handelsmaatschappl) met beperkte 

objects for which a central co-operative trading company, aansprakelikheid krachtens deze Wet geregistreerd, kan 

with limited liability, registered under this Act, may be formed : worden opgericht : Met den he rstande - ne er tncnanna 

Provided that the acquisition of shares in a central co-operative aandelen In een centrale kooperatie e handels schappi) 

trading company shall not be deemed to be included among niet zal worden geacht inbegrepen te zijn onder de doeleinden 

the objects for which such federal co-operative trading company waarvoor zulk een federale koGperatieve handelsmaatschappi) 
may be formed kan worden opgericht. 

‘ 39. De bepalingen van deze Wet die van toepassing zijn OP Bepalingen 

.. se ss : . _ \een kodperatieve landbouwmaatschappij met beperkte aan- betreffende 

— 39. The provisions of this Act which apply to a co-operative! rakelikheid zijn mutatis mutandis, van toepassing op een kodperatieve 

aeeecaine agricultural company with pimited hability | shall mutatis|antrale koéperatieve landbouwmaatschappij met beperkte landbouw- 

agricultural mutandis apply to any central co-operative agnicy tural com-|,ansprakelikheid en federale kodperatieve landbouwmaat- echappijen 

companies pany with limited liability, and federal co-operative agricul- schappij met beperkte aansprakelikheid krachtens deze Wet van toe- 

to apply to tural company with limited liability formed under this Act. cht assing te 

central and opgerieah. in re 

federal 
centrale en 

co-operative 
federale 

agricultural 
kodperatieve 

companies. 
landbouw- 

Provisions 40. The provisions of this Act which apply to a co-operative raed ven 

applying to trading society with limited liability shall mutatis mutandis . . oo. ppijen. 

co-operative apply to any central co-operative trading company with 40. 7 e bepalingen he an, deze Wet die van eae 710 OP Bepalingen 

rading ee, eer : : 6 ti andelsverenigi met beperkt an- 

socioties to — liability, and —_ coopera trading company sprakelikcheid ‘aiin, mutatis mutandis van icepanning op een potperatieve 

Sy and with limited liability, formed under this Act. centrale kodperatieve handelsmaatschappij met beperkt aan- handels- 

‘ federal sprakelikheid en federale kodperatieve handelsmaatschappij —.. 

so-aperotive CHAPTER VL met beperkte aansprakelikheid krachtens deze Wet opgericht. passing te 

—_ HOOFDSTUK VI. centrale en 

DissoLution oF Co-oPERATIVE AGRICULTURAL SOCIETIES, 
oneerndlere 

Co-OPERATIVE AGRICULTURAL COMPANIES AND Co-OPERA-|ONTBINDING VAN KOG6PERATIEVE LANDBOUWVERENIGINGEN, handels- 

TIVE TRADING SOCIETIES. KoPERATIEVE LANDBOUWMAATSCHAPPIJEN EN KOGPERATIEVE maat- 

HANDELSVERENIGINGEN. schappijen. 

“Modes of 41. A society or company may be dissolved either— 
dissolution. 

41. Hen vereniging of maatschappij kan worden ontbonden : wijzen van 

(a) vrijwillig, na een besluit van de vereniging of maat- ontbinding. 

schappij krachtens artikel twee en veertig ; of
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(b) on an order of court under section forty-three ; (b) op het bevel van het hof krachtens artikel drie en 
and shall be dissolved without any resolution thereof or order veertig ; 
of court upon the occurrence of any of the events mentioned|en moet worden ontbonden zonder enig besluit daarvan of 
in section forty-four. zonder het bevel van het hof wanneer enige der gebeurtenissen 

. . . laatsvinden vermeld in sub-artikel (1) rtikel vier en veerti Vialsacrhieey __ |p me ) van artikel vier en veertig. 
dissolution Pi ze ‘han dee "ther A eon " oo oe 42, Een vereniging of maatschappij kan worden ontbonden Vrijwillige 
of society or T embirt of the societ ° ? S pie) Rie ee b wanneer daartoe besloten wordt door niet minder dan twee- ontbinding company. foeire hero ea y all wed) atne aan as Fae of or 1, derden van het totale aantal leden van de vereniging of maat- van __ 

Proxy Proxies are allowed) ab a general meeting specially schappij in persoon tegenwoordig of door een gevolmachtigde VoTemsing convened for that purpose. : : of maat- vertegenwoordigd (waar dit toegelaten wordt) op een alge- schappij. 
Compulsory 43. A goci . mene vergadering speciaal voor dat doel bijeengeroepen. 

dissolution society or company may be dissolved on the order 43, Ken vereniging of maatschappij kan worden ontbonden op Gedwongen of ‘society or of any provincial or local division of the Supreme Court having 
jurisdiction in the district where the society’s or com- company. 

pany’s office is situate, upon the application of some interested 
person. 

Cireum- 44, A society or company shall be dissolved without any 
stances under which '¢S0lution thereof or order of court— 

a society or (a) if the number of members is reduced, in the case of 
shall be. a central or federal company, below two; or in the 
dissolved. case of a co-operative agricultural society or company 

below seven ; or in the case of a co-operative trading 
society, below twenty-five ; 

(b) if the society or company does not commence business 
within a year of registration or suspends business for 
a period of more than six months ; 

(c) when the period (if any) fixed for the duration of the 
society or company by its regulations expires ; 

(d) whenever any event occurs upon the occurrence of 
which the regulations provide that the society or 
company is to be dissolved ; 

(e) if seventy-five per cent. of the paid-up share capital 
of a society or company with limited liability or 
twenty-five per cent. of its contingent liability has 
been utilised to meet the losses of the society or 
company as shown in the last balance sheet. 

Commence- 45, A dissolution of a society or company shall be deemed 
ment of dis- to commence— 
solution. 

(a) at the time of passing the resolution authorizing the 
dissolution if such dissolution is voluntary ; 

(b) at the time of the order of court placing the society 
or company in dissolution, if the dissolution is under 
the provisions of section forty-three ; 

(c) the date upon which the event occurs upon the 
occurrence of which the society or company is to be 
dissolved, if the dissolution is”“under the provisions 
of section forty-four. 

Liquidator. 46. (1) The Registrar, or some other person appointed by 
the Minister, shall be the liquidator of any society or company, 
dissolved under sections forty-two, forty-three and forty-four. 

(2) The liquidator shall be paid fees on a scale to be pre- 
scribed by the Minister, provided that such fee shall not be 
personal to the Registrar. 

Liyuidator’s 47, The liquidator shall have power— 
powers, 

(a) to bring or to defend any action or other legal pro- 
ceedings of a civil nature in the name and on behalf 
of the society or company in any competent court 
of law; 

(b) to carry on the business of the society or company 
as far as may be necessary for the beneficent liqui- 
dation thereof ; 

(c) to sell the movable and immovable property of the 
society or company by public auction or private   

44, Een vereniging of maatschappij wordt zonder een 
bbesluit van de leden of een bevel van het hof ontbonden :— ° 

(a) indien het aantal leden gedaald is, in het geval van 
een centrale of federale maatschappij, tot beneden 
twee, of, in het geval van een kodperatieve land- 
bouwvereniging of maatschappij, tot beneden 
zeven of in het geval van een kodperatieve han- 
delsvereniging, tot beneden vijf en twintig ; 

(b) indien de vereniging of maatschappij verzuimt een 
aanvang met zijn werkzaamheden te maken binnen 
een jaar nadat hij geregistreerd is, of indien hij zijn 
werkzaamheden voor een langere termijn dan zes 
maanden staakt ; 

(ce) wanneer het tijdperk (indien dit is vastgesteld) door 
de statuten bepaald voor het bestaan van de ver- 
eniging of maatschappij verstreken is; 

(d) wanneer een gebeurtenis plaatsvindt bij het plaats- 
vinden waarvan de vereniging of maatschappij 
krachtens zijn statuten ontbonden moet worden; 

(e)-indien vijf en zeventig percent van het opbetaalde 
aandelekapitaal van een vereniging of maat- 
schappij met beperkte verantwoordelikheid of vijf 
en twintig percent van zijn voorwaardelike aansprake- 
likheid is aangewend ter bestrijding van verliezen 
van de vereniging of maatschappij zoals aangetoond 
door de balansstaat. 

45. De ontbinding van een vereniging of maatschappij 
wordt geacht te beginnen : 

(a) ten tijde van het nemen van het besluit tot ont- 
binding, indien de ontbinding vrijwillig is; 

(b) ten tijde van het bevel van het hof waarbij de ontbin- 
ding van de vereniging of maatschappij gelast wordt, 
indien de ontbinding geschiedt ingevolge de be- 
palingen van artikel drie en veertig ; 

(c) op de datum waarop de gebeurtenis plaatsvindt 
bij het plaatsvinden waarvan de vereniging of maat- 
schappij ontbonden moet worden, indien de ont- 
binding krachtens de bepalingen van artikel wier 
en veertig geschiedt. 

46. (1) De Registrateur of een ander door de Minister 
aangestelde persoon, is de likwidateur van een ingevolge de 
bepalingen van artikels twee en veertig, drie en veertig en vier 
en veertig ontbonden vereniging of maatschappij. 

(2) De likwidateur wordt betaald volgens een door de Minis- 
ter voor te schrijven tarief van fooien, welke fooien de Regis- 
trateur ontvangt in zijn ambtelike hoedanigheid en niet als een 
betaling aan hemzelf. 

47. De likwidateur bezit de volgende bevoegdheden : 

(a) eisend en verwerend in rechten op te treden in civiele 
zaken ten name en ten behoeve van de vereniging of 
maatschappij in een hof dat rechtsbevoegd is om van 
die zaken kennis te nemen; 

(b) de bezigheid van de vereniging of maatschappij voort 
te zetten voor zo lang als nodig mocht zijn ter voor- 
delige likwidatie daarvan ; 

(c) de roerende en onroerende goederen van de vereniging 

het bevel van iedere provinciale of lokale afdeling van het ontbinding 
Hooggerechtshof dat rechtsbevoegdheid bezit in het distrikt V@" 
waar het kantoor van de vereniging of maatschappij gevestigd 
is, op aanzoek van een belanghebbende persoon. 
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of maat- 
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contract and to give valid title thereof to the purchaser 
by transfer or otherwise ; 

(d) to collect amounts due to the society or company 
and to abandon any claims which are, in the liquida- 
tor’s opinion, irrecoverable ; 

(e) to execute in the name and on behalf of the society 
or company all deeds, receipts or other documents 
necessary in the course of liquidation ; 

(f) to do all such other things as may be necessary to; 
wind up the affairs of the society or company. 

48. (1) After all the liabilities and obligations present or 
contingent of a society or company dissolved under sections 
forty-two, forty-three or forty-four have been discharged and the 
cost of dissolution has been defrayed, the surplus (if any), 

including the reserve fund, shall be distributed in the following 
manner :— 

(a) In the case of a co-operative agricultural society with 
unlimited liability, among existing members in pro- 
portion to the value of the business of each member 
with the society in respect of agricultural products 
or live stock delivered and farming requisites pur- 
chased by him during the last preceding fifteen-years, 
or if the society has not existed for such period, 
during the existence of the society ; 

(b) in the case of a co-operative agricultural company 
with limited liability, among existing members in 
repayment of the nominal value (or such lesser 
amount as may have been paid up) of the shares 
registered in their names, and if any assets remain 
over after such repayment has been made, the same 
shall be distributed in proportion to the value of the 
business of each existing member with the company 
in respect of agricultural products or live stock 
delivered and farming requisites purchased by him 
during the last preceding fifteen years, or, if the 
company has not existed for such period, during 
the existence of the company ; 

(c) in the case of a co-operative trading society with 
limited liability, among existing members in repay- 
ment of the nominal value (or such lesser amount as 
may have been paid up) of the shares registered in 
their names, and if any assets remain over after such 

repayment has been made, the same shall be dis- 
tributed in proportion to the value of the business 
of each existing member with the society in respect 
of goods purchased by him during the last preceding 
fifteen years, or, if the society has not existed for such 
period, during the existence of the society. 

(2) For the purposes of this section, the value of the business 
during fifteen years immediately preceding dissolution with 
the society or company of any member who— 

(a)-has died; or 

(b) in the case of a co-operative agricultural society or 
co-operative agricultural company, has resigned con- 
sequent upon his relinquishing farming operations, 

shall, if the regulations of the society or company so provide, 
form part of the rights to the assets of the society or company 
acquired by any existing member from such resigned member, 
or from the estate of such deceased member. 

(3) If the liquidator fails within a period of six months, 
reckoned from the date upon which all the assets were realised 
and all the liabilities and obligations were discharged, to trace   any person to whom moneys are payable under this section, 

of maatschappij bij publieke veiling of uit de hand 
te verkopen en geldige titel daarvan aan de koper te 
geven bij akte van transport of anderszins ; 

(d) bedragen verschuldigd aan de vereniging of maat- 
schappij in te vorderen en schulden, welke naar 
mening van de likwidateur niet ingevorderd kunnen 
worden, af te schrijven ; 

(ec) namens en ten behoeve van de vereniging of maat- 
schappij alle akten, kwitantics of andere doku- 
menten te tekenen welke ter zake van de likwi- 
datie nodig zijn; 

(f) al zodanige andere dingen te doen welke nodig zijn 
voor de afwikkeling van de zaken van de vereniging of 
maatschappij. 

48. (1) Nadat al de tegenwoordige of voorwaardelike ver- 
bintenissen en verplichtingen van een krachtens artikels twee en 
veertig, drie en veertig of vier en veertig ontbonden vereniging of 
maatschappij voldaan zijn en de kosten van ontbinding ver- 
effend zijn wordt het overschot indien er iets over is, inbe- 
grepen het reservefonds, op de volgende wijze verdeeld : 

(a) in het geval van een kodperatieve landbouwvereniging 
met onbeperkte aansprakelikheid, onder de be- 
staande leden in de verhouding van de waarde van 
de bezigheid van elk lid met de vereniging ten aan- 
zien van landbouwprodukten of levende have 
docr hem geleverd, en boerderijbenodigdheden door 
hem aangekocht gedurende de voorafgaande vijftien 
jaren of, indien de vereniging niet zo lang bestaan 
heeft, gedurende het bestaan van de vereniging ; 

(b) in het geval van een kodperatieve landbouwmaatschap- 
py met beperkte aansprakelikheid, onder de bestaande 
leden ter terugbetaling van de nominale waarde 
(of zulk minder bedrag als opbetaald mag zijn) van 
de aandelen in hun namen geregistreerd, en indien er, 
nadat zulke terugbetaling gemaakt is, nog baten 
overblijven worden dezelve verdeeld in de verhou- 
ding van de waarde van de bezigheid van elk be- 
staand lid met de maatschappij ten aanzien van 
landbouwprodukten of levende have door hem 
geleverd en landbouwbenodigheden door hem aange- 
kocht gedurende de voorafgaande vijftien jaren of, 
indien de maatschappij niet zo lang bestaan heeft, 
gedurende het bestaan van de maatschappij ; 

(c) in het geval van een kodperatieve handelsvereniging 
met beperkte aansprakelikheid, onder bestaande 
leden ter terugbetaling van de nominale waarde 
(of zulk minder bedrag als opbetaald mag zijn) van 
de aandelen in hun namen geregistreerd, en indien 
er nadat zulke terugbetaling gemaakt is, nog baten 
overblijven, worden dezelve verdeeld in de ver- 
houding van de bezigheid van elk bestaand lid met 
de maatschappij ten aanzien van goederen door hem 
gedurende de voorafgaande vijftien jaren gekocht of, 
indien de maatschappij niet zo lang bestaan heeft, 
gedurende het bestaan van de maatschappij. 

(2) Voor de toepassing van dit artikel maakt, indien de 
statuten van de vereniging of maatschappij zulks bepalen 
de waarde van de bezigheid gedurende de laatste vijftien 
jaren véér de ontbinding met de vereniging of maatschappij 
gedaan door een lid :— 

(a) dat gestorven is; of 
(b) dat, in het geval van een kodperatieve landbouw- 

vereniging of een kodperatieve landbouwmaatschappij. 
bedankt heeft ten gevolge van het opgeven van zijn 
boerderij, 

een deel uit van de aanspraken op de baten van de vereniging 
of maatschappij door een bestaand lid verkregen van zulk lid dat 
bedankt heeft, of van de boedel van zulk gestorven lid. 

(3) Indien de likwidateur er niet in mocht kunnen slagen om 
binnen een tijdperk van zes maanden, gerekend van de datum 
waarop alle baten te gelde waren gemaakt en alle verbinte- 
nissen en verplichtingen waren voldaan, een persoon te vinden 
aan wie ingevolge de bepalingen van dit artikel gelden ver- 

Verdeling 
van baten,
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he shall pay the said moneys to the Department of Finance, 
which shall thereafter be liable therefor : Provided that no claim 
to such moneys shall be recognised by the Department of 
Finance after the expiration of a period of two years, reckoned 
from the date of their receipt from the liquidator. 

49, (1) If, after the realisation of all the assets of a co- 
operative agricultural society with unlimited liability, any 
liability or obligation remains undischarged, the liquidator 
shall frame a plan of contribution apportioning the debt or 
obligation among those persons liable to pay. 

(2) If any person liable to pay dies before or after his name 
has been included in the plan of contribution, his executors 
or his heirs or legatees shall be liable jointly and severally to 
contribute. 

(3) If any person liable to pay becomes insolvent or assigns 
his estate, either before or after his name has been included 
in the plan of contribution, there may be proved against the 
insolvent or assigned estate the estimated value of liability 
to future calls as well as calls already made: Provided that if 
any such person’s estate is rehabilitated before the date upon 
which the society’s affairs are finally liquidated he shall remain 
personally liable for the whole or any calls fixed under the 
first or subsequent plan of contribution. 

(4) The liquidator may, in framing the said plan of contri- 
bution, take into consideration the probability that some of 
the persons liable to pay may partly or wholly fail to pay. 

(5) The liquidator shall publish the said plan of contribution 
an the Gazette. That notice shall state that an application will 
it the expiration of fourteen days from the date of publication, 
thereof, be made by the liquidator to the court for confirmation 
of the said plan of contribution. 

(6) Any person whose name appears in the plan of contribu- 
tion may appear before the court on the day the application 
for confirmation of the said plan is made, and upon good cause 
being shown, the court may order the removal of the name 
of such person from the plan of contribution. 

(7) An order by the court confirming the said plan of 
contribution shall be conclusive evidence that the persons 
mentioned therein are liable to pay the amount set opposite to 
their respective names, and shall be an order upon such persons 
to pay, in default whereof the movable and immovable property 
of the defaulting person shall, without any further order of 
court, be subject to seizure and sale by the sheriff of the court 
upon a writ issued by the liquidator. 

(8) The liquidator shall have power to transfer and give 
valid title to any purchaser of any immovable property sold 
under sub-section (7) hereof, and without production to 
the registrar of deeds of the title deeds, provided he certifies 
that he has been unable to obtain the same, 

(9) If any person liable to contribute under the plan of con- 
tribution has not paid his contribution and has not, to the 
knowledge of the liquidator, property or effects sufficient to 
meet his liability, the liquidator shall frame a further plan of 
contribution apportioning among each of the other persons 
the share. of the defaulting person’s unsatisfied liability ; and 
if any person liable to pay under the second plan of contribution 
is unable to pay the liquidator shall frame a third plan of 
contribution in the manner aforesaid, and so on until all the 
liabilities and obligations of the society shall have been settled. 
The provisions of sub-sections (2), (3), (4), (5), (6), (7) and (8) 
of this section shall apply to the second and any subsequent 
plans of contribution framed by the liquidator. 

- (10) If a co-operative agricultural society with unlimited 
liability is dissolved within twelve months after the resignation 

schuldigd zijn, dan draagt hij die gelden aan het; Departement 
van Financién af, dat daarna daarvoor aansprakelik is: Met 
dien verstande, dat door het Departement van Financién 
na de verstrijking van een tijdperk van twee jaar, gerekend 
van de datum van hun ontvangst van de likwidateur, geen 
aanspraken op zodanige gelden meer erkend zullen worden. 

49. (1) Indien er nade te gelde making van al de baten 
van een kodperatieve landbouwvereniging met onbeperkte 
aansprakelikheid nog onvoldane verbintenissen of verplich- 
tingen zijn, stelt de likwidateur een kontributierekening 
op waarbij de schuld of verplichting onder die leden, die voor 
de betaling ervan aansprakelik zijn, verdeeld wordt. 

(2) Indien een persoon, die voor de betaling aansprakelik 
is, vO6r of nadat zijn naam in de kontributierekening is op- 
genomen, komt te sterven, zijn zijn eksekuteurs of zijn erf- 
genamen of legatarissen gezamenlik en ieder afzonderlik 
verplicht om bij te dragen. 

(3) Indien een persoon, die voor de betaling aansprakelik 
is insolvent gaat of zijn boedel afstaat, hetzij védér hetzij 
nadat zijn naam in de kontributierekening is opgenomen, 
dan kan tegen de insolvente of overgegeven boedel het geraamde 
bedrag van aansprakelikheid voor toekomstige zowel als voor 
alreeds gedane opvorderingen bewezen worden: Met dien 
verstande dat indien de boedel van zulk een persoon védr de 
datum waarop de zaken van de vereniging finaal gelikwideerd 
worden gerehabiliteerd wordt, hij persoonlik aansprakelik 
blijft voor alle bedragen vastgesteld bij de eerste of volgende 
kontributierekening. 

(4) De likwidateur kan bij het opstellen van de gezegde 
kontributierekening rekening’ houden met de mogelikheid 
dat sommige van de personen die voor betaling aansprakelik 
zijn slechts een gedeelte of in het geheel niet zullen betalen. 

(5) De likwidateur publiceert de gezegde kontributierekening 
in de Staatskoerant. In die kennisgeving wordt vermeld dat 
de likwidateur, na verloop van veertien dagen na de verschijning 
daarvan, bij het Hof aanzoek zal doen om bekrachtiging van 
de gezegde kontributierekening. ; 

(6) Een persoon, wiens naam op de kontributierekening 
voorkomt, kan op de dag waarop het aanzoek om bekrachtiging 
van de gezegde rekening gedaan wordt voor het Hof verschijnen 
en indien goede redenen worden aangetoond kan het Hof de 
verwijdering van de naam van zulk een persoon van de kontri- 
butierekening gelasten. 

(7) Hen bevel van het Hof, waardoor de gezegde kontribu- 
tierekening bekrachtigd is, levert afdoend bewijs dat de daarin 
genoemde persoon voor de betaling van het respektievelik 
tegenover hun namen gestelde bedrag aansprakelik zijn en is een 
bevel aan zulke personen om te betalen, in gebreke waarvan de 
roerende en onroerende goederen van de in gebreke gebleven 
persoon, zonder verder bevel van het Hof, door de Baljuw van 
het Hof op een door de likwidateur getekende lastbrief in beslag 
genomen en verkocht kunnen worden. 

(8) De likwidateur is bevoegd om aan een koper van onroe- 
rende goederen die krachtens sub-artikel (7) hiervan verkocht 
zijn wettig transport te geven zonder overlegging van de titelbe- 
wijzen aan de Registrateur van Akten, mits hij certificeert 
dat hij niet in staat was die te bemachtigen. 

(9) Indien een persoon die ingevolge de kontributierekening 
verplicht is om bij te dragen zijn bijdrage niet betaald heeft 
en voor zover de likwidateur weet, niet voldoende goederen 
of bezittingen heeft om aan zijn verplichtingen te voldoen, dan 
stelt de likwidateur een verdere kontributierekening op waarbij 
de door de in gebreken gebleven persoon onvoldane verplichting 
onder de andere personen verdeeld wordt en indien een persoon 
die ingevolge de tweede kontributierekening verplicht is bij 
te dragen niet in staat is om te betalen, dan stelt de likwidateur 
op de voorzegde wijze een derde kontributierekening op en 
zo voort totdat alle verbintenissen en verplichtingen van de 
vereniging voldaan zijn. De bepalingen van sub-artikels (2), 
(3), (4), (5), (6), (7) en (8) van dit artikel zijn van toepassing 
op de tweede en volgende kontributierekeningen opgesteld 
door de likwidateur. 

(10) Indien een kodperatieve landbouwvereniging met on-   beperkte aansprakelikheid binnen twaalf maanden na de: 

Dekking van 
een tekort in 
het geval 
van een 
vereniging 
met 
onbeperkte 
aansprake- 
ikheid.
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of any member, such resigned member shall remain liable for|uittreding van een lid ontbonden wordt, blijit zodanig uitge- 

his proportionate share of the costs, charges and expenses of/treden lid aansprakelik voor zijn evenredig deel van de kosten, 

dissolution. onkosten en uitgaven in verband met de ontbinding. 

50. Indien er na de te gelde making van al de baten van een Wijze van 

maatschappij of vereniging met beperkte aansprakelikheid dekking van 

Method of 50. If, after realisation of all the assets of a company oF|nog onvoldane verbintenissen of verplichtingen over zijn, vinden het ar a2 

covering a society with limited liability, any liability or obligation remains 

deficit in the undischarged, the provisions of sub-sections (1) to (9) inclusive 

ord) on of section forty-nine shall mutatis mutandis apply to the recovery 

company and settlement thereof: Provided that— 

with limited 

~ liability. (a) the persons liable to pay shall be those persons who 

were members of the company: or society at the date 

of dissolution and those persons who have within 

twelve months prior to such date resigned as members 

of such co-operative society or company ; but 

such resigned member shall not be liable to 

contribute in respect of any debt or liability of the 

company or society contracted after he has ceased 

to be a member ; 

(b) no member shall he required to contribute more than 

the amount unpaid on the shares registered in his 

name; but, in the case of a company or society 

to whose shares a contingent liability is attached, 

a member shall in addition be liable for a further 

amount not exceeding the amount of such contingent 

liability. 

Saving as 5l. Nothing in this Act shall invalidate any provision 

to insurance contained in any policy of insurance or other contract whereby 

policies, ete. the liability of individual members of any society or company 

on the policy or contract is restricted, or whereby the funds 

of the society or company are alone made liable in respect of 

the policy or contract. 

Removal of 
societies and 
companies 
from 
register. 

52. Whenever a society or company has been dissolved, 

then, if the dissolution was by resolution or under section 

forty-four, the directors shall or, if the dissolution was by the 

court, the officer registering orders of such court shall, within 

fourteen days after the dissolution, give notice to the Registrar, ; 

who shall thereupon remove the name of the society or com- 

pany from his register of societies and companies. 

Power to. 53. (1) The court may, upon application of the liquidator, 

summon Ppet- symmon before it any officer of the society or company or 
sons before 

. : : 

person known or suspected to have in his possession any 
court 

; 

suspected property of the society or company or supposed to be indebted 

of having to the society or company or any person whom the court deems 
property of 
any society 
or company. 

capable of giving information concerning the trade, dealings, 

affairs or property of the society or company. 

(2) The court may examine him on oath concerning the same, 

either by word of mouth or on written interrogatories, and 

may reduce his answers to writing and require him to sign 

them, and he may be required to answer any question put 

to him on the examination, notwithstanding that the answer 

might tend to incriminate him: Provided that any answer 

given to any such question shall not be used against him in 

any prosecution other than for perjury or for the offence 

under this Act of giving false evidence. 

(3) The court may require him to produce any books and 

papers in his custody or power relating to the society or com- 

pany; but where he claims any lien on books or papers 

produced by him the production shall be without prejudice 

to such lien, and the court shall have jurisdiction in the 

liquidation to determine all questions relating to that lien. 

(4) If any person so summoned, after being tendered a 

reasonable sum for his expenses, fails to appear before the court 

at the time appointed, having no lawful excuse (made   

de bepalingen van sub-artikels (1) tot en met (9) van artikel yan een 

negen en veertig mutatis mutandis toepassing ten aanzien van vereniging 

de invordering en voldoening daarvan, met dien verstande dat: of maat- 

(a) de personen aansprakelik voor de betaling die personen BeonrEt 
a . : <a met beperkte 

zijn, die op de datum van de ontbinding leden van de aansprake- 

vereniging of maatschappij waren, en die personen, die likheid. 

binnen de aan zodanige datum voorafgaande twaalf 

maanden als leden van zodanige kodperatieve vereni- 

ving of maatschappij bedankt hebben, zullende 

echter zodanig uitgetreden lid niet aansprakelik zijn 

om bij te dragen ten aanzien van een schuld of ver- 

plichting welke door de vereniging of maatschapplj 

aangegaan werd nadat hij opgehouden had lid te 

zijn ; 
(b) van geen lid geéist kan worden dat hij meer zal bij- 

dragen dan het op de te zijnen name geregistreerde 

aandelen nog onbetaalde bedrag, maar, in het geval 

van een vereniging of maatschappij aan de aandelen 

waarvan een voorwaardelike aansprakelikheid is 

verbonden, een lid buitendien aansprakelik zijn voor 

een verder bedrag, het bedrag van zodanige voor- 

waardelike aansprakelikheid niet te boven gaande. 

51. De bepalingen van deze Wet maken een bepaling vervat Voorbehoud 

in een verzekeringspolis of ander kontrakt waardoor de aan- in verband 

sprakelikheid van individuéle leden van een vereniging of ee. 

maatschappij ten opzichte van de polis of het kontrakt beperkt polis, enz. 

wordt, of waardoor alleen de fondsen van de vereniging of 

maatschappij ten opzichte van de polis of het kontrakt aan- 

sprakelik worden gemaakt, niet van onwaarde. 

52. Wanneer een vereniging of maatschappij ontbonden is Doorhaling 

en indien de ontbinding geschiedde bij besluit of ingevolge de van _ver- 

bepalingen van artikel vier en veertig, dan geven de direkteuren, ea 

of indien de ontbinding door het hof geschiedde, geeft de pijen in P 

ambtenaar, die de bevelen van het hof registreert, binnen register. 

veertien dagen na de ontbinding kennis aan de Registrateur, die 

daarop de naam van de vereniging of maatschapplj in zijn 

register van verenigingen en maatschappijen doorhaalt. 

58. (1) Het Hof kan, op aanzoek van de likwidateur, een 

ambtenaar van de vereniging of maatschappij of een persoon 

van wie het bekend is of die verdacht wordt dat hij eigen- pot personen 
os . weer : e jaten ver- 

dommen van de vereniging of maatschappij in zijn bezit heeft, chijnen 

of die gedacht wordt bij de vereniging of maatschappij in de verdacht 

schuld te staan, of een persoon die het Hof in staat acht om eigen- 

betreffende de bezigheid, transakties, zaken of eigendommen van sale 

de vereniging ot maatschappij inlichtingen te verstrekken, yereniging 

voor zich laten verschijnen. of maat- 

(2) Het Hof kan hem onder ede daaromtrent ondervragen, schappij 

hetzij mondeling, hetzij op schriftelike vraagpunten en kan te hebben. 

de door hem gegeven antwoorden op schrift laten stellen en 

verlangen dat hij die ondertekent en het kan van hem verlangd 

worden dat hij een vraag die hem bij het verhoor gesteld wordt 

beantwoordt niettegenstaande dat hij zo doende zijn eigen 

schuld blootlegt: Met dien verstande, dat een op zulk een 

vraag gegeven antwoord niet tegen hem gebruikt zal worden 

in een vervolging anders dan voor meineed of voor de over- 

treding ingevolge deze Wet van het geven van valse getuigenis. 

(3) Het Hof kan van hem de overlegging vorderen van al 

de in zijn bewaring of beheer zijnde boeken en stukken die 

op de vereniging of maatschappij betrekking hebben, doch 

indien hij beweert op de door hem overgelegde boeken of 

stukken een preferent recht te bezitten, dan doet de overlegging 

aan zodanig preferent recht geen afbreuk en is het hof rechts- 

bevoegd om in de flikwidatie [alle vraagpunten in verband 

met zodanig preferent recht uit te wijzen. 

(4) Indien een aldus gedagvaarde persoon, nadat hem een 

redelik bedrag voor zijn onkosten is aangeboden, in gebreke blijft 

om op de bepaalde tijd voor het Hof te verschijnen, zonder dat hij 

Bevoegdheid 
om voor het



Power to 
order public 
examination , : . 
of directors, that in his opinion a fraud has been committed by any person 
etc. 

Power to 
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known to the court at the time of its sitting and allowed by 
it), the court may cause him to be apprehended and brought 
before the court for examination. 

54. (1) The court may, upon an application by the liquida- 
tor, and after considering a report by the Registrar, showing 

in the promotion or formation of the society or company, or 
by a director or officer of the society or company in relation 
to the society or company since its formation, the court may, 
after consideration of the report, direct that any person who 
has taken part in the promotion or formation of the society or 
company or has been a director or officer of the society or 
company, shall attend before the court on a day appointed 
by the court for that purpose, and be publicly examined as 
to the promotion or formation or the conduct of the business 
of the society or company or as to his conduct and dealings 
as director or officer thereof. 

(2) The Registrar may take part in the examination and 
for that purpose may, if specially authorized by the Minister 
in that behalf, employ an attorney with or without counsel. 

(3) Any creditor or contributory may also take part in the 
examination either personally or by attorney with or without 
counsel. 

(4) The court may put such questions to the person examined 
as the court thinks fit. 

(5) The person examined shall be examined on oath, and 
shall answer all such questions as the court may put or allow 
to be put to him notwithstanding that any answer may tend 
to incriminate him. 

(6) A person ordered to be examined under this section 
shall at his own cost, before his examination, be furnished with 
a copy of the Registrar’s report, and may at his own cost employ 
an attorney with or without counsel, who shall be at liberty 
to put to him such questions as the court may deem just for 
the purpose of enabling him to explain or qualify any answers 
given by him: Provided that if he is, in the opinion of the 

court, exculpated from any charges made or suggested against 
him, the court may allow him such costs as in its discretion 
it may think fit. 

  
(7) Notes of the examination shall be taken down in writing 

and shall be read over to or by, and signed by, the person 
examined, and may, save as herein provided, thereafter be 
used in evidence against him, and shall be open to the inspection 

XXiil 

een geldigegverontschuldiging heeft (welke ten tijde;van de 
zitting aan het Hof medegedeeld en door het Hof goedgevonden 
moet worden) kan het Hof hem laten arresteren en ten verhore 
laten brengen. 

54. (1) Het Hof kan, op aanzoek van de likwidateur en na Bevoegd- 
overweging van een rapport van de Registrateur, aantonende heid om 
dat zijns inziens door een persoon bij de voorbereiding of 
oprichting van de vereniging of maatschappij of door een gin 

openbare- 
ondervra- 

g van direkteur of ambtenaar van de vereniging of maatschappij in direkteuren 
verband met de vereniging of maatschappij sedert zijn te bevelen, 
oprichting, bedrog is 
rapport, gelasten dat een persoon die deelgenomen heeft 
aan de voorbereiding of oprichting van de vereniging of maat- 
schappij of die een direkteur of ambtenaar van de vereniging of 
maatschappij is geweest, op de voor dat doel door het hof vast- 
gestelde dag voor het hof verschijnen om in het openbaar onder- 
vraagd te worden aangaande de voorbereiding of oprichting 
of het drijven van de bezigheid van de vereniging of maat- 
schappij of aangaande zijn gedrag en transakties als direkteur 
of ambtenaar daarvan. 

gepleegd, na overweging van het °% 

(2) De Registrateur kan in de ondervraging deelnemen en 
kan voor dat doel, indien speciaal daartoe door de Minister 
gemachtigd, een prokureur met of zonder advokaat in dienst 
nemen. 

(3) Een krediteur of kontribuant. kan eveneens hetzij per- 
soonlik of vertegenwoordigd door een prokureur met of zonder 
advokaat aan de ondervraging deelnemen. 

(4) Het Hof kan aan de ondervraagde persoon zodanige 
vragen stellen als het goeddunkt. 

(5) De ondervraagde persoon wordt onder ede ondervraagd 
en moet al zodanige vragen beantwoorden als hem door het Hof 
gesteld worden of welke door het Hof toegestaan worden dat 
aan hem gesteld worden, niettegenstaande dat door zulk een 
antwoord zijn schuld bloot gelegd wordt. 

(6), Hen persoon die ingevolge dit artikel gelast is onder- 
vraagd te worden wordt v66r zijn ondervraging op eigen kosten 
een kopie van het rapport van de Registrateur verschaft en kan 
op eigen kosten een prokureur met of zonder advokaat in dienst 
nemen, die het vrij zal staan hem zodanige vragen te stellen 
als naar mening van het Hof gerechtvaardigd zijn voor het doel 
om hem in staat te stellen door hem gegeven antwoorden 
te verklaren of te wijzigen, 
hij naar mening van het Hof zich vrijgepleit heeft van het 
hem ten laste gelegde, het Hof hem zodanige kosten kan 
toewijzen als het mocht goeddunken. 

Met dien verstande dat indien 

(7) Van de ondervraging worden schriftelike aantekeningen 
gemaakt welke. worden overgelezen voor of door de onder- 
vraagde persoon, die deze vervolgens ondertekent en die, 
behoudens als hierin bepaald, naderhand als getuigenis tegen 
hem gebruikt kunnen worden en die op alle redelike tijden 

of any creditor or contributory at all reasonable times: Pro-:ter inzage zullen liggen van krediteuren of kontribuanten : 
vided that any answer given by a person upon an examination, 
under this section shall not be used against him in any prose- 
cution other than for perjury or for the offence under this Act 
of giving false evidence. 

(8) The court may, if it thinks fit, adjourn the examination 
from time to time. 

55. The court may, upon the application of the liquidator 
and on proof that there is reason to believe that a contributory 
is about to quit the Union, or otherwise to abscond, or to 
remove or to conceal any property for the purpose of evading 
payment of calls, or of avoiding examination, respecting the 
affairs of the society or company, may cause the contributory 
to be arrested, and his books and papers and movable property 
to be seized, and him and them to be safely kept until such 
time as the court may order. 

56. There shall be no appeal against any order or decision 
made or given by the court under the provisions of this Act.   o 5 

Met dien verstande dat een door een persoon bij een krachtens 
dit artikel gehouden ondervraging gegeven antwoord niet tegen 
hem kan gebruikt worden bij een vervolging anders dan voor 
meineed of voor de overtreding ingevolge deze Wet van het 
even van valse getuigenis. 

(8) Het Hof kan, indien het zulks goeddunkt, de onder- 
vraging van tijd tot tijd verdagen. 

55. Het Hof kan op aanzoek van de likwidateur en indien Bevoegdheid 
het bewijs geleverd wordt dat er reden is om aan te nemen om voort- 
dat een kontribuant op het punt staat de Unie te verlaten Viuchtige ; +s : : tri t of zich op andere wijze uit de voeten te maken, of om eigen- . Cane, 
dommen te verwijderen of te verbergen met het doel om de 
betaling van opvorderingen te ontduiken, of om zich te ont- 
trekken aan ondervraging, aangaande de zaken van de vereni- 
ging of maatschappij, de kontribuant laten arresteren en zijn 
boeken en papieren en onroerende goederen in beslag laten 
nemen en hem en dezelve in veilige bewaring laten houden tot 
zodanige tijd als het Hof mocht gelasten. 

56. Van een door het Hof ingevolge de bepalingen van deze 
Wet gemaakt of gegeven bevel of beslissing kan niet in hoger 
beroep gekomen worden. 

Geen appél 
van bevel 
van het Hof.
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XXIV 

CHAPTER VII. 

Appuication or Act To Co-opERATIVE SocreTIES AND Co- 

OPERATIVE COMPANIES FORMED AND REGISTERED UNDER 

SOME OTHER LAW BEFORE THE COMMENCEMENT OF THIS 

Act. 

Application 57. (1) This Act shall apply to every co-operative agricul- 

co-operative tural society which, at the commencement of this Act was 

agricultural registered under Act No. 17 of 1908 (Transvaal) or Act 

societies No. 1 of 1910 (Orange Free State), or Act No. 30 of 1916, in 

formed the same manner as if the society had been formed and registered 
under the : : : : . ; 

Tranavaal under this Act, and every society to which this Act is so applied 

and Orange shall be deemed to be duly registered under this Act: 

Free State 
Co-operative 

Provided that— Laws and 
the Land 
Bank Act. (a) reference in this Act, express or implied, to the date 

of registration, shall be construed as a reference to 

the date at which the society was registered under 

the said Act No. 17 of 1908, or Act No. 1 of 1910, or 

Act No. 30 of 1916 ; 

(b) the provisions of this Act relating to the dissolution 

of co-operative agricultural societies shall not apply 

to any such society if it has commenced to be dis- 

solved before the commencement of this Act, but 

the dissolution of any such society shall be continued 

as if this Act had not been passed. 

(2) The registers of co-operative agricultural societies kept 

by the Registrar and the Land and Agricultural Bank of 

South Africa of societies registered under the laws mentioned 

in sub-section (1) shall be deemed to form part of the register 

to be kept under this Act. . 

Application 58. (1) This Act shall, subject to the provisions of this 

of Act to section, also apply to every society or company whether with 

co-operative limited or unlimited liability carrying on, ‘in the opinion of 

soci the Minister, operations as a co-operative agricultural society, 

companies OF Co-operative agricultural company, or co-operative trading 

registered society, and which at the commencement of this Act was 

under laws registered under any law other than Act No. 17 of 1908 

other than (‘Trangvaal) or Act No. 1 of 1910 (Orange Free State) or Act 
th = : 

the e0-opera No. 30 of 1916. 

(2) Within six months after the commencement of this Act 

application shall be made to the Registrar in the form from 

time to time prescribed by the Minister for the registration 

of such society or company under this Act. 

(3) The said application shall be accompanied by the follow- 

ing documents :-— 

(a) A certificate of the society’s or company’s registration 

under some Act ; 

(8) two copies certified by the chairman and secretary 

of the regulations or memorandum and articles of 

association of the society or company in force at the 

date of application for registration under this Act ; 

(c) a copy certified by the chairman and secretary of the 

balance sheet, profit and loss account, and the auditor’s 

report for the financial year immediately preceding 

the date of application for registration under this 

Act ; 

(d) a list containing the names, addresses and, in the 

case of a co-operative agricultural society or company, 

also. the occupations, of all the existing members, 

and the number and class (if more than one class 

has been issued) of shares held by each of them ; 

HOOFDSTUK VIL. 

TORPASSING VAN WET OP KOOPERATIVE VERENIGINGEN EN 

KOOPERATIEVE MAATSCHAPPIJEN OPGERICHT EN GEREGI- 

STREERD KRACHTENS EEN ANDERE WET VOOR HET IN- 

WERKING TREDEN VAN DEZE WET. 

57. (1) Deze Wet is van toepassing op elke kodperatieve Toepassing 

landbouwvereniging, die bij het inwerking treden van deze Y?* Wet op 

Wet geregistreerd was krachtens , Wet No. 17 van 1908 (Trans- Kodperatiove 

vaal), of Wet No. 1 van 1910 (Oranje Vrijstaat), of Wet No. 30 verenigingen 

van 1916, op dezelfde wijze alsof de vereniging opgericht en ge- opgericht 

registreerd was krachtens deze Wet, en iedere vereniging, krachtens de 

waarop deze Wet aldus van toepassing gemaakt is, wordt oOo. 

geacht behoorlik krachtens deze Wet geregistreerd te zijn:  Vrijstaatse 

Met dien verstande dat— Koéperatie- 
Lee . wok . _, ve Wetten 

(a) verwijzing in deze Wet, hetzij uitgedrukt of stilzwij- en de 

gend inbegrepen, naar de datum van registratie, ver- Landbank 
. et. 

klaard wordt als een verwijzing naar de datum waarop 

de vereniging geregistreerd werd krachtens de gezegde 

Wet No. 17 van 1908 of Wet No. 1 van 1910 of Wet 
No. 30 van 1916 ; 

(b) de bepalingen van deze Wet betrefiende het ontbinden 

van kodperatieve landbouwverenigingen niet van 

toepassing zijn op zulk een vereniging indien de 

onthinding daarvan begonnen is v6dr het inwerking 

treden van deze Wet, maar de ontbinding van zulk 

cen vereniging wordt voortgezet als ware deze Wet 
niet gepasseerd. 

(2) De registers van kodperatieve landbouwverenigingen 

door de Registrateur en de Land- en Landbouwbank van Zuid- 

Afrika gehouden van verenigingen geregistreerd krachtens de 

in sub-artikel (1) vermelde Wetten worden geacht een deel 

uit te maken van het register krachtens deze Wet te worden 

gehouden. 

van dit Toepassing 
van, Wet op 
kodperatieve 

58. (1) Met inachtneming van de bepalingen 

artikel, is deze Wet ook van toepassing op elke vereniging of 

maatschappij hetzij met beperkte hetzij met onbeperkte we 
oy « : . «os verenigingen 

aansprakelikheid die naar mening van de Minister zaken en ko- 

doet als een kodperatieve landbouwvereniging of kodoperatieve operatieve 

landbouwmaatschappij of kodperaticve handelsvereniging, maat- 

en die bij het inwerking treden van deze Wet geregistreerd was schapprjen 

krachtens een andere wet dan Wet No. 17 van 1908 (Transvaal) andere 

of Wet No. 1 van 1910 (Oranje Vrijstaat), of Wet No. 30 van wetten dan 

1916. © de Ko- 
operatieve 

(2) Binnen zes maanden na het inwerking treden van deze Wetten ge- 

Wet wordt er in de van tijd tot tijd door de Minister voor- registreerd. 

geschreven vorm bij de Registrateur aanzoek gedaan van de 

registratie van zulke vereniging of maatschappij krachtens 

deze Wet. 

(3) Bij het gezegde aanzoek worden de volgende dokumenten 
gevoegd :— “acs 

(a) cen certifikaat van de registratie van de vereniging of 
maatschappij krachtens cen of andere wet ; 

(b) twee door de voorzitter en sekretaris gecertificeerde 
afschriften van de statuten of van de akte van op- 
richting en statuten van de vereniging of maat- 
schappij geldende ten tijde van het aanzoek om 
registratie krachtens deze Wet ; 

(c) een door de voorzitter en sekretaris gecertificeerd 
afschrift van de balansstaat, winst- en verliesrekening 
en van het auditeursverslag over het laatste financiéle 
jaar voéér de datum van aanzoek om registratic 
krachtens deze Wet ; 

(d) cen lijst bevattende de namen, adressen, en, in het 
geval van een kodperatieve landbouwvereniging of 
maatschappij, ook het beroep van al de bestaande   leden, en het aantal en de klasse (indien meer dan een 
klasse uitgereikt is) van de aandelen door elk hunner 
bezeten ;
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(e) a list of the directors of the society or company, 
showing the name and address of each director. 

(4) In the event of the Minister vetoing the registration of 
such society or company, the Registrar shall give the society 
or company notice thereof, and such notice shall state in detail 
the reasons for the veto. The notice shall fix a period (not 
exceeding one year) during which the society or company may 
amend its regulations so as to qualify for registration under 
this Act. 

(5) It shall not be a bar to the registration under this Act 
of any co-operative society or co-operative company formed 
before the commencement of this Act (either with limited 
or unlimited liability) and registered as aforesaid, if its regu- 
lations or articles of association are in conflict with any of 
the provisions of this Act at the date of the commencement 
of the Act, but such society or company shall comply with 
and be governed by all other provisions of this Act or any 
amendment thereof. 

(6) Any such society or company which fails within the 
stated period to apply or to qualify for registration under 
this Act and which uses as part of its name the word “ co- 
operative” in conjunction with the term agricultural or 
trading society or company or other term importing a similar 
meaning, or holding itself out in any manner as a co-operative 
agricultural society or company or co-operative trading society, 
shall, upon the written order of the Minister, forthwith cease 
to use the word ‘co-operative ” or any other word importing 
a similar meaning in its name, or to hold itself out in any 
manner to be a co-operative society or co-operative company 
as described in sub-section (1) of this section. 

(7) If any society or company to which this section applies, 
fails to comply with the provisions of sub-section (2), or fails 
to comply with any order which the Minister may issue in 

_ accordance with sub-section (6), the society or company and 

Imposition 
of fines upon 
members for 
infringement 
of regula- 
tions. 

Exemption 
of 
co-operative 
agricultural 
societies and 
co-operative 
agricultural 
companies 
from obliga- 
tion to 
obtain trad- 
ing licences. 

every director, manager or other officer of the company who 
knowingly or wilfully authorizes or permits the default shall 
be guilty of an offence and liable on conviction to a fine not 
exceeding fifty pounds or, in the case of a continuing default, 
five pounds for every day during which the default continues. 

(8) Upon registration under this Act of any society or 

company, which at the time of such registration is registered 

under any other law, the Registrar shall give notice thereof 

to the officer who has registered the society or company, and 

such officer shall thereupon remove the name of the society 
or company from his register. 

CHAPTER VIII. 

MISCELLANEOUS. 

59. A society or company shall have the power to impose 
fines on its members for any infringement of its regulations ; 

the conditions and circumstances under which such fines may 
be imposed and the amount thereof shall be prescribed by 

the regulations of the society or company. If a fine is im- 
posed on a member of a co-operative agricultural society or 

company because of failure to sell his produce through the 
society or company and legal proceedings are instituted for 
payment of the fine, the burden shall lie upon the member of 
disproving the allegation of the society or company in respect 
of which the fine was imposed. 

60. Notwithstanding anything contained in any other law 

or in any by-law or regulation in force within a local 

authority’s jurisdiction, it shall not be obligatory upon any 

co-operative agricultural society, with unlimited liability, or 

co-operative agricultural company, with limited liability, to 

obtain a licence to trade or carry on business. 

(e) ecn lijst van de dirékteuren van de veréniging of maat 
schappij, de naam en het adres van elke direkteur 
aangevende: 

(4) Ingeval de Minister zijn vetoguitspreekt over de regi- 
stratie van zulk een vereniging of maatschappij, geeft de Regi- 
‘strateur daarvan kennis aan de vereniging of maatschappij en 

vermeldt in zulke kennisgeving de redenen voor het veto. De 

kennisgeving stelt een termijn vast (een jaar niet te boven 
yaande) gedurende hetwelk de vereniging of maatschappij zijn 

statuten kan wijzigen om krachtens deze Wet geregistreerd 
te kunnen worden. 

(5) De registratie krachtens deze Wet wordt niet belet van 
een kodperatieve vereniging of kodperatieve maatschappij 

opgericht hetzij met beperkte of met onbeperkte aansprake- 

likheid vé6r het inwerking treden van deze Wet en geregi- 
streerd als voorzegd, als zijn reglementen of statuten bij het 
in werking treden van deze Wet in strijd met de bepalingen van 
deze Wet zijn, doch zodanige vereniging of maatschappij moet 
aan alle andere bepalingen van deze Wet of mogelike wijzi- 
gingen daarvan voldoen en die nakomen. 

(6) Een zodanige vereniging of maatschappij die in gebreke 
blijft binnen de bepaalde tijd aanzoek te doen om of zich 
bevoegd te maken voor registratie krachtens deze Wet en die 

als deel van zijn naam het woord “ koéperatief” gebruikt in 

verband met de uitdrukking landbouw of handelsvereniging of 

maatschappij of andere uitdrukking die een dergelijke bete- 

kenis weergeeft, of die zich op een of andere wijze voor cen 

kodperatieve landbouwvereniging of maatschappij of ko- 

operatieve handelsvereniging uitgeeft, zal op schriftelik bevel 
van de Minister ogenblikkelik ophouden het woord “ kodpera- 

tief ’ of ander woord dat een dergelijke betekenis heeft in zijn 

naam te gebruiken of zichfopeen of andere wijze voor een 
kodperatieve vereniging of kodoperatieve maatschappij zoals 
beschreven in sub-artikel (1) van dit artikel uit te geven. 

(7) Indien een vereniging of maatschappij, waarop dit artikel 

van toepassing is, verzuimt de bepalingen van sub-artikel (2) 

in acht te nemen, of verzuimt een door de Minister krachtens 

sub-artikel (6) uitgereikt bevel na te komen, maakt de vereniging 

of maatschappij, en elke direkteur, bestuurder, of andere 

ambtenaar van de maatschappij die wetens of willens het 

gerzuim toestaat of toelaat, zich schuldig aan een overtreding 

en wordt gestraft met een boete vijftig pond niet te boven- 

vaande, of in het geval van een voortdurend verzuim, met 

vijf pond voor elk dag waarop het verzuim voortgeduurd heeft. 

(8) Wanneer krachtens deze Wet de registratie plaatsvindt 

van een vereniging of maatschappij, die ten tijde van zulke 
registratie krachtens een andere Wet, geregistreerd is geeft 

de Registrateur daarvan kennis aan de ambtenaar die de 

vereniging of maatschappij geregistreerd heeft, waarop zulke 

ambtenaar de naam van de vereniging of maatschappij in zijn 
register doorhaalt. 

HOOFDSTUK VIII. 

GEMENGDE BEPALINGEN. 

59, Een vereniging of maatschappij heeft de macht zijn leden 
voor overtredingen van zijn statuten te beboeten. De voor- 
waarden en omstandigheden waaronder zulke boeten kunnen 
worden opgelegd en het bedrag daarvan worden door de 
statuten van de vereniging of maatschappij voorgeschreven, 
Indien aan een lid van een kodperatieve landbouwvereniging 
of maatschappij een boete wordt opgelegd omdat hij zijn pro- 
dukten niet door bemiddeling van de vereniging of maatschappij 
heeft verkocht en een aktie voor de betaling van de boete 
wordt ingesteld, rust op het lid de last om te bewijzen dat 
de bewering van de vereniging of maatschappij, ten aanzien 
waarvan de boete werd opgelegd, onjuist is. 

60. Niettegenstaande het bepaalde in een andere wet of in 
een verordening of regulatie van kracht. binnen het rechtsgebied 
van een plaatselike overheid, is het niet verplichtend voor een 
kodperatieve landbouwvereniging met onbeperkte aansprake- 

‘llikheid of kodperatieve landbouwmaatschappij met beperkte 
aansprakelikheid om een licentie te verkrijgen om handel te 
drijven of zaken te doen.   

Opleggen 
van boeten 
aan, leden 
voor over- 
tredingen 
van 
statuten. 

Vrijstelling 
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61. If a co-operative agricultural society or company or 
co-operative trading society fails to observe the restrictions 
placed by this Act upon its power to trade, it shall be liable 
to a fine not exceeding one hundred pounds, and the Minister 
may, in addition thereto, order the Registrar to remove the 
name of the offending society or company from the register. 

62. Notwithstanding anything contained in any other law, 
no share or any other instrument or document issued in con- 
nection with the capital by a society or company with limited 
liability registered under this Act, shall be liable to stamp duty. 

63. If a society or company continues to carry on its opera- 
tions when the number of its qualified members is reduced, 
in the case of a central or federal company, below two, or, 
in the case of a co-operative society or company, below seven, 
or, in the case of a co-operative trading society, below twenty- 
five, for a period of one month after the number is so reduced, 
every person who is a director of the society or company 
during the time that it continues to carry on its operations 
after such period, and is cognisant of the fact that it is so 
carrying on its operations with less than two or seven or 
twenty-five (as the case may be) qualified members, shall be 
guilty of an offence and liable on conviction to a fine 
of five pounds for every day during which the operations 
are so carried on, and shall further be severally liable 
to satisfy all the obligations of the society or company, 
incurred during such time, and may be sued for the same 
without any other member being joined in the action. 

64. If any person makes in any return, report, 
financial statement or balance sheet, or other document 

required for the purposes of this Act, a statement false in any 
material particular, knowing it to be false, he shall be guilty 

of an offence and liable on conviction to a fine not exceeding 
one hundred pounds. 

65. Any director or officer of a society or company who 
accepts any commission, fee or reward, whether pecuniary 
or otherwise, from any person for or in connection with a 
transaction of such person with the society or company shall 
be guilty of an offence and liable on conviction to the penalties 
mentioned in the last preceding section, and shall further 
be liable to make good to the society or company double the 
value or amount of such commission, fee or reward. 

66. Any person who, where no penalty is expressly provided, 
fails to comply with any requirements of this Act within 
the time or in the manner thereby prescribed or commits 
any other contravention thereof, shall be liable on conviction 
to a fine not exceeding twenty-five pounds. 

67. (1) All legal proceedings by or against any society or 
company shall be instituted or taken in the name of the society 
or company. 

(2) If judgment has been obtained against a co-operative 
agricultural society, with unlimited liability, and such judgment 
is not within three months thereafter satisfied, the plaintiff 
may proceed against all members or any member of such 
society in respect of such liability. 

(3) Save as aforesaid, or as in Act No. 18 of 1912, or in any 
amendment thereof, provided, no legal proceedings shall lie 
against a member of such society individually in respect of an 
obligation of the society. 

68. (1) Any immovable property acquired and held by a 
society or company under this Act or its regulations may be 
registered in the name of the society or company without 
reference to the names of the members thereof. 

  

A 

61. Indien een kodperatieve landbouwvereniging of maat- Straf indies 
schappij verzuimt de beperkingen door deze Wet op zijn handel vereniging 
gelegd, in acht te nemen, wordt hij gestraft met een boete ° ane 
honderd pond niet te bovengaande en kan de Minister de a 
Registrateur verder gelasten de naam van de vereniging of beperkingend 
maatschappij in zijn register door te halen. op zijn 

handel in 
acht te 
nemen. 

Aandelen, 
enz., in 
verband me« 
kapitaal 

62. Niettegenstaande het bepaalde in een andere wet, is 
geen aandeel of een ander stuk of dokument, uitgereikt in ver- 
band met zijn kapitaal door een vereniging of maatschappij met 
beperkte aansprakelikheid geregistreerd krachtens deze uitgereikt 

Wet, onderhevig aan zegelrecht. niet onder- 
hevig aan 
zegelrecht. 

Straf indiens 
vereniging 
of maat- 
schappij mex 
zijn werk- 
zaamheden 
doorgaat 
nadat het 

63. Indien een vereniging of maatschappij doorgaat met zijn 
werkzaamheden, nadat het aantal zijner bevoegde leden, in het 
geval van een centrale of federale maatschappij, minder ge- 
worden is dan twee, of, in het geval van een koGperatieve vere- 
niging minder dan zeven, of in het geval van een kodpera- 
tieve handelsvereniging minder dan vijf en twintig, maakt 
elke persoon die een direkteur is van de vereniging of maat- ) otal ledes 
schappij gedurende de tijd dat hij doorgaat met zijn werk- minder is 
zaamheden na zulke termijn, en die bewust is dat hij aldus dan het 
voortgaat met zijn werkzaamheden met minder dan twee of aantal waar 
zeven of vijf en twintig (zoals het geval moge zijn) bevoegde — 

: : : nigin, 
leden, zich schuldig aan een overtreding en wordt ge- of mente 
straft met een boete van vijf pond voor elke dag schappij 

opgericht waarop zijn werkzaamheden aldus voortduren en is verder 
kan worders 

afzonderlik verplicht om al de verplichtingen van de vereniging 
of maatschappij gedurende zulke tijd aangegaan te voldoen, 
en kan wegens dezelve in rechten vervolgd worden zonder dat 
een ander lid in de aktie gevoegd wordt. 

Straffen op 64. Hij, die in een staat, verslag, financieel verslag of 
balansstaat of ander dokument voor de doeleinden van deze het a 

zettell 
Wet vereist, een verklaring maakt, die in een belangrijke bic- ; ; maken van 
zonderheid vals is, wordt, gestraft met een boete van hoogsters yalse 
honderd pond. verklaringem 

in doku- 
menten doo: 
deze Wet 
vereist. 

65. Een direkteur of ambtenaar van de vereniging of maat- gtrat voor” 
schappij, die een kommissie, fooi of beloning, hetzij van finan- direkteur of 
ciéle aard of anderszins, van een persoon aanneemt, wegens of ambtenaar 
in verband met een transaktie tussen zulke persoon en de {°° 
vereniging of maatschappij, wordt gestraft met de straffen oom — 
in het vorige artikel vermeld, en is verder verplicht aan de aanneemt. 

vereniging tweemaal de waarde van het bedrag van zulke 
kommissie, fooi of beloning te betalen. 

Straf voor 
overtreding 
waarop geel 
straf uit- 
drukkelik 
gelegd is. 

66. Hij die, waar geen straf uitdrukkelik bepaald is, een 
vereiste van deze Wet binnen de tijd of op de daarin voor- 
geschreven wijze verzuimt na te komen, of een andere over- 
treding daarvan begaat, wordt, gestraft met een boete van 
hoogstens vijf en twintig pond. 

67. (1) Het optreden in rechten, eisende zowel als verwerende, 
geschiedt in de naam van de vereniging of maatschappij. 

(2) Indien vonnis tegen een kodperatieve landbouw- 
vereniging met onbeperkte aansprakelikheid verkregen 
is en aan zulk vonnis binnen drie maanden daarna niet voldaan 
is, kan de eiser alle leden of ieder lid van zulke vereniging in 
rechten vervolgen met betrekking tot zulke aansprakelikheid. 

(3) Behalve zoals voormeld of zoals in Wet No. 18 van 
1912 of in een wijziging daarvan bepaald, kan geen lid van de 
vereniging persoonlik wegens een verplichting van de vereniging 
in rechten vervolgd worden. 

Het op- 
treden in 
rechten doo: 
of tegen 
vereniging 
of maat- 
schappij. 

68. (1) Elk onroerend eigendom door een vereniging of maat- 
schappij krachtens deze Wet of zijn statuten bezeten kan 
geregistreerd worden in de naam van de vereniging of maat- 
schappij zonder verwijzing naar de namen van de leden daarvan. 

Registratie 
en vestiging 
van eigen- 
dom van 
vereniginge1 
of maat-   schappijen.
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(2) All movable property acquired and held by a society or 
company shall be deemed in all legal proceedings, civil or 
criminal, to be vested in the society or company. 

69. Any person may inspect the documents kept by the 

Registrar on payment of such fee as the Minister may pre- 

scribe; and any person may require a certificate of the 

registration of any society or company or a copy or extract 

of any other document or part of any other document to be 

certified by the Registrar, on payment for the certificate, 

certified copy, or extract, of such fee as the Minister may 

prescribe. 

70. All fees prescribed by the Minister under this Act shall 

be paid by means of revenue stamps which shall be duly 
defaced by the Registrar. 

71. The laws mentioned in the Second Schedule to this Act 

are hereby repealed, to the extent set forth in the fourth column 
of that Schedule. 

72. In this Act unless inconsistent with the context— 

“co-operative agricultural society with unlimited lia- 

bility’ or “co-operative agricultural society” or 

“ society ” (in relation to a co-operative agricultural 

society) means a society formed for all or any of the 

objects set out in section four ; 

“co-operative agricultural company with limited lia- 

bility ’ or “co-operative agricultural company ” or 

“company ” (in relation to a co-operative agricultural 

company) means a company formed for all or any of 
the objects set out in section four ; 

“co-operative trading society with limited liability ” 

or “co-operative trading society’ or “society” 

(in relation to a co-operative trading society) means 

a society formed for all or any of the objects set out 

in section five ; 

“board” means the board of directors of a society or 

company ; Mee 

“ central co-operative agricultural company with limited 

liability ” or “ central co-operative agricultural com- 

pany” or “central company” or “company » 

(in relation to a central co-operative agricultural 

company) means a company formed under the pro- 
visions of section thirty-five ; 

“central co-operative trading company with limited 

liability’ or ‘central co-operative trading com- 

pany” or “central company” or “company” (in 

relation to a central co-operative trading company) 

means a company formed under the provisions of; 
section thirty-six ; 

“federal co-operative agricultural company with limited 

liability ” or “ federal co-operative agricultural com- 

pany” or “federal company” or “company ” (in 

relation to a federal co-operative agricultural com- 

pany) means a company formed under the provisions 

of section thirty-seven ; 

“federal co-operative trading company with limited 

liability ” or “‘ federal co-operative trading company ” 

or “federal company” or “ company” (in relation 

to a federal co-operative trading company) means a 

company formed under the provisions of section 

thirty-eight ; 

(2) Alle roerende eigendommen door een vereniging of maat- 

schappij verkregen en bezeten, worden in alle civiele of krimt- 

nele zaken geacht aan de vereniging te behoren. 

69. Een ieder, wie ook, kan de door de_Registrateur bewaarde Inzien van 

dokumenten inzien tegen betaling van de door de Minister oa an 

voorgeschreven fooien en een ieder kan een certifikaat van de Registrateur 

registratie van een vereniging of maatschappij vorderen, of gehouden. 

een afschrift of uittreksel van een ander dokument of gedeelte 
van een ander dokument door de Registrateur te worden 

gecertificeerd, tegen betaling voor het certifikaat, gecertifi- 

ceerde afschrift of uittreksel van de door de Minister voor- 

geschreven fooien. 

70. Alle fooien, door de Minister krachtens deze Wet voor- Betaling van 

geschreven, worden door middel van inkomstezegels betaald, oo 

die behoorlik door de Registrateur onbruikbaar gemaakt. eaten: 

worden. schreven. 

71. De wetten vermeld in de Tweede Bijlage van deze Wet Herroeping 

worden mits deze herroepen in de omvang beschreven in de ¥"" wetten. 
vierde kolom van die Bijlage. 

72. Voor de toepassing van deze Wet, tenzij in strijd met de hte on 

samenhang, wordt verstaan onder— spaingen: 

“ kodperatieve landbouwvereniging met onbeperkte aan- 
sprakelikheid ” of “ kodperatieve landbouw vereni- 
ging” of “vereniging” (in verband met een : 

kodperatieve landbouwvereniging) een vereniging die 
opgericht is voor een of meer van de doeleinden 
uiteengezet in artikel wer ; 

‘ kodperatieve landbouwmaatschappij met beperkte aan- 
sprakelikheid ’ of kodperatieve landbouwmaat- 
schappij ” of “ maatschappij”” (in verband met 
een kodperatieve landbouwmaatschappij) een maat- 
schappij die opgericht is voor een of meer van 
de doeleinden uiteengezet in artikel wer ; 

“kodperatieve handelsvereniging met beperkte aan- 
sprakelikheid ” of ‘“‘ kodperatieve handelsvereniging 2 
of “ vereniging ’’ (in verband met een kodperatieve 
handelsvereniging) een vereniging die opgericht is 
voor een of meer van de doeleinden uiteengezet in 
artikel vif; 

_ “raad ”? de raad van direkteuren van een vereniging of 
maatschappij ; 

“centrale kodéperatieve landbouwmaatschappij met be- 
perkte aansprakelikheid ” of “centrale kodpera- 

tieve landbouwmaatschappij” of “centrale maat- 

schappij ” (in verband met een centrale kodperatieve 
landbouwmaatschappij) een maatschappij opgericht 
krachtens de bepalingen van artikel vijf en dertig ; 

“centrale kodéperatieve handelsmaatschappij met be- 
perkte aansprakelikheid”’ of “centrale kodpera- 

tieve handelsmaatschappij’’ of “centrale maat- 
schappij ” of “‘ maatschappij ” (in verband met een 
centrale kodperatieve handelsmaatschappij) een maat- 
schappij opgericht krachtens de bepalingen van 
artikel zes en dertig ; 

“federale kodperatieve landbouwmaatschappij met be- 
perkte aansprakelikheid”’ of “federale kodpera- 
tieve landbouwmaatschappij ’ of “‘federale maat- 
schappij ” of “ maatschappij ” (in verband met een 
federale kodperatieve landbouwmaatschappij) een 
maatschappij opgericht krachtens de bepalingen van 
artikel zeven en dertig ; 

“federale kodperatieve handelsmaatschappij met  be- 
perkte aansprakelikheid” of “federale kodpera- 
tieve handelsmaatschappij’’ of “federale maat- 
schappij ” of ‘‘ maatschappij ” (in verband met een 
federale kodperatieve handelsmaatschappij) een maat- 
schappij opgericht krachtens de bepalingen van artikel   acht en dertig ;
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“loan” means any amount raised or borrowed in “ening” een in de vorm van leningen opgenomen of 
the form of loans repayable on a fixed date or in geleend bedrag, terugbetaalbaar op een vastgestelde 
instalinents, or’ in the form of overdrafts or cash datum of in termijnen, of in de vorm van een bank-: 
credit accounts ; overtrekking of door een bank disponibel gesteld 

““ Minister” means the Minister of Agriculture or in his bedrag ; 
absence any other Minister for the time being acting ‘‘ Minister’ de Minister van Landbouw, of de Minister 
for him or any other Minister to whom the Governor- die gedurende zijn afwezigheid tijdelik zijn departe- 
General may assign ministerial responsibility for the ment waarneemt, of een andere Minister aan wie door 
administration of this Act ; de Goeverneur-generaal de uitvoering van deze Wet 

“model regulations”? means the regulations set out in opgedragen wordt ; 
the First Schedule to this Act, or such regulations “ modelstatuten ’’ de statuten uiteengezet in de Herste 
as altered or added to under section ten; Bijlage van deze Wet, of zulke statuten gewijzigd 

“ Registrar”? means the officer appointed under section of uitgebreid krachtens artikel ten ; 
one ; “ statuten ” (in verband met een vereniging of maat- 

‘regulations’ means in relation to a society or com- schappij) de statuten of wijzigingen of uitbreidingen 
pany, the regulations or any alterations thereof '  daarvan krachtens deze Wet geregistreerd ; 
or additions thereto registered in accordance with “ Registrateur”’ de ambtenaar aangesteld krachtens 
this Act. artikel een. 

Short title 73, This Act may be cited for all purposes as the Co-operative! 78. Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aangehaald Korte titel 
and (com. Societies Act, 1922, and shall commence and come into operation|als de Wet op de Kodperatieve Verenigingen 1922, en Sedeine:. 
of Act. on a date to be fixed by the Governor-General by proclamation|treedt in werking op een door de Goeverneur-generaal bij Eeerlon   

in the Gazette. proklamatie in de Staatskoerant vast te stellen datum. van Wet.
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First Schedule. 

“ce A.” 

MODEL REGULATIONS FOR CO-OPERATIVE AGRICULTURAL 
SOCIETIES, WITH UNLIMITED LIABILITY. 

REGULATIONS OF THE.................05. CO-OPERATIVE 
AGRICULTURAL SOCIETY. 

Name. 

1. The name of the society is the.............. Co-operative 
Agricultural Society. 

OFFICE. 

2. The office of the society will be situate at .......... 6... c eee eee 

OBSECTS. 

3. The objects of the society are :— 

(a) to dispose of the agricultural products and live stock of the 
members in the most profitable manner ; 

(b) to supply the members with the necessary implements, see ds 
artificial manures and other farming requisites ; 

(c) to acquire and hold any movable and immovable property 
for the better carrying out of any of the objects of the society ; 

(d) to raise money on loan for any of the lawful objects of the 
society and for that purpose to mortgage the society’s movahle 
and immovable property ; 

(e) to acquire shares in any central co-operative agricultural com- 
pany registered under the Co-operative Societies Act, 1922. 

Time or EstTaBLISHMENT. 

4, The society shall be established for a period of ................ 
years, which period may from time to time be extended. 

CaPITAL. 

5. The funds necessary for carrying on the operations of the society 
shall consist of :— 

(a) any loans raised by the society ; 

(b) the reserve fund of the society. 

MEMBERSHIP. 

(a) Entrance. 

6. Bona fide farmers may become members by application to the 
board of directors, who shall have the right to accept applicants for 
membership on the basis of these regulations or to reject such applicants 
without assigning any reason for doing so. 

7. Every person desirous of becoming a member must sign in duplicate 
the printed forms of application provided for the purpose and forward 
them to the board of directors who shall decide at their next meeting 
whether or not membership shall be granted. 

8. Every member shall by his signature on the form of application 
be bound by the existing regulations and any additional regulations or 
alterations to the regulations which from time to time may lawfully 
be made, without any notice whatever from the society being required. 

9. The entrance fee for members shall be ........ which amount 
shall be subject to alteration at the annual general meeting. This entrance 
fee shall be added to the reserve fund. 

10. The widow of a deceased member may, subject to the approval 
of the directors, become a member in place of the deceased and take 
over his rights and obligations, the heirs shall be entitled to receive a 
certain amount which shall be determined by the directors, but which 
in no case shall exceed 75 per cent. of the deceased’s interest in the 
society ; the balance to be added to the reserve fund. 

(b) Resignation and Expulsion. 

11. A member may resign only at the end of the financial year ; and 
then only if he shall previously have given three months’ written notice 
to the society of his intention to resign. Such notice shall be placed 
on the agenda, and be recorded in the minutes of the first meeting of 
directors after its receipt by the society and the member shall thereafter 
with as little delay as possible be notified in writing by the society that 
the notice has been so recorded. 

12, A member may be expelled from the society at the end of the 
financial year if such expulsion has been previously agreed to by not 
less than two-thirds of the members present at a general meeting specially 
convened for that purpose, provided that such expulsion shall occur 
for, or on account of, one or more of the following grounds or reasons, 
viz. :— 

(a) in the event of such member calling a meeting of creditors or 
arriving at a compromise with them ; 

(b) in the event of such member being declared insolvent or at any 
time failing to pay his true and lawful debts, or any order being 
issued against him by any court of law for payment of money; 

Eerste Bijlage. 
ce A.” 

MODELSTATUTEN VOOR KOOPERATIEVE LANDBOUW- 
VERENIGINGEN MET ONBEPERKTE AANSPRAKELIK- 
HEID. 

STATUTEN VAN DBE.............0. KOOPERATIEVE LAND 
BOUWVERENIGING. 

Naam. 

1. De naam van de vereniging is de ............060 Kodperatieve 
Landbouwvereniging. 

KAnrToor. 

2. Het kantoor van de vereniging wordt gevestigd te ............00.. 

DOELEINDEN. 

3. De doeleinden van de vereniging zijn : 
(a) het verkopen van de landbouw produkten en levende have van 

de leden op de meest voordelige wijze ; 
(b) het verschaffen aan de leden van de nodige werktuigen, zaden, 

kunstmesten en andere boerderijbenodigheden ; 
(c) het verkrijgen en bezitten van roerend en onroerend eigendom 

ter betere uitvoering van de doeleinden van de vereniging ; 
(d) het opnemen van geld op lening voor de wettige doeleinden van 

de vereniging en voor dat doel verbanden te passeren op het 
roerende en onroerende eigendom van de vereniging ; 

(e) het verwerven van aandelen in centrale koéperatieve land- 
bouwmaatschappijen geregistreerd krachtens de Wet op de 
Kodperatieve Verenigingen, 1922. 

T1sp VAN BESTAAN. 

4, De vereniging wordt opgericht voor een tijdperk van............ 
jaren, welk tijdperk van tijd tot tijd verlengd kan worden. 

KAPITAAL. . 

5. De fondsen benodigd ter uitvoering van de doeleinden van de 
vereniging bestaan uit : 

(a) leningen aangegaan door de vereniging ; 
(&) het reservefonds van de vereniging. 

LipMAATSCHAP. 

(a) Toetreding 

6. Bona fide boeren kunnen lid worden op aanzoek bij de raad van 
direkteuren, die het recht heeft aanzoeken om lidmaatschap op de basis 
van deze statuten aan te nemen of zulke aanzoeken te weigeren zonder 
enige redenen op te geven waarom zulks gedaan wordt. 

7. Hij, die lid wenst te worden, moet de gedrukte aanzoekformulieren, 
die voor dat doel verschaft worden, in duplikaat tekenen, en deze aan 
de raad van direkteuren zenden, die op zijn volgende vergadering 
beslist of het lidmaatschap al dan niet toegestaan zal worden. 

8. Teder lid is door zijn handtekening op het aanzoekformulier 
gebonden aan de bestaande statuten en verdere statuten of wijzi- 
gingen van statuten, die van tijd tot tijd wettig gemaakt mogen 
worden, zonder dat enige kennisgeving: hoegenaamd van de zijde der 
vereniging nodig is. 

9. De toetredingsfooi voor leden is ..............-- ..... welk bedrag 
onderhevig is aan verandering op de jaarlikse algemene vergadering. 
Deze toetredingsfooi wordt bij het reservefonds gevoegd. 

10. De weduwe van een overleden lid kan, onder goedkeuring van 
de direkteuren, toegelaten worden als lid in de plaats van de overledene 
en zijn aanspraken en verplichtingen overnemen, of de erfgenamen 
kunnen een zeker bedrag ontvangen, dat door de raad van direkteuren 
vastgesteld wordt maar dat in geen geval 75 percent te boven gaat, van 
de belangen van de overledene in de vereniging ; de rest wordt bij het 
reservefonds gevoegd. 

(b) Bedanking en uitzetting. 

11. Een lid kan slechts aan het einde van het financiéle jaar bedanken, 
en dan slechts indien hij drie maanden van te voren schriftelik aan de 
vereniging van zijn voornemen om te bedanken kennis gegeven heeft. 
Zulke kennisgeving wordt op de agenda geplaatst en in de notulen 
van de eerste vergadering van direkteuren na dezelve door de vereniging 
ontvangen is genoteerd en zo kort daarna als mogelik wordt het lid 
door de vereniging schriftelik bericht, dat de kennisgeving aldus is 
genoteerd. 

12. Ken lid kan aan het einde van het financiéle jaar uit de vereniging 
worden uitgezet indien daartoe vroeger besloten is door niet minder 
dan twee-derden van de op een algemene, speciaal voor dat doel bij- 
eengeroepen, vergadering tegenwoordige leden, mits zulke uitzetting 
geschiedt om of ten oorzake van een of meer van de volgende redenen, 
te weten : 

(a) ingeval zulk lid een vergadering van krediteuren bijeenroept 
of een schikking treft met zijn krediteuren ; 

(6) inegeval zulk lid insolvent verklaard wordt of te eniger tijd 
verzuimt zijn ware en wettige schulden te betalen, of ingeval   door een gerechtshof een bevel tegen hem wordt uitgersikt 
voor de betaling van een som gelds, 

XXIX
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(c) in the event of such member failing to discharge his obligations 
to the society, whether prescribed by these regulations, or]: 
arising out of any contract. 

13. A deceased member shall be deemed to have retired at the close 
of the business year in which he died. 

14. If a member becomes insolvent or assigns his estate for the benefit 
of his creditors, such insolvency or assignment shall not, in itself, ter- 
minate membership. 

15. In the event of a member resigning consequent upon his relin- 
quishing farming operations he may, subject to the approval of the 
directors, cede his rights in the reserve fund and all assets of the society 
to his son (if any): Provided that the person to whom such cession is made 
is a member of the society and that the rights so acquired shall be 
subject to all the conditions of membership ; and provided further that 
such approval of the directors be obtained by resolution of the board 
passed within two months from the date upon which such resignation 
takes effect. 

16. Save as is provided in regulation 15, members who have resigned 
or have been expelled shall have no claim on the reserve fund or other 
property of the society. 

LIABILITY OF MEMBERS. 

17. It shall be a condition of membership that all members be jointly 
and severally liable for payment of the debts and obligations of the 
society, provided that the liability of any person who has resigned his 
membership or has been expelled from the society and the liability of 
the estate of any person who has died shall cease in respect of any of the 
society’s debts and obligations incurred after he has ceased to be a 
member ; and, subject to the provisions of the next succeeding regula- 
tion, in all respects shall also cease as soon as the annual financial state- 
ments of the society signed by its auditor disclose a credit balance 
in favour of the society. 

18. All members of the society shall, notwithstanding withdrawal 
(which includes resignation, death or expulsion) from the society, and 
notwithstanding the financial statements of the society disclosing a 
credit balance in favour of the society, remain liable for every debt or 
obligation of the society to the Land and Agricultural Bank of South 
Africa which was undischarged at the date of withdrawal until the 
Central Board of that Bank is satisfied that the society and its remain- 
ing members are capable of discharging the debt or obligation. An 
obligation shall remain to the said Bank in respect of a loan granted in 
the form of a cash credit account as long as the authority of members 
by virtue of which such loan was raised is of force and effect. 

19. In the event of the balance-sheet and profit and loss account dis- 
closing that the year’s operations have resulted in a loss to the society, 
such loss shall be borne in equal shares by the members of that year, 
and the amount of such share shall be a debt by the members of the 
society, and recoverable by the society from the members. 

Boarp or Directors. 

20. The operations of the society shall be managed and controlled 
by a board of directors consisting of seven members. At the first annual 
general meeting four of the directors, who shall be determined by ballot, 
shall retire, after which the directors shall retire yearly by rotation of three 
and four. 

21. Retiring directors may be re-elected. 

22. Any casual vacancy occurring on the board of directors during 
the year shall be filled by the remaining directors until the next general 
meeting. 

23. The society may by resolution passed at a general meeting specially 
convened for that purpose remove any director before the expiration of 
his period of office and appoint another qualified person in his stead. 
Any director so appointed shall not hold office for a longer period than 
the director in whose stead he was appointed would have held the same 
if no vacancy had occurred. 

24. Four directors shall form the quorum of any meeting of directors. 

25. The directors shall elect from amongst themselves a chairman 
and vice-chairman. 

26. Questions arising at any meeting shall be determined by a majority 
of votes, and in the case of an equality of votes, the chairman shall have 
a casting vote in addition to his deliberative vote. 

27. The directors shall act in the name of the society and they shall 
exercise, within the limits of these regulations, the same powers as if they 
had been determined at a general meeting. 

28. The directors shall report and account for all their transactions 
at each general meeting when called upon so to do. 

29. The directors shall meet as often as is necessary. 

30. The position of director shall be honorary, save and except when 
one or more of them are appointed to perform special services for the 
society, but out-of-pocket expenses incurred by the directors when 
engaged on the business of the societv shall be refunded. 

(Or alternative clause.) 

(c) ingeval zulk lid verzuimt zijn verplichtingen tegenover de 
vereniging na te komen, hetzij door deze statuten voor- 
geschreven hetzij ten aanzien van een kontrakt. 

13. Een lid, dat gestorven is, wordt geacht afgetreden te zijn aan het 
einde van het financiéle jaar waarin hij stierf. 

14. Indien een lid insolvent verklaard wordt of zijn boedel ten behoeve 
van zijn krediteuren afstaat, wordt zijn lidmaatschap uit hoofde van 
zulke insolventverklaring of afstand alleen niet beéindigd. 

15. Ingeval een lid bedankt omdat hij zijn boerderij heeft opge- 
geven, kan hij, met goedkeuring van de direkteuren, zijn aanspraken 
op het reservefonds en op alle baten van de vereniging aan zijn zoon 
(indien hij er een heeft) overmaken, mits de persoon aan wie zodanige 
overdracht gedaan wordt, lid van de vereniging is en de aldus verkregen 
aanspraken onderworpen zijn aan al de voorwaarden van lidmaatschap ; 
en mits verder dat zulke goedkeuring van de direkteuren verkregen 
wordt bij besluit van de raad, genomen binnen twee maanden na de 
datum waarop zulke bedanking ingaat. 

16. Behalve zoals in reglement 15 bepaald, hebben leden, die bedankt 
hebben, of uitgezet zijn, geen aanspraak op het reservefonds of ander 
eigendom van de vereniging. 

AANSPRAKELIKHEID VAN LEDEN. 

17, Een van de voorwaarden van lidmaatschap is, dat alle leden 
gezamenlik en afzonderlik voor de betaling van de schulden en ver- 
plichtingen van de vereniging, aansprakelik zijn, zullende echter de 
aansprakelikheid van een persoon, die bedankt heeft, of uit de vereni- 
ging gezet is, en de aansprakelikheid van de boedel van een persoon, 
die gestorven is, ophouden te bestaan ten aanzien van schulden en 
verplichtingen van de vereniging aangegaan nadat hij opgehouden 
heeft lid te zijn, en, onderworpen aan de bepalingen van het eerstvolgende 
artikel houdt de aansprakelikheid ook in alle opzichten op zodra de 
door zijn auditeur ondertekende jaarlikse financiéle verslagen van de 
vereniging een batig saldo ten gunste van de vereniging aantonen. 

18. Alle leden van de vereniging blijven, niettegenstaande uittreding 
(wat insluit bedanking, overlijden of uitzetting) uit de vereniging en 
niettegenstaande de financiéle verslagen van de vereniging een batig 
saldo ten gunste van de vereniging aantonen, voor alle schulden bij of 
verplichtingen jegens de Land en Landbouwbank van Zuid Afrika, 
welke ten tijde van hun uittreding nog onvoldaan waren, aanspra- 
kelik, totdat het de Centrale Raad van die Bank blijkt dat de vereniging 
en zijn overige leden in staat zijn de schulden of verplichtingen te vol- 
doen. Een verplichting jegens de gezegde Bank ten opzichte van een 
lening, toegestaan in de vorm van een disponibel gesteld bedrag, blijft 
bestaan zolang als de machtiging van de leden uit krachte waarvan 
zodanige lening aangegaan werd van kracht en werking is. 

19. Ingeval de balansstaat en winst- en verliesrekening aantonen 
dat de werkzaamheden van het jaar op een verlies voor de vereniging 
zijn uitgelopen, wordt zulk verlies in gelijke aandelen door de leden van 
dat jaar gedragen, en het bedrag van zulk aandeel is een schuld door de 
leden aan de vereniging betaalbaar en kan door de vereniging van de 
leden ingevorderd worden. 

RAAD VAN DIREKTEUREN. 

20. De werkzaamheden van de vereniging worden bestuurd en geleid 
door een raad van direkteuren bestaande uit zeven leden. Op de eerste 
jaarlikse algemene vergadering treden vier van de direkteuren, wier 
namen door middel van stembriefjes vastgesteld worden, af, en daarna 
treden jaarliks afwisselend drie en vier direkteuren af. 

21. Aftredende direkteuren zijn herkiesbaar. 
22. Een tussentijdse vakature, die in de loop van het jaar in de raad 

van direkteuren plaats vindt, wordt door de overblijvende direkteuren 
tot de volgende algemene vergadering opgevuld. 

23. De vereniging kan, bij besluit genomen op een speciaal voor dat 
doel bijeengeroepen algemene vergadering een direkteur uit zijn ambt 
ontslaan véérdat het tijdperk van zijn ambt verstreken is en een andere 
bevoegde persoon in zijn plaats aanstellen. Een aldus aangestelde 
direkteur bekleedt zijn ambt niet voor een langer termijn dan de direk- 
teur, in wiens plaats hij aangesteld is, hetzelve bekleed zou hebben 
indien er geen vakature ontstaan was. 

24, Vier direkteuren vormen een kworum op een vergadering van 
direkteuren. 

25. De direkteuren kiezen uit hun midden een voorzitter en een vice- 
voorzitter. . 

26. Vraagpunten, welke zich op een vergadering voordoen, worden 
door een meerderheid van stemmen beslist en ingeval van een staking 
van stemmen, heeft de voorzitter, behalve zijn beraadslagende, ook een 
beslissende stem. 

27. De direkteuren handelen namens de vereniging en zij oefenen, 
binnen de beperkingen van deze statuten dezelfde machten uit alsof 
ertoe besloten was op een algemene vergadering. 
28. De direkteuren geven verslag en rekenschap van al hun trans- 

akties aan elke algemene vergadering wanneer zij opgeroepen worden 
zulks te doen. 

29. De direkteuren komen zo dikwels bijeen als nodig is. 
30. Het ambt van direkteur is honorair, behalve wanneer een of meer 

van hen aangesteld worden om speciaal werk voor de vereniging te 
verrichten, maar de onkosten gemaakt door de direkteuren terwijl zij de 
zaken van de vereniging waarnemen worden hun vergoed. 

(Of alternatieve bepaling.)  
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All the necessary and actual out-of-pocket expenses incurred by the 
directors by reason of their being engaged upon the business of the 
society shall be refunded to them, and the society may also at the annual 
general meeting vote to the directors’ remuneration for their services 
during the previous financial year. 

31. The directors shall engaye a sufficient staff to carry on the business 
of the society, and shall fix their salaries and determine the work to be 
carried out by them. The directors shall also have the right of sus- 
pension and dismissal. : 

32. The directors shall cause every officer in the employ of the society 
occupying a position of trust to give adequate security. 

33. The directors shall cause books of accounts to be opened in a 
form approved by the registrar which shall truly reflect the transactions 
of the society and they shall see that such books are kept up to date. 

34. The directors shall open a banking account in the name of the 
society into which all monies received shall be deposited as soon as 
possible after receipt. All cheques drawn on such account shall be 
signed by one of the directors, and countersigned by the secretary or some 
other officer authorized by the board of directors. 

Alle nodige en werkelike onkosten door de direkteuren gemaakt ten- 
gevolge van hun waarnemen van de zaken van de vereniging 
worden hun vergoed, en de vereniging kan verder op de jaarlikse alge- 
mene vergadering aan de direkteuren een beloning toestaan voor hun 
diensten gedurende het algelopen financiéle jaar. 

31. De direkteuren stellen een voldoend aantal klerken aan om de 
zaken van de vereniging te doen, stellen hun salarissen vast en bepalen, 
welk werk door hen gedaan moet worden. De direkteuren hebben ook 
het recht van schorsing en ontslag. 

32. De direkteuren zorgen, dat elke klerk die in de dienst van de 
vereniging een .verantwoordelike post bekleedt, voldoende zekerheid 
stelt. 

33. De direkteuren zorgen, dat boeken van de rekeningen geopend en 
in een door de Registrateur goedgekeurde vorm gehouden worden, 
die een juist overzicht geven van de transakties van de vereniging, 
en zij zorgen dat de boeken tot op datum bijgehouden worden. 

34. De direkteuren openen een bankrekening op naam van de vereni- 
ging, waarin alle ontvangen gelden zodra mogelik na de ontvangst 
daarvan gedeponeerd worden. Alle op de bankrekening getrokken 
cheques worden door een van de direkteuren ondertekend en door de 
sekretaris of een andere ambtenaar door de raad van direkteuren daartoe 

35. The directors shall arrange insurances against loss, damage to, or|semachtigd, medeondertekend. 
liability of, the society by reason of fire, accident, peril of the sea, or 35. De direkteuren zorgen voor verzekering tegen verlies, schade 
otherwise, and shall also effect such insurances in respect of members’ pro-|aan, of aansprakelikheid van de vereniging wegens brand, ongeluk, 
duce or other goods while under the care and control of the society. | 

36. The directors shall cause minutes of the proceedings at all general 

gevaren van de zee, of anderszins, en maken ook voorziening voor 
zulke verzekeringen ten aanzien van de produkten, van leden en andere 

meetings and of every meeting of the board of directors to be entered goederen terwijl die onder de zorg en het beheer van de vereniging zijn. 
in separate books kept for the purpose and containing proper tabulated 36. De direkteuren zorgen, dat de notulen van de _ verrichtingen 

details of the business conducted at the meeting. The minutes of the|V@" alle algemene vergaderingen en van elke vergadering van de raad 
proceedings of each meeting shall be submitted at the next ensuing/V@" direkteuren aangetekend worden in speciaal voor dat doel gehouden 
meeting, and, if passed thereat as correct, shall be confirmed by the boeken, die behoorlik gerangschikte biezonderheden bevatten van de | 

signature of the chairman thereof. 

37. Without prejudice to the powers conferred by regulation 27, it is 
hereby expressly declared that the directors shall have the following 
powers :— 

op de vergadering behandelde zaken. De notulen van de verrichtingen 
van elke vergadering worden op de eerstvolgende vergadering overgelegd, 
en, indien daarop goedgekeurd, worden zij door de handtekening van de 
voorzitter daarvan bekrachtigd. 

37. Onverminderd de bevoegdheden door reglement 27 verleend, 
(a) to make by-laws provided they are not in conflict with these|wordt hierbij uitdrukkelik verklaard, dat de direkteuren de volgende 

regulations ; 

(b) to mortgage any property of the society as security for any 
loans legally raised ; 

(c) to impose on members the fines prescribed by these regulations. 
Any fines so imposed shall be added to the reserve fund. 

(d) to give in the name and on behalf of the society indemnities 
in pursuance of a guarantee to be issued by any bank, central 
or federal co-operative company or similar institutions in 
respect of any obligation incurred or contract entered or to be 
entered into by the society. 

38. A director shall vacate his office :— 

(a) if he becomes insolvent or assigns his estate for the benefit 
of or compounds with his creditors; or 

(b) if he becomes of unsound mind, or is convicted of an offence 
and sentenced to any period of imprisonment without the 
option of a fine; or 

(c) if he absents himself from four consecutive ordinary meetings 
of the board withoutits leave (and such leave shall not be 
granted for a period covering more than six consecutive 
ordinary meetings, unless the absence be on the business of 
the society); or 

(d) if he resigns his membership of the society, or is lawfully ex- 
pelled therefrom; or 

(e) if he gives one month’s notice in writing, to the board of his 
intention to resign office and his resignation is accepted by 
the board. 

BoarpD oF SUPERVISION. 

39. The members may from time to time by resolution of a special 
general meeting appoint a board of supervision consisting of four mem- 
bers, who are not directors, for the purpose of reporting to the members. 
on the manner in which the affairs of the society are conducted. 

40. The board of supervision shall have access to all the books, papers 
and documents of the society and the directors and officers shall answer 
all reasonable questions put: to them conjointly or individually by any 
member of the board of supervision. Such board shall have the power 
to call a general meeting of members at any time. 

41. The members of the board of supervision shall hold office for a 
period of twelve months reckoned from the date of their appointment : 
Provided that the society may by resolution passed at a general meeting 
specially convened for that purpose remove any such member before 
the expiration of his period of office and appoint another qualified 
person in his stead. Any member of the board of supervision so ap- 
pointed shall not hold office for a longer period than the member in whose 
stead he was appointed would have held the same if no vacancy had 
occurred. 

42, A vacancy occurring on the board of supervision in any other 
manner than mentioned in the last preceding regulation shall be filled 
by resolution of a special general meeting of members. 

bevoegdheden, hebben, :— 
(a) reglementen te maken mits die niet in strijd zijn met deze 

statuten ; 

(b) verbanden te passeren op eigendommen van de vereniging 
als sekuriteit voor wettig aangegane leningen ; 

(e) de leden de door deze statuten voorgeschreven boeten op 
te leggen. Aldus opgelegde boeten worden in het reservefonds 
gestort. 

(d) namens en ten behoeve van de vereniging een verbintenis tot 
schadeloosstelling aan te gaan krachtens een door een bank, 
centrale or federale koéperatieve maatschappij of dergelijke 
instelling in verband met een door de vereniging aangegane 
verplichting of gesloten of te sluiten kontrakt te geven borg- 
stelling. 

38. Een direkteur treedt af :— 
(a) indien hij insolvent verklaard wordt of zijn boedel ten behoeve 

van zijn krediteuren afstaat of een schikking treft met zijn 
krediteuren ; of 

(6) indien hij krankzininng wordt of schuldig bevonden wordt 
aan, een overtreding en veroordeeld wordt tot gevangenisstraf 
zonder alternatief van boete; of 

(c) indien hij afwezig blijft van vier achtereenvolgende gewone 
- vergaderingen van de raad zonder verlof van de raad (en zulk 
verlof zal niet toegestaan worden voor een termijn lopende 
over meer dan zes achtereenvolgende gewone vergaderingen, 
tenzij hij afwezig is voor zaken van de vereniging) ; of 

(d) indien hij als lid van de vereniging bedankt of op wettige wijze 
uit zijn lidmaatschap ontzet wordt; of 

(e) indien hij een maand vooruit aan de raad schriftelik kennis 
geeft van zijn voornemen om zijn ambt neer te leggen en 
zijn, bedanking door de raad wordt aangenomen. 

RaaD VAN TOEZICHT. 

39. De leden kunnen, van tijd tot tijd bij besluit van een speciale alge- 
mene vergadering een raad van toezicht aanstellen, bestaande uit vier 
leden, die geen direkteuren zijn, om de leden van rapport te dienen 
over de wijze waarop de zaken van de vereniging geleid worden. 

40. De raad van toezicht kan inzage nemen van alle boeken, papieren 
en dokumenten van de vereniging en de direkteuren en ambtenaren 
moeten alle redelike vragen, welke hun gezamenlik of individueel door 
een lid van de raad van toezicht gesteld worden, beantwoorden. 
Zodanige raad is bevoegd om te enige tijd een algemene vergadering 
van, leden bijeen te roepen. 

41. De leden van de raad van toezicht bekleden hun ambt gedurende 
een tijdperk van twaalf maanden gerekend van de datum van hun 
aanstelling. Met dien verstande dat de vereniging bij besluit genomen 
op een voor dat doel belegde algemene vergadering elk zodanig lid 
voér de verstrijking van het tijdperk van zijn bediening uit zijn ambt 
ontzetten en een ander bevoegd persoon in zijn plaats aanstellen kan. 
Een aldus aangesteld lid van de raad van toezicht bekleedt zijn ambt 
gedurende een, niet langer tijd dan het lid in wiens phaats hij aangesteld 
werd het zou bekleed hebben indien er geen vakature ware ontstaan. 

42. Een op andere dan de in het vorige reglement genoemde wijze in   algemene vergadering van leden opgevuld. 
de raad van toezicht ontstane vakature wordt bij besluit van een speciale 

*
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43. Three members of the board of supervision shall form the quorum 
of any meeting of such board, and such members shall elect from amongst 
themselves a chairman and vice-chairman. 

44, The members of the board of supervision shall meet as often as 
is necessary. They shall report and account for all their transactions 
at any general meeting of members when called upon so to do. 

45. The members of the board of supervision shall cause minutes 
of the proceedings at all meetings of that board to be entered in a separate 
book kept for the purpose and containing proper tabulated details 
of the business conducted at the meeting. The minutes of the proceedings 
of each meeting shall be submitted at the next ensuing meeting, and, 
if passed thereat as correct, shall be confirmed by the signature of the 
chairman thereof. 

46. The position of a member of the board of supervision shall be 
honorary, save and except when one or more of them are appointed to 
perform special services for the society, but out-of-pocket expenses 
incurred by such members when engaged on the business of the society 
shall be refunded. 

47. A member of the board of supervision shall vacate his office for 
any of the reasons set forth in paragraphs (a), (b), (d) and (e) of regu- 

lation 38. 

Borrow1na Powers. 

48. The directors may not raise a loan involving a liability of the 
society exceeding £100 (one hundred pounds) unless such loan has been 
approved by not less than two-thirds of the members present at a 
general meeting specially convened for the purpose. of which notice, 
stating full particulars of the proposed loan has been duly given. 

49. Any- resolution authorizing a loan from the Land and Agricultural 
Bank in the form of a cash credit account shall fix the period for which 
the loan is to be obtained and such period shall in no case exceed five 
years reckoned from the date of the passing of the resolution. 

GENERAL MEETINGS. 

50. An annual general meeting of members shall be held within 
three months after the close of the financial year for the purpose of — 

(a) considering the balance-sheet, profit and loss account and 
auditor’s report ; 

(b) considering a genéral report by the directors ; 
(c) electing directors and auditor; and 
(d) for general business, including any complaints that may be 

made by members. 

51. The board of directors or any two directors may whenever they 
think fit, convene a special general meeting. 

52. A special general meeting shall be convened at any time upon a 
requisition in writing to the board of directors signed by not less than 

one-tenth, but in no case less than five of the members of the society, 

for the consideration of such business as shall be specifically stated in 
the requisition. If within twenty-one days after the transmission of 
such requisition a special general meeting be not convened by the board, 
it may be convened by the requisitionists. 

53. All meetings, whether annual or special general meetings, shall 

be convened by notice, which shall be posted to the addresses of the 
members at least fourteen days before the date fixed for the meeting 
and shall specify the date, place and hour of meeting, and the nature 
of the business to be transacted. The non-receipt of such notice by any 
member shall not invalidate the proceedings at any such meeting. 

54. The chairman of the board of directors, if present shall unless 

the meeting otherwise determines by resolution, be the chairman of 

any general meeting. 

55. One-tenth of the members of the society shall form a quorum ; 

provided that a quorum shall in no case consist of less than five members. 

56. If within one hour from the time appointed for the meeting a 

quorum is not present, the meeting, if convened upon the requisition 
of members, shall not be held in any other case it shall stand adjourned 
to the same day in the next week at the same time and place, and if 

at such adjourned meeting a quorum is not present within one hour 

from ‘such time, the members present shall constitute a quorum: 
Provided that if the question for consideration be the raising of a loan 
or to alter these regulations or to dissolve the society, the quorum 
prescribed by regulation 55 must be secured. 

57. Members shall record their votes in person and no member shall 

have more than one vote. 

58. Save as is otherwise provided in these regulations, every question 

for decision by a general meeting shall be determined by the majority 

of members perscnally present thereat, and on a show of hands, unless 
a poll be demanded by at least five members. 

59. At a poll the voting shall be by ballot. 

60. In the case of an equality of votes, whether on a show of hands 

or on a poll, the chairman shall have a casting vote in addition to his 

deliberative vote. . 
AMENDMENT OF REGULATIONS. 

61. No alteration shall be made in these regulations unless such alter- 
ation has heen approved by at least two-thirds of the members present 

43. Drie leden van de raad van toezicht vormen een kworum op de 
vergaderingen van zodanige raad en de leden kiezen uit hun midden 
een voorzitter en vice-voorzitter. 

44. De leden van de raad van, toezicht komen zo dikwels bijeen als 
nodig. Zij geven verslag en rekenschap van al hun handelingen op een 

algemene vergadering van leden, wanneer zulks van hen verlangd 
wordt. 

45. De leden van de raad van toezicht laten de notulen van de ver- 
richtingen van alle vergaderingen van die raad in een speciaal voor 
dat doel bestemd boek, dat behoorlik gerangschikte biezonderheden 
van, de op de vergadering behandelde zaken bevat, aantekenen. 

De notulen van de verrichtingen van elke vergadering worden op de 
eerstvolgende vergadering overgelegd en indien daarop goedgekeurd, 
worden zij door de handtekening van de voorzitter daarvan bekrachtigd. 

46. Het ambt van een lid van de raad van toezicht is honorair, 
behalve wanneer een of meer van hen, aangewezen worden om voor de 
vereniging speciaal werk te verrichten, maar de onkosten gemaakt 
door zodanige leden terwijl zij de zaken van de vereniging waarnemen 
worden hun vergoed. 

47. Een lid van de raad van toezicht treedt af om de redenen genoemd 
in paragrafen (a), (b), (d) en (e) van reglement acht en dertig. 

BEVOEGDHEID OM LENINGEN TE SLUITEN. 

48. De direkteuren kunnen geen lening aangaan die de vereniging 
een verplichting zou opleggen van meer dan £100 (een honderd pond), 
tenzij zulke lening goedgekeurd is door niet minder dan twee-derden 
van de leden tegenwoordig op een algemene vergadering speciaal voor dat 
doel bijeengeroepen, waarvan behoorlike kennisgeving is gedaan onder 
opgave van volledige biezonderheden van de voorgestelde lening. 

49. Een besluit tot het aangaan van een lening bij de Land- en Land- 
bouwbank in de vorm van een disponibel gesteld bedrag stelt de termijn 
vast waarvoor de lening aangegaan wordt, en zulk een termijn gaat in 
geen geval vijf jaar te boven gerekend van de datum van het nemen 
van. het besluit. 

ALGEMENE VERGADERINGEN. 

50. Een jaarlikse algemene vergadering van leden wordt binnen twee 
maanden na het einde van het financiéle jaar gehouden met het doel :— 

(a) de balansstaat, winst- en verlieerekening en het auditeursverslag 
te overwegen ; 

(b) een algemeen rapport van de direkteuren te overwegen ; 
(c) direkteuren en auditeuren te kiezen; en 
(d) voor algemene onderwerpen, daarbij ingesloten klachten, die 

door leden voorgebracht mogen worden. 
51. De raad van direkteuren kan, of twee van de direkteuren kunnen, 

wanneer zij zulks geschikt achten, een speciale algemene vergadering 
bijeenroepen. . 

52. Een speciale algemene vergadering wordt te eniger tijd bijeenge- 
roepen op schriftelik verzoek aan de raad van direkteuren, ondertekend 
door niet minder dan een-tiende, doch in geen geval minder dan vijf 
van de leden van de vereniging, ter behandeling van zulk onderwerp 
als uitdrukkelik in het verzoek zal worden uiteengezet. Indien niet 
binnen een en twintig dagen na de indiening van zulk verzoek een speciale 
algemene vergadering door de raad is bijeengeroepen, kunnen de onder- 
tekenaars van het verzoek zulk een vergadering bijeenroepen. 

53. Alle vergaderingen, hetzij jaarlikse of speciale algemene vergade- 
ringen, worden bijeengeroepen door kennisgevingen, die minstens veertien 
dagen véér de datum vastgesteld voor de vergadering aan de adressen 
van de leden per post worden verzonden en die de datum, de plaats en 
de tijd van de vergadering en de aard van de te verrichten bezigheid 
aangeven. De niet-ontvangst van zulke kennisgeving door een lid maakt 
de verrichtingen op zulk een vergadering niet ongeldig. 

54. De voorzitter van de raad van direkteuren treedt, indien hij 
tegenwoordig is, als voorzitter van een algemene vergadering op, tenzij 
de vergadering anders besluit. 

55. Een-tiende van de leden van de vereniging vormt een kworum, 
maar een, kworum bestaat in geen geval uit minder dan vijf leden. 

56. Indien er binnen een uur na de voor de vergadering bepaalde tijd 
geen kworum aanwezig is, wordt de vergadering, indien op het verzoek 
van leden bijeengeroepen, niet gehouden; in ieder ander geval wordt 
de vergadering verdaagd tot dezelfde dag in de volgende week op dezelfde 
tijd en plaats, en indien op zulk een verdaagde vergadering binnen een 
uur na zodanige tijd geen kworum aanwezig is, vormen de aanwezige 
leden een kworum: Met dien verstande, dat indien het onderwerp 
van bespreking het aangaan van een lening of een wijziging van deze 
regulaties of het ontbinden van de vereniging is, het kworum voorge- 
schreven door reglement vijf en vijftig aanwezig moet zijn. 

57. De leden brengen hun stemmen in persoon uit en geen lid heeft 
meer dan één stem. 

58. Ieder punt ter beslissing aan een algemene vergadering voorgelegd 
wordt, behalve waar anders in deze statuten bepaald, door een meerder- 
heid van de daarop in persoon tegenwoordige leden beslist, en door het 
opsteken van handen, tenzij een hoofdelike stemming door niet minder 
dan vijf leden verlangd wordt. 

59. Bij een hoofdelike stemming worden de stemmen door middel 
van stembriefjes uitgebracht. 

60. Indien de stemmen staken, hetzij bij het opsteken van handen of 
bij een hoofdelike stemming, heeft de voorzitter behalve zijn beraad- 
slagende stem ook een beslissende stem. 

WIJZIGING VAN STATUTEN.   61. Geen wijziging wordt in deze statuten gemaakt tenzij zodanige 
wijziging goedgekeurd is door niet minder dan twee-derden van de leden
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at a general meeting specially convened for that purpose. Any alter- 
ation lessening the period of establishment of the society shall require 
the approval of not less than two-thirds of the total number of members 
of the society. , 

Financia YEAR. 

62. The financial year of the society shall be reckoned from the 
SAIS. 8 oe Saale wee. Gre ane wens othe GO DOs eines sit 4 tele beens eyes ce 

AvDIT. 

63. Auditors shall be appointed, their duties regulated, and their 
remuneration fixed, in accordance with section twenty-eight of the Act, 
or any amendments thereof for the time being in force. 

64. A copy of the balance-sheet and profit and loss account duly 
signed by the auditor and a majority of the directors shall, with the 
auditor’s report attached thereto, be open to inspection of the members 
at the office of the society at least fourteen days before the date fixed 
for the annual general meeting, and be sent to the Registrar, immediately 
such period of inspection commences. 

DELIVERY OF PRODUCE. 

65, Every member shall be bound te sell the whole of his produce, 
VI dS joe ees seals eine dl oc wibiviaigsaeiad Sb deme efeurtyat through the 
society, with the exception of what he requires for his own consumption. 

66. Every member shall pay into the funds of the society a fine of 
ies ima Tee for every......................1bs. of produce which 
he fails to deliver in accordance with the last preceding regulation, 
and shall also be liable for any further loss or damage which the society 
may sustain by reason of his failure to deliver, except in the special 
circumstances indicated in regulation 72. 

67. Every member must, immediately after reaping, furnish the 
board of directors in writing with definite particulars concerning :— 

(a) the kind, quality and quantity of his harvest ; 

(b) the number of................0005 
for personal consumption. 

68. Any member who fails to comply with the last preceding regu- 
lation shall be liable to a fine of £10. 

69. Every member shall with as little delay as possible after reaping 
deliver his produce to the nearest storehouse of the society. 

(Or alternative clause.) 

which he will require 

The board shall, as soon as possible after being furnished with the 
particulars mentioned in regulation 67, inform the member where and 
within what time he will be required to deliver his produce. 

70. All produce must be properly classified and marked. In case of 
any dispute as to the produce delivered, the decision of the board or its 
nominee shall be final. All produce shall, where possible, be sold ac- 
cording to weight as well as quality. 

71. No advance shall be paid to members until the produce is delivered 
in the storehouse of the society. 

72. In the event of a member’s crop cing damaged or destroyed by 
circumstances beyond his control so that he cannot fulfil his engagements 
towards the society, he shall be relieved of his obligations in respect 
of such crop: Provided he immediately advises the board of directors 
to that effect. 

PayMENT TO MEMBERS. 

73. The board of directors may in its discretion— 

(a) pool and manufacture or partly manufacture the produce 
of the members and dispose of it in a manufactured or partly 
manufactured state ; 

(b) pool the produce of the members and dispose of it in an un- 
manufactured state ; : 

(c) dispose of the produce of the members without manufacturing 
or pooling the same. 

74. Members may receive advances on produce delivered by them 
to the society on the following basis : 

75. The balance of the price realised on such produce less a commission 
Of... per cent. shall be paid to members so soon as the produce is 
sold, and the purchase price obtained. 

(Or alternative clause.) 

The balance of the average prices realised for each grade and kind 
of such produce pooled, less a commission of ........ per cent., shall 
be paid to members on the closing-off of the pool account. 

76. In the event of the advances paid to members on any produce 
being in excess of the nett price realised by the society after deduction 
of commission, such excess shall be refunded by those members who 
received it. 

(Or three alternative clauses fer 73, 74, 75 and 76.) 

Members may receive at the beginning of every month an advance 
Offic per cent, of the probable value of the........ supplied by them 
to the society during the previous month, such advance to be determined 
by the board of directors from month to month. 

tegenwoordig op een algemene vergadering speciaal voor dat doel bijeen- 
geroepen. Hen wijziging, waardoor het tijdperk van bestaan van de 
vereniging verkort wordt, moet goedgekeurd worden door niet minder 
dan twee-derden van het totale aantal leden van de vereniging. 

FINANCIEEL JAAR. 

62. Het financiéle jaar van de vereniging wordt gerekend te lopen 
VON dG ye lee cee oie cea eds oh cus tot de 

AUDITERING. 

63. Auditeurs worden aangesteld, hun plichten geregeld, en hun 
beloning bepaald overeenkomstig de bepalingen vane artikel acht en 
twintig van de Wet of alsdan van kracht zijnde wijzigingen daarvan. 

64. Een afschrift van de balansstaat en winst- en verliesrekening, 
behoorlik door de auditeur en een meerderheid van de direkteuren onder. 
tekend, met het verslag van de auditeur daarbij, ligt op het kantoor 
van de vereniging ter inzage van de leden minstens veertien dagen véér 
de datum vastgesteld voor de jaarlikse algemene vergadering, en wordt 
onmiddellik nadat zodanige termijn van inzage een aanvang neemt aan 
de Registrateur gezonden. 

LEVERING VAN PRODUKTEN, 

65. Ieder lid is gehouden al zijn produkten, te weten............ 
Sins. obeeletesnih. d's, Sf0 > i, eqe oie aie aeigigisll bce Giamiires door middel van de vereniging 
te verkopen, met uitzondering van wat hij voor zijn eigen gebruik 
nodig heeft. 

66. Ieder lid betaalt aan de fondsen van de vereniging een boete van 
ia ccte od Biecdapediene eck voor elke................lbs. produkten die hij 
verzuimt af te leveren overeenkomstig de voorafgaande regulatie, en 
blijit ook aansprakelik voor elk verder verlies of schade door de vereniging 
geleden wegens zijn verzuim om te leveren, met uitzondering echter 
van het speciale geval in reglement 72 vermeld. 

67. Ieder lid moet, onmiddellik na het oogsten, de raad van direk- 
teuren schriftelik bepaalde biezonderheden verschaffen, aangaande— 

(a) de soort, kwaliteit en hoeveelheid van, zijn oogst ; 
(6) het aantal.............0.. dat hij voor zijn eigen gebruik 

nodig zal hebben. 
68. Eeg lid, dat verzuimt de bepalingen van het voorafgaande regle- 

ment na te komen, wordt gestraft met een boete van £10. 
69. Ieder lid moet, zo spoedig mogelik na het oogsten, zijn produk- 

ten bij het naaste pakhuis van de -vereniging afleveren. 
(Of alternatieve bepaling.) 
Zo spoedig mogelik nadat de biezonderheden vermeld in reglement 

59 verschaft zijn, maakt de raad aan het lid bekend waar en binnen 
welke tijd hij zijn produkten moet leveren. 

70. Alle produkten moeten behoorlik gesorteerd en gemerkt worden. 
Ingeval van een dispuut over de afgeleverde produkten is het besluit 
van de raad of zijn vertegenwoordiger bindend. Alle produkten worden 
waar mogelik volgens gewicht zowel als volgens kwaliteit verkocht. 

71. Geen voorschot wordt aan leden betaald voordat de produkten 
werkelik in het pakhuis van de vereniging afgeleverd zijn. 

72. Ingeval de oogst van een lid beschadigd of verwoest wordt door 
omstandigheden waarover hij geen macht heeft, zodat hij zijn verplich- 
tingen tegenover de vereniging niet kan nakomen, wordt hij van zijn 
verplichtingen met betrekking tot zulke oogst ontslagen, mits hij dadelik 
daarvan aan de raad van direkteuren kennis geeft. 

BETALING AAN LEDEN. 

73. De raad van direkteuren kan naar goeddunken :— 
(a) de produkten van de leden tot gemeenschappelik nut te zamen 

voegen en die geheel of gedeeltelik verwerken en de produkten 
in die geheel of gedeeltelik bewerkte toestand van de hand 
zetten ; 

(6) de produkten van de leden tot een geheel te zamen voegen en 
die in onbewerkte toestand van de hand zetten; 

(c) de produkten van de leden van de hand zetten zonder die cerst 
te bewerken of tot een geheel te zamen te voegen. 

74. Leden kunnen op de produkten door hen aan de vereniging geleverd 
voorschotten ontvangen op de volgende basis : 

75. De balans van de prijs voor zulke produkten verkregen, na aftrek 
van een kommissie van......percent, wordt aan leden uitbetaald zodra 
de produkten verkocht zijn en de verkoopprijs ontvangen is. 

(Of alternatieve bepaling.) 
De balans van de gemiddelde prijzen verkregen voor elke graad en 

soort van zulke gemeenschappelike produkten na aftrek van een kom- 
missie van...... percent wordt aan leden uitbetaald bij afsluiting van 
de pot-rekening. 

76. Ingeval de aan leden op produkten betaalde voorschotten hoger 
zijn dan de netto prijs daarvoor door de vereniging verkregen, na aftrek 
van kommissie, wordt zulk te veel betaalde bedrag door die leden, die 
het ontvangen hebben terugbetaald. 

(Of drie alternatieve bepalingen voor 73, 74, 75 en 76.) 
Leden kunnen, bij het begin van elke maand een voorschot van...... 

percent ontvangen van de vermoedelike waarde van de........ door 
hen gedurende de vorige maand aan de vereniging geleverd, welk voor- 
_ van maand tot maand door de raad van direkteuren vastgesteld 
wordt.   Cc 

Xxxiii _
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UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 10rs MARCH, 1922. XXXV 
  

(e) toaequire shares in any central co-operative agricultural company 
registered under the Co-operative Societies Act, 1922. 

CaprmraL. 

4. The capital of the company shall be raised by the issue of shares 
to persons, societies or companies qualified for membership. 

SHARES. 

5. The nominal value of each share shall be one pound, of which 
one-tenth shall be payable at application and the balance in such in- 
stalments and on such dates, times and places as may be determined by the 
directors: Provided that no call shall exceed one-fourth of the nominal 
value of the share or be payable at less than one month from the last 
call, and that at least fourteen days’ notice of such call shall be given 
in writing. . 

6. The directors may, if they think fit, receive from any member 
willing to advance the same, all or any part of the money due upon 
the shares held by him beyond the sums actually called for, and upon 
the money so paid in advance or so much thereof as from time to time 
exceeds the amount of the calls then made upon the shares in respect 
of which such advance has been made, the company may pay interest 
at such rate as the member paying such sum in advance and the directors 
agree upon. If the whole amount unpaid on any shares be paid, the 
directors may issue those shares as fully paid up. 

7. Overdue calls shall bear interest at the rate of........ per cent. 
per annum for the period of default. 

8. If a member fails to pay any call on the day appointed for payment 
thereof, the shares in respect of which the call was made may be for- 
feited by a resolution of the directors to that effect: Provided that in 
no case shall such forfeiture be enforced unless the defaulting members 
shall have been given an opportunity extending for at least one month 
to remedy the default. 

9. The certificate of title to shares in the company shall be issued 
under the authority of the board of directors and in such form as the 
directors shall determine. Every certificate shall bear the signature 
of two directors and of the secretary. 

10. The shares shall be numbered progressively beginning with the 
number one, and particulars thereof shall be entered into the register 
which is required to be kept under regulation 90. | 

11. The shares issued by the company shall be personal to the member 
whose name is inscribed thereon and may be transferred only with the 
approval and authority of the board of directors, who shall satisfy 
themselves that the proposed transferee is eligible to be a member of the 
company. The directors can at any time and without assigning any 
reasons therefore, refuse to register any proposed transfer. 

12. Save in the case where the transferee is— 

(a) a member who has relinquished his farming operations; or 

(b) the representative of an estate of a member who has died ; 

any shares transferred under the last preceding regulation shall not 
entitle the transferee to any right or interest the transferor may have 
had to or in the company, other than in the share capital of the company. 

13. The shares registered in the name of a member who has relinquished 
his farming operations or who has died may, unless they shall have been 
previously sold to a person approved by the board of directors, be 
cancelled by resolution of the members in general meeting, and upon 
such cancellation the directors shall refund to the member the nominal 
value of the shares so cancelled, or such lesser amount as may have 
been paid by him in respect thereof : Provided that no such cancellation 
shall be made within twelve months reckoned from the time the member 
has relinquished his farming operations, or has died. 

14. If a member’s estate be sequestrated or assigned, the shares held 
by him in the company shall not form part of the estate, but shall be 
personal to such member. 

MEMBERSHIP, 

(a) Entrance. 

15. Bona fide farmers, co-operative agricultural societies and com- 
panies, and such associations as are mentioned in section three of the 
Co-operative Societies Act, may become members by application to 
the board of directors. 

16. Every person, society or company desirous of becoming a member 

must apply on the printed form provided for the purpose for the number 
of shares it is desired to take up. 

17. The directors shall have the right to accept applicants for member- 
ship on the basis of these regulations or to reject such applicants without 
assigning any reason for doing so. 

18. In the evént of an application for membership being rejected, 
the amount paid in respect of the shares applied for shall be refunded 
by the company to the applicant. “1° ee 8 

FEE 1 oy ey . oe 

(b) Resignation and” Expulsion. 

19. A’member may resign only at the end of the financial year, and 
then only if he shall previously have given three month’s written notice 

(e) het verwerven van aandelen in centrale kodperatieve land- 
bouwmaatschappijen geregistreerd krachtens de Wet, op de 
Kodperatieve Verenigingen, 1922. 

KApIraat. 
4. Het kapitaal van de maatschappij wordt verkregen door de uitgifte 

van aandelen aan personen, verenigingen of maatschappijen die tot 
lidmaatschap bevoegd zijn. 

AANDELEN. 
5. De nominale waarde van elk aandeel is één pond, waarvan een- 

tiende betaalbaar is bij aanzoek en de balans in zulke paaiementen en op 
zulke datums, tijden en plaatsen als door de direkteuren wordt bepaald, 
mits geen opvraging een-vierde van de nominale waarde van het aandeel 
tebovengaat of betaalbaar is binnen een maand vanaf de laatste op- 
vraging, en ten minste veertien dagen van te voren van zulke opvraging 
schriftelik kennis gegeven wordt. 

6. De direkteuren kunnen, naar goeddunken, van een lid, dat bereid 
is hetzelve vooruit te betalen, het geheel of een gedeelte van het bedrag 
verschuldigd op de door hem bezeten aandelen ontvangen, boven het 
bedrag werkelik opgevraagd, en op het geld aldus vooruit betaald, of 
zoveel er van als van tijd tot tijd het bedrag te boven gaat dat opgevraagd 
is op de aandelen in verband waarmede de vooruitbetaling gemaakt 
werd, kan de maatschappij rente betalen tegen een tussen het lid; dat 
de vooruitbetaling gedaan heeft, en de direkteuren overeengekomen voet. 
Indien op aandelen het gehele onopbetaalde bedrag in eens betaald 
wordt, kunnen de direkteuren die aandelen als ten volle opbetaald uit- 
reiken. 

7. Op achterstallige opvragingen wordt rente berekend tegen........ 
pence, per jaar voor het tijdperk gedurende hetwelk zij onbetaald 

ijven. 
8. Indien een lid verzuimt een opvraging te betalen op de datum, die 

voor de betaling daarvan bepaald is, kunnen de aandelen, ten aanzien 
waarvan de opvraging gedaan werd, door de direkteuren bij een daartoe 
genomen besluit verbeurd verklaard worden : Met dien verstande 
dat zulke verbeurdverklaring in geen geval wordt toegepast tenzij aan 
het in gebreke gebleven lid gelegenheid gegeven is om binnen hoogstens 
een maand het verzuim goed te maken. 

9. De certifikaten van titel op aandelen in de maatschappij worden 
uitgereikt op machtiging van de raad van direkteuren en in zulke vorm 
als de direkteuren vaststellen. Elk certifikaat moet door twee direk- 
teuren en door de sekretaris ondertekend worden. 

10. De aandelen worden met opklimmende nummers genummerd, 
aanvangende met het nummer één, en biezonderheden daarvan worden 
aangetekend in het register dat krachtens reglement 90 gehouden wordt. 

1l. De door de maatschappij uitgereikte aandelen zijn het persoonlik 
eigendom van het lid, wiens naam daarop vermeld staat, en kunnen 
slechts overgedragen worden met de toestemming en machtiging van de 

overdracht-ontvanger bevoegd is om lid te zijn van de maatschappij. 
De direkteuren kunnen te eniger tijd en zonder enige redenen daarvoor 
op te geven, weigeren om een voorgestelde overdracht te registreren. 

12. Behalve in het geval waar de overdrachtontvanger : 
(a) een lid is, dat zijn boerderij opgegeven heeft; of 
(b) de vertegenwoordiger is van de boedel van een lid, dat gestorven 

1S; 
geven de aandelen krachtens het voorafgaande reglement overdragen 
aan de overdrachtontvanger geen recht op de aanspraken en belangen 
van de overdrager in of op de maatschappij, anders dan in het aandele- 
kapitaal van de maatschappij. 
#13. De aandelen geregistreerd ten name van een lid, dat zijn boerderij 
heeft opgegeven, of dat gestorven is, kunnen, tenzij zij voor dien aan een 
door de raad van direkteuren goedgekeurde persoon zijn verkocht, bij 
besluit van de leden op een algemene vergadering doorgehaald worden 
en, bij zodanige doorhaling wordt door de direkteuren aan het lid de 
nominale waarde van de doorgehaalde aandelen of zodanig kleiner 
bedrag als door hem in verband daarmede gestort is, uitgekeerd: Met 
dien verstande, dat geen zodanige doorhaling zal geschieden binnen 
twaalf maanden vanaf de datum waarop het lid zijn boerderij heeft 
opgegeven of gestorven is. 

14, Indien de boedel van een lid gesekwestreerd of aan zijn krediteuren 
afgestaan wordt, vormen de aandelen door hem in de maatschappij 
bezeten geen deel van de boedel, maar behoren aan hem persoonlik toe. 

LIDMAATSCHAP. 
(a) Toetreding. 

15. Bona fide boeren, kodperatieve landbouwverenigingen of ko- 
operatieve landbouwmaatschappijen en de in artikel drie van de Wet 
op de Kodédperatieve Verenigingen genoemde verenigingen kunnen op 
aanzoek bij de raad van direkteuren lid worden. 

16. Elke persoon, vereniging of maatschappij, die lid wenst te worden, 
moet op het voor dat doel verschafte formulier aanzoek doen voor het 
aantal aandelen dat men wenst op te nemen. 

17. De direkteuren hebben het recht aanzoeken om lidmaatschap op 
de basis van deze statuten aan te nemen, of zulke aanzoeken zonder 
enige redenen, daarvoor op te geven, te weigeren. 

18. Ingeval een aanzoek om lidmaatschap geweigerd wordt, wordt 
het bedrag dat betaald is ten aanzien van de aandelen, waarom aanzoek 
gedaan is, door de maatschappij aan de applikant terugbetaald. 

(b) Bedanking en uwitzetting. 

19. Een lid kan slechts aan het einde van het financiéle jaar bedanken,.   en dan slechts indien hij drie maanden van te voren schriftelik aan de 
D . 

raad. van direkteuren, die zichzelf zal overtuigen, dat de voorgestelde .
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to the company of his intention to resign. The company shall with as 

little delay as possible acknowledge in writiny the receipt of any notice 

of resignation. 

20 A member may be expelled from the company if at a general 

meeting specially convened for that purpose two-thirds of the members 

present vote in favour of such expulsion: Provided that such expulsion 

shall occur for, or on account, of one or more of the following grounds 

or reasons, viz :—— 

(a) in the event of such member calling a meeting of creditors 

or arriving at a compromise with them ; 

(b) in the event of such member being declared insolvent or at 

any time failing to pay his true and lawful debts, or any order 

being issued against him by any court of law for payment 

of money ; 
(e) in the event of such member failing to discharge his obligations 

to the company. whether prescribed by these regulations, or 

arising out of any contract. 

21. The shares of members who have resigned or who have been ex- 

pelled shall be forfeited to the company. 

LIABILITY IN RESPECT OF SHARES ForRreIveD. 

22. A person whose shares have been forfeited, whether the forfeiture 

has been consequent upon resignation, expulsion or failure to pay any 

calls, shall remain liable to pay to the company the whole amount still 

unpaid in respect of such shares, but his liability shall cease if and when 

the company shall have received payment of the nominal amount of 

the shares. 

23. A forfeited share may, subject to the provisions of these regulations 

be sold or otherwise disposed of on such terms and conditions as the 

directors think fit. 

24, All moneys paid to the company in respect of forfeited shares 

shall be added to the reserve fund. 

25. Shares which have been forfeited may be cancelled by a resolution 

of the members in general meeting. 

LIABILITY OF MEMBERS. 

26. The liability of a member is limited to payment of the nominal 

amount of the shares held by him. 

Boarp or DIRECTORS. 

27. The operations of the company shall be managed and controlled 

by a board consisting of seven directors. At the first annual general 

meeting four of the directors shall retire, after which the directors shall 

retire yearly by rotation of three and four. 

28. No person shall be qualified to be a director unless he is a member 

of the company, or a director of a society or company which is a member 

of the company. 

29. Retiring directors may be re-elected. 

30, Any casual vacancy occurring on the board of directors during 

the year shall be filled hy the remaining directors until the next general 

meeting. 

31. The company may by resolution passed at a general meeting, 

specially convened for that purpose remove any director before the 

expiration of his period of office and appoint another qualified person in 

his stead. Any director so appointed shall not hold office for a longer 

period than the director in whose stead he was appointed would have 

held the same if no vacancy had occurred. . 

32. Four directors shall form the quorum of any meeting of directors. 

33. The directors shall elect from amongst themselves a chairman 

and vice-chairman. 
34. Questions arising at any meeting shall be determined by a majority 

of votes, and in the case of an equality of votes, the chairman shall 

have a casting vote in addition to his deliberative vote. 

35. The directors shall act in the name of the company, and they 

shall exercise, within the limits of these regulations, the same powers 

as if they had been determined at a general meeting. 

~ 36. The directors shall report and account for all their transactions 
at each general meeting when called upon so to do. 

37. The directors shall meet as often as is necessary. 

38. The position of director shall be honorary, save and except when 

one or more of them are appointed to perform special services for the 

company, but out-of-pocket expenses incurred by the directors when 

engaged on the business of the company shall be refunded. 

(Or alternative clause.) 

All necessary and actual out-of-pocket expenses incurred by the 

directors by reason of their being engaged upon the business of the 

company shall be refunded to them, and the company also at the annual 

general meeting vote to the directors remuneration for their services 

during the previous financial year. 
39. The directors shall engage a sufficient staff to carry on the business 

of the company and shall fix their salaries and determine the work to 

be carried out by them. The directors shall also have the right of 

suspension and dismissal. 
40, The directors shall cause every officer in the employ of the company 

occupying a position of trust to give adequate security. 

maatschappij van zijn voornemen om te bedanken kennis gegeven heeft. 

De ontvangst van kennisgevingen van bedanking wordt door de maat- 

schappij zo spoedig mogelik schriftelik erkend. 

90. Een lid kan uit de maatschappij worden uitgezet indien daartoe 

door niet minder dan twee-derden van de op een speciaal voor dat doel 

bijeengeroepen, algemene vergadering tegenwoordige leden besloten 

wordt, mits zulke uitzetting geschiedt om of ter oorzake van een of 
meer van de volgende redenen, te weten :— 

(a) ingeval zulk lid een vergadering van krediteuren bijeenroept 
of een schikking treft met zijn krediteuren ; 

(b) ingeval zulk lid insolvent verklaard wordt of te eniger tijd 

verztimt zijn ware en wettige schulden te betalen of ingeval 

door een gerechtshof een bevel ter betaling van -geld tegen 

hem wordt uitgereikt : 
(c) ingeval zulk lid verzuimt zijn verplichtingen tegenover de maat- 

schappij na te komen, hetzij door deze statuten voorgeschreven 
hetzij ten aanzien van een kontrakt. 

21. De aandelen van de leden die bedankt hebben, of die uitgezet 

zijn, worden aan de maatschappij verbeurd verklaard. 

AANSPRAKELIKHFID TEN AANZIEN VAN VERBEURDVERKLAARDE 
AANDELEN. 

22, Een persoon wiens aandelen verbeurd verklaard zijn, hetzij tenge- 

volge van bedanking, uitzetting of verzuim om opvragingen te betalen, 

is verplicht het gehele bedrag alsdan nog onopbetaald ten aanzien van 

zutke aandelen aan de maatschappij te betalen, maar zijn aansprakelik- 

heid houdt op indien en wanneer de maatschappij ten volle betaling 

ontvangen heeft van de nominale waarde van de aandelen. 

23. Een verbeurd verklaard aandeel kan, onderworpen aan de bepa- 

lingen van deze statuten, verkocht of op andere wijze van de hand gezet. 

worden op de termen en voorwaarden welke de direkteuren geschikt 

voorkomen. 
24. Alle aan de maatschappij ten aanzien van verbeurd verklaarde 

aandelen betaalde gelden worden, bij het reservefonds gevoegd. 
25. Verbeurd verklaarde aandelen kunnen, bij besluit van de leden op 

een algemene vergadering doorgehaald worden. 

AANSPRAKELIKHEID VAN LEDEN. 

26. De aansprakelikheid van een lid beperkt zich tot de betaling 

van de nominale waarde van de door hem bezeten aandelen. 

RAaD VAN DIREKTEUREN. 

27. De werkzaamheden van de maatschappij worden bestuurd en 
geleid door een raad van direkteuren bestaande uit zeven leden. Op de 
eerste jaarlikse algemene vergadering treden vier der direkteuren af, en 
daarna treden jaarliks afwisselend drie en vier direkteuren af. 

28. Geen persoon is bevoegd direkteur te zijn tenzij hij lid van de 
maatschappij is, of een direkteur van een vereniging of maatschappij 
die lid van de maatschappij is. 

29. Aftredende direkteuren zijn herkiesbaar. 
30. Tussentijdse vakatures, die in de raad van direkteuren in de loop 

van het jaar ontstaan, worden door de overblijvende direkteuren tot 

de volgende algemene vergadering opgevuld. 
31. De maatschappij kan, bij besluit genomen op een speciaal voor 

dat doel bijeengeroepen, algemene vergadering een direkteur uit zijn 
ambt ontslaan voordat het tijdperk van zijn ambt verstreken is en een 
andere bevoegde persoon in zijn plaats aanstellen. Een aldus aange- 
stelde direkteur bekleedt zijn ambt niet voor een langer termijn dan de 
direkteur, in wiens plaats hij aangesteld is, hetzelve bekleed zou hebben 
indien er geen vakature ontstaan was. ; 

32. Vier direkteuren vormen een kworum op een vergadering van de 
direkteuren. 

33. De direkteuren kiezen uit hun midden een voorzitter en een 
vice-voorzitter. 

34. Vraagpunten welke zich op een vergadering voordoen worden 
door een meerderheid van stemmen beslist en ingeval van een staking 
van stemmen, heeft de voorzitter, behalve zijn beraadslagende, ook 
een beslissende stem. . 

35. De direkteuren handelen namens de maatschappij en zij oefenen, 
binnen de beperkingen van deze statuten, dezelfde machten uit alsof 
op een algemene vergadering een besluit genomen was. 

36. De direkteuren géven verslag en rekenschap van al hun transakties 
= elke algemene vergadering wanneer zij opgeroepen worden zulks 
te doen. : 

37. De direkteuren komen zo dikwels bijeen als nodig is. 
38. Het ambt van direkteur is honorair, behalve wanneer een of 

meer van hen aangesteld worden om speciaal werk voor de maatschappij 
te verrichten, maar de onkosten gemaakt door de direkteuren terwijl 
zij de zaken van de maatschappij waarnemen worden hun vergoed. 

(Of alternatieve bepaling.) 
Alle nodig en werkelike onkosten door de direkteuren gemaakt ten- 

gevolge van hun waarnemen van de zaken van de maatschappij worden 
hun vergoed en de maatschappij kan verder op de jaarlikse algemene 
vergadering aan de direkteuren een beloning toestaan voor hun diensten 
gedurende het afgelopen financiéle jaar. 

39. De direkteuren stellen een voldoend aantal klerken aan om de 
zaken van de maatschappij te doen, stellen hun salarissen vast en be- 
palen welk werk door hen gedaan moet worden. De direkteuren hebben 
ook het recht van schorsing en ontslag. 7 

40. De direkteuren zorgen, dat elke klerk die in de dienst van de 
maatschappij een verantwoordelike post bekleedt, voldoende zekerheid   stelt,
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41, The directors shall cause books of accounts to be opened in a 
form approved by the Registrar which shall truly reflect the transactions 
of the company and they shall see tha‘ such books are kept up-to-date. 

42. The directors shall open a banking account in the name of the 
Company into which all moneys received shall be deposited as soon as 
possible after receipt. All cheques drawn on such account shall be 
signed by one of the directors and countersigned by the secretary or 
some other officer authorized by the board of directors. 

43. The directors shall arrange insurances against loss, damage to, 
or liability of, the company by reason of fire, accident, peril of the sea. 
or otherwise, and shall also effect such insurance in respect of members’ 
produce or other goods while under the care and control of the company. 

44, The directors shall ¢ause minutes of the proceedings at all general 
meetings and of every meeting of the board of directors to be entered 
in separate books kept for the purpose and containing proper tabulated 
details of the business conducted at the meeting. The minutes of the 
proceedings of each meeting shall be submitted at the next ensuing 
meeting, and, if passed thereat as correct, shall be. confirmed by the 
signature of the chairman thereof. 

45. Without prejudice to the powers conferred by regulation 35. 
it is hereby expressly declared that the directors shall have the following 
powers :— 

(a) to make by-laws provided they are not in conflict with these 
regulations ; 

(b) to mortgage any property of the company as security for any 
loans legally raised ; 

(c) to impose on members the fines prescribed by these regulations. 
Any fines so imposed shall be added to the reserve fund. 

(d) to give in the name and on behalf of the company indemnitier 

in pursuance of a guarantee to be issued by any bank, central 
or federate co-operative company or similar institutions ir 
respect of any obligation incurred or contract entered o1 

to be entered into by the company. 

46. A director shall vacate his office : 

fa) if he becomes insolvent or assigns his estate for the benefit 
of or compounds with his creditors; or 

4b) if he becomes of unsound mind, or is convicted of an offence 

and sentenced to any period of imprisonment without the 
option of a fine; or 

(c) if he absents himself from four consecutive ordinary meetings 

of the board without its leave (and such leave shall not be 

granted for a period covering more than six consecutive 

ordinary meetings unless the absence be on the business 

of the company); or 

(d) if he resigns his membership of the company, or is lawfully 
expelled therefrom ; or 

(2) if he gives one month’s notice in writing to the board of hi* 

intention to resign office and his resignation is accepted by 

the board. 

Boarp or SUPERVISION. 

47. The members may from time to time by resolution of a special 

general meeting appoint a board of supervision consisting of four members 

who are not directors, for the purpose of reporting to the members on the 

manner in which the affairs of the company are conducted. 

48. The board of supervision shall have access to all the books, papers 

and documents of the company and the directors and officers shall 

answer all reasonable questions put to them conjointly or individually 

by any member of the board of supervision. Such board shall have 

the power to eall a general meeting of members at any time. 

49. The members of the board of supervision shall hold office 

for a period of twelve months reckoned from the date of their appoint- 

ment: Provided that the company may by resolution passed at a general 

meeting specially convened for the purpose remove any such member 

before the expiration of his period of office and appoint another qualified 

person in his stead. Any member of the board of supervision so appointed 

shall not hold office for a longer period than the member in whose stead 

he was appointed would have held the same if no vacancy had occurred. 

50. A vacancy occurring on the board of supervision in any other 

manner than mentioned in the last preceding regulation shall be filled 

by resolution of a special general meeting of members. 

51. Three members of the board of supervision shall form the quorum 

of any meeting of such board, and such members shall elect from amongst 

themselves a chairman and vice-chairman. 

52. The members of the board of supervision shall meet as often as 

is necessary. EThey shall report and account for all their transactions 

at any general meeting of members when called upon to do so. - 

53. The members of the board of supervision shall cause minutes 

of the proceedings at all meetings of that board to be entered in a separate 

book kept for the purpose and containing proper tabulated details of 

the business conducted at the meeting. The minutes of the proceedings 

offeach meeting shall’be submitted at the next ensuing meeting, if 

passed thereat as correct, shall be confirmed by the signature of the 

chairman thereof. 

41. De direkteuren zorgen dat boeken van de rekeningen geopend 
en in een door de Registrateur goedgekeurde vorm gehouden worden, 
die een juist overzicht geven van de transakties van de maatschappij 
en zij zorgen dat de boeken tot op datum bijgehouden worden. 

42. De direkteuren openen een bankrekening op naam van de maat- 
schappij, waarin alle ontvangen gelden zodra mogelik na de ontvangst 
daarvan gedeponeerd worden. Alle op de bankrekening getrokken 
cheques worden door een van de direkteuren ondertekend en door de 
sekretaris of een andere ambtenaar, door de raad van direkteuren 
daartoe gemachtigd, mede-ondertekend. 

43. De direkteuren zorgen voor verzekering tegen verlies, schade aan, 
of aansprakelikheid van de maatschappij, wegens brand, ongeluk, 
gevaren van de zee, of anderszins, en maken ook voorziening voor zulke 
verzekeringen ten aanzien van de produkten van leden en andere goederen 
terwijl die onder de zorg en het beheer van de maatschappij zijn. 

44, De direkteuren zorgen, dat de notulen van de verrichtingen van 
alle algemene vergaderingen en van elke vergadering van de raad van 
direkteuren aangetekend worden in speciaal voor dat doel gehouden 
boeken, die behoorlik gerangschikte biezonderheden bevatten van de 
op de vergadering behandelde zaken. De notulen van de verrichtingen 
van elke vergadering worden op de eerstvolgende vergadering overgelegd 
en indien daarop goedgekeurd, worden zij door de handtekening van de 
voorzitter daarvan bekrachtigd. 

45. Onverminderd de bevoegdheden door reglement 35 verleend 
wordt hierbij uitdrukkelik verklaard, dat de direkteuren de volgende 
bevoegdheden hebben :— 

(a) reglementen te maken mits die niet in strijd zijn met deze 
statuten ; 

(b) verbanden te passeren op eigendommen van de maatschappij 
als sekuriteit voor een wettig aangegane lening ; 

(c) de leden de door deze statuten voorgeschreven boeten op te 
leggen. Aldus opgelegde boeten worden in het reservefonds 
gestort. 

(d) namengs en ten behoeve van de maatschappij een verbintenis 
tot schadeloosstelling aan te gaan krachtens een door een 
bank, centrale of federale kodperatieve maatschappij of derge- 
lijke instelling in verband met een door de maatschappij 
aangegane verplichting of gesloten of te sluiten kontrakt te 
geven borgstelling. 

46. Een direkteur treedt af: 
(a) indien hij insolvent verklaard wordt of zijn boedel ten behoeve 

van zijn krediteuren afstaat of een schikking treft met zijn 
krediteuren ;_ of 

(b) indien hij krankzinnig wordt of schuldig bevonden wordt aan 
een overtreding en vercordeeld wordt tot gevangenisstraf zonder 

alternatief van boete; of 
(c) indien hij afwezig blijft van vier achtereenvolgende gewone 

vergaderingen van de raad zonder verlof van de raad (en zulk 
verlof zal niet toegestaan worden voor een termijn lopende 
over meer dan zes achtereenvolgende gewone vergaderingen 
tenzij hij afwezig is voor zaken van de maatschappij); of 

(d) indien hij als lid van de maatschappij bedankt of op wettige 
wijze uit zijn lidmaatschap ontzet wordt; of 

(e) indien hij een masnd vooruit aan de raad schriftelik kennis 
geeft van zijn voornemen om zijn ambt neer te leggen en 
zijn bedanking door de raad wordt aangenomen. 

Raap VAN TOEZICHT. 

47. De leden kunnen van tijd tot tijd bij besluit van een speciale 
algemene vergadering cen raad van toezicht aanstellen, bestaande uit 

vier leden, die geen direkteuren zijn, om de leden van rapport te dienen 

over de wijze waarop de zaken van de maatschappij geleid worden. 
48. De raad van toezicht kan inzage nemen van alle boeken, papieren 

en dokumenten van de maatschappij en de direkteuren en ambtenaren 

moeten alle redelike vragen, welke hun gezamenlik of individueel door 

een lid van de raad van toezicht gesteld worden, beantwoorden. Zodanige 
raad is bevoegd om te eniger tijd een algemene vergadering van leden 
bijeen te roepen. 

49. De leden van de raad van toezicht bekleden hun ambt gedurende 
een tijdperk van twaalf maanden gerekend van de datum van hun 

aanstelling : Met dien verstande dat de maatschappij bij besluit genomen 

op een voor dat doel belegde algemene vergadering elk zodanig lid véé6r 

de verstrijking van het tijdperk van zijn bediening uit zijn ambt ont- 
zetten en een ander bevoegd persoon in zijn plaats aanstellen kan. Hen 
aldus aangesteld lid van de raad van toezicht bekleedt zijn ambt ge- 

durende cen niet langer tijd dan het lid in wiens plaats hij aangesteld 

werd het zou bekleed hebben indien er geen vakature ware ontstaan. 

50. Een op andere dan de in het vorige reglement genoemde wijze in 

de raad van toezicht ontstane vakature wordt bij besluit van een speciale 
algemene vergadering van leden opgevuld. 

Bl. Drie leden van de raad van toezicht vormen een kworum op de 

vergaderingen van zodanige raad en de leden kiezen uit hun midden 
een voorzitter en vice-voorzitter. 

52. De leden van de raad van tcezicht komen zo dikwels bijeen als 

nodig. Zij geven verslag en rekenschap van al hun verrichtingen op een 

algemene vergadering van leden, wanneer zulks van hen verlangd 

wordt. 
53. De leden van de raad van toezicht laten de notulen van de ver- 

richtingen van alle vergaderingen van die raad in een speciaal voor 

dat doel bestemd boek, dat behoorlik gerangschikte biezonderheden   van de op de vergadering behandelde zaken bevat, aantekenen, 

> 

_
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fF54. The position of a member of the board of supervision shall be 
honorary, save and except when one or more of them are appointed to 
perform special services for the company, but out-of-pocket expenses 
incurred by such members when engaged on the business of the company 
shall be refunded. , 

55. A member of the board of supervision shall vacate his office for 
any of the reasons set forth in paragraphs (a), (6), (¢) and (e) of regulation 
46. 

Borrowine Powers. 

56. The directors may not raise a loan involving a liability of the 
company exceeding one-half of the issued share capital for the time be- 
ing of the company, unless such loan has been approved by not less 
than two-thirds of the members present in person or by. proxy at a 
special general meeting convened for that purpose, of which notice, 
stating full particulars of the proposed loan has been duly given. 

GENERAL MEETINGS. 

57. An annual general meeting of members shall be held within three 
months after the close of the financial year for the purpose of :— 

(a) considering the balance-sheet, profit and loss account and 
auditor’s report ; 

(6) considering a general report by the directors ; 

(c) electing directors and auditors; and 

(d) for general business—including any complaints that may be 
made by members. 

58. The board of directors, or any two directors, may, whenever they 
think fit, convene a special general meeting. 

59. A special general meeting shall be convened at any time upon a 
requisition in writing to the board of directors signed by not less than 

one-tenth, but in no case less than five of the members of the Company 

for the consideration of such business as shall be specifically stated in 

the requisition. If within twenty-one days after the transmission of 

such requisition a special general meeting be not convened by the board, 
it may be convened by the requisitionists. 

60. All meetings, whether annual or special general meeting, shall 
be convened by notice which shall be posted to the addresses of the mem- 
bers at least fourteen days before the date fixed for the meeting and shall 
specify the date, place and hour of the meeting, and the nature of the 
business to be transacted. ‘The non-receipt of such notice by any 
member shall not invalidate the proceedings at any such meeting. 

61. The chairman of the board of directors, if present, shall, unless 
the meeting otherwise determine by resolution, be the chairman of any 
general meeting. 

62. One-tenth of the members of the company present either personally 
or by proxy shall form a quorum : Provided that a quorum shall in no 
case consist of less than five members personally present. 

63. If within one hour from the time appointed for the meeting a 
quorum is not present, the meeting, if convened upon the requisition 
of members, shall not be held ; in any other case it shall stand adjourned 
to the same day in the next week at the same time and place, and if at 
such adjourned meeting a quorum is not present within one hour from 
such time, the members present shall constitute a quorum : Provided 
that if the question for consideration be the raising of a loan or to alter 
these regulations or to dissolve the company, the quorum prescribed by 
regulation 62 must be secured. 

64. Save as is otherwise provided in these regulations every question 
for decision by a general meeting shall be determined by the majority 
of members personally present thereat and on a show of hands unless 
a poll be demanded by at least five members. 

65. Every member shall have one vote, but on a poll every member 
present in person or by proxy shall, in addition thereto, be entitled to 
one vote if the total value of produce and livestock delivered to and the 
value of farming requisites purchased from the company by him during 
the last preceding financial year exceeds £........ , and to two such 
additional votes if the total value of such deliveries and purchases 
exceeds £........ , with a maximum of three votes. 

66. In the case of an equality of votes, whether on a show of hands 
or on a poll, the chairman shall have a casting vote in addition to his 
deliberative vote. 

67. The appointment of a proxy shall be in such form as the directors 
shall from time to time prescribe. 

68. No person shall act as a proxy unless he is a member of the company 
or a member of a society or company which is a member of the company, 
and no person shall at any meeting act as proxy for more than five 
members of the Company. 

AMENDMENT OF REGULATIONS. 

69. No alteration shall be made in these regulations, unless such 
alteration has been approved by at least two-thirds of the members 

De notulen van de verrichtingen van elke vergadering worden op de 
eerstvolgende vergadering overgelegd en indien daarop goedgekeurd, 
worden zij door de handtekening van de voorzitter daarvan. bekrachtigd. 

54, Het ambt van een lid van de raad van toezicht is honorair, behalve 
wanneer cen of meer van hen aangewezen worden om voor de maat- 
schappij speciaal werk te verrichten, maar de onkosten gemaakt door 
zodanige leden terwijl zij de zaken van de maatschappij] waarnemen, 
worden, hun vergoed. 

55. Een lid van de raad van toezicht treedt af om de redenen genoemd 
jn paragrafen (a), (b), (d), en (¢) van regulatie zes en veertig. 

BEVOEGDHEID OM LENINGEN TE SLUITEN. 

56. De direkteuren kunnen geen lening aangaan, die de maatschappij 
een verplichting oplegt van meer dan de helft van het alsdan uitgereikte 
aandelekapitaal van de maatschappij, tenzij zodanige lening goedgekeurd 
is door niet minder dan twee-derden van de leden in persoon tegen- 
woordig of door gevolmachtigden vertegenwoordigd op een voor dat 
doel bijeengeroepen speciale algemene vergadering waarvan behoorlik 
kennisgeving is gedaan onder opgave van volledige biezonderheden 
van de voorgestelde lening. 

ALGEMENE VERGADERINGEN. 

57. Een jaarlikse algemene vergadering van leden wordt binnen twee 
maanden, na het einde van het financiéle jaar gehouden met het doel :— 

(a) de balansstaat, winst- en verliesrekening en het auditeurs- 
verslag te overwegen, ; 

(6) een algemeen rapport van de direkteuren. te overwegen ; 
(c) direkteuren en auditeuren te kiezen; en 
(d) voor algemene onderwerpen, daarbij ingesloten klachten, die 

door leden voorgebracht mogen worden. 
58. De raad van direkteuren kan, of twee van de direkteuren kunnen, 

wanneer zij zulks geschikt achten een speciale algemene vergadering 
bijeenroepen. , 

59. Een speciale algemene vergadering wordt te eniger tijd bijeen- 
geroepen op schriftelik verzoek aan de raad van direkteuren, ondertekend 
door niet minder dan een-tiende, doch in geen geval minder dan vijf 
van de leden van de maatschappij, ter behandeling van zulke bezigheid 
als uitdrukkelik in het verzoek zal worden uiteengezet. Indien niet 
binnen een en twintig dagen na de indiening van zulk verzoek een speciale 
algemene vergadering door de raad is bijeengeroepen, kunnen, de onder- 
tekenaars van het verzoek zulk een vergadering bijeenroepen. 

60. Alle vergaderingen, hetzij jaarlikse of speciale algemene vergade- 
ringen, worden bijeengeroepen door kennisgevingen, die minstens 
veertien dagen védér de datum vastgesteld voor de vergadering aan de 
adressen van de leden per post worden verzonden en die de datum, de 
plaats en de tijd van de vergadering en de aard van de te verrichten 
bezigheid aangeven. De niet-ontvangst van zulke kennisgeving door 
een lid maakt de verrichtingen op zulk een vergadering niet ongeldig. 

61. De voorzitter van de raad van direkteuren treedt, indien hij 
tegenwoordig is, als voorzitter van een algemene vergadering op tenzij 
de vergadering anders besluit. 

62. Hen-tiende van de leden van de maatschappij in persoon tegen- 
woordig of door gevolmachtigde vertegenwoordigd vormt een kworum 
maar een kworum bestaat in geen geval uit minder dan vijf leden in 
persoon tegenwoordig. 

63. Indien er binnen een uur na de voor de vergadering bepaalde tijd 
geen kworum aanwezig, is wordt de vergadering, indien op het verzoek 
van leden bijeengeroepen, niet gehouden ; in ieder ander geval wordt de 
vergadering verdaagd tot dezelfde dag in de volgende week op dezelfde 
tijd en plaats, en indien op zulk een verdaagde vergadering binnen een. 
uur na zodanige tijd geen kworum aanwezig is vormen de aanwezige 
leden een kworum: Met dien verstande, dat indien het onderwerp van 
bespreking het aangaan van een lening of het wijzigen van deze 
statuten of het ontbiaden van de maatschappij is, het kworum voorge- 
schreven door reglement twee en twintig aanwezig moet zijn. 

64. Ieder punt ter beslissing aan een algemene vergadering voorgelegd, 
wordt, behalve waar anders in deze statuten bepaald, door een meerder- 
heid van, de daarop in persoon tegenwoordige leden beslist, en door het 
opsteken van handen, tenzij een hoofdelike stemming door niet minder 
dan, vijf leden verlangd wordt. 

65. Elk lid heeft één stem, maar bij een hoofdelike stemming heeft- 
ieder lid in persoon tegenwoordig of door gevolmachtigde vertegen- 
woordigd een verdere stem indien de totale waarde van de produkten 
en levende have door hem aan de maatschappij geleverd en de waarde 
van, de boerderijbenodigdheden door hem van de maatschappij aange- 
kocht gedurende het voorgaande financiéle jaar de som van £.......... 
te boven, gaat, en heeft hij twee zulke verdere stemmen indien de totale 
waarde van zulke afleveringen en aankopingen de som van £.......... > 
te boven gaat, zullénde echter hij niet meer dan drie stemmen hebben, 

66. Indien de stemmen staken, hetzij bij het opsteken van handen of 
bij een hoofdelike stemming, heeft de voorzitter behalve zijn beraad- 
slagende ook een beslissende stem. 

67. De aanstelling van een gevolmachtigde geschiedt in de vorm 
welke door de direkteuren van tijd tot tijd voorgeschreven wordt. 

68. Geen persoon, treedt als gevolmachtigde op, tenzij hij lid van de 
maatschappij is, of lid is van een vereniging of maatschappij die lid is 
van de maatschappij, en geen persoon treedt op een vergadering op als 
de gevolmachtigde van meer dan twee leden van de maatschappij. 

WiszIGING VAN STATUTEN.   69. Geen wijziging wordt in deze statuten gemaakt tenzij zodanige 
wijziging goedgekeurd is door niet minder dan twee-derden van de leden
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present in person or by proxy at a general meeting specially held for 
that purpose. 

FINANCIAL YEAR. 

70. The financial year of the company shall be reckoned from the 
ew ES ee oie foie to the... .. ee cece cece cece eee . 

AupiT. 

71. Auditors shall be appointed, their duties regulated, and their 
remuneration fixed, in accordance with section twenty-eight of the Act. 
or any amendments thereof for the time being in force. 

72, A copy of the balance-sheet and profit and loss account duly 
signed by the auditor and a majority of the directors shall, with the 
auditor’s report attached thereto, be open to inspection of the members 
at the office of the company at least fourteen days before the date fixed 
for the annual general meeting and be sent to the Registrar immediately 
such period of inspection commences. 

DELIVERY or PRopUCE. 

73. Every member shall be bound to sell the whole of his produce, 
VIZ cece cece ccc e cece eect eeseeees through the company, with 
the exception of what he requires for his own consumption. 

74, Every member shall pay into the funds of the company, a fine 
Of, eee eee cece cece eee for every.......... lbs. of produce which 
he fails to deliver in accordance with the last preceding regulation, and 
shall also be liable for any further loss or damage which the company 
may sustain by reason of his failure to deliver, except in the special 
circumstances indicated in regulation 80. 

75. Every member must, immediately after reaping, furnish the board 
of directors in writing with definite particulars concerning :— 

(a) the kind, quality and quantity of his harvest ; 
(6) the number of...........0....0000 0s which he will require 

for personal consumption. 

76. Any member who fails to comply with the last preceding regulation 
shall be liable to a fine of £10. 

77, Every member shall with as little delay as possible after reaping 
deliver his produce to the nearest storehouse of the company. 

(Or alternative clause.) 

The board shall as soon as possible after being furnished with the par- 
ticulars mentioned in regulation 75 inform the member where and within 
what time he will be required to deliver his produce. 

78. All produce must be properly classified and marked. In case 
of any dispute as to the produce delivered, the decision of the board 
or its nominee shall be final. All produce shall, where possible, be sold 
according to weight as well as quality. 

79. No advance shall be paid to members until the produce is delivered 
in the storehouse of the company. 

80. In the event of a member’s crop being damaged or destroyed 
by cireumstances beyond his control so that he cannot fulfil his engage- 
ments towards the company, he shall be relieved of his obligations in 
respect of such crop: Provided he immediately advises the board of 
directors to that effect. 

PayMENT TO MEMBERS. 

81. The board of directors may in its discretion. 

(2) pool and manufacture or partly manufacture the produce of 
the members and dispose of it in a manufactured or partly 
manufactured state ; 

(6) pool the produce of the members and dispose of it in an un- 
manufactured state ; 

(ec) dispose of the produce of the members without manufacturing 
or pooling the same. 

82. Members may receive advances on produce delivered by them 
to the company on the following basis : 

83. The balance of the price realised on such produce less a commission 
of .... 2.0.0. per cent., shall be paid to members as soon as the produce 
is sold, and the purchase price obtained. 

(Or alternative clausz.) 

The balance of the average prices realised for each grade and kind 
of such produce pooled, less a commission of .......... per cent., 
shall be paid to members on the closing-off of the pool account. 

(Or two alternative clauses fer 81, 82, and 83.) 

Members may receive at the beginning of every month an advance of 
daeeneeees per cent. of the probable value of the............supplied 
by them to the company during the previous month, such advance to 
be determined by the board of directors from month to month. 

After having deducted all the expenses of the company during the 
financial year—including the payment to members of interest (not 
exceeding a rate of eight per cent. per annum) on the paid up share 
capital and after having provided for depreciation and for contingencies, 

in persoon tegenwoordig of door gevolmachtigde vertegenwoordigd op 
een algemene vergadering speciaal voor dat doel bijeengeroepen. 

FINANCIEEL JAAR. 

70. Het financiéle jaar van de maatschappij wordt gerekend te lopen 
van dew... . eee eee cece eee eee tot de... ice cece eee eee eee eee 

AUDITERING. 

71. Auditeuren worden aangesteld, hun plichten geregeld, en hun 
beloning bepaald overeenkomsttig de bepalingen van artikel acht en 
twintig van de Wet of alsdan van kracht zijnde wijzigingen daarvan. 

72. Ken afschrift van balansstaat en winst- en verliesrekening behoor- 
lik door de auditeur en een meerderheid van, de direkteuren ondertekend, 
met het verslag van de auditeur daarbij, ligt op het kantoor van de 
maatschappij ter inzage van de leden minstens veertien dagen védr de 
datum vastgesteld voor de jaarlikse algemene vergadering, en wordt 
onmiddellik nadat zodanige termijn van inzage een aanvang neemt aan de 
Registrateur gezonden. 

LEVERING VAN PRODUKTEN, 

73. Ieder lid is gehouden al zijn produkten, te weten..... ae Stevens 
StS e eects eweeas oeededas door middel van de maatschappij te verkopen, 
met uitzondering van wat hij voor zijn eigen gebruik nodig heeft. 

74. Ieder lid betaalt aan de fondsen van de maatschappij een boete 
VON. eee ee cece cece ees voor elke... 6... eee eee eee ee eee lbs, produkten 
die hij verzuimt af te leveren overeenkomstig het voorafgaande regle- 
ment en blijft ook aansprakelik voor elk verder verlies of schade door de 
maatschappij geleden wegens zijn verzuim om te leveren, met uitzonde- 
ring echter van het speciale geval in reglement 80 vermeld. 

75. Ieder lid moet, onmiddellik na het oogsten, de raad van direkteuren 
schriftelik bepaalde biezonderheden verschaffen aangaande : 

(a) de soort, kwaliteit en hoeveelheid van zijn oogst; ° 
(b) het aantal...............00005 dat hij voor zijn eigen gebruik 

nodig zal hebben. 
76. Ieder lid, dat verzuimt de bepalingen van het voorafgaande 

reglement na te komen, wordt gestraft met een boete van £10. 
77. Ieder lid moet zo spoedig mogelik na het oogsten zijn produkten 

bij het naaste pakhuis van de maatschappij afleveren. 
(Of alternatieve bepaling.) 
Zo spoedig mogelik nadat de biezonderheden vermeld in reglement 75 

verschaft zijn, maakt de raad aan het lid bekend waar en binnen welke 
tijd hij zijn produkten moet leveren. 

78. Alle produkten moeten behoorlik gesorteerd en gemerkt worden, 
Ingeval van een dispuut over de afgeleverde produkten, is het besluit 
van de raad of zijn vertegenwoordiger bindend. Alle produkten worden 
waar mogelik volgens gewicht zowel als volgens kwaliteit verkocht. 

79. Geen voorschot wordt aan leden betaald voordat de produkten 
werkelik in het pakhuis van de maatschappij afgeleverd zijn. 

80. Ingeval de oogst van een lid beschadigd of verwoest wordt door 
omstandigheden waarover hij geen macht heeft, zodat hij zijn ver- 
plichtingen tegenover de maatschappij niet kan nakomen, wordt hij 
van zijn verplichtingen met betrekking tot zulke oogst ontslagen, mits 
hij dadelik daarvan aan de raad van direkteuren kennis geeft. 

BETALING AAN LEDEN. 

81. De raad van direkteuren kan naar goeddunken : 
(a) de produkten van de leden tot gemeenschappelik nut te zamen 

voegen en die geheel of gedeeltelik verwerken en de produkten 
in die geheel of gedeeltelik bewerkte toestand van de hand 
zetten ; 

(5) de produkten van de leden tot een geheel te zamen voegen en 
die in onbewerkte toestand van de hand zetten ; : 

(c) de produkten van de leden van de hand zetten zonder die eerst 
te bewerken of tot een geheel te zamen te voegen. 

82. Leden kunnen op de produkten door hen aan de maatschappij 
geleverd voorschotten ontvangen op de volgende basis.............. 

83. De balans van de prijs voor zulke produkten verkregen, na aftrek 
van een kommissie van........ percent word aan leden uitbetaald 
zodra de produkten verkocht zijn en de verkoopprijs verkregen is. 

(Of alternatieve bepaling.) 
De balans van de gemiddelde prijzen verkregen voor elke graad en 

soort van zulke gemeenschappelike produkten na aftrek van een kom- 
missie van...... percent wordt aan leden uitbetaald bij afsluiting van 
de pot-rekening. 

(Of alternatieve bepalingen voor 81, 82 en 83.) 
Bij het begin van elke maand kunnen de leden een voorschot krijgen 

van........ percent van de vermoedelike opbrengst van de............ 
door hen gedurende de voorafgaande maand aan de maatschappij ge- 
leverd, welk voorschot van maand tot maand door de raad van direk- 
teuren vastgesteld wordt. 

Na aftrek van al de onkosten van de maatschappij in het afgelopen 
financiéle jaar—met inbegrip van de betaling van rente aan leden (welke 
niet meer dan acht percent per jaar mag bedragen) op het opbetaalde 
aandelekapitaal—en nadat voorziening is gemaakt voor waardever- 
mindering en voor onvoorziene uitgaven en ook nadat een zeker bedrag   

XXXix
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and also after having set aside a sum to be transferred to the reserve in het reservefonds gestort is (welk bedrag op een algemene vergadering 

fund, which sum shall be fixed in general meeting but shall not be less 

than recommended by the directors, the surplus shall be distributed 

amongst the members in proportion to the deliveries of each member 

during the financial year. 

84. In the event of the advances paid to-members on any produce 

being in excess of the nett price realised by the company after deduction 

of commission, such excess shall be refunded by those members who 

received it. 

Suppiy or Farmive Requtsires TO MEMEERs. 

85. The company shall, if it is in a position so to do, supply its members 

with agricultural implements and other farming requisites. 

86. Such articles shall be supplied at cost price, plus a commission to 

be determined by the board of directors. 

GAIN OR SURPLUS. 

87. The gain or surplus resulting from the operations of the company 

during the financial year shall, after having provided for depreciation 

in value of the company’s property or for contingent liability for loss, 

be applied in the following order at the end of such year :— 

(a) payment to members of interest (not exceeding a rate of eight 

per cent. per annum) on the amount paid up by them on thei 

respective shares ; 

(b) asum to be placed to the reserve fund, which sum shall be fixed 

in general meeting, but shall not be less than that recommended 

by the directors ; 

(c) a payment of a bonus to members in proportion to the amount 

of business transacted by them with the company during the 

year. 

88. Any interest or bonus declared payable to a member shall be 

applied to paying off any calls on shares which at the time such interest 

or bonus becomes payable may be due by him and unpaid. 

GENERAL. 

89. By resolution of a general meeting of members or a meeting of the 

board of directors, a committee may be appointed for the execution 

of such special duties as may be deemed desirable. 

90. In the office shall be kept a true copy of these regulations ; anc 

also in one or more books a register of the members and of the directors 

of the company, wherein must be entered all the particulars mentionec 

in sub-section (1) of section thirty-four of the Act. 

91, All communications to the company should be addressed to the 

secretary. 

92, All transactions of the company shall be for cash. 

93. The company shall sue and be sued in the name of the company. 

and all powers of attorney and documents in connection therewith shal’ 

be signed by the chairman of the board of directors, or any person lawfully 

acting in that capacity and by the secretary. 

94, Any immovable property acquired and held by the company 

shall be registered in the name of the company. 

95. Should any dispute arise in regard to the regulations of the 

company which cannot be amicably settled, a special general meeting 

shall be called at which three members shall be elected as arbitrators. 

The decision of the arbitrators shall be final, and may not be appealed 

against. 

DIssOLUTION. 

96. The company may be dissolved by resolution passed by two- 

thirds of the total number of members of the company present in person 

or by proxy at a general meeting specially called for the purpose. 

97. In case of dissolution, the debts of the company shall first be 

paid and other engagements fulfilled. The surplus, including the reserve 

fund, shall then be distributed amongst existing members in repayment 

of the nominal value (or such lesser amount as may have been paid up) 

of the shares registered in their names, and if any assets remain over 

after such repayment has been made, the same shall be distributed in 

proportion to the value of the business of each member with the 

company during the last fifteen years. In determining such value of 

business, due regard shall be given to any rights any existing member 

may have acquired under regulation 12. 

vastgesteld wordt, doch niet minder mag bedragen dan dat aanbevolen 

door de direkteuren), wordt het batig saldo onder de leden verdeeld 

naar verhouding van de leveranties van elk lid gedurende het financiéle 

jaar. - 

84. Ingeval de aan leden op hun produkten betaalde voorschotten 

groter zijn dan de door de maatschappij, na aftrek van de kommissie, 

gemaakte netto prijs, wordt het verschil door de leden die het ontvingen 

terugbetaald. 

Het VERSCHAFFEN VAN LANDBOUWBENODIGDHEDEN AAN LEDEN. 

85. Indien de maatschappij daartoe in staat is, voorziet hij zijn leden 

van landbouwwerktuigen en andere boerderijbenodigdheden. 

86. Zulke artikelen worden verschaft tegen kostprijs, plus een kom- 

missie door de raad van direkteuren te worden bepaald. 

Winst oF BATIG SALDO. 

87. De winst of het batig saldo, voortvlociende uit de verrichtingen 

van de maatschappij gedurende het financiéle jaar, wordt, nadat voor- 

ziening gemaakt is voor waardevermindering van het eigendom van 

de maatschappij of voor onvoorziene aansprakelikheid voor verlies, 

aan het einde van zulk jaar in de volgende volgorde aangewend : 

(a) betaling aan leden van rente (acht percent per jaar niet te 

bovengaande) op het bedrag door hen op hun respektieve 

aandelen betaald ; 

(b) een bedrag bij het reservefonds te worden gevoegd, welk bedrag 

op een algemene vergadering wordt vastgesteld, maar niet 

minder is dan dat door de direkteuren aanbevolen ; 

(c) betaling van een bonus aan leden naar gelang van de hoeveelheid 

bezigheid door hen met de maatschappij gedurende het jaar 

gedaan. 
88. Rente of bonussen welke verklaard zijn aan een lid toe te komen 

worden aangewend tot voldoening van opvragingen op aandelen welke 

ten tijde van de uitbetaling van zulke rente of bonussen door hen ver- 

schuldigd of nog niet betaald zijn. 

ALGEMEEN, 

89. Bij besluit van een algemene vergadering van leden, of van een 

vergadering van de raad van direkteuren, kan een komitee worden 

aangesteld voor de uitvoering van zulk speciaal werk als wenselik geacht 

wordt. 
90. In het kantoor wordt een waar afschrift van deze statuten ge- 

houden, alsook, in een of meer boeken, cen register van de leden en van 

de direkteuren van de maatschappij, waarin al de biezonderheden ver- 

meld in sub-artikel (1) van artikel vier en dertig van de Wet aangetekend 

worden. : 
91. Alle mededelingen aan de maatschappij worden aan de sekretaris 

gericht. 
92. Alle transakties van de maatschappij geschieden tegen kontant. 

93. De maatschappij treedt eisende en verwetende in rechten op 

in de naam van de maatschappij en alle volmachten en dokumenten 

in verband daarmede worden door de voorzitter van de raad van direk- 

teuren of een wettig in die hoedanigheid handelende persoon en door 

de sekretaris ondertekend. 
94. Vast eigendom door de maatschappij verkregen en bezeten wordt 

op naam van de maatschappij geregistreerd. 

95, Ingeval van een verschil van mening, met betrekking tot de regu- 

laties van de maatschappij, dat niet in der minne uit de weg geruimd 

kan worden, wordt een speciale algemene vergadering bijeengeroepen, 

waarop drie leden als scheidsrechters gekozen worden. De beslissing 

van de scheidsrechters is final zonder hoger beroep. 

ONTBIN DING. 

96. De maatschappij kan worden ontbonden indien twee-derden van 

het totale aantal leden van de maatschappij in persoon tegenwoordig 

of door gevolmachtigde vertegenwoordigd op een algemene vergadering 

speciaal voor dat doel bijeengeroepen voor ontbinding stemmen. 

97. Ingeval van ontbinding, worden eerst de schulden van de maat- 

schappij afbetaald en andere verplichtingen nagekomen. Het overschot, 

waaronder het reservefonds, wordt dan onder de bestaande leden verdeeld 

ter terugbetaling van de nominale waarde (of zulk minder bedrag als 

reeds opbetaald is) van de op hun naam geregistreerde aandelen en 

indien er na zulke terugbetaling nog enige baten everblijven worden 

deze verdeeld naar verhouding van de waarde van de bezigheid van 

elk lid met de maatschappij gedurende de laatste vijftien jaren. Bij 

het vaststellen van zulke waarde van bezigheid, worden aanspraken   van bestaande leden krachtens reglement: No. 12 verkregen behoorlik in 

acht genomen.
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MODEL REGULATIONS FOR CO-OPERATIVE TRADING SO. 

CIETIES, WITH LIMITED LIABILITY. 

REGULATIONS OF THE .......+5: veseeeeees CO-OPERATIVI 

TRADING SOCIETY, LIMITED. 

NAME. 

1. The name of the society is the .......+.: .. Co-operative Trading 

Society, Limited. 

OFFICE. 

2. The office of the society will be situate ate... cer cere cere eres 

OBJECTS. 

3. The objects of the society are :— 

(a) To carry on the business of storekeepers, either wholesale o: 

retail under a co-operative system ; 

(b) to acquire and hold any movable and immovable property fo: 

the better carrying out of any of the objects of the society ; 

(c) to raise money on loan for any of the lawful objects of the 

society and for that purpose to mortgage the gociety’s novablk 

and immovable property ; 

(d) to acquire shares in any central co-operative trading compan) 

registered under the Co-operative Societies Act, 1922. 

CAPITAL, 

4, The capital of the society shall be raiscd by the issue of shares to 

individual persons and co-operative trading societies. 

SHARES. 

5. he nominal amount of each share shall be one pound, of which 

one-tenth shall be payable at application and the balance in such in- 

stalments and on such dates, times and places as may be determined 

by the directors: Provided that no call shall exceed one-fourth of the 

nominal amount of the share, or be payable at less than one month from 

the last call, and that at least fourteen days’ notice of such call shal} 

be given in writing. 

6. The directors may, if they think fit, receive from any membe1 

willing to advance the same, all or any part of the money due upon the 

shares held by him beyond the sums actually called for, and upon the 

moneys so paid in advance or so much thereof as from time to time 

exceeds the amount of the calls then made upon the shares in respect 

of which such advance has been made, the society may pay interest 

at such rate as the member paying such sum in advance and 

the directors agree upon. If the whole amount unpaid on any shares 

be paid, the directors may issue those shares as fully paid up. 

7. Overdue calls shall bear interest at the rate of.......-.. per cent. 

per annum for the period of default. 

8. If a member fails to pay any call on the day appointed fcr payment 

thereof, the shares in respect of which the call was made may be forfeited 

by a resolution of the directors to that effect : Provided that in no case 

shall such forfeiture be enforced unless the defaulting member shall 

have been given an opportunity extending for at least one month to 

remedy the default. 

9. The certificate of title to shares in the society shall be issued under 

the authority of the board of directors and in such form as the directors 

shall determine. Every certificate shall bear the signature of two 

directors and of the secretary. 

10. The shares shall be numbered progressively beginning with the 

number one, and particulars thereof shall be entered into the register 

which is required to be kept under regulation 75. 

11. The shares issued by the society shall be personal to the member 

whose name is inscribed thereon and may be transferred only with the 

approval and authority of the board of directors. The directors can at 

any time and without assigning any reasons therefor, refuse to register 

any proposed transfer. 

12. Save in the case where a transferee is the representative of an 

estate of a member who has died, any shares transferred under the last 

preceding regulation shall not entitle the transferee to any right or 

interest the transferor may have had to or in the society, other than 

in the share capital of the society. 

13. If a member’s estate be sequestrated or assigned, the shares held 

by him in the society shall not form part of the estate, but shall be 

personal to such member. 

MEMBERSHIP. 

(a) Entrance. 

14. Any individual person or co-operative trading society, may become 

a member by application to the board of directors. 

15, Every person or society desirous of becoming @ member must 

apply on the printed form provided for the purpose, for the number of 

shares it is desired to take up. 

“Oo”, 

MODELSTATUTEN VOOR KOOPERATIEVE HANDELSVER- 

ENIGINGEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIKHEID. 

STATUTEN VAN DE .....ee ee eeees KOOPERATIEVE HANDELS- 

VERENIGING BEPERKT. 

NAAM, 

1. De naam van de maatschappij is de 
Handelsvereniging Beperkt. 

Sieg eases ... Koéperatieve 

KKANTOOR. 

2. Het kantoor van de vereniging wordt gevestigd te........ betees 

DOELEINDEN. 

3. De doeleinden van de maatschappij zijn :— : 

(a) Bezigheid te drijven als winkelier, in het groot of in het klein 

onder een koéperatief stelsel ; . 

(b) het verkrijgen en bezitten van roerend en onroerend eigendom 

ter betere uitvoering van enige van de doeleinden van de 

vereniging ; 
(c) het opnemen van geld op lening voor de wettige doeleinden van 

de vereniging en voor dat doel verbanden te passeren op het 

roerende en onroerende eigendom van de vereniging. 

(d) het verwerven van aandelen in enige andere centrale koépera- 

tieve handels- vereniging geregistreerd krachtens de Wet op de 

Kodperatieve Verenigingen, 1922. 

KAPITAAL. 

4, Het kapitaal van de vereniging wordt verkregen door het uitreiken 

van aandelen aan individuele personen en kodperative handelsvereni- 

gingen. 
AANDELEN. 

5. De nominale waarde van elk aandeel is één pond, waarvan een- 

tiende betaalbaar is bij aanzoek en de balans in zulke paaiementen en 

op zulke data, tijden en plaatsen als door de direkteuren worden 

bepaald, mits geen opvraging een-vierde van de nominale waarde van 

het aandeel te boven gaat of betaalbaar is binnen een maand vanaf 

de laatste opvraging, en ten minste veertien dagen van te voren van 

zulke opvraging schriftelik kennis gegeven wordt. 

6. De direkteuren kunnen, naar goeddunken, van een lid, dat bereid 

is hetzelve vooruit te betalen, het geheel of een gedeelte van het bedrag 

verschuldigd op de door hem bezeten aandelen ontvangen, boven het 

bedrag werkelik opgevraagd, en op het geld aldus vooruit betaald, of 

zoveel ervan als van tijd tot tijd het bedrag te boven gaat dat opgevraagd 

ix op de aandelen in verband waarmede de vooruitbetaling gemaakt 

werd, kan de vereniging rente betalen tegen cen tussen het lid, dat de 

vooruitbetaling gedaan heeft, en de direkteuren overeengekoinen voet. 

Indien op aandelen het gehele onopbetaalde bedrag in eens betaald 

wordt, kunnen de direkteuren die aandelen als ten volle opbetaald uit- 

reiken. : 

7. Op achterstallige opvragingen wordt rente berekend tegen........ 

percent. per jaar voor het tijdperk gedurende hetwelk zij onbetaald 

bhijven. 
8. Indien een lid verzuimt cen opvraging te betalen op de datum, die 

vcor de betaling daarvan bepaald is, kunnen de aandelen, ten aanzien 

waarvan de opvraging gedaan werd, door de direkteuren bij een daartoe 

genomen besluit verbeurd verklaard worden: Met dien verstande dat 

zulke verbeurdverklaring in geen geval wordt toegepast tenzij aan het 

in gebreke gebleven lid gelegenheid gegeven is om binnen hoogstens een 

maand het verzuim goed te maken. . 

9, De certifikaten van titel op aandelen in de vereniging worden 

uitgereikt op machtiging van de raad van direkteuren en in zulke vorm 

als de direkteuren vaststellen. Elk certifikaat moet door twee direkteuren 

en door de sekretaris onderteckend worden. 

10. De aandelen worden met opklimmende nummers genummerd, 

aanvangende met nummer een, en biezonderheden daarvan worden 

aangetekend in het register dat krachtens reglement 75 gehouden wordt. 

11. De door de vereniging uitgereikte aandelen zijn het persoonlik 

eigendom van het lid, wiens naam daarop vermeld staat, en kunnen 

slechts overgedragen worden met de toestemming en machtiging van de 

raad van direkteuren. De direkteuren kunnen te eniger tijd en zonder 

enige redenen daarvoor op te geven weigeren om een voorgestelde over- 

dracht te registreren. 
12. Behalve in het geval waar een overdrachtontvanger de vertegen- 

woordiger is van de boedel van een lid, dat gestorven is, geven de 

krachtens het voorafgaande reglement overgedragen aandelen de over- 

drachtontvanger geen recht op de aanspraken en belangen van de over- 

drager in of op de vereniging anders dan in het aandelekapitaal van de 

vereniging. 
13. Indien de boedel van cen lid gesekwestreerd of aan zijn krediteuren 

afgestaan wordt, vormen de aandelen door hem in de vereniging bezeten 

geen deel van de boedel, maar behoren aan hem persoonlik toe. 

LIDMAATSCHAP. 

(a) Toetreding. 

14, Iedere individuele persoon of kodperatieve handelsvereniging, 

kan op aanzoek bij de raad van direkteuren lid worden. 

15. Elke persoon of vereniging, die lid wenst te worden, moet op het 

voor dat doel verschafte formulier aanzoek doen voor het aantal aandelen   dat men wenst op te nemen. 

xl 
4 
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16, The directors shall have the right to accept applicants for member- 
ship on the basis of these regulations or to reject such applicants without 
assigning any reason for doing so. 

17. In the event of an application for membership being rejected, | 
the amount paid in respect of the shares applied for shall be refunded 
by the society to the applicant. 

(b) Resignation and Expulsion. ; - 

18. A member may resign only at the end of the financial year, and 
then only if he shall previously have given three months’ written notice 
to the society of his intention to resign. The society shall, with as little 
delay as possible, acknowledge in writing the receipt of any notice of 
resignation. 

19, A member may be expelled from the society if at a general meeting 
specially convened for that purpose two-thirds of the members present 
vote in favour of such expulsion: Provided that such expulsion shall 
occur for, or on account of, one or more of the following grounds or 
“reasons, viz :— 

(a) in the event of such member calling a meeting of creditors or 
arriving at a compromise with them ; 

(b) in the event of such member being declared insolvent or at 
any time failing to pay his true and lawful debts, or any order 
for payment of money being issued against him by any court 
of law ; 

(c) in the event of such member failing to discharge his obligations 
to the society, whether prescribed by these regulations, or 
arising out of any contract. 

20. The shares of members who have resigned or who have been 
expelled shall be forfeited to the society. 

LiaBILITY IN RESPECT OF SHARES FORFEITED. 

21. A person whose shares have been forfeited, whether the forteiture 
has been consequent upon resignation, expulsion or failure to pay any 
calls, shall remain liable to pay to the society the whole amount still 
unpaid in respect of such shares, but his liability shall cease if and when 
the society shall have received payment in full of the nominal amount 
of the shares. 

22. A forfeited share may, subject to the provisions of these regulations, 
be sold or otherwise disposed of on such terms and conditions as the 
directors think fit, 

23. All moneys paid to the society in respect of forfeited shares shall 
be added to the reserve fund. 

24, Shares which have been forfeited may be cancelled by a resolution 
of the members in general meeting. 

LiaBinity oF MEMBERS. 

25. The liability of a member is limited to payment of the nominal 
amount of the shares held by him. 

Boarp or DrrEoTors. 

26. The operations of the society shall be managed and controlled 
by a board consisting of seven directors. At the first annual general 
meeting four of the directors shall retire, after which the directors shall 
retire yearly by rotation of three and four. 

27. No person shall be qualified to be a director unless he is a member 
of the society, or a director of a society which is a member of the society. 

28. Retiring directors may be re-elected. 

29, Any casual vacaney occurring on the board of directors during 
the year shall be filled by the remaining directors until the next general 
meeting. 

30. The society may by resolution passed at a general meeting specially 
convened for that purpose remove any director before the expiration 
of his period of office and appoint another qualified person in his stead. 
Any director so appointed shall not hold office for a longer period than 
the director in whose stead he was appointed would have held the same 
if no vacancy had occurred. 

31. Four directors shall form the quorum of any meeting of directors. 

32. The directors shall elect from amongst themselves a chairman 
and vice-chairman. 

33. Questions arising at any meeting shall be determined by a majority 
of votes, and in the case of an equality of votes the Chairman shall have 
a casting vote in addition to his deliberative vote. 

34, The directors shall act in the name of the society, and they shall 
exercise, within the limits of these regulations, the same powers as if 
they had been determined at a general meeting. 

35. The directors shall report and account for all their transactions 
at each general meeting when called upon so to do. 

36. The directors shall meet as often as is necessary. 

37. The position of director shall be honorary, save and except when 
one or more of them are appointed to perform special services for the 
society, but out-of-pocket expenses incurred by the directors when 
engaged on the business of the society shall be refunded. 

(Or alternative clause.) 

‘ 

16. De direkteuren$hebben het recht aanzoeken om lidmaatschap op 
de basis van deze statuten aan te nemen, of zulke aanzoeken zonder 
enige redenen daarvoor op te geven te weigeren. 

17. Ingeval een aanzoek om lidmaatschap geweigerd wordt, wordt 
het bedrag dat betaald is ten aanzien van de aandelen waarom aanzoek 
gedaan is door de vereniging aan de applikant terugbetaald. 

~ (6) Bedankiug en Uitzetting. 

18. Hen lid kan slechts aan het einde van het financiéle jaar bedanken, 
en dan slechts indien hij drie maanden van te voren schriftelik aan de 
vereniging van zijn voornemen om te bedanken kennis gegeven heeft. 
De ontvangst van kennisgevingen van bedanking wordt door de vereni- 
ging zo spoedig mogelik schriftelik erkend. 

19. Een lid kan uit de vereniging worden uitgezet indien daartoe 
door niet minder dan twee-derden van de op een speciaal voor dat doel 
bijeengeroepen algemene vergadering tegenwoordige leden besloten 
wordt, mits zulke uitzetting geschiedt om of ten oorzake van een of 
meer van de volgende redenen, te weten : 

(a) ingeval zulk lid een vergadering van krediteuren bijeenroept 
of een schikking treft met zijn krediteuren ; 

(6) ingeval zulk lid insolvent verklaard wordt of te eniger tijd 
verzuimt zijn ware en wettige schulden te betalen of ingeval 
door een gerechtshof een bevel ter betaling van geld tegen 
hem wordt uitgereikt ; ' 

(c) ingeval zulk lid verzuimt zijn verplichtingen tegenover de 
maatschappij na te komen, hetzij door deze statuten voor- 
geschreven hetzij ten aanzien van een kontrakt. 

20. De aandelen van leden, die bedankt hebben, of die uitgezet zijn 
worden aan de vereniging verbeurdverklaard. 

AANSPRAKELIKHEID TEN AANZIEN VAN VERBEURDVERKLAARDE 
AANDELEN, 

21. Een persoon wiens aandelen verbeurdverklaard zijn, hetzij 
tengevolge van bedanking, uitzetting of verzuim om opvragingen te 
betalen, is verplicht het gehele bedrag alsdan nog onopbetaald ten aanzien 
van zulke aandelen aan de vereniging te betalen, maar zijn aansprakelik- 
heid houdt op indien en wanneer de vereniging ten volle betaling 
ontvangen heeft van de nominale waarde van de aandelen. 

22. Ken verbeurdverklaard aandeel kan onderworpen aan de be- 
palingen van deze statuten, verkocht of op andere wijzc van de hand 
gezet worden op de termen en voorwaarden welke de direkteuren ge- 
schikt voorkomen, 

23. Alle gelden aan de vereniging betaald ten aanzien van verbeurd- 
verklaarde aandelen worden bij het reservefonds gevoegd. 

24. Verbeurdverklaarde aandelen kunnen bij besluit van de leden 
op een algemene vergadering doorgehaald worden. 

  

VERANTWOORDELIKHEID VAN LEDEN. 

25. De verantwoordelikheid van een lid beperkt zich tot de betaling 
van de nominale waarde van de door hem bezeten aandelen. 

RaaD VAN DIREKTEUREN, 

26. De werkzaamheden van de vereniging worden bestuurd en, geleid 
door een raad van direkteuren bestaande uit zeven leden. Op de eerste 
jaarliks ‘algemene vergadering treden vier der direkteuren af, en daarna 
treden jaarlikse afwisselend drie en vier direkteuren af. 

27. Geen persoon is bevoegd direkteur te zijn tenzij hij lid van de 
vereniging is of een direkteur van een vereniging, die lid van de vereni- 
ging is. 

28. Aftredende direkteuren zijn herkiesbaar. 
29. Tussentijdse vakatures, die in de raad van direkteuren in de loop 

van het jaar ontstaan, worden door de overblijvende direkteuren, tot de 
volgende algemene vergadering opgevuld. 

30. De vereniging kan, bij besluit genomen op een speciaal voor dat 
doel bijeengeroepen, algemene vergadering een direkteur uit zijn ambt 
ontslaan voordat het tijdperk van zijn ambt verstreken is en een andere 
bevoegde persoon in zijn plaats aanstellen. Een aldus aangestelde 
direkteur bekleedt zijn ambt niet voor een langer termijn dan de direkteur 
in wiens plaats hij aangesteld is, hetzelve bekleed zou hebben, indien er 
geen vakature ontstaan was. 

31. Vier direkteuren vormen een kworum op een vergadering van 
direkteuren. 

32. De direkteuren kiezen uit hun midden een voorzitter en vice- 
voorzitter. 

33. Vraagpunten welke zich op een vergadering voordoen, worden 
door een meerderheid van stemmen beslist en ingeval van een staking 
van stemmen heeft de voorzitter, behalve zijn beraadslagende, ook een 
beslissende stem. 

34. De direkteuren handelen namens de vereniging en zij oefenen, 
binnen de beperkingen van deze statuten, dezelfde machten uit alsof 
er toe besloten was op een algemene vergadering. 

35. De direkteuren geven verslag en rekenschap van al hun transakties 
ree elke algemene vergadering wanneer zij opgeroepen worden zulks te 

oen. 
36. De direkteuren komen zo dikwels bijeen als nodig is. 
37. Het ambt van direkteur is honorair, behalve wanneer een of meer 

van hen aangesteld worden om speciaal werk voor de vereniging te ver- 
richten, maar de onkosten gemaakt door de direkteuren terwijl zij de 
zaken van de vereniging waarnemen worden hun vergood. 

(Of alternatieve bepaling.)  
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. All™necessary and actual out-of-pocket expenses incurred by the 
directors by reason of their being engaged upon the business of the society 
shall be refunded to them, and the society may also at the annual general 
meeting vote to the directors remuneration for their services during the 
previous financial year. ; 

38. The directors shall engage a sufficient staff to carry on the business 
of the society and shall fix their salaries and determine the work to be 
carried out by them. The directors shall also have the right of suspension 
and dismissal. 

39. The directors shall cause every officer in the employ of the society 
occupying a position of trust to give adequate security. 

40. The directors shall cause books of accounts to be opened in a 
form approved by the Registrar which shall truly reflect the transactions 
of the society, and they shall see that such books are kept up-to-date. 

41. The directors shall open a banking account in the name of the 
society into which all moneys received shall be deposited as soon as 
possible after receipt. All cheques drawn on such account shall be signed 
by one of the directors and countersigned by the secretary or some 
other officer authorized by the board of directors. 

42. The directors shall arrange insurances against loss, damage to, 
or liability of, the society by reason of fire, accident, peril of the sea, 
or otherwise. 

43. The directors shall cause minutes of the proceedings at all general 
meetings and of every meeting of the board of directors to be entered 
in separate books kept for the purpose and containing proper tabulated 
details of the business conducted at the meeting. The minutes of the 
proceedings of each meeting shall be submitted at the ensuing meeting, 
and, if passed thereat as correct, shall be confirmed by the signature 
of the chairman thereof. 

44, Without prejudice to the powers conferred by regulation 34, it is 
hereby expressly declared that the directors shall have the following 
powers :— 

(a) to make by-laws provided they are not in conflict with these 
regulations ; 

(b) to mortgage any property of the society as security for any 
loans legally raised ; 

(c) to impose on members the fines prescribed by these regulations. 
Any fines so imposed shall be added to the reserve fund ; 

(d) to give the name and on behalf of the society indemnities in 
pursuance of a guarantee to be issued by any bank, central or 
federal co-operative company or similar institutions in respect 
‘of any obligations incurred or contract entered or to be entered 
into by the society. 

45. A director shall vacate his office :— 

(a) if he becomes insolvent or assigns his estate for the benefit 
of or compounds with his creditors; or 

(b) if: he becomes of unsound mind, or is convicted of an offence 
and sentenced to any period of imprisonment without the option 
of a fine; or 

(c) if he absents himself from four consecutive ordinary meetings 
of the board without its leave (and such leave shall not be 
granted for a period covering more than six consecutive ordinary 
meetings, unless the absence be on the business of the society ; 
or 

(d) if he resigns his membership of the society or is lawfully expelled 
thereform ; or % 

(e) if he gives one month’s notice in writing to the board of his 
intention to resign office and his resignation is accepted by 
the board. 

Boarp OF SUPERVISION. 

46. The members may from time to time by resolution of a special 
general meeting appoint a board of supervision consisting of four members 
who are not directors, for the purpose of reporting to the members on 
the manner in which the affairs of the society are conducted. 

47. The board of supervision shall have access to all the books, papers 
and documents of the society and the directors and officers shall answer 
all reasonable questions put to them conjointly or individually by any 
member of the board of supervision. Such board shall have the power 
to call a general meeting of members at any time. 

48. The members of the board of supervision shall hold office for 
a period of twelve months reckoned from the date of their appointment : 
Provided that the society may by resolution passed at a general meeting 
specially convened for that purpose remove any such member before 
the expiration of his period of office and appoint another qualified 
person in his stead. Any member of the board of supervision so appointed 
shall not hold office for a longer period than the member in whose stead 
he was appointed would have held the same if no vacancy had occurred. 

49. A vacancy occurring on the board of supervision in any other 
manner than mentioned in the last preceding regulation shall be filled 
by resolution of a special general meeting of members. 

50. Three members of the board of supervision shall form the quorum 
of any meeting of such board, and such members shall elect from amongst 
themselves a chairman and vice-chairman.   

. Alle nodige en werkelike onkosten door de direkteuren gemaakt 
tengevolge van hun waarnemen van, de zaken van de vereniging worden 
hun vergoed en de vereniging kan verder op de jaarlikse algemene ver- 
gadering aan de direkteuren een beloning toestaan voor hun diensten 
gedurende het afgelopen financiéle jaar. : 

38. De direkteuren stellen een voldoend aantal klerken aan om de 
zaken, van de vereniging te doen, stellen hun salarissen vast en bepalen 
welk werk door hen gedaan moet worden. De direkteuren hebben ook 
het recht van, schorsing en ontslag. 

39. De direkteuren zorgen, dat elke klerk die in de dienst van ‘de 
vereniging een verantwoordelike post bekleedt, voldoende zekerheid 

stelt. : 
40. De direkteuren zorgen, dat boeken van de rekeningen geopend en, 

in een door de Registrateur goedgekeurde vorm gehouden worden, die 
een juist overzicht geven van de transakties van de vereniging en zij 
zorgen, dat de boeken tot op datum bijgehouden worden. 

41. De direkteuren openen een bankrekening op naam van de vereni- 
ging waarin alle ontvangen gelden zodra mogelik na de ontvangst ervan 
gedeponeerd worden. Alle op de bankrekening getrokken cheques 
worden, door een van de direkteuren ondertekend en door de sekretaris 
of een andere ambtenaar, door de raad van direkteuren daartoe gemach- 
tigd, mede-ondertekend. 

42. De direkteuren zorgen voor verzekering tegen verlies, schade aan 
of aansprakelikheid van de vereniging, wegens brand, ongeluk, gevaren 
van de zee, of anderszins. 

43. De direkteuren zorgen, dat de notulen van de verrichtingen van 
alle algemene vergaderingen en van elke vergadering van de raad van 
direkteuren aangetekend worden in speciaal voor dat doel gehouden 
boeken, die behoorlik gerangschikte biezonderheden bevatten van de 
op de vergadering behandelde zaken. De notulen van de verrichtingen 
van elke vergadering worden op de eerstvolgende vergadering overgelegd, 
en indien daarop goedgekeurd, worden zij door de handtekening van de 
voorzitter daarvan bekrachtigd. 

44. Onverminderd de bevoegdheden door reglement 34 verleend, wordt 
hierbij uitdrukkelik verklaard, dat de direkteuren de volgende bevoegd- 
heden hebben— . : 

(a) reglementen te maken mits die niet in strijd zijn met deze 
statuten ; : 

(6) verbanden te passeren op eigendommen, van de maatschappij 
als sekuriteit voor een wettig aangegane lening ; 

“(c) de leden de door deze statuten voorgeschreven boeten op te 
leggen. Aldus opgelegde boeten worden in het reservefonds 
gestort ; 

(d) namens en ten behoeve van de vereniging een verbintenis tot 
schadeloosstelling aan te gaan krachtens een door een bank, 
centrale of federale kodperatieve maatschappij of dergelijke 
instelling in verband met een door de vereniging aangegane 
verplichting of gesloten of te sluiten kontrakt te geven borg- 
stelling. 

45. Een direkteur treedt af— . : 
(a) indien hij insolvent verklaard wordt of zijn boedel ten behoeve 

van zijn krediteuren afstaat of een schikking treft met zijn 
krediteuren; of 

(b) indien hij krankzinnig wordt of schuldig bevonden wordt aan 
een overtreding en veroordeeld tot gevangenisstraf zonder 
alternatief van boete; of 

(c) indien hij afwezig blijft van vier achtereenvolgende gewone 
vergaderingen van de raad zonder verlof van de raad (en zulk 
verlof zal niet toegestaan worden voor een termijn lopende 
over meer dan zes achtereenvolgende gewone vergaderingen, 
tenzij hij afwezig is voor zaken van de vereniging); of 

(d) indien hij als lid van de vereniging bedankt of uit zijn lidmaat- 
schap op een wettige wijze ontzet wordt; of 

(e) indien hij een maand vooruit aan de raad schriftelike kennis 
geeft van zijn voornemen om zijn ambt neer te leggen en zijn 
bedanking door de raad wordt aangenomen. 

46. De leden kunnen van tijd tot tijd bij besluit van een speciale 
algemene vergadering een raad van toezicht aanstellen, bestaande uit 
vier leden, die geen direkteuren zijn, om de leden van rapport te dienen 
over de wijze waarop de zaken van de maatschappij geleid worden. 

. 47, De raad van toezicht kan inzage nemen van, alle boeken, papieren 
en dokumenten van de vereniging en de direkteuren en ambtenaren 
moeten alle redelike vragen, welke hun gezamenlik of individueel door 
een lid van de raad van toezicht gesteld worden, beantwoorden. Zo- 
danige raad is bevoegd om te eniger tijd een algemene vergadering van 
leden bijeen te roepen. 

48. De leden van de raad van toezicht bekleden hun ambt gedurende 
een tijdperk van twaalf maanden, gerekend van de datum van hun 
aanstelling : Met dien verstande dat de vereniging bij besluit genomen 
op een voor dat doel belegde algemene vergadering elk zodanig lid véé6r 
de verstrijking van het -tijdperk van zijn bediening uit zijn ambt ont- 
zetten en een ander bevoegd persoon in zijn plaats aanstellen kan. Een 
aldus aangesteld lid van de raad van toezicht bekleedt zijn ambt ge- 
durende een niet langer tijd dan-het lid in wiens plaats hij aangesteld 
werd het zou bekleed hebben indien er geen vakature ontstaan ware. 

49. Een op andere dan de in het vorige reglement genoemde wijze in 
de raad van toezicht ontstane vakature wordt bij besluit van een 
speciale algemene vergadering van leden opgevuld. 

50. Drie leden van de raad van toezicht vormen een kworum op de 
vergaderingen van zodanige raad en de leden kiezen uit hun’midden een 
voorzitter en vice-voorzitter.
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51, The members of the board of supervision shall meet as often as is 
necessary. They shall report and account for all their transactions at 
any general meeting of members when called upon so to do. 

52. The members of the board of supervision shall cause minutes 
of the proceedings at all meetings of that board to be entered in a separate 
book kept for the purpose and containing proper tabulated details of the 
business conducted at the meeting. The minutes of the proceedings of 
each meeting shall be submitted at the next ensuing meeting, and, if 
passed thereat as correct, shall be confirmed by tho signature of the 
chairman thereof. 

53. The position of a member of the board of supervision shall be 
honorary, save and except when one or more of them are appointed to 
perform special services for the society, but out-of-pocket expenses 
incurred by such members when engaged on the business of the society 
shall be refunded. 

54. A member of the board of supervision shall vacate his office for 
any of the reasons set forth in paragraphs (a), (b), () and (e) of regu- 
lation 45. 

BoRROWING POWERS. 

55. The directors may not raise a loan involving a liability of the 
soviety exceeding one-half of the issued share eapital for the time being 
of the society, unless such loan has been approved by not less than two. 
thirds of the members present in person or by proxy at a special general 
meeting convened for that purpose, of which notice, stating full par- 
ticulars of the proposed loan has becn duly given. 

GENERAL MEWTINGS. 

56. An annual general meeting of members shall be held within three 
months after the close of the financial year for the purpose of ;— 

(a) considering the balance-sheet, profit and loss account and 
auditor’s report ; 

(6) considering a general report by the directors ; 

(c) electing directors and auditor; and 

(d) for general business, including any complaints that may be 
made by members. 

57. The board of directors or any two directors may, whenever they 
think fit, convene a special general meeting. 

58. A special general meeting shall be convened at any time upon 
a requisition in writing to the board of directors signed by not less than 
one-tenth, but in no case less than five of the members of the society, 
for the consideration of such business as shall be specifically stated in 
the requisition. .If within twenty-one days after the transmission of 
such requisition a special general meeting be not convened by the board, 
it may be convened by the requisitionists. 

59. All meetings, whether annual or special general meetings, shall 
be convened by notice which shall be posted to the addresses of the 
members at least fourteen days before the date fixed for the meeting 
and shall specify the date, place, and hour of the meeting, and the nature 
of the business to be transacted. The non-receipt of such notice by any 
member shall not invalidate the proceedings at any such meeting. 

60. The chairman of the board of directors, if present, shall, unless 
the meeting otherwise determine by resolution, be the chairman of any 
general meeting. 

61. One-tenth of the members of the society present either personally 
or by proxy, shall form a quorum ; Provided that a quorum shall in no 
case consist of less than five members personally present. 

62, Lf within one hour from the time appointed for the meeting a 
quorum is not present, the meeting, if convened upon the requisition 
of members, shall not be held ; in any other case it shall stand adjourned 
to the same day in the next week at the same time and place, and if at 
such adjourned meeting a quorum is not present within one hour from 
such time, the members present shall constitute a quorum: Provided 
that if the question for consideration be the raising of a loan or to alter 
these regulations or to dissolve the society the quorum prescribed by 
regulation 61 must be secured. 

63. Save as is otherwise provided in these regulations every question 
for decision by a general meeting shall be determined by the majority 
of members personally present thereat, and on a show of hands, unless 
a poll be demanded by at least five members. 

64, Every member shall have one vote, but on a poll every member 
present in person or by proxy shall, in addition thereto, be entitled to 
one vote if the total value of goods purchased from the society by him 
during the last preceding financial year exceeds £............ and to 
two such additional votes if the total value of such purchases exceeds 
£.......+...+, With a maximum of three votes. 

65. In the case of an equality of votes, whether on a show of hands 
or on a poll, the chairman shall have a casting vote in addition to his 
deliberative vote. 

66, The appointment of a proxy shall be in such form as the directors 
shall from time to time prescribe. 

51. De leden van de raad’van toezicht komen zo dikwels bijeen,"als 
nodig. Zij geven verslag en rekenschap van al hun transakties op een 
algemene vergadering van leden, wanneer zulks van hen verlangd wordt. 

52. De leden van de raad van toezicht Jaten de notulen van de ver- 
vichtingen van alle vergaderingen van die raad in een speciaal voor dat 
doel bestemd boek, dat behoorlik gerangschikte biezonderheden van de 
op de vergadering behandelde zaken bevat, aantekenen. 

De notulen van de verrichtingen van, elke vergadering worden op de 
eerstvolgende vergadering overgelegd en indien daarop goedgekeurd, 
worden zij door de handtekening van de voorzitter daarvan bekrachtigd. 

53. Het ambt van een lid van de raad van toezicht is honorair, behalve 
wanneer een of meer van hen aangewezen worden om voor de vereniging 
speciaal werk te verrichten, maar de onkosten gemaakt door zodanige 
leden terwijl zij de zaken van de maatschappij waarnemen, worden hun 
vergoed. 

54, Hen lid van de raad van toezicht treedt af om de redenen genvemd 
in paragrafen (a}, (6), (d) en (e) van reglement vijf en veertig. 

BEVOEGDHEID OM LENINGEN TE SLUITEN. 

55. De Direkteuren kunnen geen lening aangaan, die de vereniging 
een verplichting oplegt van meer dan de helft van het alsdan uitgereikte 
aandelekapitaal van de vereniging, tenzij zodanige lening goedgekeurd 
is door niet minder dan twee-derden van de leden in persoon tegen- 
woordig of door gevolmachtigde vertegenwoordigd op cen voor dat doel 
bijeengeroepen speciale algemene vergadering waarvan behoorlk 
kennisgeving is gedaan onder opgave van volledige biczonderheden van 
de voorgestelde lening. 

ALGEMENE VERGADERINGEN, 

56, Een jaarlikse algemene vergadering van leden wordt binnen twes 
maanden na het einde van het financiéle jaar gehouden met het doel—- 

(a) de balansstaat, winst- en verliesrekening en het auditeursverslag 
te overwegen ; 

(b) een algemeen rapport van de direktewren te overwegen ; 
(c) direkteuren en auditeuren te kiezen; en 
(d) voor algemene onderwerpen, daarbij ingesloten klachten dis 

door leden voorgebracht mogen worden. 

57. De raad van direkteuren kan, of twee van de direkteuren kunnen, 
wanneer zij zulks geschikt achten een speciale algemene vergadering 
bijeenroepen. 

58. Een speciale algemene vergadering wordt te eniger tijd bijeenge- 
roepen, op schriftelik verzoek aan de raad. van direkteuren, ondertekenc| 
door niet minder dan een-tiende doch in geen geval minder dan vijf van 
de leden van de vereniging, ter behandeling van zulk onderwerp als 
uitdrukkelik in het verzoek zal worden, uiteengezet. Indien niet binnen 
een en twintig dagen na de indiening van zulk verzoek een speciale 
algemene vergadering door de raad is bijeengeroepen, kunnen de onder- 
tekenaars van het verzoek zulk een vergadering bijeenroepen. 

59. Alle vergaderingen hetzij jaarlikse of speciale algemene ver- 
gaderingen, worden, bijeengeroepen door kennisgevingen die minstens 
veertien dagen vdér de datum vastgesteld voor de vergadering aan 
de adressen der leden per post worden verzonden, en die de datum, 
de plaats en, de tijd van de vergadering en de aard van de. te verrichten 
bezigheid aangeven. De niet-ontvangst van zulke kennisgeving door 
een lid maakt de verrichtingen op zulk een vergadering niet ongeldig. 

60. De voorzitter van de raad van direkteuren treedt, indien hij 
tegenwoordig is, op als voorzitter van een algemene vergadering 
tenzij de vergadering anders besluit. 

61. Een-tiende van de leden van, de vereniging in persoon tegen- 
woordig of door gevolmachtigde vertegenwoordigd vormt een kworum, 
maar een kworum bestaat in geen geval uit minder dan vijf leden in 
persoon tegenwoordig. 

62. Indien er binnen een uur na de voor de vergadering bepaalde tijd. 
geen kworum aanwezig is, wordt de vergadering, indien op het verzock 
van leden bijeengeroepen, niet gehouden ; in ieder ander geval wordt 
de vergadering verdaagd tot dezelfde dag in de volgende week op 
dezelfde tijd en plaats, en indien op zulk een verdaagde vergadering 
binnen een uur na zodanige tijd geen kworum aanwezig is vormen de 
aanwezige leden een kworum: Met dien verstande dat indien het 
onderwerp van bespreking het aangaan van een lening of het wijzigen 
van deze statuten of het ontbinden van de vereniging is, het kworum 
voorgeschreven door regulatie 61 aanwezig moet zijn. 

63. Ieder punt ter beslissing aan een algemene vergadering voorgelegil, 
wordt, behalve waar anders in deze statuten bepaald, door een meerder- 
heid van de daarop in persoon tegenwoordige leden beslist, en door het 
opsteken van handen, tenzij een hoofdelike stemming door niet minder 
dan, vijf leden verlangd wordt. 

64, Elk lid heeft één stem, maar bij een hoofdelike stemming heeft 
ieder lid in persoon tegenwoordig of door gevolmachtigde vertegen- 
woordigd één verdere stem, indien de totale waarde van. de goederen cloor 
hem van de vereniging aangekocht gedurende het voorafgaande financiéle 
jaar de som van £............ te bovengaat, en heeft hij twee zulke 
verdere stemmen, indien de totale waarde van zulke aankopingen de 
som van £.. te bovengaat, zullende hij echter niet meer 
dan drie stemmen hebben. . 

5. Indien de stemmen staken, hetzij bij het opsteken van handen 
of bij een hoofdelike stemming, heeft de voorzitter, behalve zijn, beraad- 
slagende. ook een beslissende stem. : 

|. 66, De aanstelling van een gevolmachtigde geschiedti n het formulier 
hetwelk door de direkteuren van tijd tot tijd voorgeschreven wordt, 

wer eeeeeee  
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67. No person shall act as a proxy unless he is a member of the society, 
or a member of a society which is a member of the society, and no 
person shall at any meeting act as proxy for more than five members 
of the society. 

AMENDMENT OF REGULATIONS. 

68. No alteration shall be made in these regulations, unless such 
alteration has been approved by at least two-thirds of the members 
present in person or by proxy at a general meeting specially held for that 
purpose. 

FINANCIAL YAR. 

69, The financial year of the society shall be reckoned from the 
o to the v.ieseccccccccceeeeees 

AUDIT. 

70. Auditors shall be appointed, their duties regulated and their 
remuneration fixed, in accordance with section twenty-eight of the Act, 
or any amendments thereof for the time being in force. 

71. A copy of the balance-sheet and profit and loss account duly 
signed by the auditor and a majority of the directors shall with the 
auditor’s report attached thereto, be open to inspection of the members 
at the office of the society at least fourteen days before the date fixed 
for the annual general meeting and be sent to the Registrar immediately 
such period of inspection commences. 

GAIN OR SURPLUS. 

72. The gain or surplus resulting from the operations of the society 
during the financial year shall, after having provided for depreciation in 
value of the society's property or for contingent liability for loss, be 
applied in the following order at the end of such year :— 

(a) payment to members of interest (not exceeding a rate of ten 
per cent. per annum) on the amount paid up by them on their 
respective shares ; 

(b) a sum to be applied to the reserve fund, which shall be fixed in 
general meeting, but shall not be less than that recommended 
by the directors ; 

(c) payment of a bonus to members in proportion to the amount of 
their purchases during the year. 

73. Any interest or bonus declared payable to a member shall be applied 
to paying of any calls on shares which, at the time such interest or bonus 
becomes payable, may be due by him and unpaid. 

GENERAL, 

74, By resolution of a general meeting of members of a meeting of the 
board of directors, a committee may be appointed for the execution 
of such special duties as may be deemed desirable. 

75. In the office shall be kept a true copy of these regulations, and 
also in one or more books a register of the members and of the directors 
of the society, wherein must be entered all the particulars mentioned 
in sub-section (1) of section thirty-fcur of the Act. 

76. All communications to the society should be addressed to the 
secretary. 

77, All transactions of the society shall be for cash. 

78. The society shall sue and be sued in the name of the society, and 
all powers of attorney and documents in connection therewith shall 
be signed by the chairman of the board of directors, or any person 
lawfully acting in that capacity, and by the secretary. 

79. Any immovable property acquired and held by the society shail 
be registered in the name of the society. 

80. Should any dispute arise in regard to the regulations of the society 
which cannot be amicably settled, a special general meeting shall be 
called at which three members shall be elected as arbitrators, The 
decision of the arbitrators shall be final and may not be appealed against. 

DIssOLUTION. 

81. The society may be dissolved by a resolution passed by two-thirds 
of the total number of members of the society present in person or by 
proxy at a general meeting specially called for the purpose. 

82. In case of dissolution, the debts of the society shall first be paid 
and other engagements fulfilled. The surplus, including the reserve 
fund, shall then be distributed amongst existing members in repayment 
of the nominal value (or such lesser amount as may have been paid up) 
of the shares registered in their names, and if any assets remain over 
after such repayment has been made, the same shall be distributed in 
proportion to the purchases of each member from the society during the 
last fifteen years. In determining such purchases due regard shall be 
given to any rights any existing member may have acquired under 
regulation 12, 

67. Geen persoon treedt als gevolmachtigde op, tenzij hij lid van de 
vereniging is, of lid is van een vereniging die lid is van de vereniging, 
en geen persoon treedt op een vergadering op als de gevolmachtigde 
van meer dan vijf leden van de vereniging. 

WIJZIGING VAN STATUTEN. 

68. Geen wijziging wordt in deze statuten gemaakt tenzij zodanige 
wijziging goedgekeurd is door niet minder dan twee-derden van de 
leden in persoon tegenwoordig of door gevolmachtigde vertegenwoordigd 
op een algemene vergadering speciaal voor dat doel bijeengeroepen. 

FINANCIEEL JAAR. 

69. Het financiéle jaar van de vereniging wordt gerekend te lopen 
VON. GO. cceeioesesvecdcesvasder tot de....... eee Asal es 

AUDITERING. 

70. Auditeurs worden aangesteld, hun plichten geregeld, en hun 
beloning bepaald overeenkomstig de bepalingen van artikel acht en 
twintig van de Wet, of alsdan van kracht zijnde wijzigingen daarvan. 

71. Een afschrift van de balansstaat en winst- en verliesrekening 
behoorlik door de auditeur en een meerderheid van de direkteuren 
ondertekend, met het verslag van de auditeur daarbij, ligt op het kantoor 
van de vereniging ter inzage van de leden minstens veertien dagen vd6r 
de datum vastgesteld voor de jaarlikse algemene vergadering, en wordt 
onmiddellik nadat zodanige termijn van inzage een aanvang neemt 
aan de Registrateur gezonden, 

Winst or Batig SALDO. 

72. De winst of het batig saldo, voortvloeiende uit de verrichtingen 
van de vereniging gedurende het financiéle jaar, wordt, nadat voor- 
ziening gemaakt is voor waardevermindering van het eigendom van 
de vereniging of voor onvoorziene aansprakelikheid voor verlies aan het 
einde van zulk jaar in de volgende volgorde aangewend., 

(a) betaling aan leden van rente (tien percent. per jaar nieb te- 
bovengaande) op het bedrag door hen op hun respektieve 
aandelen betaald ; 

(b) een bedrag bij het reservefonds te worden gevoegd, welk bedrag 
op een algemene vergadering wordt vastgesteld, maar niet 
minder is dan dat door de direkteuren aanbevolen ; 

(c) betaling van een bonus aan leden naar gelang van het bedrag 
~ van hun aankopingen gedurende het jaar. 

73. Rente of bonussen welke verklaard zijn aan een lid toe te komen 
worden aangewend ter voldoening van oproepingen op aandelen welke 
ten tijde van de uitbetaling van zulke rente of bonussen door hen 
verschuldigd of niet betaald zijn. 

ALGEMEEN, 

74, Bij besluit van een algemene vergadering van leden, of van een 
vergadering van de raad van direkteuren, kan een komitee worden aange- 
steld voor de uitvoering van zulk speciaal werk als wenselik geacht 
wordt. 

75. In het kantoor wordt een waar afschrift van deze statuten ge- 
houden, alsook, in een of meer boeken, een register van de leden en 
van de direkteuren van de vereniging, waarin al de biezonderheden 
vermeld in sub-artikel (1) van artikel vicr en dertiy van de Wet aange- 
tekend worden. 

76. Alle mededelingen aan de vereniging worden aan-de Sekretaris 
gericht. . 

77. Alle transakties van de maatschappij geschieden tegen kontant. 
78. De vereniging treedt eisende en verwerende in rechten op in de 

naam van de vereniging en alle volmachten en dokumenten in verband 
daarmede worden door de voorzitter van de raad van direkteuren, of een 
wettig in de hoedanigheid handelende persoon en door de sekretaris 
ondertekend. 

79. Vast eigendom door de vereniging verkregen en bezeten wordt 
op naam van, de vereniging geregistreerd, 

80. Ingeval van een verschil van mening met betrekking tot de 
statuten van de vereniging, dat niet in der minne uit de weg geruimd 
kan worden, wordt een speciale algemene vergadering bijeengeroepen 
waarop drie leden als scheidsrechters gekozen worden. De beslissing 
van de scheidsrechters is finaal, zonder hoger beroep. 

ONTBINDING. 

81. De vereniging kan worden ontbonden indien twee-derden van het 
totale aantal leden van de vereniging in persoon tegenwoordig, of door 
gevolmachtigde vertegenwoordigd, op een algemene vergadering speciaal 
voor dat doel bijeengeroepen voor ontbinding stemmen. 

82. Ingeval van ontbinding, worden eerst de schulden van de vereni- 
ging afbetaald en andere verplichtingen nagekomen. Het overschot, 
waaronder het reservefonds, wordt dan onder bestaande leden, verdeeld 
ter terugbetaling van de nominale waarde (of zulk minder bedrag als 
reeds opbetaald is) van de op hun naam geregistreerde aandelen en 
indien er na zulke terugbetaling enige baten overblijven, worden deze 
verdeeld naar verhouding van de aankopingen van elk lid van de vereni- 
ging gedurende de laatste vijitien jaren. Bij het vaststellen van zulke 
aankopingen worden aanspraken van bestaande leden krachtens regle- 
ment No. 12 verkregen behoorlik in acht genomen.  
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Second Schedule. 

Laws. REPEALED. 

  
  

  

Province No. and year Extent of 
or Union. of law. Short title of law. repeal, 

Transvaal... | Act No. 17 0f | The Co-operative Agri- | The whole. 
1908. tural Societies Act, 1908. 

i Act No. 21 of | The Co-operative Agri- | The whole. 
1909. tural Societies Amend- 

ment Act, 1909. 

Orange Free | Act No. 1 of | The Co-operative Agri- | The whole. 
State. 1910. tural Societies Act, 

1910. 

Union Act No. 21 of | The Co-operative Agri- | The whole. 
1914. cultural Societies (Trans- 

vaal and Orange Free 
State) Amendment Act, 
1914. 

: Act No. 30 of | The Land Bank Act 1912 | Section 
1916. Amendment Act, 1916. three. 

ie Act No. 17 0f | The Co-operative Agri- | The whole. 
1917. cultural Societies (Trans- 

vaal and Orange Free 
State) Acts Further 
Amendment Act, 1917. 

> .. | Act No. 29 of | The Co-operative Agri- | The whole. 
1919. cultural Societies Acts   Amendment Act, 1919.       
  

Tweede Bijlage. 

WeEtTTEN HERROEPEN. 

  

  

Provincie No. en jaar Omvang 
of Unie. van wet. Korte titel van wet. van 

herroeping. 

Transvaal | Wet No.17 | De Kodperatieve Landbouw- 
van 1908. verenigingen Wet, 1908. Geheel. 

4 Wet No. 21 | De Kodperatieve Landbouw-| Geheel. 
van 1909. verenigingen Wijzigings- 

wet, 1909. 

Oranje Vrij-| Wet No. 1 | De Kodéperatieve Landbouw- | Geheel. 
staat van 1910. genootschappen Wet, 1910. 

Unie Wet No. 21 | De Kodperatieve Landbouw- | Geheel. 
van 1914. verenigingen (Transvaal en 

Oranje Vrijstaat) Wijzi- 
gingswet, 1914. 

PP Wet No. 30 | De Landbank Wet, 1912 Artikel 
van 1916. Wijzigingswet, 1916. drie. 

7 Wet No. 17 | De Kodperatieve Landbouw- | Geheel. 
van 1917. verenigingen (Transvaal en 

Oranje Vrijstaat) Wetten 
Verdere Wijzigingswet, 
1917. 

: Wet No. 29 | De Kodperatieve Landbouw- | Geheel. 
van 1919. verenigingen Wetten Wij-     zigingswet, 1919.   
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BILL WETSONTW ERP 

To extend further the period for which the Financial|Om het tijdperk waarvoor de Financiéle Verhoudings 
Relations Act, 1913 (Act No. 10 of 1913), the Wet 1913 (Wet No. 10 van 1913) en de Finan- 
Financial Relations Extension Act, 1917 (Act No. ciele Verhoudings Wet Verlengings Wet 1917 
9 of 1917), and the Financial Relations Further (Wet No. 9 van 1917) en de Wet tot Verdere 
Extension Act, ‘921 (Act No. 5 of 1921) shall Verlenging van de Financiele Verhoudingswetten 
be in operation; to modify those Acts in certain 1921 (Wet No. 5 van 1921) van kracht zijn ver- 
respects in. their continued operation; and to der te verlengen; om die wetten in zekere 
make further provision as to the legislative opzichten in hun voortgezette werking te wij- 
powers of provincial councils. zigen ; en om verdere voorziening te maken be- 

treffende de wetgevende bevoegdheden’ van 
provinciale raden. 

(Introduced by the Minister or Finance ) 

ares (Ingediend door de MinistER VAN FINANCIEN.) 

B® IT ENACTED by the King’s Most Excellent Majesty, : : oo : 
the Senate and the House of Assembly of the Union of | fam HET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 

South Africa, as follows :— Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika, 

als volgt :— 
ixtension 1, Anything to the contrary notwithstanding in any of the} 1, Niettegensteande de bepalingen van de in dit artikel ver- Verlenging 
f period Acts in this section mentioned, all the provisions of Act No. 10} melde wetten, blijven alle voorschriften van Wet No. 1 en wets 

1 eal of 1913, as amended by Act No. 9 of 1917, and by Act No. 5 of|yvan 1913, zoals gewijzigd door Wet No. 9 van 1917, en door van do 

telations 1921, shall continue in operation until Parliament shall make|Wet No. 5 van 1921, van kracht totdat het Parlement daarin Financiéle 
iets as other provision ; but such continued operation of the said Acts|anders voorziet; maar de voortgezette werking van de ge- Verhoudings 
mended. shall be subject to the amendments, modifications and additions zegde wetten is onderhevig aan de wijzigingen, veranderingen gewijzigd. 

hereinafter set forth, which shall have effect as from the first), toevoegingen hierna vermeld, welke in werking treden 

day of April, 1922. vanaf de eerste dag van April 1922. er 

\mendment 2. Section five of Act No. 10 of 1913 (hereinafter referred to 2, Artikel vijf van Wet No. 10 van 1913 (hierna genoemd ven artikel 
ff section ag the principal Act) is hereby amended or modified as follows : de Hoofdwet) wordt bij deze gewijzigd en veranderd als yijf van Wet 
ive of Act : ; . volgt :— No. 10 van 

Yo. 10 of The moneys to which a province shall be entitled by way De gelden die bij wijze van subsidie aan een provincie 1913. 

oem of subsidy under sub-section (1) of that section for the toekomen krachtens sub-artikel (1) van dat artikel voor 
financial year ending on the thirty-first day of March, het financiéle jaar eindigende op de een en dertigste dag 
1923, shall be nine-tenths of the amount which, under dag van Maart 1923, bedragen negen-tienden van de 

section two of Act No. 5 of 1921, is lawfully payable by way som welke krachtens artikel twee van Wet No. 5 van 
of subsidy in respect of the financial year ending on the 1921 wettig betaalbaar is bij wijze van subsidie voor 

thirty-first day of March, 1922. het financiéle jaar eindigende op de een en dertigste 
In respect of any financial year after the year ending dag van Maart 1922. 

on the thirty-first day of March, 1923, the moneys to which Voor een volgend financieel jaar na het jaar eindigende 
a province shall be entitled by way of subsidy shall not be op de een en dertigste dag van Maart 1923 worden de 
increased by more than three per cent. over the amount gelden die aan een provincie toekomen bij wijze van 
to which that province was entitled in the financial year subsidie niet verhoogd met meer dan drie percent op 
last preceding : het bedrag dat gedurende het vorige financiéle jaar aan 

Provided that nothing in this section contained shall be de provincie toekwam : ae . . 
construed as increasing or reducing the amount granted by _Met dien verstande dat de voorziening van dit artikel 
way of additional subsidy under the further proviso (0) niet de bedoeling heeft, om het bedrag toegestaan bij 
of the said sub-section (1). wijze van verdere subsidie krachtens de verdere voor- 

. ws ; behoudsbepaling (6) van het gezegde sub-artikel (1) te 
\mendment . 3 Section siz of the principal Act is hereby amended as vermeerderen of te verminderen. a 

section follows :— 8. Artikel zes van de Hoofdwet wordt bij deze gewijzigd Wijziging 
tw of Act (a) by the addition to paragraph (d) of sub-section (2)jals volgt :— ace cn Wet To. 10 of es é ; 
913. of the following further proviso :— I. Door de toevoeging aan paragraaf (d) van sub- No. 10 van 

“Provided further that the Treasury, notwith- 
standing that under sub-section (1) of section nine 
the minimum period of repayment of advances for 
capital or non-recurrent expenditure is fifteen years, 
may prescribe a shorter period for the repayment 
of any such advance as is made for the construction 
of any road ” ; 

(b) by the deletion from proviso (a) of sub-section (3) 
of the words “ five hundred ” and the substitution of the 
words “one thousand ” ; 

(c) by the deletion from proviso (b) of sub-section (3) 
of the words “ fifteen hundred ” and the substitution of 
the words “ one thousand ” ; 

[A.B. 13—'22.] 

artikel (2) van het volgende voorbehoud :— 1913. 
‘“Met dien verstande verder, dat de Thesaurie 
niettegenstaande dat krachtens sub-artikel (1) van 
artikel negen de kortste termijn van terugbetaling 
van voorschotten van kapitaal of nietterugkerende 
uitgaven vijftien jaar is, een kortere termijn voor 
de terugbetaling van een voorschot gemaakt voor 
aanleg van een weg kan vaststellen.” 

II. Door de schrapping in voorbehoudsbepaling (a) 
van sub-artikel (3) van de woorden “ vijf honderd” en 
de indeplaatsstelling daarvoor van het woord “ duizend.” 

III. Door de schrapping in voorbehoudsbepaling (b) van 
sub-artikel (8) van de woorden “vijftien honderd” en de 
indeplaatsstelling daarvoor van het woord “ duizend.” 

[A.B. 183—'22.]  
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Addition 4. Section thirteen of the principal Act is hereby amended by 
i section —_{}\e addition at the end thereof of the following sub-section (4) :— 
thirteen of 

aus “No moneys derived from fines imposed or forfeitures 
ordered by any court of law under any of the laws or 
proclamations referred to in sub-section (1) of this section 
shall be deemed to be revenues derived in a province 
for purposes of that sub-section.” 

Amendment 5, Section fourteen of the principal Act is hereby amended 
of ae hy the deletion of the words ‘“‘ a sum equal to the sum ascertained 
Sour Ne to by the Treasury to have been” and by the substitution there- 
of 1913. for of the words “a fixed sum not exceeding twenty thousand 

pounds in lieu of the amount,” and the said section is hereby 
further amended by the insertion after the words “ payable to a 
municipal or local authority” the words “such grant shall 
he made annually for a period of five years from the first day 
of April, 1922.” 

Amendment 6. The Second Schedule to the principal Act as amended by 
of Second Act No, 9 of 1917 is hereby amended as follows :— 
Schedule to 7 Z 

Act No. 10 F (a) paragraph 6 is deleted and the following new para- 
of 1913. graph 6 is substituted therefor :— 

“The establishment, administration, management 
and regulation of cemeteries and crematoria and the 
regulation of matters relating to the removal or 
disposal of dead bodies ” ; 

(b) paragraph 12 is amended to read as follows :— 

“The control and regulation of horse racing, the 
restriction of betting and wagering (whether as to 
circumstances, locality or premises) the prevention 
of dissemination of information as to betting within 
the province and the licensing of any instrument, 
machine or contrivance, commonly known as a 
totalizator and the imposition of duty in respect of 
the takings thereof, upon the licensees ”’ ; 

(c) the following new paragraph is inserted to follow 
paragraph 13 :— 

(14) The control and regulation of posters, pictures 
and advertisements outside or in connection with 
places of amusement or entertainment and the pro- 
hibition of any of such posters, pictures or advertise- 
ments as are indecent or calculated to excite racial 
prejudices or subversive of good morals. 

Borrowing 7. With the approval of the Treasury, a provincial adminis- 
Y . .. tration may borrow from a bank by way of temporary overdraft 

provincial f sd + di : ee aS 
‘dministra. {08 @ period not exceeding six months such sum as may be 
tions. required to meet a deficit in the provincial revenue fund. 

Contribution 8, Such contributions as have hitherto been made from the 
taerardis Consolidated Revenue Fund in respect of pensions or in respect 
vader vf of pension or superannuation funds for officers who are serving 
pre-Union under a provincial administration and who, under a pre-Union 
law. pension law, contribute towards pension or any such fund shall 

as from the first day of April, 1922, be made from the provincial 
revenue fund of the province concerned instead of from the 
Consolidated Revenue Fund. 

Amendment 9. Section three of Act No. 5 of 1921 is hereby amended by 
of section the deletion of sub-section (2) and the substitution of the fol- 
three of Act i - j en ok lowing new sub-section (2). 

~—: (2) Anything to the contrary notwithstanding in the 
South Africa Act, 1909, or in the principal Act a provincial 
council shall not have the power to make an ordinance 
imposing direct taxation upon the persons, lands, habi- 
tations or-incomes of natives, and whenever any ordi- 
nance of a provincial council imposes direct taxation 

4, Artikel dertien van de Hoofdwet wordt bij deze ge- Toevoeging 

wijzigd door de toevoeging aan het einde daarvan van het 8an_artikel 

volgende sub-artikel (4) :-— oe 
“Geen gelden ontvangen als boeten opgelegd of ver- yan 1913. — 
beurdverklaringen bevolen door een gerechtshof krach- 
tens een wet of proklamatie genoemd in sub-artikel (1) 
van dit artikel worden geacht inkomsten te zijn ont- 
vangen in een provincie voor het doel van dat sub- 
artikel.” 

5. Artikel veertien van de Hoofdwet wordt bij deze ge- Wijziging 
wijzigd door de schrapping van de woorden “een som uit- van artikel 
gekeerd gelijk aan de som volgens berekening door de ee ak 

Thesaurie ”’ en de indeplaatsstelling daarvan van de woorden yan 1913. 
“een vaste som uitgekeerd twintig duizend pond niet te 
bovengaande in plaats van het bedrag”, en het gezegde 
artikel wordt verder gewijzigd door de toevoeging na de 
woorden “ verschuldigd was aan een municipaal of plaatselik 
bestuur’? van de woorden ‘ welke som jaarliks gedurende 
een tijdperk van vijf jaren van de eerste dag van April 1922 
uitgekeerd wordt.” 

6. De Tweede Bijlage van de Hoofdwet zoals gewijzigd Wijziging 
door Wet No. 9 van 1917, wordt bij deze gewijzigd als volgt :— 7° 6 : 'weede 

I. Paragraaf 6 wordt geschrapt de volgende nieuwe pijlage van 
paragraaf 6 wordt daarvoor in de plaats gesteld :— Wet No. 10 

“De oprichting, administratie, beheer en regeling van 1913. 
van begraafplaatsen en krematoria, en de regeling 
van aangelegenheden in verband met de ver- 
wijdering van en beschikking over lijken.” 

II, Paragraaf 12 wordt gewijzigd en wordt gelezen 
als volgt :-— 

“De regeling van en het toezicht over paarde- 
wedrennen, de beperking van weddenschappen 
\(hetzij met betrekking tot omstandigheden, plaats 
of gebouwen), het verbieden van verspreiding 
van informatie’ betreffende weddenschappen in de 
provincie en het licentiéren van een toestel, ma- 
chine of inrichting gewoonlik bekend als een 
totalisator, en de heffing van belasting van licentie- 
houders op de ontvangsten daarvan.” 

III.*De* volgende paragraaf wordt toegevoegd achter 
paragraaf 13 :— 

(14) De kontréle en regeling van aanplakbiljetten, 
prenten en advertenties aan de buitenkant van 
of in verband met plaatsen van vermaak of uit- 
spanning en het verbod van ganplakbiljetten, 
prenten of advertenties, die onzedelik zijn of 
aanleiding kunnen geven tot rasvooroordeel of de 
goede zeden ondermijnen.” 

7. Een provinciaal bestuur kan onder goedkeuring van Leningen 
de Thesaurie, van een bank geld lenen door tijdelike over- door | 
trekking van rekening-kourant voor een tijdperk van niet peoemael 
meer dan zes maanden, en voor zoveel als nodig is om een 
tekort van het provinciale inkomstefonds te dekken. 

8. Zulke bijdragen als tot nog toe door het Gekonsolideerde p;.4 is : ‘i jdragen 
Inkomstefonds gegeven zijn in verband met pensioenen tot pensioen 
of in verband met pensioen- of superannuatiefondsen ten ingevolge 

behoeve van ambtenaren in dienst van een provinciaal bestuur, ee Wet van 
en die krachtens een pensioenwet van véor de Unie bijdragen YO oe 
tot een pensioen- of zulk ander fonds, worden vanaf de eerste 
dag van April 1922 uit het provinciale inkomstefonds van 
de betrokken provincie betaald, in plaats van uit het Ge- 
konsolideerde Inkomstefonds. 

9. Artikel drie van Wet No. 5 van 1921 wordt bij deze Wijziging 
gewijzigd door de schrapping van sub-artikel (2) en de in- va artikel 
deplaatsstelling daarvan van een nieuwe sub-artikel (2) :— oe ewe 

‘* (2) Niettegenstaande de bepalingen van de Zuid- 1921. 
Afrika Wet, 1909, of van de Hoofdwet is een provinciale 
raad niet gemachtigd ordonanties te maken waarbij 
direkte belasting geheven wordt op de personen, gronden, 
woningen of inkomens van naturellen, en wanneer een 
ordonantie van een provinciale raad direkte belasting   heft op de personen, gronden, woningen of inkomens
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upon persons, lands, habitations or incomes, natives and 
their lands, habitations and incomes shall be exempt 
from the provisions thereof.” 

Native 10. (1) Every province shall make provision in its annual 
sducatoin. estimates for the expenditure on the education of natives of a 

sum not less than its expenditure on such education during the 
financial year 1921-722. 

If any province does not in any financial year expend such a 
sum on the education of natives the subsidy payable in respect 
of that year to that provincial administration under section five 
of the principal Act as amended by this Act, shall be correspond- 
ingly reduced. 

(2) The Governor-General may, from time to time, make 
erants to any province for the extension and improvement 
of educational facilities amongst natives and for the adjustment 
of salaries of native teachers, subject to such conditions as to 
standards of education, qualifications, scales of pay and con- 
ditions of employment of teachers as the Governor-General 
may from time to time prescribe. Such grants shall be made 
out of the revenues derived from the direct taxation of the 
persons, lands, habitations or incomes of natives under any law 
now in force or which may be hereafter enacted, but 

shall not exceed in the aggregate a sum specifically appropriated 
cach year by Parliament for the purpose. 

lL. The expression “ higher education ” as used in section 

eighty-five of the South Africa Act, 1909, shall mean— 

(a) education provided by universities and university 

colleges incorporated by law ; ; 
(b) education provided by the South African Native 

College ; ; 4, 

(c) education provided by such technical institutions 

(including schools of art, music, commerce, technology, 

agricultural, mining and domestic science) as the 

& Minister of Education may declare to be places of 

‘# higher education ; 
(d) such part of the education provided by other technical 

institutions as the Minister of Education may, after 

consultation with the provincial administration con- 

cerned, declare to be higher education. 

Charge of 12. Anything to the contrary in the South Africa Act, 1909, 

expenditure or in any other law contained, it shall be lawful, so long as 

on training education, other than higher education, is a matter in regard 

of teachers. to which provincial councils may make ordinances, for a pro- 
on provincial “9 ™ wo) : ‘ acial fund— 

vincial administration to pay from the provincial revenue tun 

Definition 
of higher 
education 
for purposes 
of South 
Africa Act. 

revenue 

fund. (a) expenditure incidental to the maintenance of institu- 

tions carried on solely for the training of teachers for 

the schools controlled by such provincial administra- 

tion ; ; 

(b) expenditure necessary for the award of bursaries to 

enable persons qualified or being trained as teachers 

_to study at universities or university colleges or other 

places of higher education and grants for the establish- 

ment and maintenance of practising and demonstration 

schools at such institutions. 

Powers to 13. Notwithstanding anything in section thirteen or in any 

provincial other section of, or in the First Schedule to, the principal Act 

councils to ontained, a provincial council may make an Ordinance increas- 

gH) —_ ing, reducing, varying, and fixing without variation, any amount 

ied en, payable in respect of any licence for the sale or supply of in- 

toxicating liquor. 

In the province of Natal whenever an amount payable in 

respect of any such licence is payable to a municipal or local 

authority, any increased amount in respect of such a licence 

payable under any Ordinance made under the powers of this 

section, shall be paid into the provincial revenue fund of that 

province. 

14. This Act may be cited for all purposes as the Financial 

Relations Fourth Extension Act, 1922, and shall commence 

and come into operation on the first day of April, 1922. 

Short. title 
and com- 
mencement 
of Act. 
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“van naturellen, zijn de naturellen en hun gronden, 
““woningen en inkomens vrijgesteld van de bepalingen 
“ daarvan.” 

10. (1) Iedere provincie trekt in zijn jaarlikse begroting 
van uitgaven een som uit voor de onkosten van onderwijs 
van naturellen, die niet minder mag zijn dan het bedrag 
aan zulk onderwijs besteed gedurende het financiéle jaar 
1921-22. 

Indien een provincie niet in een financieel jaar zodanige 
som voor het onderwijs van naturellen besteedt, wordt de 
subsidie voor dat jaar aan het provinciaal bestuur krachtens 
artikel vijf van de Hoofdwet zoals gewijzigd bij deze Wet, 
dienovereenkomstig verminderd. 

(2) De Goeverneur-generaal kan van tijd tot tijd aan een 
provincie toelagen geven voor de uitbreiding en verbetering 
van onderwijs gerieven voor naturellen, en voor de regeling 
van salarissen van naturellen onderwijzers, met inachtneming 
van zulke voorwaarden betreffende standaarden van onderwijs, 
kwalifikaties, tarieven van betaling, en voorwaarden van 
dienst als de Goeverneur-generaal van tijd tot tijd kan voor- 
schrijven. Zulke toelagen worden gegeven uit de fondsen 
verkregen van de direkte belasting van de personen, landen, ~ 
woningen of inkomens van naturellen krachtens een tans 
verbindende of toekomstige wet, maar zullen gezamenlik 

de som niet te bovengaan die speciaal elk jaar door het Parle- 
ment voor dat doel toegestaan wordt. 

11. Onder de uitdrukking “ hoger onderwijs’”’ die gebezigd Definitie van 
wordt in artikel wijf en tachttg van de Zuid-Afrika Wet wordt hoger _ 
verstaan— onderwijs 

zs : as ‘ -, +, voor doel- 
(a) onderwijs gegeven aan universiteiten en universiteits- ginden van 

kolleges ingelijfid door de wet ; Zuid-Afrika 
(b) onderwijs gegeven aan het Zuidafrikaanse Naturellen Wet. 

Kollege ; 7 
(c) onderwijs gegeven aan zulke techniese instellingen 

(met inbegrip van kunst-, muziek-, handel-, techno- 
logiese-, Jandbouw-, mijn- en  huishoudkundige 
scholen) als de Minister van Onderwijs verklaart 
scholen van hoger onderwijs te zijn ; 

(d) zulk gedeelte van onderwijs gegeven aan andere 
techniese instellingen als de Minister van Onderwijs 
na overleg met het betrokken provinciale bestuur 
verklaart hoger onderwijs te zijn. 

12. Niettegenstaande de bepalingen van de Zuid Afrika Wet, Uitgaven in 
1909, of van een andere wet, is een provinciaal bestuur, zo lang biter) met 
als provinciale raden ordonanties kunnen maken op_ het Pn ond 

. - a el van onder- 
gebied van onderwijs, ander dan hoger onderwijs, gerechtigd wijzers te 

Naturellen 
onderwijs. 

uit het provinciale inkomstefonds te betalen— ee . 
(a) uitgaven in verband met het onderhoud van in- le 

stellingen uitsluitend bedoeld voor de opleiding van Pikomste- 
onderwijzers voor de scholen onder het bestuur fonds. 
van het provinciale bestuur ; 

(b) uitgaven vereist voor de toekenning van beurzen 
om gekwalificeerde personen of die opgeleid worden 
voor onderwijzers, in staat te stellen aan een uni- 

versiteit of universiteitskollege of andere instellingen 
van hoger onderwijs te studeren en toelagen voor 
de oprichting en instandhouding van scholen voor 
oefening en aanschouwelike voorstelling bij die 
inrichtingen. 

18. Niettegenstaande het bepaalde in artikel dertien of in Bevoegdheid 
een ander artikel, of in de Eerste Bijlage van de Hoofdwet, v@0 provin- 
kan een provinciale raad een Ordonantie maken waarbij het omer 
bedrag betaalbaar ten opzichte van een licentie voor de ver- dragen van 
koop of levering van sterke drank verhoogd, verminderd, ver- dranklicen- 
anderlik gemaakt en vastgesteld wordt zonder veranderlik- ties te 
heid. wijzigen. 

In de provincie Natal wordt wanneer een bedrag betaalbaar 
ten opzichte van zulke licentie betaalbaar is aan een muni- 
cipaal of lokaal bestuur het verhoogde bedrag ten opzichte 
van zulke licentie in het provinciale inkomsten fonds van die 
provincie gestort. 

14. Deze Wet kan voor alle doeleinden aangehaald worden Korte titel 
als de Financiéle Verhoudingen Vierde Verlengings Wet,§1922, en invoering 
en treedt in werking op de eerste dag van April 1922. van Wet. 
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BILL 
To enable women to be registered as voters for the 

election of members of the House of Assembly 
and of all Provincial Councils. 

WETSONTWERP 
Tot registratie van vrouwen als kiezers voor de ver- 

kiezing van leden van de Volksraad ‘en van alle 
Provinciale Raden. 
  

(Introduced by R. Funtuam, Esq., M.L.A.) 

  

(Ingediend door de WELED. HEER R. Frrruam, L.V.) 
  

BE IT ENACTED by the King’s Most Excellent Majesty 
the Senate and the House of Assembly of the Union of 

South Africa, as follows :— 

1. Notwithstanding anything contained in the Constitution 
Ordinance of the Cape of Good Hope, the Charter of Natal, 
the Transvaal Constitution Letters Patent, 1906, the Orange 
River Colony Constitution Letters Patent, 1907, or any amend- 
ment thereof, whereby persons of the male sex only are entitled 
to be registered as voters for the election of members of the 
House of Assembly and Provincial Councils, the said Ordin- 
ance, Charter and Letters Patent and all amendments thereof 
shall be read and construed as if the provisions thereof relating 
to the qualifications of voters included persons of the female 
as well as of the male sex. 

2. Where by any law in force for the time being in any 
province the possession, occupation or renting of property 
or premises of a certain value is prescribed as entitling persons 
to be registered as voters for the election of members of the 
House of Assembly and Provincial Councils a married woman, 
who is not living apart from her husband, shall be entitled 
to be so registered in respect of property or premises possessed, 
occupied or rented by her husband provided that the value 
of such property or premises, as reckoned for the purposes 
of the husband’s qualification, is at least twice the amount 
prescribed by such law. 

8. Nothing in this Act shall be construed so as to deprive 
any man who, if this Act had not been passed, would have 
been entitled to be registered as a voter, of the right of being 
so registered.   

IJ HET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 
Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika, 

als volgt :— 
1. Niettegenstaande tegenovergestelde bepalingen in de Vrouwen 

Konstitutie Ordonantie van de Kaap de Goede Hoop, de gerechtigd 
Charter van Natal, de Transvaal Konstitutie Open Brief, als kiezers 4 
1906, de Oranje Rivier Kolonie Konstitutie Open Brief, 1907. Sor°s7°°" 
of alle wijzigingen ervan, waardoor alleen personen van het wanneer zij 
mannelik geslacht gerechtigd zijn als kiezers geregistreerd de kwalifi- 
te worden voor de verkiezing van leden van de Volksraad ee 
en Provinciale Raden, worden voornoemde Ordonantie, sg 
Charter en Open Brieven en alle wijzigingen ervan gelezen schreven in 
en verklaard alsof de bepalingen ervan betreffende de kwalifi- de ver- 
katies van kiezers personen insloten van het vrouwelike zowel Schillende 
als van het mannelike geslacht. pretaicies, 

2. Waar door een in een provincie geldende wet het bezit, Bepalingen 
de okkupatie of het huren van eigendom of percelen van een aangaande 
zekere waarde voorgeschreven wordt, als aan personen het Sen 
recht gevende om als kiezers geregistreerd te worden voor ne eed aan 
de verkiezing van leden van de Volksraad en Provinciale gehuwde 
Raden, heeft een gehuwde vrouw die niet afzonderlik woont vrouwen. 
van haar echtgenoot het recht om aldus te worden geregistreerd 
ten aanzien van eigendom of percelen bezeten, geokkupeerd 
of gehuurd door haar echtgenoot, mits de waarde van zodanig 
eigendom of percelen, als gerekend voor kwalifikatie doeleinde 
van de echtgenoot, minstens tweemaal het bedrag is door 
zulk een wet voorgeschreven. 

3. Het bepaalde bij deze Wet wordt niet geacht een Voorbehoud. 
manspersoon die, zo deze Wet niet ingevoerd ware, gerech- 
tigd zou zijn geweest om als kiezer te worden geregistreerd, 
het recht te ontnemen om aldus te worden geregistreerd. 

4, Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aangehaald Korte titel. 

  

    
  

  
  

  

Short title, 4, This Act may be cited for all purposes as the Women’s 
Enfranchisement Act, 1922. als de Vrouwen Kiesrecht Wet, 1922. 

|A.B. 15—'22.] [A.B. 15—22.] 

To amend section two of the Girls’ and Mentally|Tot wijziging van artikel twee van de Meisjes en 
Defective Women’s Protection Act, 1916. Geestelik Gekrenkte Vrouwen Beschermings 

Wet, 1916. 

(Introduced by R. W. Ciose Esq., K.C., M.1.A.) (Ingediend door de WELED. HEER R. W. Crosse, K.C., L.V.) 

BE IT ENACTED by the King’s Most Excellent Majesty, IJ HET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 
the Senate and the House of Assembly of the Union of Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika. 

South Africa, as follows :— als volgt :— : 

Hopndiaient JL Section two of the Girls’ and Mentally Defective Women’s} 1. Artikel twee van de Meisjes en Geestclik Gekrenkte Wijziging 
two of Act Protection Act, 1916, is hereby amended by the deletion of|Vrouwen Beschermings Wet, 1916, wordt mits deze gewijzigd van artikel 
No. 3 of the first proviso to that section. door de schrapping van het eerste voorbehoud tot dat artikel, @¢¢ van 
1916. , big 3 

‘ van a 

Short title, 2, This Act may be cited for all purposes as the Girls’ and). 2. Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aangehaald Korte titel. 
Mentally Defective Women’s Protection Act, 1916, Amend- 
ment Act, 1922. 

[A.B. 16—'22.}   als de Meisjes en Geestelik Gekrenkte Vrouwen Beschermings 
Wet Wijzigings Wet, 1922. 

[A.B. 16—'22.] 
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