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N.

N.

(121.

national des Propriétaires, Agen{s et Concesfirc:-i;c;':ent
--sic,hnaires cle Marques belges et etrangères de Vins,
ötru*pogn.s, Apériïifs, Liqleurs et Spiritueux, à Bru-

626.

2'/.7

Gewesteliike Vereniging

voor Bevordering van het Toerisme in Waasland.
Zetel,

:

Eén der gemeenten van het \\/aasland'

xe'lles.
Rrre de Trèves, 49.

COMPOSITION

Ten jare cluizencl

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

I.'asserttblée génér,ale clr-r 2 ïevt'iet 1!)55 a renotrt'elé, [rottt Ltn atl,
les rranclats d'administrateurs de :
/ril. Alfrecl van \Massenhove, présiclent.
À'1. Alfred Fourcroy, vice-président'
/ril. /r{arcel Loiseau, vice-président.
À{. André 'Duquesnoy, s.ecrétaire général.
À'1. Haynrond Neefs, trésorier.
À/t. Arthur Dony, administratettr.
À4. Edmond Richard, administrateur.
Àil. .|can Ridoux, administrateur.
À4. Dino \iastapane, administrateur.
Brurelles, le 16 février 1955.
Le président,
Le secrétaire général,
ALFRED \/AI': \\TASSENHO\IE

Ar'rDRE DUQUESNOY"

(25 t')

N.

023.

Oud-Wezenbond

<<

De Pelikaan », te Kortrijk.

BENOEÀ4INOEN.
BES] UUR.
\tt'rslag der algemene t,ergadering op 8 Noveniltcr 1953.
lJirreclencle leden :
À{uliemau, August, 99, Zwevegentstt'aat, Kor:trijk.
Desthrijvere, Marcel, 12, Volksplaats, Kortriik'
\rleiick, Frans, i89, Doornijku'ijk, Kortrijk.
I)elporte, Arsène, 54, Voorzieniglreiclstraat, Kort;:ijk
\\Iol cien, met algerreenheid rrari stemnlen, herkozen voor een ter-

tltijn l'an tr'vee

jaar'

De secretaris,
ÀiIARCEL DescHRl;r'eRr.

(20

N.

1.)

024.

Oud-\À/ezenbond « De Felil<aan », te Kortrijk.
StatLiten verschenen in cle bijlage vau het Belgisclt Staatsblttd
van 22 Maart 19'17, ondet'

BESTUUR.

n'

Januat i, zijn samengel<onien op het stadhuis te Sint-Niklaas-\\/aa
1. À/ievr. Stoop-Moens, Maria. Statiestraat, n' 5, Waasmunsl
burger;ieester der gemeente \À/aasmunster.

2. À{. Vermaere,-Albert, \/erbindingstraat, n' 127, Sint-Nikla
\\,'aas, schepen van oltenbaar onderwij's en schone l<ttnsten t
stad Sint-Nikla

4. M. Brijs, Henri, Franklin

733.

BENOEMII\GEN.

te

Z*'eir.göntstraat, I(ortrijlt, overleden op 21 April

voleindigen'

1954,

[-)e sec,etaris,
MA,RCEL DescHRtlr'ene.

(20

N.

r.)

5. M. Van Brussel, Cyriel, Dorp,

Oud-Wezen,lrond

<<

Staltiterr rreLSchenen in cle bijlage van het Belgisclt Staatsbtad

n'

733'

BENOEÀ'IINCEI'J'
BESTUUR.
Vcrstag der algemcne vcrgadering van 7 I''lo't'cntbcr 1954'

De rrittredencle leden :
'T Joen, llreotrhile, I4, I--abriekkaai, i(ortriik.
Denteit e, Leon, S0,' \\/agennrakerstraat, I(or.irijl<.
Ut aynesl,
Julien, 51, Rijselslraat, Koltlijk.
uelaele, Philemcnd, 77, Àilenenstraai, Kortriil(.
Panrteel, Noel. g4. Elfcle-lLrliiaan, I(ortriik.
tVolden, ntet'algemeenhéicl van stenrtttetr, herltozcrl vooÍ ccll
,(ern)rln
van trvee ialar
l-tt aanu,ijzing clàor Iret bestLrur van "f
Joen,'1'heophile, als vool'tn vàn f1 31'11gsf, Jrr)ieu, als ondervootzitter,
u'ordt door de
<,rse!1e,]e
"'ilt^tl.,
yereadefinq bel<rachtigd.

De secreiaris,

À{ARCF-r- DesmtRt

lvrnr:.

(25
t'

23, Kemzeke', gemeentesek

n' 2, Haasdonl<, scltepett
gemeer:te Haasdonk.
7. M. Van Mele, \\/erner, Potterstraat, n' 13, Sint-Parrwels-\\/'z
schoolhoofd der gemeentelijke jongensschool te Sint-Partwels-\\/;
8. À'1. Dobbelaer, Jozel, D'riegaaien, n' 207, Sint-Niklaas-Wa
bLrreelhoofd bij het standsbestuur van Sint-Niklaas-\À/aas.
9. À{. Vanderveken, André, Alblecht Rodenbachstraat, n' 6, Si
bij het stands estuur van

r

Sint-Nil<ia

\ÀIaas.

AIlen van Belgische nationaliteit.

l)erxielke verklaarcl hehben <1at ze zljn overeengekontert ontier l
uitmali
een vereniging zon,ler ra,instgevend doel te stichten, ontlet cle be

en alle organismen oÍ personen die er later deel van

rning : « Cervestelijke Vereniging voor Bevordering van het T
lisme in WaaslancÍ », en dat zij onder lien cle tekst van gezel
vereni gin

g hebben vastgesteld.

Zij

hebben het exenrplaar van de tekst dezer sfatuten opgesl
in het Nederlands.
Dezr: tekst is vastgesteld op vijf bladen wit papier.
Hij zal aan deze gehr',cht blijven, na onderaan g,etekencl err
iedel blad gekor:tte-kend te zijn geu,eest cloor de verschijners.
\À/aarvan deze stichtingsakte werd opgemaakt.
Na gedane lezing van het t,orenstaande, hebben de aanwezi,
getekend.

M. Sroop-MoENS; A. \/ERMAERE; E. -JoNCKHEEIiE; HENnr BR
C. VaN BRussrl; CH. VallnrRr; \Ài. VAN MEIE; J. DoBBELA
A. VAr.*DeRtrExEN.

Ceboekt te Sint-Niklaas-Vlaas (1" Kantoor), cle 24 Februari 1!
deel 129, blad 8, yal< 25. Zeverr bladen geen ver.zendíng. Ontvan,
40 Írank. De ontvanger.

Blllace.
1.

At't.

-

STATUTEN.
Benanting, doel, zetel, duur.

1. Door: cle ger-neentebesturen en de verenigingen

voor vler

delingenverkeer van het Land van \Àiaas, die onderhavige statu
aanrraarden, woldt een vereniging zonder u,instgevend doel,:
t'egionaal karakter gesticht en in ',,r,erking gehouden onder de be
nring : << Veleniging vool Bevordering van het ToeLisme in \À/a
».

Art.2.

De Felikaan », te Kortrijk.

van 22 Maatt 19M, onclet

n'

n' 62, Tent

taris der gemeente Kemz'eke.
6. 'À1. \i allaert, Kalel, Perstraat,

land

625.

Rooseveltstraat,

berdiende.

1/erslag cler buitengewone algentene vergadering van 16 Alei 1954'
Bij geheime stemuting vrotclt cle heer De'lae're, Philemond, Menenstraàt,'Iz, Kortrijk, gekozen om het nranda.at van de heer' &lulleman,
ALrgLrít, Oo,

as-\À/aas.

3. À{. Jonckheere, Edntond, Engelse steenu'eg, n" 47, Doel, burl
meester der gemeente Doel,

Niklaas-\À/aas, bediende

in cle bijlage van het Bclgisch Stoatsbtad
van 22 Maafi 1947, onder n' 733.

St;rtrrten verschenen

]

,,O,,,U^.
negenhontlerd vijf en vijÍtig, de tu'inlig

STICHTINC,

!.)

Deze vereniging stelt zich tot doel het bevolcleren van
toetisme onder al zijn vormen in het oude \\4aaslan,d, onder nt
rloor de plaatselijke verenigingen voor vreemdelingenverkeer, wz
van clc onafhankelijkheid u,ordt geëerbiedigd, in hun actie te help
clool het toeristisch patrinronium van de streek te valoriseren,
patrimonium door nriddel van een doeltrefÍende propaganda
binnen- en buitenland bekend te nraken; door voordrachten, rei:
feestelijkheden, tentoonsteliingen of u,elke and.ere betogingen c
ntet het oog op cle veru,rezenlijking van he.t gesteld doel in
richten; door bij te clragen tot cie r.r,ederopleving van de vroeg
gastrorionrische of folkloristische betogingen; door bij te dra
tot de bescherming van uatuur- en stedeschoon en de toe
tische uitrusting van de streek; door mede te r,r,erkerr aan de r
betering der ontvangst van toeristen in het gebied.
I)e i,ereniging zal bovendien met Commissariaat-generaal v
'i'oerisme en de Fedelatie voor Toer isme in Ooit-\/laande
samenu,erken, \,oor zoveÍ cleze santenwerking ra,ederkerig en d

niatig

Art.

is.

lJ. De zetel is ger.estie;ri in een rfemeente van het \\/àasl;
cioor een beslissing van de vereniging aan te duiden. Deze bes
sing is steeds voor rvijziging. r'atbaar.
Art. 1. De duuï r,an de vereniging is niet beper:kt.

IATJI-ISSEMENTS D,UlILI'I'E PUBLIQI.IE'
ASSOCIATIONS SAIIS BUT ]-LICRATII. !T E
EI.] INSTELLINOE}I VAN OPEI'IBAAR NUT.
VERENIOi}{CEi'I ZONDER WII,ISTCE\TEI\ID DOEI.

:18

Iecler licl, ilat een pttnt aan de agen.da lvenst te z.ien brenge-n,
moet een met reclenen oml<leecl vocritel inrlienen bij het dagelijks
fr..irr,, t", minste clrie clagen vóÓr de datum van de vergaderine'

Led-en, uanncniing ols !Lt!' uitsltLi!itt;1'
Art. 5. Hei aantal lederr is onbeperkt'
voor trreenltlelinAlle r.'emeentebeslureit en oÍiicielè veienigitrgen
aangellolnell'
lvorden
l<unnen
iid
als
zirllen
u,,lir.ttl..
zLtllen op ctc vergarleringetr
"'i;;;"' .,1*l;iirii.ii"i oï oigin-iiaties
t'att het ToeBevott[erittl'
vo'rr
vnn ric ' 6.,"g51elijl . titiii;ging
n'''ntiaiarissen wordett
listtt,: in waaslanci,ià;;';i;";Ï *"ttictt':"
mrt,rclatarissen moct daclelijl(
velriq0il\voortligcl. De,àt'-ttt"r.

2.

Art'20.Delecienmogenzichdooreenalrderlidlatenvertegen-

rvooi-clrqen op de algenre"ne vergaclering, inclLrsief met lttrn stemreclrt'

È;; ii,i Àag euen,i.t niet me-er clan rwec andcre lerlen vertcgenbm eeldig te zijn moet cieze vertegenwoordiging ter
i,.-,uiË "-q;b.r.Èt ,i;, u.on 1et clagelijks bestLrttr, ten laatste de dercle

,oór.1,c.n.

riag vóór de algemene vergaclering.
Art.2l'Hetaantalstemmenopclealgernenevergaderirtgbetlraagl
eén pel afgevaardigde.
Art 22. De algenrene l'erga-clering kr,;nit op geldige wijze,bijeerr
wauneeÍ het aantal aanwezige eïfectier,e of vertegetttvoorctlgenctt
i..i;;i ;;" clerde bec-lraagt vari 1et aantnl genreentebesttrren en ofli'
.i.t. oigunismen voor Ïoerisme, clie als tia Ui1 Ae. « Cewestelijkt
f'.i.niginS voor Bevorclering van het Toerisme in \\/aaslantl

worclen tneclegerieeld'''
;;'il:"';;;;iiiiini,on'iË'i'''o"itter
"'D;";;;à;i.,'.i,,rig*
tolt': clagen .natlat de intrekl<ing
tirià
-aa'igttet<erïcle
r'verd betel<encl'
-bridf
van aan de voo*itËi b4
er
o1.r
'' A;:'0.-Ë[à
gemeentJ'oi ïti't''igi11g' tiie lid is' heeÍt iecht
tu,ee atgevaardigdert.
Dt.,Y.:lArr.7. Het ontslag als litt client sclirifteliik..ingedierrd'
ctient door het .liLl evcneerls s('llIrIn',i,rclataris
r,.;,l.i;,]; uu,i'..ii
-a. i'oorzitter te wordeu meclegedeeld'
;"iiii<"';r;
"'dit.ï"oï",'iËí"iilïs
ut''' ttn Iicl' zoweÏ als zijn ttlt-1tt^1i']i"'

t,a,i'sleii,G worclen

»

zijn

De algemene vergadering kan echter', indien zij een.eerste maa
lrijeengeïoepen *erà zoncle"r clat het vereiste aantal leden is opge
l(orrren, na een nletlwe en laatste bijeenrt>eping, welk bok het -geta
nonrreiig. of vertegenrvoorcligencle teclen. zij, geldig beraadslaget
over cleïnclerwerpen clie een tweede maal op de agen'da staan'
Alle beslissingen rvorclen met meerderheid van stemmen getloifen
Bij stal<ing van stemmen is het voorstel verworpen.
Met uitzonclering van cle verkiezingen, welke steecls geheim zijr:
gebeulen alle stémmingen bij naànrafroeping. Nochtan.s, tlien
6ren..nt tot geheinre stemming overgegaan, tell<etts een vijfde va
cle aan..vezige stemgerechtigden daarom verzoel<en.
Art. 23. Tot de algemene vergacleringerr kLttrnelt ()oi( i(rrlg.elate

door clc ri3emene vcrga(terrrrg'
licimratsclrap is' behotrtlens intlel<l<int

uiÏges1;rol<eri

Ar:t. 9. 'De cltittr van

ïet'

on'bePel'kt.
oÍ
" uitsluiting,
geetr
Att.- iö. ób ontsiugnàmencle en tritgesloten..leden hebben
verelllcler
bezit
genreenschappelilk
hei
,'on
ru.àt' op".'rià à..t
g;ng oi op t'eÍtlggave van evértttteel gestoiie bijdragen'

bestuur'
3,
- Dageliilts
cle vool'Art. 11. Het clageliilis bestrtttr worclt uitgeoefetrcl tloor
sel<recle
en
penningmeester
c1e
on,1e"ruoo,,riit.rs,
,itiói, iiu.è

t"ï?i.

!^

aangesloten.

-:^

het clagelijl<s bestuur r.r,oiclen oncler de
rr. De leclen
-rri,i.van gen.'ee'lïe'.'.en, verenigingen' .leden vatt
,tgËr,,*ais,1à"
algenrene vergaclering .r'ercle
cloor
verenigin-g,.
iià' .q.t".rtËtijt<e
jaar'
.tËnrn-.,ine, voor ee'i termijn van drie
oli
Jei,ein.'e
iiór.li
''"u-iiruro.tir.s o; d;r;"';;;ài *àidt g"ntoultt voor rvrt butrcil

rvorden :
1. Sommige personen, die een speciale hevoegcllreid bezitten, e
rvier aaurveiigheid de vergacierirrg nuttig acht.
2. Vertegenlvdordigers van het Contnlissariaat-Gelteraal voc
'l'oerisnre èn van de Federatie voor 'l'oerisnre in Oost-Viaatttlerer
rvordeu schriftelijk vastgelegcl en gebur
Art.24. De beslissingen
-

door het
,1.-;;k,'ài;;i;-en' cle p.nniig*..ster àie, rechtstreel<s
niet-letlen
oi
leden
cle
oncler.
u.iko"n,
*àtàen
;:g;iliï;'ï;;t',ïi
vett ltct
àci gJrvestetjltre vereniging, voor eón ter;irijn, tlie de dtrrrr
niet
bestuur
dagelijks
het'
van
leden
,1ir(-ï.it r.an'cle oong.ii,.,iil.
nrag overtreÍlen.
FIer verlies van cle hoeclanig,hcitl van aigevaardigde hr'engt
oageautomatisch het verlies der hoetianigheid van ltcl van llef

t.lelcl, en ondertekencl door de voorzitter en de sei<retaris. Z
lirrnneri altijd door cle leden u,orclett geraaclpleegcl ier plaatse rval

zij

berusten.

Dc beslissingen welke clercle persottelt aanbelarlgen lvortlen
schriÍtelijk binnen c1e maand ter kennis gebracht.

liil<s
besturtr nret zich.
"''il;Ë;;;"i,iiiaé-iii.

ter vervrnsiirs vrn.een lid van het tlagemandaat'
lijlis È;;t,;; wo'rdt verlcozen voleindigt diens harer
inwotlers itl
één
ciatl.
meet'
mag
gemeente
13.
Geen
Art.
intvoners
dezer
één
inclien
irehalve
tellen,
Irct clageliil{s bes-tuur

6.

-

tleze

Ontbinding.

Art.25. De ontbinding oi de wijziging t,att cle vereniging

Jti

slechts r,r,olclen uitgesDroken door een bttitengelvone, speciaal .daaioi
set.ietaris of toi penninqtneester rvordt v.erkozen'
'-A;i.
uitsluitend tot berroegdheid ioe sarnengeÍoepen algenrerte vergadering. Zii moet '"vortlen besli
heeÍt
OeJtLrLrr
clagelil[s
la-É;t'aËi
-rr.ïriising.n .'on
rlgemene vergaderinS' het rlooi' een meerderheicl van drie vierclen der stenimen. In dit gel'
a."rii"à.il..q
..cle
qebruik
1et patrirnoniunt $.t zal rie vergadering uitspraal< doen over de bestemming, te gevt
ÈórÀr.n en' oorcleelf<unai§
'aÀ
geryestelijke vereiliging, in overeenstenrtuing lnet de ar'rrDevellrl- :ian l:et bezit van de vereniging, na aÍtrek van alle scltulden
Ë.n ,,on 6e ellemene ïergaciering, 6et vertàqenwoor.iigen 'rn de
Bijdragen.
7.
iÀi.tl.cl.g1; Bpàrr.en vàn velslàqe.n' o.ntu'erpen van begrotingen
brlet\vlssellng'
de1'
voeren
Itet
en relieltitrgen,
Art, ?.6. Alle gemeentebesturen en offici'lie ot'gattisnten voor tc
lisnre tlie als licl zijn aangesloten bij de ger'vestelijke vcrenigirr
Art. 15. Alle bescheicl-en, rritgaantle vatt t1e verenig!ng' rvordetr
oniiàii.l.na door cle voorzitter"of de clcor hem aangeduide onder- betalerr een verplichte jaa::liji<se bijtiiage, in verhotrding tot lt
bevolkintscijfer op 3l December, r,an I0 centintes pgt'i511r911q1'1'
voorzitter, etr door de sekretaris.

Art.

de betrol<iien gemeente.

Rekenirtg en tteranttt'oortlittg'

4.

16. De penningmeester

cler «

Cer'rrestelijl<e Velenisina

tcrnlicht. tttr cie eersie nlqentelle vergarierine

vln het jrar'

» is

8.

eelt

,,riíiàl,,ii*-.'rckenirrs cler. oritvangste-u en der trit'gaven van Ilet rfgelo»en clienstiaar voot'te dragen. Deze rel<ening \4/ortlt' na,qoefl-

i.Jiiiro- ,f n",. tle alqemene rèrgaclering, door cle zo!'qen

vatt- tlc

arn de liet'ett tnandatarisscll-aIqt',,,iiiriga.n cler getneentebesttrren, schriiielijk nledeqecleelcl'

..f,i.iirir

r;rrr alle ldclen,
5.

-

alsoolr.-

Algemene vcrgadering'

Art.lT.Dealgernener''ergaclering^zetelttentnittstctweetttaal
p.r lin,, ..n ..tsï. ntaal iu cle loop-cler maancl Maart, ectr tr't'eeclc
nraal iu October.

Telkenrs het clagelijl<s bestLtttr ztilks nodig aclit, alsmede op aan-'
vraag van ten minst"e drie leclen,;lal een bttitenger'vone algenicne
vertàdering samengeroepen lvorden.

Art. 18. Tot cle rritslLritende

gatlerint behoren

bevoegclheicl

t,aucle algenrettc

ver-

:

De rvijzigingen aan

c1e

statttten.

De bËno"eming en afstelling van dc leclcrr rratr

het

da

gclijk

s

bestu i: r.

De goeclkettring van de begrotingen ett rel<eningen'
De óntbinding van de vereniging.

I)e rritslrriting rran leden.
Art. 19. De uitnocligingen tol de gewone oI btritencewonl algemene vergadering trorden, cloor het dagelijks bestrtttr, peÍ ge\À,'ot1e
brief verioncien ten minste acht clagen op voorhand; zij bevaiten
de agenda.

-

Ot, cr

gan

gsb

e

palirt gc tt.

A.r1.27. Worden, voor de eerste maal,'tot Iid van het darlelii
bcsturrl cler << Geurestelijke \/ereniginq voor Ilevordeling van I
Toerisnre in Vy'aaslanci » benoentd :
1. À{. Vermaere, Albert, Verbinclinqstraat, tt' 127, Sirt-Niirla,
\\/aas, schepen van openbaar onderlvijs en schone 1<utrsten rler si
Sint-Nil<laas-\\/aas. tot voorzitter der « Ger.r,estelijke Vererrigi
vool Bevordering van het Toerisnre in \\/aasland >..
2. lt\evr. Stoop-Moens, Maria, Statiestraat, n" 5, \\,-aasntrtnsl
irurgcrneeste,: der gemeente Waasrnunster, tot ondervoorzitster,
« Gevr'estelijl<e VerenigJing voor Bevordering van het Toerisnre
\\,'aasland >>.
3. À{. Jonckheere, Ednronrl, Engelse steenu,eg, nr 47, Doel, brrr
meester der gemeente Doel, tot ondervoorzitter der « Cervesteli
\/ereniging voor Bevordering van het Toerisnre in Waasland ».
4. M. Brijs, Henri, Franl<lin Rooseveltl;ran. n'62, 1'emse, bedier
tot penningnieester der « Gervestelijke Vereniging voor BrvordeL
r'an het Toerisme in Waasland ».
5. M. VandeLveken, André, Albrecht Rodenbachstlaat, rr' 6, S
Nil<laas-Waas, bediende bii het stadsbes,tuur varr Sint-Nikl:

\\/aas, tot sekletaris der <r Ge',vesteliike Verenigina- voor
rlering van het Toelisme in \\/aasland ».
Sint-Niklaas, 20 Jan,uari

Be,

1955.

(255 Í )

