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PR:OCLil.MATIONS.

PROKLAltlA TIES.

BY HIS ·HONOV~ GIJSBERT REITZ HOFMEVR,
A COMPAN.ON OF THE MOST DISTINGUISHED ORDER Of SAINT MICHAEL AND
SAINT OEOROE, ADMINISTRATOR OF SOUTHWEST AFRIOA.

DOOR ZIJN EXCELLENTIE OIJSBERT REITZ HOF-·
MEYR, LID.VAN DEMEESTONDERSCHEIDEN
ORDE VAN SINT MICHAEL EN SINT OEORGE,.
ADMJN!STRATEUR VAN ZUIDWEST-AFRIKA.

:--;u_ 18 of 1922.}

WHEREAS it; is desirable to make prov1s1on for
the better protection of fish and seals in the territorial
•·aters of South-West Africa;
~OW THEREFORE, under and by \·inut of the
:x-wers in nie vested, I do hereby proclaim. declare
mci make known ,as follO\r\'S :-

PRELIMINARY.
1. 5(_, much of any exis-ting law as may be repugnant

o~nconsistent with the provisions of this Prodamiiion shall be . and is hereby repealed.

K•

2 h:
~~

'.

mis.

Proclamation unless inconsistent with the

nte).-t-

~a 1 ··prescribed" shafl mean prescribed by the
Administrator by notice published in the
Gazette;
(b) "fish'' shall include wha.les, porpoi-ses or
other aquatic mammals other than seals, shell
fish other than oysters, tog-ether with the
ova, brood spawn or young of fish Qr shell
fish as aforesaid;
"fishery" . shall include any area of water
or place to which Chapter o n: e of this Proclamation applies, including rocks, beach or
foreshore;
(d) "fisherman" shall mean any person catching
or · taking or attempting to catch or to take
for trade. or profit any description of fish
found in waters to which Chapter o n e of
this Proclamation applies or anv person
employed. as an assistant to any such fisherman;
(e) "fishing boat" or "vessel" shall mea-n any
vessel or · boat, irrespective of the size or
method of propulsion thereof, which is for
the time being employed for the purpose of
\
sealing or fishing for trade or profit or other·\
wise;
·

No. 18 van 1922.J

NADEMAAL het wenselik is voorziening te maken
~,oor het beter heschermen van vis en rohben in de·
territoriale water~n van Zuidwe5t-Afrika;
ZOO IS HET, dat ik, ender en kr_a chtens de macht
mij vcrleend, hierhij proklameer, verklaar en bekend.
maak, als volgt:INLElDINO.
1. Dat gedeelte van een bestaande wet, met de voorzieningen van deze Proklamatie in tegenstrijd of
niet in overeenstemming staande wordt en is hkrbij teruggetrokken ..
2. Tenzij waar met de samenhang onbestaanhaar,
betekent :(a) "Voorgesdueven" - voorgeschreven door de
Administrateur door kennisgeving in de O f-fic i el e Koerant.
·
(b) "Vis" sluit in walvissen, brui-nvissen of andete
in het water Jevende zoog.dieren met uitzondering van rohben, schelpdieren met uitzondering
van oesters, tezamen met de ova, broedseJ,
kuit of jongen van de vis of sche}pdieren zoals
tevoren genoemd.
(c) "Visserif' sluit in elk watergebied of plek
waarop Hoof-dstuk e en van deze Proklamatie
van -toepassing is, alsmede rotsen, strand of
voorstrand.
(d) "Visser" betekent een persoon die enige soort
van vis vangt of neemt of tracht te vangen
of the nemen voor handel of profijt, welke in
wateren gevonden wordt waarop Hoofdstuk
e e n van deze Proklamatie betrekking heeft,
of een persoon die als assistent van zodanige
visser werkzaam is.
(e) "Vissersboot'' of "boot'' betekent enig vaartuig of boot, van welke grootte ook en afgezien
van de manier van voortbeweging, welke voor
de tijd gebruikt wordt voor robbenvangst,
de handelsvisserij, profijt of voor andere dodeinden.
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( f) "whaling" shall include the treatment oi th,e
· carcases or parts of the carcases of whales,
porpoises, or other aquatic mammals other
than seals for the production of commercial
products or the use or sale of the flesh, and
the setting up of places of business for any
such purpose;

(g) "tidal water" shall mean and include the
waters of the sea so far as the jurisdiction
of the Territory of South-West Africa may
extend, and all bays, creeks, lagoons, estuaries,
streams or rivers on the coas"ts of the Territory and the foreshore and banks thereof up
to high-water mark;

v

/\

(h) "close season" shall mean any period during
which the killing, pursuing or capturing of
seals or the catchin:g of or the taking of or
attempting to catch or take fish, or any particular kind of fish, may be prohibited by the
Adminis,trator;

X

( ii) "factory" shafl mean any factory, vessel,
building or premises used for the purposes
of curing, preserving or otherwise treating
fish or the products of fish for purposes of
trade;

( j) "tonnage" shall be taken to be, in the case
of vessels registered under the provisions of
any law the gross registered tonnage as ascer. tain,ed under the said provisions. In the case
of vessels not so registered the tonnage shall
be ascertained in such manner as may be
prescribed by the Administrator;
(k) "seal island" shaU mean any island, i6det,
rock or reef on the ooast of the- Territory
of South-West Africa forming portion of the
said Territory inhabited or frequented by the
an1ima!s known as seals (Arctocephalus Ru•
sillus); .

{l) ''seal area" shaU mean any area forming
portion of the -mainland of the Territory of
South-West Africa inhabited or frequented by
.the an.im·afs known as seals (Arctocephalus
Rusillus);
(m) "territorial waters" sha-11 mean the territorial
waters of the sea of the Territory of SouthW est Africa in.eluding the waters surrounding
any island, -islet, rock or red form~ng portion of -the said T erritoty;

):

(n) "tores.hore" shall mean any portion of the
coast of the Territory of SouthAWest Africa
l
indud_ing any portion of the shore of" any
island, islet,. · rock or reet forming portion
of the said Territory lying above low-water
·
mark at ordinary spring tides.

V

f\_
.

CHAPTER I.

K3.

Fisheries.

This Chapter shall apply to a.Lt tidal \Vaters of
the Territory of South-West Africa in which fish
may be fou-nd.

. -4. The Admin.i strator mav from time to time out
of moneys appropriated for the purpose take such
measures as he m_ay deem n:ecess.a.,ry for-

,(a) the admin,i stration .and enforcement of this
Chapter and the regulations. thereunder;

(b) the issue of permits under this Chapter~
(c) the collection. classification and investigation
of - fish and marine fauna generally and experimental work in connection therewith;
{d) the propagation, protection and ha.vesting of
fish;

( f) "Walvisvangst" sluit in de behandeling van
de karkassen of delen van de karkassen van
walvissen, bruinvissen, of andere in het water
levende zoogdieren met de uitzonderin__g van
ro'bben, voor het produceren van handelsprodukten of het gebruik of de verkoop van het
vlees, en sluit in het oprichten van bezigheidsplekken voor zodanige doelen.
·
(g) " Getijwater" betekent en sluit in de wateren
van de zee voor zoverre de rechtsmacht van
het Gebied van Zuidwest Afrika zich moge
uitstrekken, en a11e baaien, inhammen, lagunen,
riviermonden, stromen of rivieren aan de kust
van het Gebied en het voorstaand en de o evers
daarvan tot aan het hoogwater merk.
(h) "Oesloten Seizoen" betekent enig tijdperk gedurende hetwelk de robbenvangst, of de jacht
of gevangenneming van robben1 of vangen
of ne-men van vis of de poging tot het vangen
of . nemen van vis, · of van enige biezondere
soort van vis, door de Administrateur kal'l worden verboden.
( i) . "fabriek" betekent enige fabriek, vaartuig,
gebouw of perceel gebruikt voor het inleggen.
preserveren of anderszins behandelen van vis
of de produktcn van vis voor handelsdoeleinden.
(j) "Tonnemaat" betekent te zijn, ten opzichte
van vaartuigen die geregistreerd zijn onder de
bepalingen van enige wet, de bruto geregistreerde tonnemaat als vastgeste1d onder voormelde bepalingen. Ten opzichte van vaar- .
tuigen die niet aldus geregistreerd rijn, wordt
de tonnemaat vastgesteld op zodanige wijze
als door de Administrateur moge w_o rden voorgeschreven.
(k) "Robbeneiland" betekent een eiland, rots of
rif aan de kust van het Oebied van Zuidwest
Afrika, een deel zijnde van genoemd gebied,
en door de dieren, als robben bekend, bewoond (Arct-ocephalus Rusillus).
( 1) "Robben gebied" betekent een streek die deel
van het vasteland llan het Gebied van Zuidwest Afrika uitmaakt, hetgeen door de dieren,
bekend onder de naam van nibben, bewoond
is (Arctocephalus Rusillus).
(m) "Territoriaal Water" b-etekent het territoriaal water van de zee van het Oebied van
Zuidwest Afrika_, insluitende het water om
een eiland, rots · of rif, dee!_ uitmakende van
ge·noem<l gebied.
(n) "Voorstrand" betekent een deel van de kust
van het Oehied van Zuidwest Afrika, insluitende enig dee! van de strand van een
eilands, rots of rif, dee! uitm-ake.nde van voormeld Oebied, en boven het laag-water merk
bij gewone getijen.
HOOFOSTUK I.
V i s s e r i j e n.
3. Oit hoofdstuk is van toepassing op alle geti!wateren van het Gebied van Zuidwest-Afrika.
waarin vis · gevonden moge w orden.
4. De Adininistrateur kan van tijd tot tijd, uit de
gelden voor dat • doe! bestemd, zodanige maatregelen nemen als hij nodig moge achten voor:(a) de administratie.. en toepassiug van dit hoofdstuk en de reg-ulaties daaronder gemaakt;
(b) het uitreiken van permitten onder dit hoofdstuk;
(c) het verzamelen, klassificeren en onderzo eken
van vis en de zee-fauna in het algemeen en.
proefnemingswerk in verhand daarmede;
(d) de voortplanting en de bescherming van vis
en de visvangst;
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(e) the survey of the territori,d water of the sea
with a view to investigation of new fishing
grounds and . similar undertakings;
( f) collection and public_ation ;)f statistics and inforrtiation in respec,f to matters appertaining
to fisheries;
(g) the supervision of all fishjng operations and
of fish offered for sate;

(h) assistance to fishermen in tJroviding boats and
rmplements;

(i) for the preservation, management and control of areas producin:g marine growths and
sea-weed beds; and

(j) generally the disposal of. other matters for
the benefit of the fishing 1ndustries. 5. It shall be lawful for the Adn1inistrator to make
regulations for all or any of lhe following purposes and to impose penalties for the contravention thereof:(a) the making and production of returns, daily ·
or otherwise, with regard tu the number and
variety of fish taken in fisl1ing boats or otherwise;
(b) the duties to be performtd by the officers
appointed under this Prodamation;
(c) all matters connected witli or concerning the
better regulation of the fisj1eries, or any class,
group or portion thereof;
'

:\

.. y

-\

the closure or opening of any tidal fisheries ;
(d)
(e) the supervision and protedion thereof;
(i) the determination of the weight or sizes of
marketable fish;
(g) the development of the fjshing industry;
the exploration of offing g·round suitable for
trawling;

I

(

v·

I\

j) the licensing of nets and other contrivances
and implements of fishing as regards any
description ot fish and the charging of fees
therefor;

(j) the character, . meshes, dir!iensions and mode
of hauling <>f nets, and the character, dimensions, form and constructitm of . other contrivances and implements of fishing, either generally or in relation to any particular kinds of
fish;

~

(k) to declare unJawiul such methods of capturing
fish as may be deemed improper;

/\

\

_y
.-.

i.,

(I) to define the method of measurement and
determine protective rnea:,urements for fish
and fry and shell fish;
(m) to preserve and protect fisheries or portions
thereof in, respect of any fish contained therein
against any unlawful fishing or prohibited
methods of fishing to dett:l·mine measures for
the protection of spawn, of fish in spawn,
,I 1.\
of fry and of shell fish, and of any fish during
a close season and gen.: rally all measures
for preventig evasions or ii1fringements of this
chapter and the regulations framed thereunder;

''/
I\

f

(n) to provide for the dispos;~! of forfeited nets,

boats or other implements. and of nets, hoats
or any other implements, found in any waters
without an o,rn er or un dai med;

tu provide for the protediun and regulation
vf boundary beacons, buq\s, notices and notice bo ards, or other marl~s used or required
in matters appertaining t<J fisheries;
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(e) het opmden van het t-erritoriaal water van
de zee teneinde nieuwe visgronden te onder•
zoeken en derge!ik,e ondernentlngen;
( f) verzameling en publicering van statistiektn en .
informatie ten aanz.ien van zaken in verbandl
met visserijen;
(g) het toezicht op alle visserijwerkzaamheden en
op te verkoop aangeboden vis;
(h) hulp aan vissers tot het verschaffen van boten
en werktuigen;
( i) voor de bewaring, het bestunr en de kontrole van gebieden de. czee-gewassen en zeegras
opleveren;
(j) in het algemeen andere zaken af te handelen
ten bate van de visserij nijwerheid.
5. De Administrateur beeft bet recht regulaties te
maken voor alle of een van de volgende doeleinden en straffen op · te leggen voor de overtreding
daarvan :•
(a) H et ma ken. en indienen van opga~en, dageliks
of anderszins, b etreffende bet aantal en de
verscheidenheid van vis gevangen in . vissersboten of anderszins ;
(b) de werkzaamheden te worden verricht door
de beambten aangesteld <mder deze Proklamaiie;
(c) alle aangelegenhedcn in verband met of betreffende de betere regeling van de visserijen,
of enige klasse, groep of deel daarvan;
(d) het sluiten of openen van getijvisserijen;
(e) het toezicht over dezelve en de beschenning
daarvan;
·
( f) de vas1stelling van het gewicht of de grootte
van de verkoopbare vis; ,
(g) de ontwikkeling van de · visserij nijverhei-d;
(h) het onderz:oeken van gebieden in open zee
geschikt voor treiling; ·
( i) het licentieren van netten eri' andere gereedscbappen en werktuigen voor de visserij, ten
aanzien van enige soort van vis, en het berekenen van de foo.ien daarvoor;
(j) de aard, mazen, afmetingen · en wijze van
ophalen van netten, en de aard, afmetiogen,
vonn en konstruktie van andere· ger~edschap-pen en werktuigen van de visserij, hetzij in
het algemeen of in verband met biezondere
soorten van vis;
(k) het onwettig verklaren van methodes voor de
visserij die als <)ngeschikt moge worden geacht.;
.
(l) om tie methode van meting te be.paten en ter
bescherming daarvan de grootte van vis, jonge
vis en schelpdieren vast · te stellen:;
(m) voor behoud en bes·cherming van visserijen
of delen daarvan ten opzichte. van •e nige vis
daarin aall\v.ezig tegen onwettig vissen of verboden methoden van vissen, tot het vaststellen
van de grootten voor de bescherming van kuit ·
en vis in kuit, en jonge vis en van scheJpdieren, en van enige vis gedurende ccn gesloten seizoen en in het algemeen atle maatregelen ter voorkoming van ontduikif?_gen of
overtredingeri van di-t Hoofdstuk en de regulaties onder h etzelve opgetrokkeJJ;
(n) om V<iorziening te maken voor <le beschikking over verheurde netten, boten., of andere
werktuigen, en over nettenJ boten of anderc
werktuigen gevonden in enig water zonder
eigcnaar of onopgevorderd;
(o) om vooo.iening . te maken voor de bescberming en r~geling van grensbakens, boeien,
kennisgevingen _en aanplakborden; of andere
tekenen, gebruikt of vereist in zaken betrdfende de \·isserij;
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(p} to provide for the disposal or sale of fish
seized or forfeited under this Proclamation;
and

(p} om voorziening te maken voor de beschikking
over of de verkoop van vis, waarop beslag
i!3 gelegd of die verbeurd verklaard is onder
deze Proklamatie; en

(q} generally for the better carrying out of the
objects and purpos·es of this Chapter.

(q) in het algemeen voor de betere uitvoering
van de doe\einden en bedoe1ingen van dit
Hoof.dstuk.

6. The Administrator may by notice in the O a z et t e
exercise all or any of the following powers in
respect to any defined areas and for defined periods
of time:•

X

6. De Administrateur kan door Kennisgeving in de
0 ff i c i e I e Ko e r a n t alle of enige van de volgende machten uitoefenen ten opzichte van bepaalde gebieden en voor bepaalde tijdperken :(a) gesloten seizoenen vaststel'len voor enige sool't
van vis;

(a) appoint close seasons for any kind Qf fish;

x·

(h) speciale bescherming geven aan enige soort
van vis, vis-voedsel en kuit;
(c) het van.gen, vervolgen, vissen, nemen of verstoren van enige soort van vis verhieden; en

(b) give special protection to any kinds of fish,
fish, food and spawn;

,J
I\

(c) prohibit the capture, pursuit, catching, taking
or disturbance of any kinds of fish; .and

_y· (d)

limit or restrict the method of capture of fish.

~

7.

It shall be unlawful during a close season
to disturb or in any way to take, catch or
kill, or attempt to take, catch or kill, any
fish specified in the notice declaring the close
season, and any person found in possession
of fish named in a notice declaring a close
season during the currency of such notice,
and

\ j (b)

X

every per.,on who during such dose season
injures· or disturbs the ova or spawn of any
such rish or injures or disturhs any spawning
bed -0r any bank or shallow whereon th~ spawn
of any fish is deposited shall be guilty of an
<Jffence under this Chapter.

8.

8. It shall not be la\.viul to use for the capture of

X
l

fish any fish kraal or contrivance of sacking,
canvas, wicker, cane, wire, net or other material
not being a net or implement of fishing provided
for by this Chapter or the regulations framed
thereunder.

9.

J. It shall not be. lawful to take, kill, capture or

V

destroy any fish by means of poison, poisonous
roots or stupefying substances, or by means of
any explosive substances whatsoever or to attempt
to do so.
.

10.

10. Any person having in his possession or who sells
or exhibit'- or offers for sale fish, the taking of
which is forbidden or unlawful shall be deemed
to be guilty of an offence under this Chapter.

11.

11. In case of any illegal use of a fishing boat or net
m other implemen.t of fishiag each of the persons
composing the boat's crew and each of the persons employed in operating the net or imple•
ment of fishing as well . as the licencec of the
boat or implement of fishing shall be liable to
be severally proceeded against for the offence.

12.

'

...

\
1.

12. A fishin,g boat shall be deemed to be illegally
used if employed without a ·licence or without
complying with the conditions of the licence, or
if engaged in the capture of fish in prohibited
waters, or by any prohibited means, or at a pro•
hibited time, or if employed for shooting or drawing an unlicensed net or a net that does not
;:.:~-npl:· with the conditions of the licence referrang t(• such net, or if found to contain fish whose
-.:apm,e is prohibited, or if containing or contributing tr., the use of any explosive substance or of
an:,· pr0r:ibited nr unlicem;ed implement of fishing.

(d) de wijze van het vangen van vis beperken
of belctten.
(a) Het is ongcoorloof.d geduren<le cen gesloten
seizoen cnige vis, gespeciticeerd in de Kennisgeving de gesloten sdzoen verklarende, te
storen of op enige wijze te nemen, doden of
vangen, of trachten te nemen, vangen of doden,
en een persoon in het bezit bevonden van
vis genoemd in een Kem_1isgeving de gesloten/
seizoen verklarende, gedurende het van kracht
zijn van dezelve, en
(b) een ieder die gedurende zodanige gesloten
seizoen de ova of kuit van enige zodanige
vis beschadigt of verstoort, of ecn kuitbed
of een oever of ecn ondiepte, waarop de kuit
van enige vis gelegd is, beschadigt of verstoort, is schuldig aan een overtreding onder
dit Hoofdstuk.
Het is niemand geoorloofd om voor het vangen
van vis gebruik te maken van een viskra.al of kunstmiddel van. zakken, zeildoek, biezen, riet, metaaldraad. net of ander m.ateriaal dat niet een net
of werktuig voor de visserij is, a[s waarvoor voorziening is gemaakt door dit Hoofdstuk of de regu•
laties daaronder opgetrokken.
H ct is ongeoorloofd om vis te nemen, doden,
vangen of vernietigen door middel van vergift,
vergiftigc wortels of bedwelmende stoffen, of door
middel van ontplofbare stoffen hoegenaamd .ook,
of te trachten zulks tc doen.
Een ieder die vi,s in zi,jn bezit hieeft of vis verkqopt of uitstelt of ter verkoop aanbiedt, het vangen
waan1 an verhoden of ongcoorloofd is, wordt geacht schuldig te zijn aan een overtreding onder
dit Hoofdstuk.
In het geval van cen ongeoorloofd gebruik van
eeu visscrsboot of net of ander werktuig voor
visscrij, zal elk der personen, die de bemanning
van de boot vormen en elk der personett hehufpi'.aam in het werkcn met het net of vistuig, zowel
als _de licentiehouder van de boot of het vistuig,
onder_hevig zijn aan afzonderlike vervolging voor
de m1sdaad.
Ecn vissersboot wnrdt geacht ongeoorloofd gebmikt te worden indien gebruikt zondcr ecn licentic of z.onder te voldoen aan de voorwaardett
van de licentie, of indien werkzaam in hct vangen
van vis in verhoden wateren, of met verboden
middelen, of op een 'l(erboden tijd, of indien ge•
bruikt in het uitwerpen of trckken van een ongelicentieerd net of een net dat niet voldoct aan de
voorwaarden van de liccntie betreffende een zodanig net, of indien bevonden vis te bevatten wier
vangst verboden is, of indien bevattend ontplofbare stoffen of bijdragend tot het gebruik daarvan of bevattend e11ig verboden of ongelicentieerd
gereedschap voor visserij.
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'1,;,:-,twithstanding anything contained in the Licences
Proclamation 1921 or any amendment- thereof there
$hall be payable in, respect of every fishing boat
,,r vessel employed . either wholly or partly in cap:uring crayfish ·within the tidal or territorial waters
•:•f fue T e rritory of So'\\th-West Africa for trade
l:,r proffit or otherwise a special licence duty the
amount of which shall in each case be determined
by the Administrator. Such SP.ecial licence duty
shall be in addition to any licence duty payable
under the provisions of the Licences Proclamation
1921.
CHAPTER II.
Se a Ii n g.

i ~- From and after the taking effect of this Proclamation it shall not be lawful for any person, save
under a licence as hereinafter prov~ded, to kill,
pursue or capture, or to engage in killing, pursuing
M
capturing seals on any seal island or seal
area or in the territodal waters of this Territory.

Any person contravening the provisions of
this section shall be liable upon conviction to a
fine not exceeding five hundred pounds or in default of payment to imprisonment for a period
not exceeding one year.
The Court before which such person. is con\·icted mav in, its discretion order the forleiture
of any nets, clubs firearms or any other appliances
or instruments of whatsoever kind used in connection with the offence.
In the event of the illegai use of a vessel in
sealing operations the owner thereof if he has
knowledge of such use and each of the persons
comprising the crew of such vessel and each of
the persons employed in operating nets, clubs,
firearms or other appliances or instruments of whatsoever kind shall be liable to be proceeded against
seYerally for the offence.
A vessel shall he deemed to be illegally used
if employed without a licence or without complving with the conditions of the Licence or if engaged
in sealing o perc!,tions at a prohibited seal island
or area, or by any prohibited means or at a
prohibited time.

The Adminislrator may from time to .time· make,
3.Jter or revoke regulations for all or any of the
following purp6ses, that is to say:(a) to provide for the protection of seals by imposing conditions and rules regulating or prohibitin,g the catching, ki)[jng or pursuing of
tht! same and the shooting at or disturbing of
the same and to .Provide for the proper
management government and protection of
seal islands or seal areas being Crown land
by prescribing the time, mode and place of
landing on or visiting such seal islands or
areas, by prescribing rules for the conduct of
persons whilst on such islands or areas, and
1-y defining, limiting or withdrawing any public
r:ght in or o~ the foreshores of such islands
··=- in the w:frers surrounding them or upon
;:-,.:ch are<!,s or i!1 the vicinity thereof;
:, , - pro\·ide for the issue and conditions of
:i.:cnces to kin, pursue or capture seals on
uy such seal islands or areas which may from
r,:, time be set apart specially for that
pu.--p,:,se or in the territorial waters surrounding
s.:±. islands or contiguous to such areas as
th;; cas1: may be;

'==t
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13. Niettegenstaande wat ook moge voork-J men in de
Licen:ties Proklamatie 1921, of een wijziging daarvan., is een speciale licent.e betaalbaar ten aanzien
van alle vissersboten of vaarhligen welke geheel
of gedeeltelik gebruikt worden voor de \'angst,
voor handel of profijt of anderszins, \·an kreeft
·b~nnen het getij of het terdtoriaal water \·an het
Gebied van Zuidwest-Afrika. De Administrateur
stelt het bedrag in. elk geval vast. Zodanige speciale
licentie belasting zal over en boven enige licentie
belasting betaalbaar zijn welke door de voorzieningen van de Licenties 'Proklamatie 1921 vereist
wordt.
HOOFOSTUK IL
Robben.vangst.
14. · Van en na het in kracht treden van deze Pro-

klamatie zal het voor • een ieder onwettig zijn,
anders als onder een licentie zoals hierbij voorgeschreven; robben op enige robben eilan!1 of in
een robben gebied of in de territoriale wateren
van dit Oebied of te doden, te vervolgen, te vangen,
of dee! te nemen in het doden, het achtervolgen
of het vangen van rob-ben.
Een ieder schuldig aan een overtreding van
de voorzieningen van dit artiekel is1 bij schuldigbevinding, onderhevig aan een boete vijf honderd
pond niet te boven gaande of ingeval van wanbetaling aan gevangenisstraf voor een tijdperk,
een. jaar niet te boven gaande.

Het Hof door welk zodanige persoo n schuldig
bevonden wordt, kan, naar zijn diskretie, de verbeurdverklaring gelasten van netten, knuppels, vuurwape11s of enige andere gereedschappen of werktuigen, hoegenaamd ook, gebruikt in verband met
het vergrijp.
In het geval van een ongeoorloofd gebruik
van cen vissersboot voo r robbenvangst, zal de
eigenaar daarvan zo hij van zodanig gebruik weet,
en elk der personen die de bemanning van de
boot vormen en elk der personen werkzaam in het
werken met net ten, knuppels, vuurwapens of andere gereedschappen of werkluigen, hocgenaamd
ook, onderhevig zijn aan afzonderlike ve.rvolging
wegens het vergrijp.
Een boot wordt geacht ongeoorloofd gebruikt
te wo rden indien gehmikt zonder een licentie of
· zonder te voldoen aan de voorwaarden van de
licentie of indien ,verkzaam in de robbenvangst
op een verboden robben eiland of gebied, of met
ve rboden middelen of op een verbodeh tijd.
15. De Administrateur kan van tijd tot tijd regulaties
maken, verandereri of herroepen voor alle of een
van de volgende doeleinclen, namelik :(a) om voorziening te maken voor de bescherming
van robben door het opleggen van voo rw aarden en regulaties het vangen, doden en achtervolgen van dezeh·e regelende of verbiedende,
zowel als het schieten op of verstoren van dezelve. en om voorziening te maken voo r het
doe!matig bestuur, reg-er.en en beschermen
rnn de robben eilanden of gebieden die aa n
de Kroon beho ren door vaststelling van de
tijd, wijze en plaats van landen op of ·bezoeken
van zodanige robben eilanden of gebieden,
alsook door het voorschrijven van regels voor
het gedrag van personen terwijl deze op de
eilanden of in de gebieden vertoeven en door
het omschrijven, bepalen of terugtrekken van
het publieke recht op of over de voorstraaden
stranden van zodanige_ eilanden of iri de heo
omgevende wateren, of over zodanige gcbieden of de omgeving daarvan;
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(c) to prescribe for the payment of fees for such
licences not exceeding a fee of fifty pounds
f9r each vessel engaged in such sealing operations;
·
(d) to prescribe the royalties which shall be payable on seal skins obtained under any such
licence;

(e) to prohibit persons of or persons employed
in vessels of any foreign nationality from engaging in sealing operations in or around
any seal island or area or in territorial waters;
( f) to prohibit the killing, capture, pursuit, taking
.or disturbance of seals upon or i.n the vicinity
of any specified seal island or area or in the
territorial waters surrounding such island or
contiguous to such area;

(g) to prescribe the times and seasons at which
the killing, · pursuing or capturing of seals
shall commence and cease;
(h) to prescribe penalties for a contravention of
or default in complying with any such regulations not exceeding a . fine of five hundred
pounds or in defautt of payment imprisonment
for a period of not exceeding hvelve months
or such. imprisonment without the option of
a fine_;
( i) to provide that in the event of a conviction
for any such contravention or default all seal
skins, the subject thereof, together with any
vessels, nets, dubs, firearms and other appli. ances or instruments used in the commission
of the offence, may be forfeited to the Administration;

(j) generally for the better carrying out of the
objects and purposes of this Chapter.
CHAPTER III.

G e n e r a l a n d M i s c e 11 a n e o u s.
16. The Adminis-trator may appoint an officer for the
management and control of all seal islands and seal
areas and may also appoint such other officers
as may ·be necessary for the purposes of this
Proclamation.
Any person who obstructs any such officer
in the discharge of his duties shall be guilty of
an offence under this. Proclamation.
17. The Administrator may exempt from the provisions
of this Proclamation any officer or other person
engag·e d or employted in scientific or experimental
work.

(b) om voorzien.ing te maken. voor d~ uitreiking
en voorwaarden van licenties om robben te
doden, achtervolgen of te vangen op zodanige
robben eilanden of in de robben gebieden,
die van tijd ·tot tijd speciaal voor dat doel
mogen afgezonderd worden, of in het territoriaal , water dat zodanige eilanden omgeeft,
of aan de gebieden aangrenst, zoals het geval moge zijn;
(c) · om de betaling van fooien voor zodanige Ii•
centies voor te schrijven, een fooi van vijftig
pond niet te boven gaande voor elke boot
die dee! neemt. a;rn de robben vangst;
(d)

om

de tantiemes vast te stellen, die te betalen zijn op robbevellen onder zodanige licenties vcrkregen;
(e) om personen van, of personen werkzaam in,
schepen van vreemde nationaliteit te verbieden om dee! te nemen in de robbejacht op
of om een robben eiland of gebied of in
territoriaal water;
( f) om het doden, vangen achtervolgen, nemen
of verstoren van robben te vcrbieden op, of
in de omgeving van, een gespecificeerd robben eiland of gebied, of in het territoriaal water
van zodanig eilai:td of aangrenzend daaraan;
(g) om de tijden en seizoenen voor te schrijven
gedurende welke hei doden, achtervolgen of
vangen van robben begint of ophoudt;
(h) om de straffen voor te schrijven voor een
overtreding- of het verzuim om gevolg te geven
op zodanige regulaties, een boete van vijf
honderd pond niet te bMen gaande, of inge•
val van \Vanbetaling gevangenisstraf vnor een
tijdperk twaalt maanden niet te boven gaande
of zodanige gevangenisstraf zonder de keuze
van een geldstraf;
(i) om voorziening te maken dat in geval va,n e,en
schuldi,g bevin.ding of verzuim a.lie robbeveUen,
daarin betrokken zijnde, tezamen met enig
vaartuig, netten, knuppcls, vuurwapens of an~
dere gereedschappen of werktuigen gebruikt
in het begaan van de misdaad, kunnen verbeurd verklaar<I worden ten gunste van de
Administratie;

(j) in het algemeen voor de betere uitvoering
van de doelen van dit Hoofdstuk.
HOOFDSTUK III.

A Ig e m e e n e

n g e m e n g d.

16. De Administrateur kan een beambte aanstellen voor
het bestuur en de kontrole van alle -robben eilanden en gebieden, en kan ook zodanrge andere
beam bten aanstellen als nodig mogen zijn voor de
doeleinden van deze Proklamatie.

Een ieder die zulk een beambte belemmert
18. Registers of a l l ~ . vessels employed in sealin
d.~
uitoefening van .zijn plichten, is schuldig
ing operations and of all fishing boats shall be
aan
een
vergrijp tegen deze Proklam.a tie.
\\ ''
kept in which shall be recorded b'V' such officer
and in such form as may be prescribed the name 17. De Administrateur kan enige beambte of ander
of the owner and the tonnage of each ],,.~~persoon ontheffen van de bepalingen dezer Prosealing vessel and fishing boat and such distincklamatie, die werkzaam is of geempioyeerd is in
tive letters and numbers as may be assigned to
wetenschappelik of proefnemingswerk
such boat or vessel.
18. Registers van alle gelicentieerde vaartuigen die
werkzaam zijn in deTobbenjacht, en v.an alle viss·erE\'ery ~
· sealing vessel and every fishing
boat shall be conspicuously m_arked with the letter
boten worden gehou:}len, waariri dDor zodanige be,.- and number assigned to it as aforesaid and the
am bte en in zodanige vorm als moge worden
voorgeschreven zullen worden aangetekend de
O\rner or person in charge of any I ~ sealing nssel or fishing boat not so marked and
naam van de eigenaar en de tonnemaat van elk
eYery person wilfully altering or causing to be
gelicentieerd vaartuig, dat .rotihen vangt, en van
altered any such letter or number shall be guilty
elke vissersboot en zodanige kenmerkende letters
en nummers als aan zodanige boot of vaartuig
of ar. offence a2:ain;;t fais Proclamation and liable
to the penalty pro\-ided.
rnoge Worden toegekend.
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\a) Every person engaged in sealing operations
and every fisherman, factory owner, factory
manager or' other p·erson to whom the pro,·isions of this Pro.1;:lamation apply shall, when
so required, furnish'··true returns of his captures of seals or "pf fish and of any fish
manufacturing _processes in which he may be
engaged, giving such particulars in regard
thereto as to capital, returns, values, markets
and other information as may be required.
(b) Such returns shall be in the form prescribed
by the Administrator, and shall be sent in
periodically as may be required.
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Elk gelicen,t ieerd vaartuig,. bestemd voor de
robbenvangst, en elke vissersboot moet op ~en
in het oog vallende wijze gem~rkt ,vorden met
de letter en het nummer daaraan toegekend als
voormeld, en de eigenaar of persoon belast· met
het toezicht over een. vaartuig bestemd voor de
robbenvangst, of elke vissersboot die niet aldus
gemerkt is, en elke persoon, die een zodanige
letter of nununer opzettelik verandert of laat veranderen, is· schuldig aan een vergrijp tegen deze
Proklamatie en onderhevig aan de vastgestelde
straf.

19. (a) Elke persoon die deel neernt in de robben
vangst, en elke visser, fabriekseigenaar,
fabrielrsbestuurder of an.dere persoon op wie
de bepatingen van deze Proklariratie van toe(c) Any perso n failin.g or refusing to furnish such
returns or furnishing an incomplete or false
passing zijn, moet, indien zulks veieist wordt,
return shall b,~ guilty of a contravention of
juiste opgaven verstrekken . ten opzichte van
zijn rob-ben- of visvangsten en van visbewerthis Prodama'fi<m.
kin.gen waarin hij betrokken moge zijn, en
daarvan
zodani_ge biezonderheden geven ten
20. The Administrator mav nominate from time to
opzichte van kapitaal, inkomsten, waarden,
time boards or commfrtees of advice in connecmarkten en andere informatie als vereist moge
tion with sealing or fishery matters for such areas
Worden.
and for such periods as he may deem necessary
and define by notice published i,n the Ga z et t e.
(b) Zodanige opgaven moeten 2ijn in de vorm als
voorgeschreven door de Administrateur en
moeten periodiek ingezonden worden zoals
21. No person shall discharge or cause to explode or
moge worden. vereist.
attempt to discharge or cause to explode in any
of the territorial waters· surrounding the coasts
{c) Een ieder die verruimt of weigert zodanige
any dynamite or other exp,Josive substance: Proopgaven te verstrekken of die een valse of
vided that this section shall not apply to the
on,volledige opgaaf verstrekt, is schuldig aan
discharging or causing to explode of any such
een overtreding van deze Proklamatie.
dynamite or other explosive substance in the course
20. · De Administrateur kan van tijd tot tijd Raden
of any. naval practice duly authorised by a proper
of Komitees van Advies benoemen in verband met
officer of His Majestic's Naval forces, or in the
robbenvangst of visserij aangelegenheden voor zocourse of any duly authorised public work underdanige gebieden en voor zodanige tijdperken als
taken for the improvement of any bay, harbour.
hij nodig moge achten en moge bepalen door
river or creek in the said territorial waters.
Kennisgeving gepubliceerd in de Offidele Koerant.
21.
Niemand zal in enigeen van de territoriale wateren
22. Where upon any charge under this Proclamation
rondom de kust dynamiet of andere ontplofbare
it is made to appear that any vessel, boat, or
stof a.fschieten of laten ontploffen of trachten af
net or any other implement or contrivance is being
tc schieten en te la ten ontploffen: Met dien verused or carried under circumstances indicating that
stande
dat dit . artikel niet van toepassing is op
it was being employed for the purpose of any
het afschieten of doen ontplo-ffen van zodanig dynacontravention of this Proclamation or of a regumiet of andere ontplofbare stof _gedurende enige
lation or order framed thereunder, even though
marine oefening behoorHk gemachtigd door een
such purpose may not have been actually effeded,
.beyqegd.e officier van Zijn Majesteits Marine, of
all persons concerned shall be liable to be convicted
in:. de uitvoering . van enjg behoorlik gemachtigd
of an offence unless it be shewn to the satispubliek werk cindernom·en voor Cle verbetering van
faction of the Court that no such · contravention
een baai, haven, rivier of inham in de bedoelde
as aforesaid was committed.
territoriale wateren.
23. Upon reasonable grounds of suspicoin that any 22. Waar het na een beschuldiging blijkt dat een hoot
of net of ander werktuig of gereedschap gebntikt
person has offended against the provisions of this
of vervoerd wordt onder omstandigheden v>'elke
Proclamation or any regulation framed there. aanduiden dat het werd aangewenci met het doet
under, it shall be lawful for any officer appointed .
om deze Proklama-tie of een regulatie of order,
under this Proclamation or f9r any police oononder
dezelve opgetrokken, te overtreden, zelts
stable or for any person who shall produce writal zou een zodanig doe! in werkelikheid niet beten authority from the Secretary for South-West
reikt zijn geworden, rullen alle betrokkene perAfrica to require the person suspected of such
sonen
bloot staan aan veroordeling voor een veroffence to give his name and place of abod-e, and
grijp, tenzij tot bevrediging van het Hof bewezen
in case such person shall, -after being so required,
refuse to give his name or place of abode, or · · .. wordt dat geen zodanige overtreding als voornoemd begaan was.
give an untrue name or place of abode, he . shall
be liable, on being convicted of any such offence 23. Op ~edelike grond van verdacht dat een persoon
de· bepalin.gen heeft overtreden van deze Proklato a penalty not exceeding twenty shillings in
matie of enige regulatie daaronder opgetrokken,
addition to any penalty which may otherwise be
zal enige beambte, onder deze Proklamatie heimposed, or in default of payment thereof to imnoemd, of enige politie konstabel of enige persoon,
prisonment, with or without hard labour, for a
op vertoon van een schriftelike machtiging van de
period not exceeding seven days.
Sekretaris voor Zuidwest-Afrika, het recht hebben
te eisen dat de persoon verdacht van zodani,g verIt shall be lawful for any police constable
grijp zijn naam en verblijjfplaats o,pgeeft, en in
or any othtfr officer appointed ·under this Prohet geval dat zodanig persoon, na aldus daartoe
clamation to s-eize a11 seal skins or fish whereaangemaand te zijn, weigert zijn naam of versoever found, taken, caught or removed in
·blijfplaats op te geven, of een onjuiste naam ot
contravention of this Proclamation or the regu-
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verblijfplaa1:s opgeeft, is hij onderhevig, bij ver•
oordelin-g wegens een zodanig vergrijp, aan een
geldstraf. van niet meer dan twintig shillings boven
en behalve enige -straf welke anderszins opgelegd
moge worden, of bij niet-betaling daarvan, tot
gevangenisstraf met of zonder harde arbeid voor
(b) It shall be lawful for any police constable
een tijdper-k zeven dagen niet te boven gaande.
or any other officer appointed under this Pro24.
(a)
Een politiekonstabel of andere beambte, beclamation to seize any prohibited or unlawful
hoorlik gemachtigd onder ·deze Proklamatie,
nets, machines, clubs, firearms, appliances or
is gerechtigd beslag te leggen op alle robbeinstruments of whatsoever kind which to the
vellen of vis waar ook gevonden, gevangen,
knowledge or in the reasonable belief of the
genomen of w~ggevoerd in te.s-enstrijd met
said officer are being, or have been, or are
deze Proklamatie of met de regulaties onder
about to be used for the purpose of sealing
dezelve opgetrokken, zowel als alle andere
or fishing or for any other purpose contrary
robbevellen of andere vis waarmede die geto the provisions of this Proclamation or any
plaatst of opgemengd nrnge zijn in omstandigregulation framed thereunder.
heden welke een doel aantonen om ontdekking
2:> · (a) Any person fDtmd guilty of an off.ence against
te vermijden of anderszins de wet te ontthis Proclamation or any regulation framed
duiken.
l
thereunder in respect of which no penalty is
(b) Een politie konstabel of andere beambte bespecially provide@ shall be liable to a fine
n{)emd onder deze Proklamatie, is gerechtigd
not exceeding £ 50 and for a second or subbeslag te leggen op verboden of ongeoorlof'lfde
sequent offence not exceeding £ 100 or, in
nette11, machines, knuppels, vuurwapens, toedefault of payment, to imprisonment, with
stel1en of instrumenten hoegenaamd ook, die
}
.... o:· without hard lab011r, for a term not ex•
naar_ het weten of redelik geloof van de bei:eeding three months in the case of a first
doelde ambknaar gebruikt worden of gebmfkt
conviction, or six months in the case of a
werden of op het punt staan gebruikt te worsecond or subsequent conviction.
den voor de robbenvangst of de visserij of enig
ander doel in strijd met de bepalingen van deze
(b) The Court mav in its discretion order the
Proklamatie of de regulaties daaronder opforfeiture of any nets, clubs, firearms or other
getrokken
.
implements or appliances of whatsoever nature
used in connection with flhe offence and in 25. (a) Een ieder, die schuldig hevonden wordt aan
een overtreding van dez.e Proklamatie of de
the case of a second or subsequent conviction
regulaties daaronder opgetrokken, . waar geen
may order the forfeiture of any boats, vessels
spe-ciale V<Jorzien-ing voor een straf gemaakt
or gear so used or of any licence · relating
:I
'
is, is onderhevig aan een boete van niet meer
to scaling or fishing held by the person condan £ 50 en ingeval van een twcede of volvicted.
gende overtreding aan een boete £ 100 niet
When a licence has been forfeited under
tc hoven gaande, of ingeval van wanbetaling
the provisions of this section the holder thereof
aan gevangenisstraf met of zonder harde ar~
shall not again be entitled to obtain a licence
beid voor ecn tijdperk van niet meer dan
without the consent in writing of the Addrie maanden hif een eerste verourdeling, en
ministrator.
·
zes maanden ingeval van een tweede of latere
schuldigbevinding.
(c) The Court shall also have the discretion, upon
(b) H e1: Hof kan, naar zijn diskretie, de 't'er•
a second or subsequent conviction, or in any
beurdverklarin.g gelasten van netten, knuppels,
case in which, having regard !o the circumvuurwapens of andere toestellen ·o f gereedstances, the Court is of opinion that a fine
schappen, hoegenaamd ook, welke in verband
would bt: inadequate as a deterrent, to ad-~· \
met de overtreding gebruikt werden, en injudge such imprisonment as aforesaid with·t
geval van ecn tweede of latere veroordeling,
out the option of a fine.
kan het de verbeurdverklaring gelasten van
26. Any notice issued by the Administrator under
boten, vaartuigen of vistuigen aldus gebruilct
the provisions of this Proclamation may be revoked
of van eni,ge licentie ten aanzien \ra;n roohenor· amended by any subsequent notice.
vangst -0f visserij, gehouden door de veroordcelde persoon.
27. The grant or refusal of any licence required under
W anneer .een licentie is verbeurd verklaard
the provisions of this Proclamation shall be solely
onder <le voorzieningen van dit artiekel is de
within the discretion of the Administrator whose
houd~r daarvan niet we<ler _gerechtigd op het
decision shall not be subject to appeal or review.
verknjgen- van een licentie zonder de schrifte28. Magistrates courts' shall have special jurisdiction
like toestemming van de Administrateur.
to impose on summary trial the maximum punis·h (c) Het Hof heeft ook de d"iskretie, bij een. tweede
ments provided by this Proclamation or the reguof latere veroordeling, of in enig geval waarin
lations thereunder for any offence, anything to the
het Hof, in aanmerking nemend de omstandig-,
contrary notwithstanding in any law relating to
heden~ van opinie is da1 een boete niet vo[-.
magistrates courtS'.
doende zou zijn als een afschrikking, uitspraak
te 'geven voor een zodanige gevangeriisstraf
29. This Proclamation may be cited as the "Sealing
als voormeld zon.der de keuze van een boete.
and fisheries Proclamation 1922" and shall come
info operation on a date to be fixed by the Ad~ 26. fen kennisgeving dwr de Administrateur uitgevaardigd onder de bepalingen van deze Proklamatie
ministrator by notice in the O a z et t e.
kan herroepen of gewijzigd worden door een latere
000 SAVE THE KING.
kennisgeving.
Given ander my hand and seal at Windhoek this 27. Het uitreiken of weigeren van een licentie, vereist -door 'de bepalingen van deze Prok1amatie,
20th day of May, 1922.
gaat alleen naar believen van de Administrateur,
OIJS. R. HOFMEYR,
en zijn besluit is onderworpen aan geen appel
Administrator.
of herziening.
lations framed thereunder, as well as any other
seal skins or other fish with which they may
have been placed or mixed in circumstances
indicating ~ purpose of avoiding detection or
otherwise evading the law.

X

X

X

V

Official Gazette, 15th June 1922.
~o. 19 of 1922.]

778

28. Magistraatshoven hebben speciale rechtsmacht om
bij summiere berechting de hoogste straff~n voor
WHEREAS it is desirable to provide for the foreen overtreding op te leggen voor welke door deze
mation, registration and management of Co-operative
Proklamatie of door de regulaties daaronder voorAgricultural Societies with i.rnHmited liability, Co-opeziening gemaakt wordt niettegens.taande enige berative Agricultural Companies with limited liability and
paling in tegenstrijd daarmede in een wet beCo-operative Trading Societies w&th limited Hability;
treffende de Magistraatshoven.
29. Deze Proklamatie kan aangehaald worden als de
NOW THEREFORE, under and by virtue of the .
"Robbenvangst en Visserijen Proklamatie t 922''
powers in. me vested, I do hereby proclaim, declare
en treedt in werking op een datum te worden
and make known as follows:vastgesteld door de Administrateur mictdels kenn1sgeving in de Officiele Koerant.
CHAPTER I.
GOD BEHOEDE DE KONING.
Gegeven
onder mijn hand en zegel te Windhoek
f o rm at i o n -0 f So c i e ti e s a n d Co m p a n i es.
op deze 20ste dag van, Mei, t 922.
GIJS. ,-<:. HOFMEYR,
1. The Administrator may from time to time apAdministrateur.
point an officer styled "Registrar of Co-operative
Societies an:d Companies'', \\'ho shall carry out
the powers and duties assigned to him by this No. 19 van 1922.]
Proclamation, or any amendment thereof, and such
NADEMAAL het \VCnselik is vvoorziening te maken
Registrar s·hall keep, in the form from time to voor de oprichiin,g, de registratie en het beheer van
time prescribed by the Administrator, a re.g-i ster Kooperaticve Landbouwverenigingen met onheperkte
of societies and companies re,gistered under Ore verantwoordelikheid,
Kooperatieve
Landbouwmaatprovisions of this Proclamation and carry out such schappijen. met bepcrkte verantwoordelikheid en Koother powers and duties as the Administrator may, 6peratieve Handelsverenigingen met beperkte verantsubject to this Proclamation or_any amendment woordelikheid;
fhereof, confer or imyose upon him.
ZO IS H ET, dat ik, onder en krachtens de macht
mij verleend, hierbij proklarne~r, verklaar en bekend
2. Subjed to their compliance with the provisions maak, als volgt.:
hereinafter contained and to the right of veto
HOOFDSTUK I.
hereinafter conferred upon the Administ~atorOprichting van Verenigingen en Maats c h a p p i j e n.
(a) any seven or more individual persons, if
1.
De
Administraleur
kan van tijd tot tijd een ambqualified under this Proclamation for membertenaar onder de naam van "Registrateur van koship, may form a 1.:0-operalive agricultural
6peratieve Verenigingen en Maatschappijen" aansociety with unlimited liability;
stellen, die de krachtens deze Proklamatie of wijzigingen daarvan aan hem opgedragen machten en
(b) any· seven or more persons-including any
plichten uitoefent, en zodanige Registrateur houdtcompany incorporated or registered as such
in
de van tijd tot tijd door de Admini,strateur voor~
under any law, or any body of persons corgeschreven
vorm een register bij van verenigingen
porate or uninoorporate, if qualified under fhis
en maatschappijen _geregistreerd ingevolge de beProclamation for membership, may form a
palin-gen van deze Proklamatie, en oefent zodanige
co-operative agricultural company with limited
andere
machten en plichten uit als de Administraltability;
teur krachtens deze Proklamatie of wijzigiogen
daarvan aan hem mag_ verlen~ of opdragen.
(c) any twenty-five or more individual persons
2.
.M.its
iij voldoen aan de hierna vol_gende bepalingen
may form a co-operative trading society with
en
onderworpen
· aan hei hierin verder aan de
limited liability.
Administrateur verleende recht van veto:(a) kunnen zeven of meer individuele personen>
3. Any individual person (including, in the case of
indien zij krachtens deze Proklamatie tot lid•
a co-operative agricultural company, any company
maatschap bevoegd zijn, een -kooperatieve landincorporated or registered as such· under any law,
bouwvereniging met onbeperkte verantwoorde-or any body of persons corporate or unincorporate)
likheid oprichten;
carryin,g on farming operations for the benefit of
(b) kunnen zeven of meer personen - met inbegrip
himself in the Territory of South-West Africa,
van een maatschappij als zodanig krachte.ns
either exclusively or in conjunction with some
een of andere wet ingelijfd of geregistreerd,
o-ther person or some other business 1 profession
of een Iichaam van personen hetzij ingelijfd
or occupation, shall be qualified to be a member
hetzij niiet ingelijfd, -i:ndi.e n zij krachtens deze
of a co-operative agricultural society with unProklamatie to t lidmaatschap bevoegd zijn, een
limited liability and of a co-operative agricultural
kooperatieve landbouw maatschappij met be•
company with limited liability.
perkte veran.twoordelikheid oprichten ;
4. (1) A co-operative agriculh.lral society with un(c) kunnen vijf en twintig of meer individuele
limited -liability and a co-operative agricultural
personen een kooperatieve handelsvereniging
mei beperkte· veranhvoordelikheid oprichten.
company with limited liability may, subject
to the provisions of this Proclamation, be
3. ledere individuele persoon (met inbegrip in het
formed for all or any of the following objects:geval van een kooperatieve landbouwmaatschappij
van een als zodanig krachtens een of andere wet
(a) to dispose oi' the agricultural products
ingelijfde of geregistreerde maatschappij, of een
or· Jive stock of its members in the most
lichaam van personen hetzij ingelijfd hetzij niet
p,r:ofitable manner;
ingelijfd die voor eigen voordeel in het Gebie.d
van Zuidwest-Afrika de landbouw beoefent, hetzij
(b) to manufacture or treat the agricultural
uitsluitend hetzij te samen met een andere peror live stock products of its members
soon of een andere bezigheid, .beroep of bedriji,
is hevoeg-d lid te worden van een kooperatieH·.
and .to dispose of the products so manu-
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fact.med or partly manufactured in the
most profitable manner;

(c) 1o purchase or otherwise acquire on behalf of an:d to supply to its members agricultural implements and machinery, live
stock, feeding stuffs, s~eds, fru~t. trees,
-manure, and other farming requ1S1tes;
(d) to manufacture or treat feeding stuffs,
manure or oilier farming requisites;

(e) to purchase, hire, or otherwise acquire
and to " 'ork on he·half of its members,
agricultural ·or daio· implements or
machinery;
( f) to purch·ase, hire, or otherwise acquire,
and to use· and control on behalf of
its members, breeding stock;

(g) to c(>mmence, acquire, .and carry on supply
stores under a co-0perative system for
disiposing of and sLJpplying agricultural
products;
(h) 1lo oommem:e and carry on crop, produce
or live stock insurance, orchard spraying
or cleansin-g, fruit packing, ploughing and
other ·farming operations for its members
under a co-operative system;

( i) to en.gage competent persons to carry
out any of its objects and to give inS't.ruction and advice to its members on
farming operations;
-( j) 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~peration in general;

(.l) to acquire by lease, purchase, or donation,
arid to hold, any movable and immovable
property· for the better carrying on of
an,y of the objects of the society or com-

panv~ (m)

to raise money on loan for any of the
lawful objects of the society or company
and for tbat purpose to mortgage the
movable and immovable property of the
sodety or company;

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

(o)

ro

acqui're by purchase or o.therwise shares
in any central or federal co-operative agri·cutt'Ural · company formed under the provisions of Chapter V. -of this Proclamation,
or in any other co-operative agricultural
company witb limited liability registered
under tbis Proclamation;

all

(p, to do
such other things as in the
opinion of the Administrator are incidental
o: conducive to the successful attainment
cf anr of the abovementioned objects.
(2) ·For the purposes of sub-section (1), unless
otherwise pro,.;ded in the regulations of a
society or company-

rs
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landbouwvereniging met onbeperkte verantwoordelikheid en van een kooperatieve landbouwmaatschappij met beperkte veran.twoorde!ikheid.

4. (1) Onderworpen aan de bepalingen van deze Proklamatie, kan. een kooperatieve landbouwvereniging met onbeperkte verantwoordelikheid
of een kooperatieve landbouwmaatschappij met
beperkte verantwoordelikheid voor ·een of meer
van de volgende doeleinden opgericht worden~ te weten;
(a) het op de meest voordelige wijze, verkopen. van de landhouw produkten, of
levende have van zijn leden;
(b) het verwerken. of bewerken van de landbouw- of 1evende have-produkten van zijn
1edcn en het op de mcest voordelige wijze
verkopen. van· de aldus bewerkte of .gedeeltelik bewerkte produkten;
(c) het aankopen of op andere wijze verkrijgen~ ten behoeve van en voor levering
aan. zijn !eden, van landbou\v of zuivel
werk-tuigen, en machinerie, vee, voer, zaad,
vruchtbomen, mest en andere boerderijhen.odigdheden; of
·
(d) hct vervaardigen of bewerken van voer,
mest of andere boerderijbenodigdheden;
(e) het aankopen, huren of op andere wijze
verkrijgen, en het gebruiken ten behoeve
van zijn !eden, van landbouw- of zuivelwerktuigen of machinerie; of
( f) het aankopen, huren of op andere wijze
verkrijgcn en het gebruiken en beheren
ten behoeve van zljn !eden, van fokvee; of
(g) het ondernemen, verkrijgen en drijven van
win.kels · vol gens een ko~peratieve stelsel
voor het verko_pen en Ieveren van landbouw-produkten; of
.
(h) het. ondernemen en drijven . volgens een
kooperatief stclse\ van- oogst- produktenen Jevende have-verzek-ering, boomgaardbespuiting of ontsrnetti(!g, ploeg- en anden~ boerderij-ondernemingen, en het verpakk~n van vruchten, ten behoeve van
zijn Ieden; of
( i) het employeren van bekwame personen
om zijn 1eden raad te geven en te onderrichten aangaande boerderijondernemingen; of
(j) het in winnen en verspreiden van infQrmatie aangaande de beste wijze waarop
landbouw-ondernemingen voordelig kunnen worden . gedreven; of
(k) het inwinnen et1 verspreiden van informatie betreffende de wereld-markten en
kooperatie in !let algemeen; of
( l) 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 opn,emen van geld op lening voor wettige doeleinden van de vereniging of maatschappij, en voor dat doel verbanden te
passeren op het roerende en onroerende
eigendom van de vereniging of maatschappij; of ·
(n) het drijven van ,e en bank en assurantie
bezigheid volgens een kooperatief stelsel;
(o) het verwerv~lt door aankoop of anderszins van aanclelen in een centrale of federate kooperatieve landbouwmaatschappij
opgericht krachtens de bepalingen_ van
Hoofd.stuk V van deze Proklamahe, of
in een andere kooperatieve landbouwmaatschappij met beJ)erkte verantwoordelikheid onder deze Proklamatie geregis~
treerd; of
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"to dispose of", in relation to the agricultural
products or live stock of members;
"to purthase or otherwise acquire", in · relation . to agricultural implements and
machinery, li'I.¢ stock, feeding stuffs, seeds,
fruit trees, manure and oth·e r farming
requisites;

''to purchase, hire or otherwise acquire", in
relation. to agricultural implements or
machinery and breeding stock;
'

'

shall i11clude receiving and stor,ing, establishing
agen.cies in South Africa and other countries,
arranging freight and shipping or arranging
transport by land] entering into contracts, and
guaranteeing the perfonnance of members'
obligations un~er contract.

(3) Whenever any of the objects of a co-operative
agricultural society or co-operative agricultural
company, are such dealings as are described
in this section, similar dealings with other
co-operative agricultural societies or cooperative agricultural · companies shall be
deemed to be included among its lawful
objects.
5. (1) A co-operative trading society with limited
"liability may, subject to the provistons of this
Proclamation, be formed . for all or any of
the followin,g objects:(a) . to carry on any business, trade or manufacture specified in or authorised by its
regulations, whether wholesale or retai~
under a co-operative system whereby the
surplus or gain resulting from its business,
trading or manufacturing operations, is
dis-tributed amongst . its members. in the
manner provided by its .regulations, after.
makin-g \Suitable provision for reserves,
or for charitable, benevolent, educational
or other similar objects approved by its
members in accordance with its regulations;

(b) 1o carry on building and savings bank
societies under a co-operative system-;
(c) to carry on the business of banking and
insurance under a C07<)perative system;
(d) to acquire and distribute information on
fhe markets of the world and on co_operative trading in general;
(e) 'to establish agencies in South Africa and
·o ther countries for the better carrying on
of any of the objects of the society;
( f) to acquire by·lease, purchase or· donation,
an,d to 'hold any movable and immovable
property for the better ·can:ying on 0f any
of the objects of the society;
\g) to raise money - on loan for any of the
lawful· objects of the society, and for that
purpose io mortgage the society's movable
and immovable property;

(h)

acquire by purchase or -otherwise shares
in any centra_l ,or federal co-operative trading company formed under the provisions
oi Chapter V. of this Proclamation, or
in any- other co-operative trading society
registered under this Pr-oclamation;

to

(p) alle andere dingen te doen1 die, naar oordeel · van de Administrateur, betrekking
heb-ben op of leiden fot 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
.!eden.;
"het aankopen of op andere wijze verkrijgen",
in verband met landbouw-werktuigen en
machinerie, vee, vper, zaad, vntchtbomen,
mest en andere boerderijbenodigdheden;
"het aanko pen, huren of -op andere wijze verkrijgen" , in verband met landbouw-werktuigen of machinerie, en fokvee;
het ontvangen en beware.n daarvan, het oprichten van agentschappen in z;uid Afrika 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 !eden onder ·kontrakt.
(3) W anneer de doeleinden van een kooperatieve
landbouwvereniging of kooperatieve landbouwmaatschappij bestaan uit transakties als . in dit
artikel beschreven worden· dergelijke transakties inet an.clere kooperatieve laodbouwvereniigingen of kooperatieve landbouwmaatschappijen geacht inbegrepen te ~jn ondcr zijn
wettige doelein.clen.
5. (1) Een kooperatieve handelsvereniging met beperkte veran,t woordelikheid, kan; met inachtnemin,g van de bepalingen' van deze Prok1amatie, voor een of meer van de volgende
doeleinden worden qpgericht :(a) het drijven van ·een in zijn regulaties genoemde of· geoorloofde zaak, "handel of
nijverheid, "in het gro:ot of in bet klein,
volgens een k.ooperatief stelsel waarbij
het _batig saldo of ·de· winsten, die uit
de zaak, handel of nij\1erhei-d voortvloeien,
onder -de !eden verdeeld · worden op de
wijze be_paald door de regulaties er.van,
n,adat behoorli-k voorziening gemaak-t is
voor -reserv.efondsen, .of voor liefdadig..
heids-, weldadigherds-, onrlerwijs of dergelike doeleinden door zijn leden goed~o;keurd in, overeenstemming met zijn
• -,Pifaties;
..
.
(b) het drijven. van bom~ en spaarbankverenigingen op een kooperatieve basis;
(c) het uitoefenen van bank- en' verzekeringsbedrijf op een kooperatieve. b"~sis ;
(d) het inwinnen en verspreiden van informatie betreffen.de de were}dmarkten en
operati_e ve handel in het algemeen;
(e) het oprichten van agents_chappen in ZuidAfdka en andere landen ter betere uitvoering van de doeleinden van d'e vereniging;
(f) het onder huurkontrakt of door koop of
· gift verkrijgen en het bezitten van onroerend eigendom _-ter betere uitvoering
van de do elernden van de vereniging; •
(g) het opn:emen van geld op len.i:ng voor wettige doelein-deri van de v·e reniging, eo het
geven van verbanden voor '.d_;it doe} <?P
d·e rnerende en onroerehde ei:gendommen
van de vereniging;
. .
(h) het verwe·rven door aa·n'koop of andersins van aandelen 'in een ceritrale of fede-rale kooperaJieve handelool'aatschappij opgericht kracht_ens de bep~lingeli van
Ho0fdstuk V.· van deze Proklamatie. of
0
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( i) to do all such other things as in the
opinion of the Administrator are incidental
or conducive 'to the successful attainment of any of the above-me11tioned objects.

in een andere kooperatieve handelsvereniging onder deze Proklamatie geregistreerd;
( i) alle andere dingen te doen, die, naar oordeel van. de Admin•istrateur, betrekking
hebben op of leiden kunnen tot het verwezenliken van de bovengenoemde doelein<len.

(2) It shall not he competent for a co-operative
trading sodety-

(a) to trade or carry on any of its operations
on behalf, or for the benefit, of any person who is not a member of the society;
(~) to dispose of the agricultural products or
live stock of its ·members in th e manner
provided in th1s Proclamation for the
disposal of such pr-0duds or live stock
of members of a co-operative agricultural
society or company by such society or
company.
1

CHAiJTER II.
Regis tr a ti on of Societies an ct Companies.
6 (1) Subject to the pwvisions of section f i ft ys even· ot this Proclamation, no co-operative
agricultural .society with unlimited t:iability or
co-operative agrirultural company with limited
liability or co-operative trading society with
limited liability shall after the date of the
takin·g effect of this Proclamation be registered
unless there shall first have been held a meeting · at which there shall have been present
a number of persons competent to form a
co-operative a_grirultural society, or co operativc agricultural company or co-operative trading_ society (as the case mc3:y he), and at
which there has been presentcd-0

(a) a written statement showing the objects
of the society or comipany, its business
prospects, and facts and statistics calculated ·to show that, when registered,
it witl be able t-0 carry out its objects
successfully;
(b) a copy of the · regulation.s which it is
proposed to tender for registration.
(2) lf after con:sideration of such statement and
such regulations such a number of qualified
persons as shall be oompetent to form a cooperative agricultural society or co-operative
agr1cultural company or . co-opera'tive trading
society (as the case may be), shall sign application for membership in the proposed society
or company, those persons shall proceed to
.select the ri~t directors of the society or
company, in accordance with the provisions
of section eighteen and the regulations
of the society or compan.y.

7. (1) Within two months after the meeting at which
an agreemenf for the formation -of any society
or company under tbis Proclamation was made,
application shall be made to the Registrar
in the form rrom time to time prescribed by
the Admin,istrator, for the registration of such
sod ety or company under this Proclamation.
(2) The s~id application shall be accompanied by
the follo\\'ing documents(a) a solemn declaration made by the persons \\'ho acted as chairman and secretary respecfo-ely at the meeting at which

(2)

Een kooperatieve handelsvereniging is
voegd:

be-

(a) ten behoeve of ten voordele van een persoon die geen lid van de vereniging is te
han,delen of zijn werkzaamheden ie verrichten;
(b) de lan,dbouwprodukten en levende have
van zijn leden van de hand zetten op de
wijze bepaald door deze Proklamatie voor
het van de hand zetten van dergelijke
produkten of levende have van' !eden van
een kooperatieve landbouwvereniging of
maa·t schappij door zodanige vereniging of
maatschappij.
HOOFDSTUK II.
Registratie van Verenigingen en Maats ch a pp i j en.
6. (1) Onderworpen aan de hepalingen van artikel
z e v e n e n v i j ft i g van deze wordt geen
kooperalieve landbouwvereni.ging, met onbeperkt.e verarntwoorde!ikheid, of kooperatieve
landbouwmaatschappij, met beperkt verantwoordeHkheid, of kooperatieve handelsvereniging, met beperkte verantwoordelikheid na het
in werkin.g treden van deze Proklamatie geregistreerd, tenzij er eerst een verg-adering
gehouden is w aarop het aantal personen tegenwoordig was dat bevoegd is om een kooperatieve landbouwvereniging of kooperatieve landbouwveren,iging of kooperatieve landbouwmaatschappij of kooperatievc . handelsverenigimg (naar het geval m<lcht zijn) op te richten
en waar.aan werd voorgelegd:
(a) een schriftelik verslag aantonende de doelefo.den van de vereniging of maatschappij,
en de bczigheids-vooruitzichten van de
vereneiging of maatschappij en feiten en
statistiese gegevens die aantonen dat,
wanneer geregistreerd, hij in staat zal
zijn om z!jn doe! te bereiken;
(b) een afschrift van de regulaties die men
voornemens is ter registratie aan te bieden.
(2) lndien na overweging van het verslag en de
regulaties een zodanig aantal bevoegdc person-en, a\s in staat is een kooperatieve landbouwvereniging of kooperaiieve landhouwmaal'schappij of kooperati eve handelsvereniging (naar het geval rtmcht zijn) op te rich ten,
ecn aanzoek . om lidmaatschap in de voorgestelde veren{ging of maatschappij ondertekent,
gaan <leze personen over tot het kiezen van
de cerste direkteuren van der vereniging of
maaischapplj overeenkomstig de bepalingen
van artikel a ch t tie n en de regulaties van
de vereniging of maatschappij. ·

7. {l) Binnen twee m.aanden na de vergaclering waarop tot de oprichting van een vereniging of
maatschappij krachtens deze Proklamatie werd
hesloten, wordt bij de Registrateur aanzoek
gedaan in de van tijd tot tijd door de Admin,istr-ateu r voorgeschreven vorm voor de registratie van zutk een vereniging of maatschappij krachtens deze Proklamatie.
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the formation. of the. so~i0ty or company
was agreed to of compli!lfice with! all the
· requirements of lhis Proclamation in
respect of matters preqldenl to the re•
gistration of the society §It company and
incidental thereto, which declaration may
be accepted by~the Regi§har as sufficient
evidence of compliance;
(b) a copy of tne siatement referred to m
section s i x;
(c) two copies of the promised regulations
signed by not less than §;~ven (or, in the
case of a co~operative l~ading society,
by not less than twenty4ive} applicants
for membership, each of ·whose signatures
shall be attested by at l~ast one witness.
In the case of a centn:il or federal CO·
operative compan.y, form@d under the pro•
visions of Chapter V. of this Proclamation,
such r~lation,s shall be signed . as
aforesaid, by the duly authorised representatives of a t least two of the applicants for membershin i
(d) a list con,taining:
(i) in the case of a qJ•operative agricultural societv with. unlimited liabiliiy, the full ~amei1 true signatures,
occupations and ad~fesses of the applkants for meni.ber§hip;
(ii) in the case of a co=operative agricultural company with limited liabili1y, or co-0perativ@ trading society,
with limited liabi.1ityi the full names,
addresses, and, in the case of a cooperative agricultur.il company, also
the occupations, of the applicants for
membership, · and tl~e number o f
shares subscribed for by eath ofthem.
(3) ln the event of non-complian1;t with the provisions of sub-section (1), ev~ry director and
every officer of the society Qf company shall
be liable on. conviction, fo.r eVCJl'y day on which
such non-compliance has coniihued, to a fine
not exceeding five pounds.

( 4) Subject to the provisions of section f if trs even of this Proclamati<)O, any person who
is, after the date of the takit1,g effect of this
Proclamation, a party to the. tarrying on by
any person or body of person8 not registered
under this . Proclamation of tlperations as a
co-operative agricultural society, or co-operative agricultural company, or co-Operative
tradin-g society, or to fhe iHle of the word
"co-operative" in conjunction with the term
"agrirultural". or " tradin,g" ~ibciety or company~ or of any other term imJ\IQrting a similar
meaning, or the holding ouf 10 any manner
of anybody as a co-operi!tive agricultural
sod~- or co-operative ag rl€Ultural company
or ro-<Jperative trading society, s·hall be guilty
of an offence and liable on tonviction to a
fine of five pounds for every qay during which
the offence has continued.
8. (1) Any society or company whi~h .it is proposed
to register under this Procla1mHion may adopt
as its regulations an or anv of the model
regulations set forth in the ~i,hedule to this
Proclamation .
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(2) Bij gezegd aan-zoek worden de navolgende
dokumen-ten gevoegd·: ·
(a) een plechtige verklaring afgelegd door de
person.en die respektievelik als voorzitter
en -sekretaris fungeer-den op de vergaderin,g waarop de vereniging of maaischappij
opgericht .werd, dat alle vereisten van
deze Proklamaiie in. verband met zaken
de registratie van de vereniging of maatschappij voorafgaande of daarop betre-kking hebbende, nagekomen zijn, welke
verklaring door de Registrateur als afdoend bewijs van nakoming kan worden
aangenomen;
(b) een akchrift van het verslag vermeld in
artikel z es;
(c) twee afschriften van de voorgestefde regulaties ondertekend door niet minder dan
zeven (of in het geval -van een kooperatieve han<ldsvereniging door niet minder
dan vijf en h'V.i ntig) leden, wier .handteken,ingen ieder door ten minste een getuige gewaarmerkt worden. In het geval van een centrale of generale kooperatieve maatschappij opgericht krachtens de
bepalin.gen van Hoofstuk V. van deze
Proklamatie, worden zulke regulaties op
de voomoemde wijze door de behoo rlik
gemach1igde vertegenwoordigers van ten
minste twee van de applikanten voor lidma.atschap o ndertekend ;
(d) een lijst bevattende:
( i) in het geval van een kooperatieve
la ndbouwvereniging met onbeperkte
verant woordelikheid, de voile namen,.
ware har.dtekeningen, het beroep en
de adress~n van de applikanten voor
Iidmaatschap;
(ii) in het geval va!l een kooperatieve
landbouw maatschappij, met beperkte
verawtwoordelikheid, of kooperatieve
handelsveren iging, met beperkte ver•
an:twoo rdelikheid, de volle namen,
adressen1 en, waar het een koopera~
tieve landbouwmaatschappij geldt,
ook het beroep, van de applikanten
voor lidmaatschap, en het :iantal aandelen waarop· door elk lid ingetekend is.
·
(3) In geval van niet-nakoming van de bep·a lingen
van subartikel (1) \vordt iedere direkteur en
iedere ambtenaar van de vereniging of maatschappij bij schuldigbevinding gestraft met
een boefe van hoogstens vijf pond voor elke
dag ·waarop het verzuim voortgeduurd heeft.
(4) Onderworpen aan de bepalingen van artikel
z even en vi j ft i g van deze Proklamatie
is een persoon, die na de in ,verking tre•
ding daarvan medeplichiig is · aari het drijven
door een niet krachtens deze Proklamatie geregistreerde peisoon of lichaam van personen
van een bezigheid als een ko6peratieve landbo_uwvereniging of koopera1ieve landbouw•
rn aatschappij of ko-6peratieve handelsvereniging, of aan het gcb,uik van het woord "ko•
operatief" in verband met de · uitdrukking
"landbouw" of "handels" vereniging of maat•
scliappij, of van een andere tiitdrukking die
een dergelike betekenis geeft, ·of aan het op
en,igerlei wijze doen voorkomen van een persoon als een kooperaiieve landbouwvereniging
of kooperatieve landbouw.tnaatschappij of ko-operatieve handelsvereniging, schuldig aan
een overtreding en wordt bij veroordeling gestraft met een boe·t e van vijf- pond per daJ
waarop de· overtreding voortgeduurd ~
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(2) Upon any registration under this Proclamation
of a society o.r company, in so far as any
regulations tendered for registraU.on are not
incon.s1iste11t 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 contained m the regulations
tendered.
(3) The Administrator may from time to time
alte·r, add to or rescind any of the model
regulations, and any such alteration, additio-n
or rescission shall on publication in the O a z et t e 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 companv, 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 provis'ions of section th i rte en.

CJ. 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 Proclamation, nm until all other provisions
of this Proclamation in respect of registration have
been complied with.
·

rn.

(1) T,he rrgulations shall be divided into paragraphs numbered consecutivety, and shall set
forth, i n t e r a Ii a:(a) the proposed name of the society or company with the words "co-operative" as
part of its name. In the case of a cooperative company or society with limited
liability the word '%niited" shall form
the last word in its name;
(b) 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 liabilitv of members is limited
or unlimited;
•
(-f) the manner in which the capital of the
society or company is to be raised or
pro(1ued;
(g) the manner in ,,.,hich the gain or surplus
which may resiilt from the transactions
of the .society or company shall be distributed among.st members; and, in the
case of co-operative agricultural _sacieties,
the manner in which anv 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 expuls1on · therefrom
a:ic the rights and liabilities of members,
~es:g-:1ed members. expelled members,
de.:e::sed 2nd imoh·ent members, whether
as be:•.':ten the so:iet~· or company, and
themselns or betv:een each other:

8. (1) Een vereniging of maatschappij, die voorgesteld wordt krachtens de2e Proklamatie geregistreerd te worden kan als zijn regulaties
een of meer van de modelregulaties, die in
de Bijlage van deze Proklamatie opgenomen
zijn, aannemen.
(2) Wanneer een ,·ereniging of maatschappij krachtens dezc Proklamatie geregistreerd wordt,
worden voor zover de ter registratie aangeboden regulaties niet onhestaan baar met de
modelregulaties zijn of dezelve niet uitsluiten
of wijzigen~ de modelregulaties geacht deel
uit te maken van de regulaties van de vereniging of maatschappij, op dezelfde wijze
en in dezeHde mate alsof 2ij in de aangeboden
r~gulaties vervat waren,
(3) De Administrateur kan de model regulaties
van tijd tot tijd \\'ijzigen, uitbreiden of herroepen., en z.ulkc wijziging, uitbreiding of herroeping hecft, wanneer in de Off i c i e I e
Koe rant gepubliceerd, dezelfde kracht en
werking alsof zij in zodanige Bijlage vervat
waren; zullende echter gecn wijziging, uitbreiding of herroeping van de modelregulaties
op ecn v1'i6r 1.0dani_ge publikatie opgerichte
verenig1ng of maatschappij van tnepassing 2ijn,
tenzij de wijziging, uitbreiding of herroeping
door de vereniging of maatschappij op een algemcne vergadering overeenkomstig de bepalingen van artikel d c rt i en aangenomen is.
9. De Registrateur registreert geen vereniging of
maatschappij, tenzij de :regulaties die met het aan~
zoek aangeboden worden, aan de bepalingen van
deze Proklamatie voldoen en op generlei wijze er
mee in strijd of onhestaanbaar zijn, en ook nie.t
tenzij aan al de andere bepalingen van deze Proklamatic hetrdfende de registratie voldaan is.
10. (1) De regulafas worden verdeeld in paragraven
in numerieke volgorde genummerd en stellen
ender an<lere vast:(a) de vo(,rgestelde naam van de \'ereniging
of maatschappij, met het woord "kooperat_ieve" als deel van zijn naam. ln
het geval van een kooperaticve maatschappij of vereniging met beperkte verantwoordelikheid, 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 vastg·esteld wordt) waarvoor de vereniging
of maatschappij opgericht is;
(e) of de verantwoordelikheid van de !eden
beperkt of onbeperkt is;
( f)_ de wijze waarop het kapitaal van de vereniging of maatschappij zal worden opgenomen ol verkregen;
(g) de wijze waarop de winsi: of het batigsaldo voortvloeiende uit de bezigheid van
de vereniging of' maatschappij onder zijn
leden verdeeld zal worden; en, in het
gevaJ van kooperatie\'e landbouwverenigingen, <le wijze waarop een mogelik verlies aan het einde van het financiele jaar
door de l~?en vereffend zal word en;
(h) de wijze -~n de voonvaarden van toelating , tof het lidmaatschap van de vereniging of maatschappij en de <)mstandigheden waaronder een lid bedanken kan
of die zijn uitzetting rechtvaardigen en
de. rechten en verplichtingen van !eden,
leden die bedanlrt hebben, Ieden die uitgezet, leden die gestorven en leden die
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( i) the number of directors of the society
or company, and the powers and duties of
directors and other officers;
( j) the intervals between the holding of general meetings of•the society or company,
the requisite notices of and pmcedure at
meetings (including the particular rights
of members in voting thereat and the
manner of voting and the majority necessary for carryin•g any particular class of
resolution) ;
(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 rrovide for the settlement by arbitration, or hy a _central or federal company,
of disputes arising between members or
between the society or company, and any
members, resigned meri1bers, expelled member,
or the legal representative of any deceased
member.
(2) In the case of coi11panies, ur societies, with
limited liabihty the regulations shall, in addition to the puticulars mentioned in subsection (1), set forth:(a) the ma.nner· in which the issue and transfer of ·shares in the company or society
shall he controlled and the manner in
wh·ich payment of such shares shall be
made;
(b) the maximum amount which may be paid
to share·h<llders in the form of dividend
in respect of the shares held by them,
but which shall not in anv case exceed
eight per centum per annum on the
amounts paid on the shares;
(c) the nominal \'alue of each share in the
company;
(d) the amount of the oontingent liability,
if any, attached to shares;
and may p,rovide that it shall be obligatory
upon members to subscribe capital proportional to the use made of the compan)·
or society, and that the shareholding shall be
kept progressively proportional to that use.

l 1. {l) The regulations which it is proposed to register, duly signed in the manner set forth
in section s eve n shall be submitted b,· the
Registrar to the Administrator, \\·ho m·a ,. in
his discretion veto the registration of · any
society or oompany, but if he shall not exercise his right of veto and if the pro,·isic,ns
of this Proclamation have been complied with.
the Registrar shall register the regu:at:ons,
file one duplicate in his office aad return the
other, with the date of registration endorsed
thereon to the society or company.
(2) The regul:Jti·ons 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 Proclamation.
(3) A fee of one pound denoted· by means of revenue sfamps shall be payable fo 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.
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insolvent verklaard zijn, hetzij tegenover
de vereniging of maatschappij, hetzij 011derling;
( i) het aanfal direkteuren van de vereniging
of maatschappij en de machten en plichten van direkteuren en van andere ambtenaren;
(j) de iussenpolen 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 !eden bij het stemmen op
. zulke vergaderingen en de wjjze waarop
gestemd wordt en de meerderheid vereist voor het nemen van een biezondere
soort besluit);
(k} de wijze v,:aarop de fondsen van de verenjging of maatschappij beheerd', de
rekcningen gehouden en geauditeerd en
de registers van leden gehouden wo·rden,
en kunnen Yoorziening maken voor het heslissen bij wijze van arbitrage of do or een
centrale of federale maatschappij, van geschillen die ontstaan tussen de leden of tussen de
veren:iging of maatschappij en een lid, een
lid dat hedan.kt heeft, een lid <lat van uit
lidmaatschap on:tzet is, of de wettige vertegen- ·
woordiger van een lid dat gestorven is.
(2) Behalve de biezonderheden vermeld in subartikel (1), stellen de regulaties van maatschappijen ot ve:-rnigingen met beperkte verantwoordelikhcid vast:(a) de \vijze ,vaarop het uitreiken en overdragen van aandelen in de maatschappij of
verenigingen zullen worden beheerd en
de wijze van betaling voor zulke aan•
delen;
(b) het hoogste bedrag, dat aan aandeelhouders in de vorm van dividenden ten
aanzien van de aandelen door hen bezeten
uitbetaald kan warden,. welk bedrag echter in geen geval tien percentum per jaar
Yan de bedragen opbetaald op de aandele n te bonn gaat;
i-.') de nominale ,vaarde van elk aandeel in
de maatschappij;
\d) :ie: bedrag ,·an de on\·oorziene aansprake1:;.;11 e:d H,bonden aan aandelen,
en bnnen zij bepalen. dat de !eden verplicht
ijn \"C,r,r ecn bedrag in te schrijven dat in verhouding- staat tot het bebruik dat zij van de
ma:i~schappi j of Hreniging maken en dat het
gehouden aantal aandelen moet stijgen in de
mate \\·aa~in zodan.jg gebruik toeneemt.
1l. tl) De regulaties, dfr voorgesteld worden om geregistreer,d te worden, behoorlik getekend op
de in a,tikel z even voorgeschreven wijze,
,,·orden door de Registrateur aan de Admin1strnteur voorgelegd, tlie te zijner diskretie
zijn veto, kan uitspreken over de registratie
van een vereniging of maatschappij, doch indien de bepalingen van deze Proclamatie nagekomen zijn, dan registreerd de Registrateur
de regulaties, bewaart het ene dupHkaat op
zijn kantoor en zen<lt l1et au<lere, met de datum
van de rcgi·stratie daarop aangetekend, aan
de veren:iging of maatschappij terug.
(2) De regulaiies, wan.neer geregistreerd, ziJn tot
op dezelfde hoogte bindend voor de vereniging
of maatschappij en de 1eden daarvan als waren
zij door ieder lid getekend en alsof zij kontrakten behelzen van e lk lid, zijn erfgenamen
en wettige vertegenwoordigers om zich te
houden aan al de bepalingen van de regulaties,
on:derworpen aan de bepalingen van deze Proklamatie.
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(4) 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
fom prescribed by the Administrator, 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 Proclamation, and to have
all the rights, powers, privileges and duties
by this Proclamation or any amendment
thereof or by any other .law conferred or imposed on c-o-operative societies or co-operative
companies, and shall be thereupon entitled to
.commence or, if formed before the date of the
operation of this Proclamation, to continue operations as a co-operative society or co-operative
company: Provided, however, that the H_igh
Court of South-Wes1 Africa 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 alread y registered, or
so nearly resembling that name as, in the
opinion of the Registrar, to be calculated to
deceive. If asociety or company through inad·vertence or o therwise be 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 decei•v e, the society
or company may, with the sanction of the
Registrar, and shall, if the Administrator so
direds, 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 Administrator, chan.g e 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 incorporation altered
to meet the circumstances of the case.
(4) The change of name shall not affect any rights
or obligations of the society or company, or
render defective any legal proceedings by or
against the society or company, .ando any legal
proceedings that might have been continued
or commenced against it by its former name
may be continued or commenced against it
by its new J1ame.
13. (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 tltan two-thirds o f the total number of
mernbe:-s of the society or company.
(2) EYery ahe-rat:on of regulations so made shall,
within one month thereafter, be tendered to
the Registrar for registration, who shall, subject to a power which is hereby conferred
upon the Administrator ,Jf refusing to allow

(3) Een fooi van een pond, aangeduid door middel
van inkomstezegels, wordt bij registratie aan
de Registrateur betaald, en zulke zegels
worden, zodra de reg,i stratie door hem goedgekeur<l is, aan· het aanzoek om reg.istratie
gehecht en door de Registrateur onbruikbaar
gemaakt.
(4) Zodra de registratie van een vereniging 01
maatschappij aldus plaatsgevonden heeft, doet
de registrateur aan ·het kantoor van de vereniging of maatschappij een certiftkaat van
registratie toekornen, in de vorm door de Administrateur voorgeschreven, hetwelk in alle
hoven en plaatsen afdoend bewijs levert van
de daarin. vermelde feiten. Op ontvangst van
zul'k een certifikaat, wordt <le vereniging of
maatschappij voor alle doelei,nden g eacht een
kooperatieve vereniging of koopera tieve maatschappij krachtens deze Proklamatie te zijn
en al de recht,en, machten, voorrechten en
plichten te bezitten die door deze Proklamatie
of wijzigingen daarvan of d oor andere wctten
verleen,d of op.gelegd worden aan koo_peratieve
verenigingen ol' kooperatieve maatschappijen,
en hij is daarna gerechtigd zaken te beginnen
of, indi,en vo or het in werking treden van
deze Proklamatie opgericht, zaken voort te
zeHen als een kooperaticve vereniging of cen
kooperatieve maatschappij; met dien, verstande
dat het Hooggerechtshof .van Zuidwest-Afrika
zodanige registratie kan vernietigen indien
door de Reg istrateur of door een ge'interesseerde p,ersoon het bewijs geleverd wordt dat
de registratie door bedrog verkregen werd.
12. (1) Een vercniging of maatschappij mag niet geregistreerd 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 Registra_teur aanleiding tot misleiding
zou geven.
ln,dien een vereniging of maaischappij bij
vergissing of anderszins geregistreerd wordt
onder een naam gelijk aan die waaronder een
verenigiug of maatschappij alreeds · geregistreerd is of onder ecn naam die zoveel
daa-rop gelijkt dat hij naar mening van de
Registrateur aanilei.ding tot misleiding 2011
geven, kan de vereniging of maatschappij, met
toestemming van de. Registrate.ur, en moet
hij, indien de Administrateur zuiks gelast, zijn
naam veranderen.
(2) Een veren,iging of maatsd1appij kan bij besluH
van een voor dat doel bel~de speciale algemene vergadering en met toestemming van
de Administrateur zijn naam veranderen.
(3) Wanneer een vereniging of maatschappij zijn
naam verandert, schrijft de registrateur de
nieuw.e naam in he1 register in in de plaats
van de vorige en reikt hij een certifkaat 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 geen rechtsge•
din.gen ingesteld door oftegen de vereniging of
maatschappij ongeldig, en rechtsgedingen
weike onder zijn vroegere naam voo rtgezet of
inigesteld hadde)i kunnen worden, kunnen ook
onder zijn nieuwe naam voortgezet of ingest,eld worden. '
13. (1) Geen ,vijziging van de regulaties van een
vereniging of maatschappij wordt gemaakt,
ten.zij zodanige wijzig,i-ng goedgekeurd i:s door
niet minder dan twee-derden van de leden
in persoon tegenwoordig of door een gevolmachtigde vertegenwoocdigd (waar dit toe-
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the alteration, register the same, and thereupon the regulations of the society or com•
pany as originally r~istered shall be read
subject to the alterat10n.

gelaten wordt) op een a_Igemene vergadering
speciaal voor ·dat doe! b\jeengeroepen; met
dien verstandc dat een wijziging, waarbij het
tijdperk van bestaan van een vereniging of
maatschappij verkort word!, goedgekeurd moet

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

worden door niet minder dan twee-derden van

(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 Proclamation in respect of matters
precedent to the registration of an amendment of the regulations and incidental
ther-eto, which declaration may be accept·
ed 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 twerity-five) members, 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 Proclamation, such amendment

shall be signed as aforesaid by the duly
auuthorised representatives of at least two
members.

( 4) The provisions of sub-sections (I), (2) and (3)
of the last preceding section shall apply in
respect of the registration of regulations so
altered.
CHAPTER III.
Liability of Members and Capital.
14. (1) It shall be a condition of membership of(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 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 bs died shall cease( i) 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 subsection (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;
\b) a co-operative agricultural company, with

limited liability, and a co-<:iperative trading
society, with limited liability, that the
liability of a member shall be limited to
pavment 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
~h2res.

het totale aantal ]eden van de vereniging of
maatschappij, tegenwoordig op zulke vergadering.
(2) leder aldus aangebrachte wijziging van de
regulaties wordt binnen een maand daarna

aan de Registrateur ter re_gistratie aangeboden,
die onderworpen aan de bevoegdheid, die hierbij aan de Administrateur verleend wordt, om
te weigeren de wijziging toe te latent dczelve
registreert, en daarop gelden de oorspron'kelik
geregistreerde regnlaties van de vereniging
of maatschappij met inachtneming van de wijziging.
(3) Bij ieder aanzoek om de registratie van een
wijziging van de regulaties van de vereniging
of maatschappij word en gevoegd:
(a) een plechtige verklaring afgelegd door de
voorzitter of vice-voorzitter en door de
sekretaris van de · vereniging of maat-

schappij, dat alle vereisien van deze Proklamatie in verband met zaken de re-

gistratie van de wijziging voorafgaande of
daarop betrekkin,g hebbende, nagekomen
zijn, welke verklaring door de Registrateur
kan worden aangenomen als afdoend be-

wijs van nakoming;
(b) twee afschriften van de voorgestelde
wijziging, ondertekend door niet minder dan · zeven !eden (of, in het
geval van een kooperatieve handelsvereniging, door niet minder dan vijf
en twintig) wier handtekeningen ieder
door ten- minste een getuige gewaarmerkt
worden. In het geval van een centrale of
federale kooperatieve maatschappij opgericht krachtens de bepalingen van Hoofdstuk V. van deze Proklamatie, wordt zulke
wijzigin,g op de voomoemde wijze door
de behoorlik gevolmachtigde vertegenwoordigers van ten minste twee !eden
ondertekend.
(4) De bepalingen van sub-artikels (1), (2) en (3)
van het voorafgaande artik'el zijn van toepassing op de registratie van regulaties aldus gewijaigd.
HOOFDSTUK Ill.
Verantwoordelikheid van Leden en
Kapitaal.
14. (1) Het is een voorwaarde van lidmaatschap van:(a) een kooperatieve landbouwvereniging met
onbeperkte verantwoordelikheid, dat al
zijn ]eden gezamenlik en 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 heeit, of die uit de vereniging uitgezet is, en de aansprakelikheid van de
boedel van een persoon, die ges-torven is,
ophoudt:
( i) ten aanzien van schulden en verplichtingen van de vereniging aangegaan
nadat hij ophield lid te zijn; en, onderworpen aan de bepalingen van
sub-adikel (2), in alle opzichten
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(ii) ro<lra de finandcle verslagen van de
veren-iging, door zijn audii.eur op de
hierin later b_epaalde wijze onderteken:d, een batig saldo ten gunste
van de vereniging p.antonen;
(b) cen kooperatieve landbouwmaatschappij
met beperkte verantwoordelikheid en een
kooperatieve handelsvereniging met beperkte verantwoordelikheid, dat de aansprakelikhcid van een lid beperkt is tot
betalin1g van de nominale waarde van de
aandelen door hem bezeten en tot de
orwoorzfene aanspra:kelikheid welke door
de regulaties van de vereniging of maatschappij aan zulke aandelen moch1 worden
verbonden.
(2) Niettegenstaande de bepalingen vervat in subartikel (1) van dit artikel, blijft ieder lid van
een kooperaiieve landbouwvereniging, niettegenstaande uittreding (waaronder wordt begrepen bedanking, overlijding of uitzetting)
l5. (1) No c<.H,perative agricultural society, with unuit de veren-iging, en niettegenstaande de filimited liabiUiy, shall be required to have any
niancicle verslagen van de vereniging een batig
fixed capital.
saldo ten gunste van de vereniging aanwijzen,
aansprak~lik voor iedere schuld o"f verplich(2) The funds necessar_v for carrying on the opeting van de vercniging bij de Land en Landrations of such society shall consist of:
bouwbank van Z11idwest-Afrika, welke op de
datum van zijn uittreding nog onvoldaan was,
(a) Capital funds, including any loans raised
totdat de Raad van die Bank is gebleken dat
hy the society;
de verenjging en zijn overige !eden ian staat
zijn om de schuld of verplichting te voldoen.
(b) Revenue funds_, including the ....serve fund .
Een verplichting jegens de gezegde Bank ten
aanzi'en van een ~rening in de vorm van een
(3) No p:ui of the funds of any such society shall,
door de Banik disponibel gesteld bedrag blijft
save in the event of dissolution, be divided
zolang bestaan als de volmacht van de leden
amonggt its members by way of profit, bonus,
uit krac.hte waarvan zij zodanige lening hebben
div-idend or in any other manner than is authoraangegaan van kracht en in werking is.
ised f?y its regulations in respect of credit- 15. (1) Geen kooperatieve landbouwvereniging met
balances due to menibers.
onbeperkte verantwoordelikheid behoeft een
vast kapitaal te hebben.
(4) No 1oan exceeding one hundred pounds shall
(2) De fon.dscn benodigd ter uitvoering van de
be raised bv arnv such societv unless the loan
doeleinden van de verenigi-ng bestaan uit:
has · been • approved hv ·· not less than
(a) k a pit a a I fonds en, met in beg rip van
two~ thirds of the mei'.nbers present at
leningen door de vereniging aangegaan;
a general meeting specially convened for
(b) i n k oms t e fonds en , met inh~rip van
that purpose, of whi-ch notice, stating full
reserve-fonds.
particulars of the proposed loan, has been
(3) Geen dee! van de fondsen van zulk een verduly give-n, and unless the board of directors
eniging wordt, behalve in het geval van onthas approved of the raising of the loan.
binding, onder zijn Iedcn verdecld bij wijze
van
winst, bonus, dividend of op een andere
Hi. (1) The capital of a CO-<>perativc agricultural comwijze
dan in zijn regulaties toegelaten wordt
pany wi·th limited liahiJ'.i.ty, and of a co-operamet betre'kking tot kredietsaldo's verschuldigd
tive trading ~ciety with fiimited liability, shalt
aan leden.
be variable in amount according to the nominal
(4) Geen lening de som van een honderd pond
value of shares from time to time subscribed.
te bovengaande wordt door zulk een vereniging
aangegaan, tenzij zulke lening goedge(2) The reserve fun-0 of the company or society
keurd
is door niet minder dan twee-derdcn
shall not be distributed amongst members,
van
de
!eden tegenwoordig op een algem·ene
save in th'e event of dissolution, and shall at
vergaderin,g
speciaal voor dat doe! bijeengeany time be applicable to any purposes to
roepen, waarvan behoorlike kennisgeving, bewhich the capital for the time being of the
vattenide volledige biezonderheden van de voorcompany or society is applicable.
gestelde lening, gedaan is en tenzij de raad
van direkteuren tot het shtiten van de lening
(3) The shares issued by the company or society
zijn
toestemming g-egeven heeft.
shall only be of one class, all ranking equally.
16. (1) Het kapitaal van een kooperatieve landbouwmaatschappij . met beperkte veranhrnordelik(4) No s·h are in the oompany or society shall be
heid en van een kooperatieve handelsvereni•
allotted unless one-tenth of the nominal value
gin,g met beperkte verantwoordelikheid wisselt
thereof has been paid.
in bedrag af overeenkomstig de nominate
waarde van de fandelen waarvoor van tijd
(5) A~v dividend or bonus to a member shalt be
tot
tijd ingeschreven is.
applied to paying off any calls on shares
(2) H et reserve-fonds van de maatschappij of verwhich may at the time such dividend or bonus
eniging wordt behalve in het geval van ontbecomes payable be due by bim ~nd unpaid.
binding niet onder de leden verdeeld, en is
17. ~o k;.in shall be raised by a co-operative com-te eniger tijd beschikbaar voor de doeleinden
waarvoor het kapitaa! van de maatschappij
pany or society with limited liability, exceeding
one-halt the issued share capital for the time being
of vereniging gebruikt kan worden.
, '2)

Not\\ ifrstanuing ille provisions of sub-section
(1) of this section, all members of a co-operative agricultural society shall, no twithstanding
\Vithdrawal ( which includes resignation, death
or expulsi on) 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 ohligation of the society to the Land and Agricultural Bank of South-West Africa which was
un.discharl!ed at the date of withdrawal until
the 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 t,o the said Bank in
respect of a l<>an granted in the form of a
cash credit account as long as the authority
ot members b,· virtue of which such loan
was raised is of force and effect.
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of the company or society, unless the Joan 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 purpoi..e, of which notice, stating
full pariictilars of the proposed loan, has been
duly given, and unless the board of directors has
approved of the raising -of the loan.
CHAPTER IV.

M a IJ a g em e n t o f So c i e ti e s a n d Co mp a n i es.
18. (1) The operations of every co-operative agr'icultural ·society or company or co-operative
trading rociety shall be managed and controlled by a board of directors who shall,
subject to the provisions of sub-section (2) of
section s i x, 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 prov1s10.ns of this st:ction 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 a!ld operations of the society or
company.
(5) The quorum of a meeting of directors shall
be as prescribed by the regulations of the
society o r 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 societv 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 be convened.
(7) The society ur company . may by resolution
of a special general meeting appoint a board
of supervision consisting of not less than two
nor more than four member&, who are not
directors, for the purpose o f reporting to the
members on the manner in which the affairs
of the society o r company are conducted, and
such board of supervision shall have the power
to call a general meeting o f members at any
time, anything to the contrary in this Proclamation or the regulations oI the company or
society notwithstanding. A board of supervision shali have access fo all books, papers
and documents of the company or 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.
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(3) De aandelen doo r 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 w aarde daarvan gestort is.
(5) l::.en dividend o f bcmus aan cen lid wordt aangewend ter betaling van op-vorderingen op
aandelen welke op· de tijd van uitkering van
zodanig dividend of bonus door hem verschulLligd en nog niet betaald mochten zijn.
17. Geen. lening de helft van het alsdan uitgereikte
aandelenkapitaal van de maatschappij of vereniging te bovengaande, wordt cloor de ko-operatieve
maatschappij of vereniging met beper kte verantwoordelikheid aangcgaan, temij de iening goedgekeurd is door n.iet minder dan twee-derden van
de ledcn in persoon tegenwoorclig of door een gevolmachtigde vertegenwoordigd (waar <lit toegegelaten wordt) op een a:lgemene vergadering speciaal voor dat doel bijecngeroepen, waarvan behoorlike kennisgeving, bevattende volledige oiezonderheden van de voorg estelde lening gedaan is
en. tenzij de raad van direkteuren tot het sluiten
van de lening zijn toestemming gegeven heeft.
HOOFDSTUK IV.
Beheer van Veren i gingen en Maat•
s c ~ a p p i j e n.
18. (1) Lit: w e:rkzaamheden van elke kooperatieve
lan<lbouwvereniging ot" maatschappij of kooperatieve handelsverenigfog worden bestuurd
en beheerd d oor een raad van direkteuren,
die, onderworpen aan de bepalingen van subartikel (2) van artikel 2 es op de jaarlikse
algemene vergadering van de vereniging of
maatschappij gekozen worden.
(2) Het aantal direkteuren kan niet minder zijn
dan drie nod, mecr dan elf, en geen persooa
kan direkteur zijn, tenzij . hij lid is van de
vereniging of maatscliappij.
(3) Onderworpen aan de bepalingen van dit artikel, woruen, de direkteuren op de in de regulaties van de vereniging of maatschappij voorgeschreven wijze gdm zen, en onderworpen
aan de bepalingen va·n het eerstvolgende :u•_
tikel, bekleden zij hun ambt en treden zij
op de aldus voorgeschreven wijze.
(4) De direkteuren ho uden vergaderingen op het
hoofdkanitoor van de verenigin·g 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 verg adering van direkteuren wordt door de rei:rulaties van de vereniging of maatschappij bepaald, doch is in
geen geval minder dan de helft van het aantal
direkteuren.
(6) De raacl 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 algemenc vergadering, en
ind.ien gedurende zulke ·t ijd het ambt van voorz.itter openvalt, wordt de vakature opgevuld
zodra een vergadering va n de raad bijeengeroepen kan worden.
·
(7) De vereniging of maats·i::happij kan bij bes}uit
van een speciale algemene vergadering een
raad van toezicht aanstellen bestaande uit niet
minder dan t wee en niet meer dan vier le.d en,
· die geen direkieuren zijn, voor hef doe) om
aan de !eden verslag te doen van qe wijze
\\·aarop de zakcn va ri de verenig ing o f maatschappij geleid worden, en zodanige raad van
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(8) Subject to the last preceding sub-section, a
member of a board of supervision shall he
elected and subject to subsection (2) of section n in et e en, shall retire as prescribed
b_v the regulations.

19. (1) 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 any offence and sentenced to
any period of imprisonment without the
option of a f-ine; or
(c) if he absents himself from four consecutive ordi-nary meetings of the board without its leave (and such leave shall not be
granted for a period cover,i ng more than
six consecutive ordinary meetings, unless
the absence be on the business of
the society or company); or
(d) if he resigns his membership of the
society or company or is lawfully expelled
therefrom; or
(e) if he g,ives 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 bis office for any of the reasons set
forth in paragraphs (a), (b), (d) and (e) of the
preceding sub-section.

(3) Any vacancy so occurring on the board of
directors or on the board of supervision shalt
be fitted as prescribed by the regulations of
the society or company.
20. ( 1) Subject to any restrictions imposed by this
Proclamation or by the regulations of the
society or company, on the powers of the
board of directors, the board shall have the
same · powers ati-d be subject •to the s3.me
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.
(2) Subject to his CQmpliance with the provisions
of this. Proclamation and of the regulations
of the s,ociety or company no director shall
be held liable to the society or comNTIY for
any toss it ·may sustain unless the loss was
due to his wilful misconduct or gross negligence. ·

\3)

The ads of a director shall be valid notwithstanding any defect that may afterwards be
discoyered in his appointment or qualification.

21. Every sod.:t:· or company shall within one month
after each annual general meeting transmit to the
Registrar a list rontaining the names and addresses of the members who, at the date of the
return, are the directors of the society or company.

toezicht is bevocgd om niettegenst~nde tegenovergestelde bepalingen in deze 'Proklamati.e
of in de regulaties van de vereniging of maatschappij te en-iger tijd een algemene vergadering van !eden bijeen te roepen. Een raad
van toezicht kan inzage nemen van alle boeken,
papieren en dokumenten van de vereniging of
maatschappij en de direkteuren en ambtenaren
zijn gehouden alle redelike vragen, welke hun
gezamenlik of individueel door een lid van
de raad van loezicht gesteld worden, te beantwoorden.
(8) Onderworpen aan he t bepaalde in het onmiddellik voorafgaand sub~artikeI wordt een
lid van de raad van toezicht verkozen en onderworpen aan het bepaalde in sub-artikel (2)
van artikel rte g C n t'i en treedt hij af zoals
door de regulaties voorgeschreven.
19. ( l) Een direkteur treedt ai :(a) indien hij insolvent verklaard wordt of
zijn boedel ten behoeve van zijn krediteuren overgeeft of een schikking treft met
zijn krediteuren; of
.
(b) indien hij krankzinnig wordt of schuldig
bevonden wordt aan een overtreding en
veroordeeld wordt tot gevangenisstraf
zon cl er de keuze van boete; of
(c) indien hij afwezig blijft van vier achtereenvolgende gewone vergaderingen van
de raad zonder verlof van de raad (en
mlk verlof zal niet toegestaan worden
voor een -termijn lopende over meer ·dan
zes achtereenvolge_n de gewone vergaderingen, tenzij hij afwezig is voor zaken
van de vereuiging of maatschappij) ; of
(d) indien hjj als lid van de vereniging of
maaischappij bedankt of uit zijn lidmaatschap op wettige \djze on-tzet 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 \Vordt aangenomen.
(2) Een aldus orrtstaande vakature in de raad' van
direkteuren of in de raad van toezicht wordt
opgevuld op de wijze in de regulaties van de
vereniging of maatschappij bepaald. .
20. ( 1) Met inachtneming van heperkingen door deze
Pro'klamatie of door de regulaties van de vereniging of maatschappij op de machten van
de raad van direkteuren gelegd, heeft de raad
dezelfde maclrten en _is de raad ondcrworpen
aan dezelfde verplichtingen ten aanzien van
de vereniging of maatschappij alsof rij verleend
of opgelegd warcn door een algemene vergadering van de vereniging of maats chappij,
en iedere direkteur, handelende op een besluit
van de raad, wordt geacht de gevolmachtigde
van de vereniging of maatschappij te zijn voor
alle dodeinden, die binnen de strekking van
zijn werkzaamheden vallen.
(2) . Mits hij de bepalingen van deze Proklamatie
en van de regulaties van de vereniging of maat-schappij in acht neemt, wordt geen direkteur
tegenover de vereniging of maatschappij aansprakelik gehoutlcn wegens een verlies door
dezelve gclcden, tenzij het verlies te wijten
was aan iijn opzettelik wangedrag of grove
nalatigheid.
(3) De handeJinge:1 van een direkteur 7-ijn ge!ctig
niettegenstaande enig gebrek, dat later mag
warden ontdekt in zijn aanstelling of bevoegdheid.
·
21. Binnen veertien dagen na elke alg-emene vergadering zendt elke vereniging of maatschappij aan de
Registrateur een lijst bevattende de namen en
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adressen van de leden die, ten tijde van het indienen van de lijst, de direkteuren van de vereniging of maatschappij uitmaken.
22. Tenzij bet in de regulaties van de vereniging of
maatschappij anders bepaald is, loopt het financiele
jaar vanaf de eerste dag van Julie tot de dertigste
23. ( 1) A general meeting ..of every society or comdag van Junie eerstvolgende beide dagen medepany shall be held within three months after
the close of the society's or company's finangerekend.
cial year for the purpose of considering and 23. (1) Een algemene vergadering van elke vereniging of maatschappij wordt binnen twee rnaandealing with the financial position and the
den na het sluiten van het financiele jaar van
balance sheet and statement of accounts of
the society or company and for the election
de vereniging of maatschappij gehouden ter
of directo rs and auditor and for general
overweging en 'behandeling van de financiele
business. Such meeting shall be called the
toestand en de balansstaat en staat van reannual general meeting and shall be held at
keningen van de vereniging of maatschappij.
such convenient place and time as shall be
ter kiezing van direkteuren en auditeur, en voor
prescribed by the board.
algemene bezigheid.
Zodanige vergadering
wordt de jaarlikse aigemene vergadering ge(2) The board, or any two directors jointly signing
noemd en wordt gehouden op een door de
the notice, may by written notice convene, in
raad te bepalen geschi-kte plaats en tijd.
addition to the annual general meeting, a
(2) Behalve de jaarlikse algemene vergadering kan
special general meeting of the society or comde raad of kunnen twee direkteuren, die tcpany when the holding of such meeting apzam en de kennisgeving oridertekenen, door
pears to them necessary in the interests of
schriftelike kennisgeving een speoiale algemene
the socidy or company, and the board shall
vergadering van de vereni,ging of maatschappij
convene such meeting if a requisition in writbijeemoepen, wanneer het houden van zulk
ing signed by not less than one-tenth, but in
een vergadering in het helang van de vernD case less than five, of the members of the
eniging of rnaatschappij door hen nodig geacht
society or company, or in the case of central
wordt en de raad moet zulk een vergadering
or federal companies, by not less than two
bijeenroepen indien bij de raad een schriftelik
members of such company, be transmitted to
verzoek worde ingediend ondertekend door
the board.
niet miuder dan een-vijfde van de Ieden van
de vereniging of maatschappij, of in het geval
(3) If within h1·enfr-one da vs after the transvan centrale of federa!e maatschappijen door
mission of such -requisition a special meeting
niet minder dan twee ]eden van zodan,ige•Maatbe not convened by the board, it may be
schappij.
convened by the requisitionists.
(3) lndien binnen een-en-twintig dagen na tie indiening van zulk verzoek een speciale ver(4) The periods and forms of notice of annual
gadering niet door de raad is bijeengeroepen,
and special general meetings of the society or
kurrnen de ondertekenaars van het verzoek
company shall be as prescribed by the reguzulk een vergadering bijeenroepen.
lations of the society or company.
( 4) De termij11ten en vormen van de kennisgevingen
van jaar!ikse en speciale vergaderingen van
::!..; . l1) The chairman of the directors, if present, shall
de veren,iging of maatschappij worden door
unless the meeting otherwise determine by
de regulaties van devereniging of maatschappij
resolution, be the chairman of any general
vastgesteld.
meeting.
24. (I) De voorziiter van de direkteuren treedt, indieh hij tegem\·oordig is, op als voorzitter \·111
,.2i >-'o ltem of business shall be transacted at
een aigemene \·ergadering tenzij de \·ergadeany general meeting unless a quorum of
ring and ers beslu:t.
::-:embers is present during the time when the
(2) Ge:~n punt or, de a_gende '.rn!·dt :) p 2en algemeeting is considering that item.
mene wrgadering behandeld, tenzij een
k\rnrum \·an de !eden tegenwoordig is ge(3) The quornm of any general meeting shall be,
duren de de tij<l \\'anneer de vergadering dat
punt in behandeling neemL
in the case of a oo-operative agricultural society
~3) I-let kwornm van ecn algemenc vergadering
with unlimited liability, one-tenth of the
is, in het geval van cen kooperatieve landbouw·members personally present; and in the case
of a co-operath·e agricultural company with
ve:·eniging· met onbeperkte verantwoordelikheid, een-tiende van de leden in persoou tegenlimited liability, and co-operafae trading
woordig; en in het _geval vau een kooperatieve
societv with limited liabilin· one-tenth of the
members present in person or by proxy (where
landbouwmaatscbappij 11\et beperkte verantproxies are allo\1·ed): Prodded that a quorum
woo~de'.ikheid en kooperatieve handelsverenishall in no case consist of less than five
ging met beperkte veranhvoo rdelikheid, eenmembers personaliy present. ln th e case of
tiende van de [eden in persoon tegenwoordig
a central or federal company formed under
of door een. gevolmachti-gde vertegenwoordigd
Chapter V., the quomm shall in no case con(waar dit toegelaten wordt), zullende echter
sist of less than two members present by their
een kworum in geen geval uit minder dari
proxies.
vijf !eden. in persoon tegenwoordig bestaan.
In het gcval van een centraie of fede_rale
(4) If within one hour from the time appointed
maatschappij opgericht krachtens de bepalinfor the meeting a quorum is not present, the
gen van Hoofdstuk V., bestaat het kworum
meeting, if convened upon the requisition of
in. geen geval ui t minder dan twee !eden vermembers, shall not be held. In anv other case
.tegenwoordigd door hun gevolmachtigden.
it shall stand adjourned to the fo·llowing day
(4) lndien er binncn een uur na de voor de verat the same time and place, and if at such
gadering bepaaide tijd geen k:worum tegenadjourned meeting a quorum is not present
woordig is, wordt de vergadering,, indien op
,dthin one hour from such time, the members
het verzoek van !eden bijeengeroepen, niet

22. Unless it is othern:ise provided in the regulations

of the society or company, the financial year shall
be from the first day of July to the thirtieth day
of June next ensuing, b,:Jth dass inclusive.
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present shan constitute a quorum; provided
that if the question for consideration be the
raising of a loan or to alter the regulations
or to dissolve the society or company, the
quorum prescribed by sub-section (3) of section t~venty-four must be secured.
(5) Save as is otherwise provided in this Proclamation or the regulations 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
be 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 Proclamation, by at least two members.
(6) The declaration by the thainnan that a question
io be so decided has been carried, or carried
unanimously, or by a particular majority, or
lost, and an entry to that effect in the 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 deliberatrve vote, . have also a
casting vote in the case of an equality of votes,
whether on a show of hands or o n a poll,
unless •it is otherwise provided by the regulations of the society or company.
25'. hi a co-operative agri,cultural society · with unlimited liabiliity, members shall record their votes
in person, and no member · shall have more than
one v<:ite.

26. (1) In a co-operative agricultural company with
limited liabililty and a co·operative trading
society with · limited liability every member
shall · have one vote,· provided that, if so
authorised 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; the number of
such additional votes (not exceeding two for
any one member) and the procedure to be
observed in makfag·the allotments thereof shall
be as prescribed · by the regulahons of the
company o r society.
(2) Where a member qf _such company or society
bas acquired the rights of another member to
the · reserve,or other property of the company
or society such rights · ·s hall 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 accordance with
the last preceding sub-sec.t ion.
(3) .\\embers may, on a poll, give theiryotes either
personally or, if so authorised 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;
and provided further that no person shall at
any meeting act as proxy for more than two
members·.

gehouden:; in ieder antler geval wordt de ver•
gaderin,g verdaagd tot de volgende dag op
dezelfde tijd en plaats, en indien op zulk een
verdaagde vergadering binnen een uur vanaf
zodan,ige tijd geen kworum aanwezig is, v or•
men de aanwezige leden een kworum; met
dien verstande, dat indien het onderwerp van
bespre:king het aanga an van een lenin_g of
het wijzigen van deze regulaties of het o ntbin.cten van de vereniging of maatschappij is,
het kworum voorgeschreven door sub-artikel
(3) van artikel vier en twin ti g aanwezig
moet zijn.
(5) Behalve waar amders in deze Proklamatie of
in de regulaties van de vereniging of maatschappij bepaald, wordt ieder punt, ter be•
slissing aan een vergadering voorgelegd, door
een meerderheid der !eden daarop in persoon
tegenwoord,ig beslist, en door het opsteken
van handen, tenzij een hoofdelike stemming
doo r 111iet minder dan vijf !eden vereist wordt,
of, in het geval van een federale of centrale
maatschappij opgericht krachtens de bepalingen van Hootdstuk V. van deze Prok\amatie,
door ten minste twee !eden.
(6) De verklaring van de ,ioorzitter dat een punt
aldus te worden beslist aangenomen is, oi
met algemen.e stemmen aangenornen is, of
door een bepaalde meerderheid, of dat het
verworpen is, en een aantekening in die zin
in de notulen van de vergadering leveren afdoend bewijs van hef feit, zonder dat hei
nodig is het getal of de verhouding van de
stemmen voor of tegen het besluit ttitgebracht
k bewijzen.
(7) Een hoofdelike stemming, indien ve rlangd,
vindt dadelik plaats, tnaar op de wijze door
de regulaties van de vereniging of maatschappij
voorgeschreven.
(8) De voorzitter van de vergadering heeft, behalve zijn beraadslagehde, ook een "b,e slissende
stem indien · de stemmen staken hetzij bij het
ops:teken van handen of bij een · hoofdelike
stemming, tenzij door de r~gulaties van de
vereniging of maatschappij anders bepaald
wordt.
·
25. In een kooperatieve landbouwvereniging, met onbeperkte verantwoordelikhe-id, brengen de Jeden
hun stemmen in persoon uit en geen lid heeft meer
dan een stem.
·
26. (1) In een kooperatleve landbouwmaatschappij met
beperkte verarutwoordelikheid en een kooperatieve handelsvereniging met beperkte verantwoordelikheid heeft ieder lid een stem•, zullende
echter, indien de regulaties van de maatschappij of vereniging daarvoor vQorziening
make~ elk lid bij een hoofdelike s.t emmi~g .
gerechtigd zijn, tot een verdere s.tem of stemmen op de basis van de hoeveelheid of waarde
van produkten door hem aizeleverd aan of
goederen hem aangekocht van de maatschappij
of vereniging; het aantal van· zulke verdere
stemmen (twee voo r ieder lid niet te bovengaanide) en de pr,ocedure te worden gevolgd
bij bet toekennen daarvan worden door de
regulaties van de maatschappij of vereniging
voorgeschrevel'!~ .
(2) Waar een lid ,wan zulke maatschappij of vereniging de aanspraken van een antler 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 ove-rdracht
gemaalct beeft, voo r zulke overdracht gerechtigd was -0vereenkomstig de bepalingen van
het ,·oorafgaand sub-artikel.
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(3) Bij een hoofdelike stemming kunnen de leden
hmi stemmen persoonlik uitbrengen, of indien daartoe gemachtigd door de regulaties
van zulke maatschappij of vereniging door
midddel van een gevolmachtigde; zullende echter geen persoon als een gevolmachtigde kunnen optreden tenzij hij lid van de maatschappij
of
vereniging is, of lid van een vereniging of
(2) The minutes or proceedings of each meeting
maatschappij die lid is van de vereniging of
shall be submitted at the next ensuing meeting
maatschappij-; en met dien verstande verder
and, if passed thereat as correct, shall be
<lat
geen persoon op enige vergadering als
confirmed b\· the chairman thereof and shall
de gevolmach-tigde van meer dan twee leden
thereupon \~ithout further proof be .Prim a
kan optreden.
fa c i e evidence in all courts and places of
27.
(1)
De
notulen van de verrichtingen van alle althe proceedings of the meetings of which they
gemene vergaderingen en van elke vergadering
purport to be minutes.
van de raad ,Yorden geregeld ingeschre\·en
in afzonderlike, voor <lat doe! aangehouden
(3) Every such minute book shall be keept at
hoeken, die behoorlik gerangschikie biezonderthe office of the society or company, and shall
heden bevatten van de bezigheid op de verbe open to inspection of any person authorised
gaderin.g gedaan.
· ·
thereto in writing by the Administrator.
(2) De notulen van de verrichtingen van elke
vergadering w arden op de eerstvolgende ··ver28. (1) Every society or C{)tnpany shall at each annual
gaderin,g overgelegd, en indien daarop goedgeneral meeting appoint a person who publicly
gekeurd~ warden zij door de voorzitter van de
carries on the business of an accountant as
vergaderiug ·bekrachtigd en leveren daarop
the auditor (Jf its accounts for the current
zonder verdere bewijsmiddelen in atle hoven
financial year. The retiring audifor snall he
en plaatsen p r i m a fa c i e bewijs van de
eligible for re-election.
verrichtingen van de vergaderingen waan-an
zij de notulen h(:iten te zijn.
(2) If an appointment of such person as auditor
{3) Elk zodanig no1:uleboek w ordt OJ? het kantoor
be noit made at that meeting, the directors
van de vereniging of maatschappij be\-vaard
shall appoint, subject to the approval of the
en kan d(lor e'lke persoon daartoe schriftelik
Registrar, an auditor qualified as aforesaid
gemachtigd door de Administrateur worden
to hold office till he has audited the accounts
ingezien.
·
of that year.
28. (1) Elke veremiging of maatschappij stelt op elke
jaarlikse algemene. vergadering een persoon
(3) A director or officer of the society or coma~n, die in het openbaar het am:bt van reken. pany shall not be capable of being appointed
meester uit-0eferit, ais de auditcur van zijn
its auditor.
rekeningen voor het lopende financiele jaar.
De aft.redende auditeur is herkiesbaar.
(2) lndien geen aanstelling van zulk een persoon
( 4) The first auditor of the society or company
tot auditeur op die vergadering gedaan wordt,
shall be appointed by the directors before the
stellen de direkteuren een door de Registraend of the first financial year, and shall hold
teur goed te keuren auditeur aan bevoegd als
office until the first annual general meeting,
voorzegd om als auditeur -0p te treden totdat
unless previously removed by a resolution of
hij de rekeningen van dat jaar geauditeerd
the members in general meeting, in which
heeft.
case the members at that meeting shall ap(3) Geen direkteur of beambte van de vereniging
point an auditor.
of maatschappij kan als zijn auditeur worden
aangesteld.
·
(5) A casual vacan-cy in the office of auditor may
(4) De eerste a·u diteur van. de vereniging of maat•
be filled by the directors by appointing a
schappij wordt door de direkteuren v66r het
person qualified as aforesaid to hold office
einde van het eerste financiele jaar aangetill the audit of the accounts of that year is
steld, en hij treedt als auditeur op tot de
completed.
eerste jaarlikse algemene vergadering tenzij
hij
tevoren ontslagen wordt door een besluit
(6) The remuneration of the auditor appointed
van
de !eden op ten algemene vergadering,
under this section shall be fixed by the society
in
wetk
geval de !eden op die vergadering
or company in general meeting: Provided that
een
auditeur
aanstellen.
the directors may fix the remuneration of an
(5)
Een
toevallige
vakature in de post van audiauditor appoiuted under sub-sections (2), ( 4)
teur kan door de direkteuren opgevuld worden
and (5). All such remuneration shall be paydoor een persoon bevoegd als voo rzegd aan
able out of the rP.venues of the society or
te stellen om als zuJ:ke werkzaam te zijn totcompan,y.
dat_hij de rekeningen van dat jaar geauditeerd
heeft.
, :''I Every auditor appointed under this section
(o) De beloning van de audrteur, krachtens <lit
;hall have a right of access to the books,
aiiikel aan,g esteld, wordt door de vereniging
.. .:counts, vouchers and documents of the
of maatschappij op een algemene vergadering
s-:>dety or company, and may require from its
vastgesteld; met dien verstande dat de direk::~e-..'iors and other officers such information
teuren de beloning van een 'krachtens sub;; may be necessary for the performance of
aiiikels {2), (•1) en (5) aangeste1de auditeur
•)f ~is. duties as auditor.
kunnen vaststellen.
Alie zulke beloningen
warden uit de fondsen van de vereniging of
(5) In making any report to the members of the
rnaaischappij betaald.
societ~· or company, or in signing the state(7) El'ke krachtens dit artikel aangestelde auditeur
ments mentioned in the next succeeding secbeeft recht van, toegang tot de boeken, reketion, the auditor shall stateningen bewijsstukken en d-0kumenten van 'de

27. (1) Minutes of the pwceedings 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.
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(a) whether he has obtained the information
and explanation 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 ot the society or company;
and
(c) whether the regulations of the society or
company have been observed.

29. (1) No,t 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 dose of
the previous financial year of the society or
company, in such form as may be prescribed
by the Admin,istrator.
(2) Such balan,ce sheet and profit and loss ac·count signed by a majority of directors and
by the auditor of the society or company, if
approved by him after examination of the
accoun<ts of the society Qr 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 he so provided
by the regulation•s of the society or company,
such statement and report shall be open to
inspection 9f members at its o.ffice for a period
to be fixed by those regulations.

(3) Such balance sheet and profit and loss account (signed as .aipresaid) and auditor's report
shall further be h:ansmitted 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 he
pr·escribed by the Administrator.
30. (1) The Administrator may at any time, when it
appears to him that good reason exists therefor, appoint a persori or persons to investigate
and report upon the books, acco1:mts and af. fairs 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 o r company, and may
require from its directors and other officers
such information and explanation as may be
necessary for the investigation.
(2) The Administrator may order the expenses
of and incidental to such investigation to be
defrayed by the society or company, and in
the even,t of such order being made the Administrator shall cause a copy of the report
upon the investigation to be transmitted to
the office of the society or company.

31. (1) Enr~· co-opeTa live agricultural society, with
unlimi,ed liability, shall, within fourteen days
after any change takes place in its membership, whether by new admiss ion, death, resignation or expulsion, transmit full information
thereof to the Rezistrar. and in the case of a
new admission shall tra~s.mit to the Registrar
the new member's trne :;ignature.

veremgmg of maatschappij, en kan van de
direkteuren en · ·andere beam'bten de inlichtingen eisen die nodig zijn voor de vervulting
van zijn plicht als aud-iteur.
(8) Bij het doen van een verslag aan de !eden
van de vereniging of maatschappij, of bij het
ondertekenen van de verslagen in het eerstvolgend artikel vermeld, verklaart de auditeur:
(a) of hij de door hem verlangde inlichtingcn
en uitleggingen o ntvangen heeft;
(b) of de verslagen naar zijn oordeel behoo rlik
opgetrokken zijn, zodat zij een waar en
juist ovenicht geven van de financiele
toestand van de vereniging of maatschappij overeenkomstig de inlichtingen
te zijncr beschikking gesteld en de verklarrngen aan hem gegeven en zoo.ls
uit de boeket1i van de vereniging of maatsc:happij ,blijkt; en
~c) of de regulaties ,·an de vereniging of maatschappij n,agekomen zijn.
29. (1) De raad maakt, niet minder clan drie weken
voor de datum bepaald voor de jaarlikse algemen,e vergadering, de balansstaat en winsten verliesrekening op ter afsluiting van het
voorafgaande financiele jaar van de vereni•
ging of maatschappij en in de vorm door de
Administrateu r bepaald.
(2) Zulke balansstaat en winst- en verliesrekening,
ondertekend door ecn meerderheici van de
direlcteuren en door de auditeur van de veren,iging of maatschappij, indien door hem
goedgekeurd na de rekeningen van de vereniging of maatschappij te hebben onderzocht,
word en tezame:n met eni_g verslag duor de auditeur aan de !eden gedaan, aan_elk lid gczonden
met de ken.nisgeving van z11lke algemene vergaderi-ng, of anders, indieri de regulaties van
de veren-i ging of maatschappij zulks bepalen,
liggen de verslagen en het r;;ipport op het
kantoor van de vereniging of maatschappij
ter inzagc van de !eden voor een termijn door
de regulaties te worden vastgesteld.
(3) Zulke balansstaat en winst en verliesrekening
(onde-rtekend als voorzcgd) en het verslag Yan
de auditeur worden, verder minstens veertien
dageri. v.oor de datu'm bepaald voor de jaarli·k se algemen.e ve-rgadering aan de Registrateur gezonden.
·
(4) · De genoemde balansstaat, de reke-ning en het
verslag kunuen op het kantoor. van de Registrateur door een ieder ingezien worden
tegen betali:ng van zulke fooien als door de
Administrateur voorgeschreven mogen worden.
30. (1) De Administrateur kan te enigertijd wanneer
het hem toeschijnt dat geldige redenen daarvoor bes1aan. een persoon · of person en aanstellen om _d e boeken, rekeningen en zake-n
van een vereniging of maatschappij te onderzoeken en daarover rapport uit te. brengen en
een aldus aangestelde persoon heeft het recht
van toega.ng tot de boeken, rekeningen, bewijsstukken en ·dokumenten van de verenigin.g of maatschappij en kan van de direkteuren
en andere ambtenaren zulke inlichting en ophelderin.gen vorderen als voor het onderzoek
nodi:g mogen zijn.
(2) De Admin,istr~teur 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 wile onderzoek aan het kantoor van de
vereniging of maaischappij doet toezenden.
31. (1) Elke kooperatieve landbouwvereniging met
onbeper'h-tc verantwoordelikheid zendt, binnen
veertien dagen nadat een veran'dering plaats
heeft in zijn lidmaatschap, hetzij door nieU\n:'
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toelatingen, o ve rlijden, bedanking of uitzetting,
volledigc biezonderheden daarvan ·aan ·de Registrateur, en in het geval van en ii'ieilwe toelating, zendt hij aan de Regi~trateur 'de ware
·handtekening van het nieuwe lid.
(2) De Registrateur is gere(;htigd te veronderstelleu, dat elke persoon wiens naam op zulk een
lijst of aarnvullingslijst of op de lifst vermeld
in paragraaf (d) van sub-artikel (2) van artikel z even voorkomt een lid van de verWhen registration of such society has been
enig.ing is, tenzij bi'llnen veertien dagen na
effected, the Registrar shall publish in the
de publikatie daarvan in de Off i c i e I e Koe 0 a z et t e a list confaining the full names and
r a n t een persoon hem bewijst dat hij geen
addresses of all existing members of the
lid van de vereniging is.
society; and whenever the Registrar shall
(3) Wanneer de registratie van zulk. een verenireceive information from the society of any
ging plaatsgevonden heeft, publiceert de Rechange in the ]is·t of members he shall publish
gistrateur .in, de Officiele Koerant een
in the Gazette a supplementary list of all
lijst bevatten-de de vo tle namen en adressen
members who since the publication of the
val al de. bestaande !eden van de vereniging;
previous list have bewme or have ceased to
en wanneer de Registrateur inlichting van de
be members of the society.
vereniging ontvangt aangaande een verandering in de lijst van !eden, publiceert hi j in de
If a society makes default in complying with
0 ff i c i e I e Koe rant een aanvullingslijst
the requirements of sub-section (1) every divan alle !eden die sedert de publikatie van
rector, manager or other officer . of the society
de voorgaande lijst !eden geworden zijn van
who knowingly and wilfully authorises or perde vcreniging of opgehouden zijn !eden. te zijn.
mits the default shall be liable on conviction,
(4)
lndien
een vereniging verzuimt aan de verfor every day on which the default (;Ontinues,
eisten van suh-artikel (1) te voldoen, wordt
to a fine not exceeding five pounds.
elke direkteur, bestuurder of andere amhtenaar
van de vereiniging, die ,\;etens en
Every co-operative agrimltural company with
willens zulk cen verzuim toestaat of toelaat,
limited liability, and co-operative trading
bij schuldigbevindiing gestraft met een hoete
society with limited fiability, shall on the last
van
hoogstens vijf pond voor elke dag waarop
day of every twelve months reckoned from
het
verzuim voortgeduurd heeft.
the date upon which tht: ~ompany's or society's
financial year begins, make a list of all per- 32. (1) Elke kooperatieve landbouwmaatschappij met
beperkte verantwoordelikheid en kooperatieve
sons who, at such date, arc members of the
handelsverenig:ing met beperkte verantwoordecomp-any or society, and of all persons who
likheid maakt op ·cte laatste dag van elke twaalf
ceased to be members since the date of the
maanden, .gereke'nd vanaf de daium waamp
last return, or (in the case of the first return)
hei fi.n.anciele jaar van de maatschappij of verof the registration of the company or society.
eniging begint., een lijst op van alle _personen,
die op zulke datum )eden van de maatschappij
The list shall state the names 1 addresses, and
of
vereniging zijn en van atle personen, die
in the case of CO-Operative agricultural
opgehouden zijn leden te zijn sedert de datum
panies also the occupations, of all the past
van de laatste opgave of (in het geval van
and present members therein mentioned, the
de
eerste opgave) sedert de registratie van
number of shares held by each of the existing
de maatschappij of •verenigfag.
members at the date of the return, the number
of not fully paid-up transferred or forfeited by
(2) De lijst vcrmeldt te namen, adressen, en, in
each person who has ceased to be a member
he1 geval van. kooperatieve landbouwmaatsince the last return, or (in the case of a first
schappijen, ook het beroep, van alle oudreturn) of the registration of the company
leden en bestaande leden daarin genoemd, het
or society; a.n d shall contain a summary
aantal aandelen door elk der bestaande !eden
specifying the following p~.rticulars :op de datum van de opgave bezeten, het aantal niet ten -v oile opbetaalde aandelen over(a) the total nominal value of shares taken
gedragen of verbeurd door elke persoon die
bv members from the commencement of
opgehouden is ·lid te zijn sedert de datum
the company or soci'ety up to the date
van de laatste opg ave, of (in het geval van
of the return ;
de eerste opg ave) sedert de registratie van•
de maatschappij of ve;eniging; en bevat oak
(b) the amount called up oi;i each share;
een kompendium waarin de volgende biezonderheden worden uiteengezet:-(c) the total amount of calls received;
(a) de totale nominale waarde van de aandelen door !eden opgenomen sedert de
(d) the total amount of calls unpaid;
oprichting van de maatschappij of veren:iging tot op de datum van de opgave;
•e ) th e total number of _shares forfeited;
(b) het bedrag dat op elk aandeel als storting is opgeroepen;
~) the amount of the reserve fund;
(c) het totale bedrag- van de ontvan_g-en stor~
in:gen ;
~I the amount of loans raised.
(d) · totale b ed rag der o nhetaalde stortingen;
(e) het totale aantal verbeurd :verklaarde aan~
-:-~t $aid list and summary shall be completed
delen ;
·,-::h:n thirty days after the last day of every
( f) het bedrag van het reserve fonds ;
.·t!n months aforesaid, and be forthwith
(g) het bedrag van aangegane leningen .
::.:c:i~mitted by the company or society to the
(3) De gezegde lijst en het gezegde kompendium
"'e~strar.
worden opg emaakt hinnen zeven dagen vanaf

(2) The Registrar shall be entitled to assume that

every person whose name appears on any
such li_st o-r supplementary list, or on the list
menrtioned in paragraph (d) of sub-section (2)
of section seven, )s a member of the society
unless, within toudeen -days after the publication thereof in the O a z et t e , any person
shall satisfy him that he is not a member of
the society.
(3)

(4)

32. (1)

(2)
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(4).

such COITIJ>any or sodetv makes default in
complying with any- requirements of this sec•
tion, every director, manager or other officer
of the company or society who knowingly
and wilfully authorises or pem1its the default
shall be liable 011, conviction, for every day on
:whkh the µefault continues, to a fine not exceeding five pounds.
33. Every co-operative a_gricultural company with un•
limited liabHity, shall keep at its office and open
to inspection of its members at all reasonable
hours:·
(a) a complete list of its member:; showing the
name, occupati{m and address -of each member;
[f

(b) the true s~gnature of each member;
(c) the date at which each person became a
member;
(d) the date at which an~' person ceased to be
a member;
(e) a L-orrect copy of its regulations with any
alterations therein made and registered under
this Proclamation; and

( f) a list of the directors showing the name and
address of each director.
34. (1) Every L'O-operative agricultural society with
limited liability, and co-Qperative trading
society with limited liability, shal1 keep at
its - office and open to inspection of its
members at an reasonable hours:(a) a correct copy of its regulations with
any alteration therein trtade and registered
under this Proclamation;
(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 m·embers,- showing the name,
adddress and, in case of co-operative
agricultural companies, occupation of each
member;
(d) a statement of the shares held by each
member, distinguishing each s-hare by its
numbet;
(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
b-e a in ember;
(h) an,4 such further particulars as the regu•
lations may prescribe.
(2) ..If any· co-op~rative. agricultural society fails
to · comply with the provisions of section
thirty - three, or any co-operative agri·
cultural 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 C<>m-pany (as the case may be) who knowingly and wilfully authorises or permits the
default, shall be liable on conviction, for every
dav on which the default continues. to a fine
not exceeding five pou.nds.
CHAPTER V.
formation of Central and Federal
Co--o p e r·a ti\' e Companies with Li mite d Li ability.
35. (1) Any number of co-0perative agricultural
societies, with unlimited liability, and CO·
operative agricultural companies, with limited

de laatstc dag van elke twaalf maanden voor2:egd en worden dadelik door de maatschappij
of vereniging aan de Registrateur overgelegd.
(4) lndien zulk een maatschappij of vereniging
verzuilnit de vereisten van dit arti'kel na te
1-corrien,, wordt elke direkteur, bestuurder of
andere ambtenaar van de maatschappij of
verenJging die w~ens en wiltens het verzuim
toestaat of toelaat, bij schuldigbevinding,
gestraft met een boete van hoogstens vijf
pond per efke .dag waarop het verzuim' voori-geduurd heeft.
33. Elke koopentieve landbouwvereniging met onbeperkte veran.twoordelikheid houdt op zijn kantoor
ter inzage van zijn leden op alle redelike uren : (a) ecn volledige lijst van zijn leden aantonende
de na.am, het beroep en het adres van etk lid;
(b) de ware 'h andtekening van elk lid;
(c) de datum waarop -elke persoon lid geworden is;
(d) de datum waarop een persoon ophield lid
te zijn;
(e) een waar afschrift van zijn regulaties met
eventueel daarin krachtens deze Proklamatie
aangebrachte en geregistreerde w.ijzigingen; en
( f) een lijst van de direkteuren aantonende de
naam en het adres van elke direkteur.
34. (1) Elke kooperatieve landbouwmaatschappij met
beperk-te verantwoordelikheid en elke kooperatieve haildelsvereniging met beperkte verantwoordelikheid houdt <>.p zijn kantoor te£
inzage van zijn leden op alle redelike uren : (a) een waar afschrif-t van zijn regulaties met
eventueel daarin krachtens deze Proklamatie aangebrachte en geregistreerde wij-·
zigingen;
(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 !eden aantonende de
naam. het ad.res, en in het geval van
kooperatieve
landbouwmaats<:happijen,
het beroep van elk lid;
~d) een opgave van de aandelen door elk lid
bezeten, aantonende het onderscheidingsnummer van elk aaudeel;
(e) een staat van het bed-r ag dat op ~e 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) ecn zodan~ge verdere gegeven als door
de regulaties mochten worden ·voorgeschreven.
(2) lndien een · kooperatieve fondbouw verenigittg
verzuimt de bepalingen van artikel d r i e en
de rt i g na tc komen, of indien een kooperatieve landbouwmaatschappij of kooperatieve
handelsvereniging verzuimt de bepalingen van
sub-a,rtikel (1) van dit artikel na te komen,
wordt · elke direkteur, bestuurder of andere
ambtenaa:· van de vereniging of maatschappij
(naar het geval mocht zijn), die wetens en
willens zulk verzuim toestaat of toelaat, bij
schuldigbevinding, gestraft met een boetc
van hoogsiens vijf pond voor elt<e dag waarop hct verzuim v9ortged11urd heeft.
HOOFDSTUK V.
Oprichting van Centrale en Federate
Kooperatieve Maatschappijen met bep e r k t e V e r a n t w o o r d e I i k h e i d.
35. (1) Ieder aantal koopcratieve landbouwverenigin•
gen met onbeperkte verantwoordelikheid en
kooperatievc landbouwmaatschappijen met be·
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liability, registered under this Proclamation,
may jointly form a central. co-operative agricultural company with limited liability.

(2) Membership in a central co-operative agricultural company sl'fall be confined to(a) co-operative agricultural societies, cooperative agricultural companies and
central co-operative agricultural companies
registered under this Proclamation;
(b) any foreign company approved oy the
Admin.istrator.
(3) Such central 1.-0-operative agricultural company
may, subject ·to the provisions of this Proclamation, be formed for all or an..Y of the objects for which a co-operative agricultural
company with limited liability may be formed
as contained in paragraphs (a) to and including (n), 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 company or federal co-operative agricultural company registered under
this Proclamation;
(b) the combining with any foreign company
in any joint operati-ons for the collective
sale of produce or the collective _purchase
of agricultural requirements on behalf of
i-ts members, and for that purpose to
acquire shares in any such company approved by the Administrator.
(4) Whenever any of the objects of a central cooperative 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.

l5) For the purposes of this section a ''foreign
oompany" shall mean a company, agency or
;:i~-:..:t'..1tion registered or incorporated in any
~: i.:.ntry other than the Territory of South•
\X . est Africa under the laws of such country,
and which has as part of its main objects
the collective sale of produce or the collective purchase of farming requirements on be·
half of farmers organised under a co-operative
system: Provided _that for the purposes of
Sl.)b-section '(2), a foreign compan}· shall not
include a company registered in any country
outside South-W.est Africa, but excepting the
Un.ion of South Africa and Rhodesia.
36. (1) Any two or more co-operative trading societies
with limited -liability, registered under this
Proclamation, may fonn 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 l,-ading societies and central
co-operative trading companies registered
under this Proclamation;
(b) any foreign company approved by the
Administrator.

perkte verantwoordelikheid krachtens dezc
Proklamatie geregistreerd kunnen gezamenlik
een centrale kooperatieve landbouwmaatschap,pij met beperkte verantwoordelikheid op-richten.
(2) Het lidmaatschap van een centrale kooper~
tieve landbouwmaatschappij wordt beperkt
tot:-(a) kooperatieve landbouwverenigingen, kooperatieve landbouwmaatschappijen en
centrale
kooperatieve
landbouwmaatschappijen krachtens deze Proklamatie ge~
registreerd;
(b) buitenlandse rnaatschappijen door de Aoministrateur !{Oedgekeurd.
(3) Zulke centraie kooperatieve landbouwmaatschappij kan, met in achtneming _van ·de bepalingen van .deze Proklamatie, opgericht warden voor ecn of meer van de doeleinden waarvoor een kooperatieve landbouwmaatsc:happij
met beperkte verantwoordelikheid kan worden
opgericht, zoals yer\'at in paragraven (a) tot
en met (n) en paragraaf (p) van sub--artikel (1)
van artikel vi er; met dien verstande <lat ondcr
de doeleinden van een centrale· kooperatieve
landbouwmaatschappij kan worden opge~
nomen:-:(a) het ve.rwerven door aankoop of anderszins van aandelen in een andere cenirale
kooperatieve landbouwmaatscbappij of
federale
ko6peratieve · landbouwmaatsc:happij krachtens deze Proktamatie geregistreerd;
_
(b) het kombineren met ·een buitenlandse
maatschappij in gezamenlike ondememinge·n voo:- het in massa verkopen van produkten of het· in mass a· aankopen vau
landbouwhenodigdheden ten tiehoeve van
zijn leden en het voor dat _doel verw&ven
van zulk een maatschappij die de goedkeuring van de Administr~teur wegdraagt.
(4) Wanneer de doeleinden van een centrale kooperatieve landbouwmaatschappij bestaan uit
zaken van de in dit artikel beschreven aard
worden dergelike transakties met andere centrale kooperatieve landbouwmaalschappijen
geacht onder 2ijn ,, ettige doeleinden inbeg:-epen 'te zijn .
l5) Voc,r dt doeleinden van dit artikel wordt oncer c-en "buitenlandse maatschappij" verstaan
ten in een ander land dan het Gebied van
Zu:dwest-Afrika krachtens de wetten van zodanig- land geregistreerde of ingelijfde maatschappij, agen-tschap, of instelling, wclke onder
andere hoofddoe\einden het
massa verkopen van produkten of het in massa aankopen
van boerderijbenodigdheden ten behoeve van
volgens een kooperatieve stelsel georganiseerde boeren beoogt; met dien verstande dat
voor de doeleinden van sub~artikeI (2) van dit
artikel een buitenlandse maatschappij niet 1nsluit een maatschappij geregistreerd in een:
land buiten Zuidwest-Airika, doch met uitzondering van de Unie van Zuid-Afrika en
Rhodesie.
36. (I) Twee of meer kooperatieve hande1sverenigin•
gen met beperkte vera11hvoordelikheid kraclr
tens deze PrQklamatie gereg-istreerd kunnen
een centrale kooperatieve handelsmaatschappij
met beperkte verantwoordelikheid oprichten.
(2) Het lidmaatscahp van een centrale kooperatieve handelsmaatschappij wordt beperkt tot:(a) kooperatieve h&.ndelsvere·nigingen en centrale kooperatieve handelsinaatschappijen
geregistreerd krachtens deze Proklamatie;

in
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(3) Such central co-operative trading company
may, subject to the proYisions of this Proclamation, be formed for all or any of the
objects for which a co-operative trading
society with limited Ii-ability may be formed,
as contained in paragraphs (a) to and including (g), and paragraph (i) of sub-section
( I) of section five: Pro vi-ded that the objects of a cen.tral co-operative trading company
with limited liability, may include the acquisition by purehase ?r· otherwise of shares in
any other central co-operative trading oom·pany or federal co-operati\'e trading company,
registered under this Proclamation, or in
any foreig-n compan_v approved by the Administra tor.

(4) for the ('lurpoS<.!S of this section a "foreign
compa ny" shall mean a company, agency 0<
in5titution, r~gistered or incorporated in any
countn· other than · the Terri ton· of SouthWest -Africa under the la\\'s of st1ch country,
and which has objects the same as or similar
to those of a co-operative trading society re_gistered under this Proclamation: Provided that
for the purposes o-1 sub-section. (2) a foreign
company shall not include ·a company registered
in any country outside South-West Africa, but
excepting the Union o f Sriuth Africa and
Rhodesia.
37

{l) A federal co-operative agricultural compan.y
with timited liability, may be formed by a
combination of central co-operative agricultural
companies registered under this Proclamation,
provided tha.t co-operative agricultural societies
and companies for the carryin.g out ol whose
objeds no central co-0perative agricultural
company is established, shall also be enti~ed
to become members of a federal co-operative
agricultural company.
(2) Membership in, a federal co-operative agricultural company shall be co nfined ·to(a) such c;ompanjes mentioned in sub-section
(1) of this· section, as are competent to
form · and become members· of · a federal
co-operative agricultural company;
{b) a·ny foreig.n company as defined in. sub-

se-ct:ion (5)' of section th i rt y -five and
approved by the ·ittdministrator.
(3) Such federal co-0perafa-e agricultural company
may, subject to· the provisions of ·this Prodam·ation, be formed for all or any of the
objects- for which a cen:tral co-operative agricultural company wi-th limited liability, registered under this Proclamation, ma.r ~
formed: Provided that the acquisition of shares
in a central co-operative agricultural company
shall -not be deemed to be inducted among
the. o'b jects for which such federal co-operative
agriCttltural company may be formed.

(4) Whenever any of the objects of a federal cooperative agricultural company are such dealings as are _des~ribed in this section, similar
dealings with other federal co-operative agrirnltural companies shall be deemed to be included amon,g .i ts lawful objects.
38. (1) An\' two or more central co-operative trading
companies with limited liability, registered
under this Proclamation, may form a federal
oo~perative trading company with limited
liability.

(b) vreemde maatschappijen, door de Administrateur goedgekeurd.

(3) Zulke centrale kooperatieve handelsmaatschappij kan met inachtneming van de bepaliogen
van deze Proklamatie opgericht w orden voor
een of meer van de doeleinden waarvoor · een
kooperatieve handelsvereniging met beperkte
verantwoordelikheid kan worden opgericht zoals vervat in para.graven (a) tot en met (g)
en paTagraaf (i) van sub-artikel (1) van artikel vi j f; met . dien verstande dat onder de
doeleinden van een centrale kooperatieve handelsmaatschappij met beperkte verantwoordeJikheid kan worden opgenomen het verwerven
door aankoop of ariderszins van aaridelen in
een andere centrale kooperatieve handelsmaatschappij of federate kooperatieve handelsmaatschappij krachtens deze Proklamatie geregistreerd, of in ~en buitenlandse maatschappij door de Administrateur goedgekeurd.
(4) Voor de tot.'passing van dit artikel, betekent
een "huitenlandse - maatschappij" een maatschappij, agentschap of instelling geregistreerd
ot 1nge1ijfd in een antler land dan het Gebied
van Zuidwest-Afrika krachtens de wetten van
zo danige land, en hebbende dezelfde of gelijksoo rtige do elcinden als die van een kooperatieve handelsvereniging krachtens deze· Proklamatie geregistreerd; met dien verstande dat
voor de do eleinden van sub-artikel (2) van
dit artikel een buitenlandse maatschappij niet
insluit een maatschappij _g eregistreerd in een
land buiten Zuidwest-Afrika, doch met uitzondering . van de Unie van Zuid-Afrika en
Rhodesie.
37. (1) Eni-ge twee of meer centrale kodperatieve
landbouwmaatschappijen met b~perkte verantwoordelikheid krachtens dez e Proklamatie
geregistreerd kunnen een federale koi:iperatieve landbouwmaatschappij met beperkte verantwoordelikheid oprichten.
(2) H et lidmaatschap van een federale kooperatieve landbouwmaatschappij wordt beperkt
tot:(a) maatschappijen genoemd in sub-artiket (1)
van dit artikel die bevoegd. zijn om· een
federate
kooperatieve
landbouwmaatschappij op te richten en lid daarvan te
worden;
(b) buitenlan_d se maatschappijen roals in subartikel (5) van ;irtikel vi j f _e 11 . de r ti g
omschreven en door de Administrateur
goedgekeurd.

(3) Zulk een federale kooperatieve landbouwmaatschappij kan, met inachtneming van de bepalingen van deze Proklama.tie, opgeric~t worden voor een of meer van de doeleinden waarvoor een centrale kooperatieve landbouwrnaatschappij met beperkte verantwoordelikheid
krachtens _deze Proklamatie geregistreerd kan
worden opgericht; met dien verstande dat het
verwerven' van aandelen in een centrale kooperatieve landbouwmaatschappij niet zal worden geacht inbegrepen te zijn onder de doeleinden waarvoor zulk . een federa!e . koopera•
tieve landbouwmaatscha.ppij ka-n i.vo rden opgericht
(4) Wanneer de doeleinden van een federale kooperatieve landbouwmaatschappij bestaan uit
transakties van de in dit artikel beschreven
aard worden dergelike transakties met· ander-e
federal·e kooperaHeve tandbouwma,'ltschappijen
geacht onder ·zijn wettige doel~inden inbegrepen te 1.ijn.
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('2) Memben;hip in a federal co-operative trading
company shall be confined to(a) cenrtral and federal co~perative trading
compan,i es registered under this Proclamation;
(b) any foreign company as defined in subsection (4) of section thirty - six and
approved by the Administrator.

(3) Such federal co-operative trading company
may, subject to the provisions of this Proclamation, be formed for all or any of the
objects for which a central co-operative trading company with limited liability, registered
u:nder this . Proclamation., may be formed:
Provided that the acquisition of shares in a
central co-operative trading company shall not
be deemed to be included among the objects
for which such federal w-operative trading
company may be formed.
34. The provisions of this Proclamation which apply
to a co--0perative agricultural company with
limited liability, shall, m u t a ti s m u t a n d i s ,
apply to any central co-operative agricultural company with limited liabrlity, and federal co-operative
agricultural company with limited lfabi'lity, formed
under this .Proclamation.

40. The provisions of this Proclamation which apply
to a co-operative tradin,g society with limited
liability, shaU, m·utatis mutandis, apply to
any central co-operative trading company with
limited liabiMty, and federal co-operative trading
company with limited liability, formed under this
Proclamation.
CHAPTER VI.
Dissolution of Co-operative Agricultural
Societies, Co-operative Agricultural
Co m p a.n i e s a n d C o - o p e r a ti v e T r a d in g
So ci eti es.

41. A society or company may be dissolved either-(a) voluntarily on a resolution of the society or
company under section forty-two; or
(b) -on an order of court under section fortyth re e;

and shall be dissolved withou-t any resolution
thereof or or-d er of court upon- the occurrence of
any of the events mentioned· in section f o rt y four.

.fl. A society or company may be dissolved oy resolution. .passed by not less than two-thirds of the
total number of members of the society or company, present in person or b_y proxy (where proxies
are allowed) at
general meeting specially
convened · for that purpose:

a

-«1. A sodetr or coinpany may be dissolved on the
order of the High Court of South>-West Africa,
upon the applii:at1on of some interested person.
.µ

.-\ society or company shall b~ dissolved without

my resolution thereof or order of courtia) if the number of members is reduced, in the

case ol a central or federal company, below
two; or in the case of a co-operative agricultural society or com·pany below seven; or in
the . case of a CO-{)perative trading society,
below twenty-five;

;_:-1 ii the sodety or company does not commence

business within· a year of registration or
suspends · business for a period of more than
;;ix moniths;
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38. (1) Twee of meer centrale kooperatieve hande)smaatschappijen met · beperkte verantwoordelikheid krachtens deze Proklamatie geregistreerd kunnen een federale kooperatieve
handelsmaatschappij met beperkte verantwoordelikheid oprichten. · ·
(2) H et lidmaatschap van een federate kooperatieve handelsmaatschappij wordt beperkt tot:..-..
(a) centrale en federale kooperatieve handelsmaatschappijen krachtens deze Prokla•
matie geregistreerd;
(b) vreemde maatschappijen zoals in sub-artikel (4) van artikel zes en dertig
omschreven en door de Administrateur
goedgekeurd.
(3) Zulk een federale kooperatieve handelsmaatschappij kan met inachtneming van de bepaJingen van deze Proklamatie opgericht worden voor een of meer van de doeleinden
waarvoor een centrale kooperatieve handelsmaatschappij met beperkte verantwoordelikheid krachtens deze Proklama·tie geregistreerd,
kan worden opgericht; met dien verstande
dat het verwerven van aandelen in een centrale kooperatieve handelsmaatschappij niet
zal worden geacht inbegrepen te zijn onder
de doeleinden waarvoor zulk een federate kooperatieve handelsmaatschappij kan worden
opgericht.
39. De bepalingen van deze Proklamatie die van toipassing zijn op een kooperatieve landbouwm-aatschappij met beperkte verantwoordelikheid zijn,
m u t a t i s m u t a n d i s , van toepassing op een
centrale kooperatieve landbou'ivmaatschappij met
beperkte verantwoordelikheid en federate kooperatieve landbomvmaatschapp"ij met beperkte verantwoordelikheid krachtens deze · Prbklamatie opgericht.
40. De bepalingen van deze Proklamatie die van toepassing zijn op een kooperatieve h·andetsverenigi,ng
met beperkte verantwoordelikheid zijn, mu ta tis
m u ta n d is ; van. toepassing. .op een centrale kooperatieve handelsmaatschappij met beperkt verantwoordelikheid en feder.ale kooperatieve handelsmaat:schappij met beperkte · verantwoordetikheid
krachtens deze . Proklamatie opgericht.
HOOFDSTUK VL
0 n t binding van Koop er a tie v e Land b o u wv ere n i g i n·gen, Koop er at i e v:e La n db o u wm a at sch a pp i j en en· Kooperat_ieve Hand e Is v e r e n i g i ng en.
41 . Een vereniging of maatschappij . kan w.orden ontbonder,i_ : (a) vrijwillig, op een besluit van de verenigi:ng
of maaischappij krachtens artikel twee en
v e e rti g; of
(b) op het bevel van het hof · krachtens artikel
drie en veertig;
en moet worden ontbonden zonder ~nig besluit
daarva·n · of zonder het bevel van bet hof wanneer
enige der gebeurtenissen plaatsvinden vermeld in
sub-artikel (1) van artikel v i"e r eh v e e rt i g .
42. Een vereniging of maatschappij kan worden ontbonden warineer daartoe besloten wordt door niet
minder dan twee-derden van het tpta]e aantal ]eden
van de -..·ereniging of maatschappij in persoon tegenwoordig of door een _gevolmachtigde vertegenwoordigd (waa:r dit toegelaten wordt). op een algemene vergadering speciaal voor dat doel bijeengeroepen.
43. Een vereniging of .maatschappij · kan worden ont•
oonden op het bevel van hef Hooggerechtshof
van Zuidwest-Afrika, op aan.wek ,:van· een belanghebbende persoon.
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(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, unless the members
agree to a voluntary contribution being levied
to extingu•sh such losses.
45. A dissolution oI a society or company shall be
deemed to commence(a) at the time of passing the resolution authorising 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 fortythree;
(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.
46. (1) The Registrar, or some other person appointed
by the Administrator, shall be the liquidator
of any society or company, dissolved in terms
of sections · f o rt y - t w o, f o r t y - t h r e e and
forty - four.
(2) The liquidat-Or shall b.e paid fees on a scale
· to be prescribed by the Administrator, provided
that such fee shall not be personal to· the
Registrar.
47. The liquidator shall have power(a) to bring or to defend any action or other
legal proceedings of a civil nature in the
name and on behalf of the society or company
in any oompetent court of law;

44. 1:en vereniging of maatschappij wordt zonder eea
·besluit van de ]eden of een bevel van bet hof
ontbonden:(a) indien het aantal }eden gedaald is, in bet _g~
val van een centrale of federate -maatschappij.
tot beneden twee, of1 in bet geval van een
kooperatieve landbouw vereniging of maatschappij, tot beneden zeven of in het geval
van een kooperatieve handelsvereniging, 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 tijn werkzaamheden voor een
langere term1jn dan zes maanden staakt;
(c) wanneer het tijdperk (indien dit is vastgesteld)
door de regulaties bepaald voor het bestaan
van de vereniging of maai!schappij verstreken is;
(d) wanneer een .gebeurtenis plaatsvindt bij bet
plaatsvinden waarvan de vereniging of maatschappij krachtens zijn rcgulaties ontbonden
moet ,vorden;
(e) indien vijf en· zeventig percent van het opbetaalde aandelen kapitaal van een vereniging of maatschappij met beperkte verantwoordelikheid of vijf en twintig percent van
zijn onvoorziene aansprakelikheid is aangewend ter bestrijding yan verliezen van de vereniging of maatschappij zoals aangetoond door
de balansstaat, tenzij de !eden overeenkomen,
een vrijwillige bijdrage te heffen om die ver~
liezen goed te maken.
45. De ontbinding van een vereniging of maatschappij
wordt geacht te beginnen :-·
(a) ten tijde van het nemen van het besluit tot
ontbinding, indien de ontoinding vrijwiUig is;
(b) ten tijde van het ·bevel van het hof waarbij
de ontbinding van de vereniging of maatschappij gelast wordt, indien de ontbinding
.geschiedt ingevolge de bepalingen van artikel
drie en veertig;
(c) op de datum waarop de gebeu~tenis plaats
vindt bij het plaatsvinden waarvan de vereniging of maatschappij ontbonden moet word~n, ~n_!ii~f! de ontbinding krachtens de be•

"46. . (1) Wa1111eer 'n ;::;;nigin~~- of" ·maatsbpp}~. oitt6uid
•"'ord ing~volg.:: clie b~palings van arhkels twee-tflr'•
(b) to carry on the. business of the society or 46; ( ve_e~fi.<!, rlrif!.-.~.:1-FN:rtig of J'ie!·-~m_-1merlif!, moet di e ~dL'Ompany as far as may be necessary for the G . m1ms~r~teur een of meer lrkw1dateure van S<;>damgc
. .
. .. .
fw~sr, v•e ren2gu1g of maatskappy aanst~l, w·at onder ck konbeneficient hqmdation thereof;
do,r
trole ,en to;:si.g van die Regi>strateur .moet handel. VoorP,rf~JL/- dat hy s)' pligte us sul•ks aanvaar, moet elke likwidateur
(c) to sell the ,movable and immovable property Vo>1 .
aan die ~<!gistrat~ur sodani~e s.e"..;uriteit verskaf, \yat
of the society ·o r•:company · by public auction /!i:W . laas~-c~oemdi mag "'.erlang v!r <he g~trouc tn_ yw~rig~
i t
t t
d t · ·
l"d t·tl
·
v-crngtmg van sodan1ge funks,.:s. Im.hen sodantge l!kw11 e
or pr va e con rac an
O give va 1
(~tlateur of likwidateure volgens die mening van die Adthereof to the purchaser by transfer or otherministrateur by die uitvo<!ring van sy of hulle pligte
wise;
traag of ,n(l!a fide \\l'as, 'k an d;e Administrateur die aanstel!iJ1g ,•an sodanige 1i1<w'itlakur of likwidateur;: becindig en 'n nuw'e aanstelling maak
(d) to coUect amounts due to the society or com~
D
(2) km sodanige Hkwidateur of likwidat~ure word
pany and to abandon any claims which are,
47,
'fooi,c beta al volgens -in skaa l w•at ·deur die Administrateur
in the liguidatior's opinion, irrecoverable;
(avoorg,cskryf word."
.

(e) to execute in the name and on behalf of the
society or oompany all deeds, receipts or other
documen1s necessary in the course of Jiquidation;

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

48. (1) After all the liabilities and obHgations present
or contingent of a society 'or company dissolved
under sections forty-two, forty.th re e
or f o rt y - f o u r have been discharged and
the cost of dissolution has ·been defrayed, the
surplus (if any), including the reserve fund,
shalt be distributed in the following manner:-

in civiele zaken ten name en ten behoeve van.
de vereniging of maatschappij in een hof dat
rech1sbevoegd is om van die zaken kennis
•
te nemen;
(b) de ·bezigheid van de vereniging of maatschappij
voort te zetten voor zo tang als nodig mocht
zijn ter voordelige 1ikwidatie daarvan;
(c) de roerende en oltroerende goederen van de
vereniging of maatschappij bij publieke veiling
ot 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
maatschappij in te vorderen en schulden, welke
naar mening van de likv.•idateur niet ingeYorderd
kunnen warden, af te schrijven;
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( e) namens en ten behoe,•e van de vereniging
of maatschappij alle akten, kwitanties of andere dokumenten te tekenen welke ter zake
van de likwidatie 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 legenwoordige of toevallige ver:bintenissen en verplichtiingen van een- krach-tens artikels t w e e e n v e er t i g, d ri e· en
veertig of vier en veertig ontbonden
(b) in the case o f a co-Operative agricultural
vereniging of maatschappij vo ldaan zijn en
company with limited liab-ility, among
de kosien van ontbinding vereffend zijn wordt
existing members in repayment of the
het overschot indien er iets over is, inbegrepen
nominal value (or such lesser amount as
het. reserve fonds, op de volgende wijze vermay have ·been paid up) of the shares
deeld :-registered in their names, and if any assets
(a) in h et g e v a I v a n e en k o o p e r a remain over after such repayment has been
tieve landbouwvereniging met
made, the same shall be distributed in
onbeperkte verantwoordelikproportion to the value of the business
h e i d, onder de bestaande !eden in de
of each existing member with the comverhouding van de waarde van de bezig•
pany in respect of agricultural products or
heid van elk lid met de vereniging ten
live stock delivered and farming requisites
aanzien van landbouw produkten of lepurchased by him during the last precedvende have door hem geleverd, en boering fifteen years, or, if the company
derijbenodig dheden door hem aangekocht
has 'not existed for such period, during the
gedurende de voorafgaande vijflien jaren
existence of the company;
of, indien de vereniging niet zo lang bestaan heeft, gedurende het bestaan van
(c) in the case of a co-operative trading
de vereniging;
society with limited liability, among exist(b) in het geval van een kooperaing members in repayment of the nominal
tieve
landbouwmaatschappij
value (or such lesser amount as may have
met be_perkte verant\\'. Oo.rdelikbeen paid up) of the shares registered in
h e i d , onder de bestaande !eden fer
their names, and if any assets remain
terugbetaling van de nominale waarde (of
over after such repayment has been made,
zulk minder bedrag as opbetaald mag
the 'S ame shall be distributed in proportion
zijn) van de aandelen in hun namen geto the value of the business of each existregistreerd, en indien er nadat zulke
ing member with the society in respect
terugbetaling gemaakt is nog baten overof goods purchased by him during the
blijven warden dczelve verdeeld in de
last preceding fifteen years, or, if the
verhouding van de waarde van de bezig:society has not existed for such period,
heid van elk bestaand lid met de maatduring the existence of the society.
schappij ten aanzien van landbouw produkten of levende have door hem ge(2) For the purposes of this section the value
leverd en landbouwbenodigdheden door
of the business during fifteen years immediatehem aangekoch-t gedurende de voorafly preceding dissolution with the society
gaande vijHien jaren of, indien de maator company of any member whoschappij niet zo Jang bestaan heeft, gedurende het bestaan van de maatschappij;
(a) has died; or
(c) i n het geval van een kooperatieve h a ndelsvereniging met
beperkte verantwoordelikheid,
(b) in the case o.f co-operative agricultural
onder bestaande !eden ter terugbetaling
society or co-operative agricultural comvan de nominate waarde (of zulk minder
pany has resigned consequent upon his
bedrag als opbetaald mag zijn) van de
relinquishing farming operati.ons,
aandelen in hun namen geregistreerd, en
indien er nadat zulke terugbetaling geshall, if the regulations of the society or commaakt is, nqg baten overblijven, warden
pany so provide, form part of the rights to
dezelve verdeeld in de verho uding van
the assets of the society or company acquired
de pezigheid van elk bestaand lid met
by any existing member from such resigned
de maatschappij ten aanzien van goederen
member, or from the estate of such deceased
door hem gedurende de voorafgaan_d e vijfmember.
tien jaren gekocht o\ indien de maatschappij niet zo lang beslaan heeft, ge(3) If the liqui.dator fail within a period of six
durende het bestaan van de ma atschappij.
months, reckoned from the date upon which
(2) Voor de toepassing van dit artikel maakt,
all the assets were realised, and alt the
indien de regulaties van de verenigi:ng of rnaa tliabilities and obligations were discharged, to
schappij zulks bepalen de waarde van de
trace any person to whom moneys are payable
bezigheid gedurende de laatste vjjftien jaren
in terms of this section, he shall pay the said
v66r de ontbinding met de vereniging of maatmoneys fo the Secretary for South-West Africa,
schappij gedaan door een lid:who ·shall th ere after be liable therefor; pro(a) <lat gestorven is; of
vided that no claim lo such monevs shall be
(b) dat, in het geval van een ko6perat:eYe
recognised by the said Secretar): after the
landbouwverenig ing of een ko6pc:-,:::e-,e
expiration of a period of two years, reckoned ·
landbouwmaatschappij, bedankt h-::e·'.t ~o
from the date of their receipt from the
gevolge van het opge\·en ._ a.:: z_~
liqui·dator.
boerderij,
(a) in the case of a co-operative agricultural
society with unlimited liability, among
existing members in proportion to the
value of the busiQess of each member with
the society in respect of agricultural products or live ·stock delivered and farming
requisites purchased by him during the
last preceding fifteen years, or if _the
society has not existed for such penod,
during the existence of the society;
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etm dee! uit van de aanspraken op de baten
VHn . de vereniging of maatschappij door een
bestaand lid verkregen van zulk lid dat bedankt
heeft; of van de boede_l van zulk gestorven lid.
(3) l·nctien de likwidateur er niet in mocht kunnen
sli1gen om binnen een tijdperk van zes maanditn, gerekend van de datum waarop alle
b~ten ten gelde waren gemaakt en alle ver~
(2) If any person liable to pay die before or after
blntenissen en verplichtingen \Varen voldaan,
his name has been included in the plan of
e~n persoon te vinden aan wie ingevolge de
contribution, his executors or his heirs or
b~palingen van · dit artikel getden verschullegatees shall he liable jointly and severally
digd zijn, dau .draagt hU die gelden over aan
1o contribute.
d~ Sekretaris voor Zuidwest-Afrika, die daarna
di.!arvour aansprakelik is; m'et <lien verstande,
(3) If any person liable to pay become insolvent
d~t door de gezegde Sekretaris na de veror assign his estate, either before or after
s"\~ijking van een tijdperk van hvee jaar, gehis name has been included in the plan of
r~kend van de datum van hun ontvangst van
contribution, there may be proved against
d~ likwidateur, geen aanspraken op zodanig·e
the insolvent or ass!gned estate the estimated
g~iden meer erkend zul1en worden.
value ·of liability to future calls as we11 as
calls already made, provided that if any such 49. (1) Itittien er na de ten gelde making van al
d~ baten van een kooperatieve landbouwverperson's estate be rehabilitated before the
e1Jlging met onbeperkte verantwoordelikheid
date upon which the society's affairs are finally
n<.p:r onvoldane verbinlenissen of verplichtinHquidated he shall remain personally liable
g~h rijn, stelt de likwidateur een kontributie-for the whole or anv calls fixed under the
r~kening op waarbij de s-chuld of verplichting
first or subsequent plan of contribution.
onder die le<len, die voor de betaling ervan
a<!_nsprakelik 1,ijn, verdeeld wordt.
l4) The liquidator may in framing the said plan
(2) In~iien een persoon, die voor de betaling aanof cDntribution take into consideration the
SP.rakelik is, voor of nadat zijn naam in de
probability that some of the persons liable
krnrtrihutierekening is opgenomen, komt te
to pay may partly or wholly fail to pay.
stfaven, zijn zijn eksekuteurs of z.ijn crfge~
n~1ncn of legatarissen gezamenlik en ieder
(5) The liquidator shall publish the said plan of
atfonderl-ik verplicht om bij te ·dragen.
contribution in the O a z et t e. That notice
(3) lnt\ien een persoon, die voor de betaling aanshall state that an application will, at the
5Pfakelik is insolvent gaat of zijn boedel overexpiration of fourteen days from the date of
gedt, hetzij v66r hetzij na dat zijn naam in
publication thereof, be made by the liquidator
d~ kontrihutierekening is opgenomen, dan kan
to the court for confirmation of the said plan
teo-c:n de insDlvente of overgegeven boedel
of contribution.
h~t · geraamde hedrag van aansprakelikheid
vqilr toekomstig zowel a-ls voor alreeds gedane
(6) Any person whose · name appears in the
0P,\iorderi.ngen bewezen worden., met dien verplan of contribution may appear before the
stqt1de dat indien de hoedel van zulk een percourt on the day the application for confirsoun voor de datum waarop de zaken van de
mation of the said plan is made, and upon good
ve!:cniging finaal gefikwi.deerd worden ge~
cause being shown, the court may order the
rehabiliteerd wordt, hij persoon.lik aansprakeremoval of the name of such person from the
lik blijft. voor alle opvorderingen vastgesteld
plan of coniribution.
bij de eerste of volgen<ie kontributierekening.
(4) De likwidateur kan bij het ops.tellen van de
(7) An order by the court confirming the said
g~,;egde kontributierekening rekenin_g houden
plan of contribution shall be conclusive
ffii?:l de mogelikheid dat sommige van ·de perevidence that the persons mentioned therein
sonen die vuor betaling aansprakeHk zijn
are liable to pay the amount set opposite
sle.thts een gedee!te of in het geheel niet zullen
their respective names, and shall be an order
beialen.
upon such persons to pay, in default whereof
(5) De likwidateu r publiceert de g-ezegde kontrithe movable and immovable property of the
butierekening in de Officiele Koerant
defaulting person shal~, wiihout any further
In die kennisgeving wordt venneld dat de
or-der of court, be subject to seizure and sale
lik\,;idateur, na verloop van veertien dagen na
by the Sheriff of the court upon a writ issued
de verschijning daarvan, l:?U hei Hof aanzoek
by the liquidator.
zal doen um bekrachtigjng van de _gezegde
km1tributierekening.
.
.
(8) The liquidator shall have power to transfer
(6) Een persoon wiens naam op de kontr1buheand give valid title to any purchaser of any
re\it!ning voorkomt kan op- de dag waarop
immovable property sold in terms of subhet aanzoek om bekrachtiging van de gezegde
section (7) hereof, and without production
re~~ning gedaan wordt voor bet Hof verto the Registrar of Deeds of the title deeds,
sdHjnen en indien goede redenen worden aanprovided he certifies that he has been unable
ge~bond kan het hof de verwijdering van de
to obtain the '"~me.
naf\tn van zulk een persoon van de kootrihuiierekening gelasten.
(7) F.en bevel
hei Hof waardoor de _gezeg-de
(9) If any person liable to contribute under the
kuntributi.ere'kening bekrach tigd ,i's levert af•
plan of contribution has not paid his contridol?nd be\,·ijs dat de daarin genoemde per~uti?n and has not, to the knowledge of the
sonen voor de betaling van ltet tegenhqu1dator, property or effects sufficient to
ove.r bunne nam.en gestelil hedrag aa.nsprakemeet his liabiiity, the liquidator shall frame a
lik zijn en · is e~n bevel aan 1_ulke person en
further plan of contribution apportioning
om te betalen, in gebreke waarva~ de roerende
among each of the other persons the share
en o\iroerende goederen van de m gebreken
of the defaulting person's unsatisfied liability;

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

van
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and if any person .liable to pay under the
sec;ond plan of co:ntribution is unqf'ile to pay
the liquidator shall frame a third
of contribution in the manner aforesaid, and so on
until all the liabilities anci obligatjims of the
society shall have been~·- settled. _The provisions of sub-sections (2), (3), (':ft, (5), (6),
(7) and (8) of this sectiqn shall apply to the
second and any subsequent plan4 of contribution framed by the liquidator.
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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 w,orden.
(8) De likwidateur is bevoegd om aan een koper
van onroerende goederen die krachtens subartikel (7) hiervan verkocht zijn wettig transport te geven zonder overlegging van de titelbewijzen aan de Registrateur van Akten, mits
hij certificeert dat hij ni·e t in staat was die
te bemachtigen.
.
(9) lndien een persoon die ingevolge de kontri(10) If a co-operative agricultural socie ty with unbL1tierekcni·n g verplicht is om bij te dragen
limited liability be dissolved wiihin twelve
zijn bijdrag-e niet betaald heeft en voor zover
months after the resignation of aI} Y member,
de likwidateur weet, niet voldoende goederen
such resigned member shall remaip liable for
of bezittingen heeft om aan zijn verplichti-nhis proportionate share of the cos.ts, charges
gen te voldoen, dan 'Stelt de ~_i.kwidateur ~ '
and expenses of dissolution.
verdere kontributierekening op .waarbij de
door de in gebreken gebleven persoon onvol50. U after realisation of all the assets ot a company
dane verplichting onder de andere personen
or society with limited liability, any liability or
verdeeld wordt en indien een persoon die inobligation remain undischarged, the movisions of
gevolge de tweede kontributi·e rekening versub-section (1) to and including (9) of section
plicht is bij te dragen niet in staat is om te
forty-nine shall, mutatis muta1Ldis, apply
betalen, dan stelt de likwidateur op de voorto the recovery and settlement thereqL Provided
zegdc wijze cen derde kontributierekening op
that.
..
en 1.0 voort totdat alle verbintenissen en verplichtingen van de vereniging voldaan zijn. De
bepalingen van sub-artikels (2), (3), (4), (5),
(a) the persons liable to pay shall h". those per(6), (7) en (8) van dit artikel zijn van toesons who were members of the /ompany or
passing op de twcede en volgende kontributiesociety at the date of dissolution and those
reken'ingcn opgesteld door de likwidateur.
persons who have within hvelve 11ionths prior
to such date resigned as membE' rs of sµch
( 10) lndien een kooperatieve landbouwvereniging
co-operative society or company, provided that
met onbeperkte verantwoorde!ikheid binnen
such resigned member shall not \he liable to
twaalf maanden na de uittreding van een lid
contribute in respect of any deb\ or liability
ontbonden wordt, blijft zodanig uitgetreden
of the company or society contracted a·fter
lid aansprakelik voor zijn evenredig deel van
he has ceased to be a member; ·
de kos1en, onkosten en uitgaven in verband
met de ontbinding.
50.
lndicn
er na de ten gelde making van al de
(b) no member shall be re4uired td contribute
baten van een maatschappij of- vereniging met
more than the amount unpaid mi the shares
beperkte verantwoordelikheid nog onvoldane verregistered in his name, provided,· in the case
bintenissen of verp!ichtingen over zijn, vinden de
of a company or society to whqse shares a
bepalingen van sub-artikcls (1) tot en met (9)
contingent liability is attached, a 11lember shall
van artikel n e g e n e n v e e rt i g m u ta h s.
in addition be liable for a further amount not
· mu tan dis toepassing ten aanzien van de iuexceeding the amount of sud1 contingent
vordering en voldoening daarvan, met dien verliability.
stande dat:-(a) de personen aansprakelik voor de betaling
51. Nothing in _this Proclamation shall iq :v alidate anJ
die personen zijn die op de datum van de
provision contained in any policy of tnsurance or
ontbinding !eden van de vereniging of maatother contract whereby the liability ~:if individual
schappij waren en die personen die binnen
members of any society or company
the policy
de aan zodanige datum · voorafgaande twaalf
or contract is restricted, or whereqy the funds
maanden als leden van zodamge koopera-of the society or company are alone · made liable
tieve
vereniging . of maatschappij bedankt
in respect of the policy or contract.
hebben, zullende echter zodanig uitgetreden
lid niet aansprakelik zijn om bij .te dragen
52. Whenever a society or company hus been disten aanzien van een schuld of verplichtin.g
solved, then, if the dissolution be t1r resolution
welke door de vereniging of maatschappij aanor under section forty -f o u r, the djrectors shall,
gegaan werd nadat hij opgehouden had lid te
or if the dis&olutiu n he by the court, the officer
zijn;
registering orders of such court shall, within four(b) van geen lid geeist kan worden dat hij meer
teen days after dissolution, give noti.): to the Rezal bijdragen dan het o_p de te zijnen name
gistrar, who shall thereupon remove the name
geregistreerde aandelen nog onbetaald beof the society or company from hi~ register of
drag, zullende echter, in het geval van een
societies and companies.
vereniging of maatschappij aan de aandelen
waarvan een onvoorziene aansprakelikheid is
verbonden, een lid buitendien aansprakelik zijn
53. ,(1) The court may, upon applil'.qtion of the
voor een verder bedrag, het bedrag van zoliquidator, summon before it ariy officer of
danige onvoorziene aansprakelikheid niet te
the society or company or pers ,,, n known or
boven gaande.
suspected to have in his posses~lon any property of the society or company or supposed 51. De bepalingen van deze Proklamatie maken een
to be indebted to the society Of company or
bepaling vervat in een verzekeringspolis of ander
any person whom the court d_§'ems capable
kontrakt waardoor de aansprakelikheid van indiof giving information concerni~g the trade,
viduele !eden van een vereniging of maatschappij
dealings, affairs or property of !re society or
ten opzichtc van de polis of het kontrakt beperkt
company.
wordt, of waardoor alleen de fondsen van de ve,-
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(2) The wurt may examine him on oath concerning
the same, either by \VOrd of mouth or on
written interr,ogatories, · and may reduce his
answers to writing and require him to sign
them, anid he may he required to answer
any question put to him on the examination,
notwithstanding tl1at the answer might tend
to incriminate llim: Provi'Cied that anv 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 Proclamation of giving false evidence.

(3) The court may require him to produce any
books an,d papers in his cus~y or power
relating to the society or company; but where
he claims an,y lien on books or papers produced by him the production shall be without
prejudice to such lien, and the CDurt shall
have jurisdiction in the liquidation t<> determine all questions relating to that lien.
(4) If any person so summoned, after being
tendered a ref!.sonable ~um for his expenses.
fail to come hefore the court at the time appointed, having no lawful ~~pediments (made
known to the oourt at the time of its sitting
and allowed by it), the court may cause him
to be apprehended and b-rought before the
court for examination.
(1) The court may, upon an application by the
liquidator, and after considering a report by
the Registrar, showing that in his opinion a
fraud has been mmmitted by any person in
the promotion or formatio:n of the societ;,or company, or by a directur 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 an,y person who has taken part
in the promotion or formation of the society
or company or has been a d-irector or officer
of the so~iety or l'0mpany, shall attend before
the · court on. · a day appointed by the court
for that purpose, and be publicly examined
as to the promotion or fonnation or the conduct of the business of the society or company or as to his conduct and dealings as
di rector or officer thereof.

(2) The Registrar may .t ake part in the examination
and for that purpose may, if specially
authorised by the Administrator in that behalf, employ an attorney with counsel.
(3) Any creditor or oontribu tory may also take
part in the examination either personany or
by · attorney with counsel.
(4) The murt may put such questions to the
person examined as the court thinks fit.
(5) The person examined shall be examined on
oath, and shall ans,\·er aU 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
exa~-ination, be furnished· with a cop~' of the
Registrar's report, and may at his own cost
employ an attorney with counsel, who shall
be at liberty to put to him such questions as

eiliging of maatschappij ten opzizichte van de polis
of het konlrakt aansprakelik wonrden gemaakt, niet
ongeldig.
52. Wanneer een vetcniging of ma;l1atschappij ontbonden is en indien de ontbindiring geschiedde bij
besluit of ingevolge de bepa!i!ingen van artikel
vier en v e e rt i g, dan geve·•en de direkteuren,
of indien de ontbinding door hbet hof geschiedde,
geeft de ambtenaar, die de bCf!Velen van het ho{
registreert, binnen veer ti en da~gen na de on tbin•
ding· kennis aan de Registrate 1:!ur, die daarop de
naam van de vereniging of maaa-tschappij in zijn
register van verenigingen en maaatschappijen doorhaalt.
53. (1) Hct Hof kan, op aanzoek 'va.11 de likwidateur,
een ambtenaar van de veereniging of maatschappij of eL:n persoon \·c.>an wie het bekend
is of die verdacht wordt da:1.t hij eigendommen
van de vereniging of maatsschappij in zijn be-,.:it
heeft, of die gedacht word~t bij de vereniging
of maatschappij in de schu,Jld te staan, of een
persoon die het Hof in stzaat acht om hetreffende de nering, transaktiies, z-aken of cigen•
dommen van de verenigiii1ng of maatschappij
inlkhtingen te verstrekkcm, voor zkh laten
verschijnen.
(2) Het Hof kan hem onde.?r ede daaromtrent
ondervragen, hetzij momdeling, hetzij op
schriftelike vraag,punten cm kan de door hem
gegeven antwoorden op ~:schrift laten :;teUen
en verlangen dat hij die ,on,dertekent en het
kan van hem verlangd \Worden dat hij een
vraag die hem bij het verthoor gesteld wordt
beantwoord niettegenstanmrle <lat hij zo ,doende
zijn eigen schuld bloot]egt:; met dien verstande
dat een op zulk een vraag; gegeven antwoord
niet tegen hem gebruikt zal worden in een
vervolging anders dan vo,or meineed of voor
het vergrijp ingevolge de:ze Proklamatie van
het geven van valse gettuigenis.
(3) Het Hof kan van hem de r::,,verlegging v<;>rderen
van al de in zijn be-warii:ng of macht zijnde
boeken en stukken die <o,p de vereniging of
maa1ischappij betrckking !heb-ben, doch indien
hij beweert op de door hem overgelegde
boeken of stukken een pandrecht te bezitten,
dan doet de overlegging aan rodanig pandrecht geen afbreuk en is het hof rechtsbevoegd om in de lik\c,·idatie alle vraagpunten in
verband met zodanig pandrecht te beslissen.
(4) lndien een aldus gedagvaarde per.soon, nadat
hem een redelik bedrag voor zijn onkosten
JS aangeboden, in gebreke blijft om op 'de
bepaalde tijd voor het hof te versrhijnen,
zonder dat hij · een geldig .beletsel heeft (welk
beletsel ten tijde van de zitting aan het Hot
medegedeeld ·en door het Hof goedgevonden
moet worden) kan het H•)f hem laten arreste•
ren en ten verhore laten brengen.
54. (1) Op aanzoek van de tikwidatenr en na
overweging van een rnpport van de Re•
gistrateur, aantonende ca.t zijns iaziens door
een persoon bij de rnc:rbereiding of oprich•
ting van de ,·ereniging of maatschappij of door
een direkteur of ambten-ar van de vereniging
of maatschappij in verrand met de vereniging of maaischappij stdert
oprichting,
bedrog i-s gepleegd, km het Hof, na over•
weging van ITet rappo.:t, gelasten dat cen
pe.rso<Jn die cieelgenome,. heeft aan de voorbereiding of oprichting van de veren.iging of
maatsch,appij of die een direkteur of amb•
tenaar van de vcreni·ging of maatschappij is
geweest, op d-e voor dat doe! door het hof
vastgestelde · dag voor hct hof verschijnen om
in het openbaar onderwaagd te worden aan•
gaande de voorbereidin~· ,,f oprkh1inR of het

ziJ~
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the court may deem just f\1f the purpose
of enabling him to explain i)r qualify any
answers given by him: Provided that if he is,
in the opinion of the court, i;,;x :culpated from
any charges . made qr su,ggeiI(1::d against hi':1,
the court may allq,\v hnn StiCh costs as m
its discretion it may -think fit.

(7) Notes of the examina'tinn shall be taken down
in writing and shall be read over to or by,
and signed by, the person exai.r1ined, and may,
save as herein provided, the.teafter be. used
in evidence against him, ann shall be open
to the inspection of any i:r;~ditor or contributory at all reasonable Ii mes: Provided
· that any answer given by a uerson upon an
examination under this secfo:n shall not be
used against him in any P•~•St>i:ution other
than for perjury or for the offence under
this Proclamation uf giving l:.1\se evidence.
(8) The Court may, it it thinks fit, adjourn the
examination from time to ti111i~:,5, The court may urion the appHcation of the
liquidator and on pr(JOf that ther-e is reason to
believe that a contrihutory is ah,.iut to quit the
Territory of South-West Africa, ,,.r otherwise to
abscond, or to remove or to conci:al any property
for the purrosc of evading paynwnt of calls, or
of avoiding examination, respectii~\s the affairs of
the society or company, may cause the contributory
tq be arrested, and his books q1nd papers and
movahle property tu be seized, ~.n,J him and them
to be safely kept until such time aa the court m:.y
order.

56. Then: shall be no · appeal again~! any order or
decision made or given by the ;_:uurt_ under the
provisions of this Proclamation,

CHAPTER VII.
Application of Proclamati,:,n to Co· Operative Societies formt:.d and re. g i st e r e d u n d e r s -0 m e o t h e r I a w · p r i o r
· to the · taking effect · of this Procla•
. m
On.

ati

57. (1) This Proclamation ::.hall, subj,ect to the provisions of this section, also apply to every
society or company whether with limited or
unlimited liability carrying 01, in the opinion
of the Administrator operati,ons as a cooperative agricultural society or co-operative
agriCtJltural company or co-cit>erative trading
society and which . at the dati= of the taking
effect of this Proclamation was registered
under the German Imperial l-aw concerning
CO-<Jperative societies of 1st May 1889 as
amended by the laws cont:erning co-C>perative societies of 12th Ah 1ttist 1896 . and
2oth May 1898.
.

(2) Within six months after the taking effect of
this Proclamation application shall be made
to the Registrar in the form fi·om time to time
prescribed by the Administrator for the registration of such society or company under
this Proclamation.
(3) The said applicaiion shall t,e accompanied
bv the f-0llowing document,, if not already
filed:-

drijven van de bezigheid van ~e ,·erenizj.ng
of maatschappij of aangaande z11n g·edrag en
transakties a.ls direkteur .o f ambtenaar daarvan.
(2) De Registrateur kan in de ond_erv_raging ~eel
nemen en kan vour dat doe!, 1nd1en spee1aal
daartoe door de Administrateur gemachtigd,
een prokureur met advokaat in dienst nemen.
(3) Een krediteur of kontribuant kan eveneens
hetzij persoon!ik of verte_genwoordigd door
een prokureur met advokaat aan de ondervraging dee! nemen.
(4) H et Hof kan aan de ondervraagde persoon
zodanige vragen stellen als het Hof goeddunkt.
(5) De ondervrnagde .persoon wo~dt· onder ede
ondervraagd
mod al zodamge vragen beantwoorden als hem door het Hof _gesteld
wurden of welke door het Hof toegestaan
worden dat aan hem gesteld wonlcn1 nietiegenstaande dat door zulk een antwootd zijn
schuld blooi gelegd wordt.
(o1 Een persoon die ingevolge dit artikel gelast
is ondervraagd te ,vonlen ,vordt voo_r zijn
ondcrvraging op eigen kosten een k9p1e van
het rapport van de Registrateur verschaft
kan op eigen kostcn een pr"okureur met advokaat in dienst nernen, die het vr1j zal staau
hem :wdanige vr3ge11 te ste:\en als naar mening
van het Hof gerechtvaardigd zijn · voor het
doe! om hem in staat te stellen door h em gegeven antwoorden te verklaren of te wijzigen.
Met dien verstande dat indien, hij naar mening
van het Hof 1,ich vrijgepleit heeft van het
hem ten laste g-elegde, het Iiof hem zodanige
kosten kan toewijzen als het mocht goeddunken.
(7) Van de ondervraging Worden schriftelikc aautekeningen gemaakt we1ke worden overgelez~n
voor of door . de ondervraagde persoon, du~
deze vervo,gens oridertekent en die, beho!lde~s
als hierin bepaald, naderhand als getmgems
tegen hem gebruikt kunnen worden e1_1 die
op alle redelike tijden ter image zullen ltggen
van krediteuren of kontribuanten ;. met <lien
verstande dat een door een persoon hij een
krachtens · dit artikel gchouden ondervraging
gegevcn antwoord niet tegen hem kan ge•
bruikt ,vorden bij een vervolging anders dan
voor meineed of voor het vergrijp ingevolge
deze Proklamatie van het geven van valse
getuigenis.
(8) Het Hof 'kan, indien het zulks goeddunkt,
de ondervrag-ing van tijd tot tijd verdagen.
55. Het Hof kan op aanzoek van de likwidateur en
indien het bewijs o-eleverd wordt dat er reden
is · om aan te neme~ dat een kontribuant op het
punt staat het Gebied- van Zuidwest-Afrika te verlaten of zich op ;indere wijze uit de voeten te
maken, of om eigendommen te verwijderen of te
verbergen mef het doe! om de betaling van opvorderingen te ontduiken, of om zich te onttrekken aan ondervraging, aangaande de zaken van .
de vercniging of maatschappij, de kontribuant
laten arresteren · en zij.n boeken en papieren en
onroerende goederen in beslag laten nemen en
hem . en dezelve in veilige bewaring laten houden
tot zodanige tijd als het ~of · mocht gelasten.
56. Van een door het Hof i[!gevolge de bepalingen
van deze Proklamatie gemaakt of g egeven bevel
of beslissing kan niet in hoger beroep gekomen
wordeo.
HOOFDSTUK VII.
Toepassing van P r oklamatic op Kooper.atieve Verenigingen opgericht en geregistreerd krachtens een andere Wet
voor het inwerking treden va11 deze Pro-
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(a) -twD 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
Proclamation;
(b) 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 Pmclamation_;
(c) 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 {)I them ;
(d) a list of the directors of the society or
company shm.ving the name an d address
of each director.
( 4) In the cn:nt of the Administratr,r vetoing the
registration of such society or company fhe
Registrar shall give the society or company
notice thereof1 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 re,gulations so as "to qualify, for
registration under this Proclamation.
{5) 11 slrnll n·ot be a har t-o the registration under
this Prodamation of any co-operative society
or co-operative company formed prior to the
taking effect of this Proclamati-on (either with
limited or unlimited liability) and registered
as aforesaid, if its regulations or articles of
association are in conflict with anv of the
provisic"ms (if this Proclamation at 'the date
of the taking effect thereof hut such society
or company shall comply and be governed by
all the other provis1ons of this Proclamation
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 Proclamation and which
uses as part of its name the word "cooperative" in conjunction with the tenn agriuiltural or trading society or company or
other ter.rn importing a similar meaning, or
holding itself out in any manner as a cooperative agricultural society or company or
co-operative trading society, shall upon the
written order of the Administrator forthwith
cease to use the word "co-operative" or any
other word itn_porting a similar meaning in its
name, or lo ·hold itself out in anv manner to
be a co~per,itive society or co-operative company as ·d escribed in sub-section (1) of this
section.

(7) If any society or company to ,vhich this section applies, fails to comply with the provisions of sub-section (2) or fails to comply
with any order which the Administrator may
issue in accordance with sub-section (6), the
society or company and every director,

57. (1) Deze Prokfamatie zal, onderworpen aan dr
bepalingen van dit artikel, eveneens van toepassing zijn op ieder genootschap of maa1schappij, hetzij met beperkte oj onbeperl..,r
aa nsprakelikheid, welke volgens de mening vn
de Administrateur beiigheid doet als een "kooperatieve landbouwg·e nootschap of kooperatieve landbouwmaatschappij, of kooperatif\'""t
handelsgenootschap en die op de datum van
de in wcrking treding van deze Proklamatic
geregistreerd was under de Duitse Rijkswet
· op Kooperaticve Genootschappen van 1 Mei
1889, gewijzigd door de W etten op Kooperatieve Oenootschappen van 12 Augustus 1896
en 20 Mei 1898.
(2) Binnen zcs maanden na het inwerking treden
van deze Proklamatie wordt er in de van tijd
tot tij<l door de Administratcur rnorgeschreven
vorm bij de Registrateur aanzoek gedaan voor
de regislrati-e nn wlke \'ereniging of maatschappij krachtens deze Proklamatie.
(3) Bij het gezegde c1anznck worden de volgende
dokumenten gevoegd, indien niet alreeds ingedieud: - (a) twee d~>or de voorzitter en sel:retaris gecertificecrde afschriften van de regulaties
of memorandum en artikelen van oprichting van de vereniging of maatscha_ppij
g-eldende ten tijde van hd aanzoek om
registra tie krachtens deze Proklamatie;
(b) een drnir de voorzitter en sekretaris gecertificecrd afschrift van de ba1ansstaat,
winst- en verllesrekening en van het auditeursverslag over net laatste financiele jaar
v6c'>r de datum van aanzoek om registratie
krachtens deze Proklamatie;
(c) ecn lijsl bevattende de namcn, adrcssen,
en, "in hei geval van een kooperatieve
landbot1wvereniging of maatschappij, ook
het beroep van al de bestaandP. !eden,
en het aantal en de klasse (indien meer
d.an een klassc uitgereikt is) van de aandelen door elk hunner bezeten;
(d) ,een lijst van de clirekteuren van de vereniging of maatschappij, de na.am en het
adres van elke direkteur aa.n g-evende.
(4) lngeval de Administrateur zijn veto uitspreekt
over de registra tic van zulk een vcreniging
of maatscha ppij, geeft de Registrateur daarvan kennis aan de vcren.ignig of ma.1tschapp1j
en vermeldt in zulke kennisgeving uitvoerig
de redenen voor h-et veto. De kennisgcving
stelt een termijn vast ( een jaar niet te bov-en
gaande) gedurende hetwelke de vereniging
of maatschappij zijn regula-ties moet wijzigen
om krachtens deze Proklamatie geregistreerd
te kunnen word-en.
(5) Het zal geen beletsel zijn voor de registratie
onder <leze Proklamatie, van een koopera.tieve
vereniging of k06peratieve maatschappij,
welke gevormd is alvorens deze Proklamatie
in wer!dng trccdt (hetzij met b·eperkte of
on"beperkte aansprakelikheid) en a.Is vo ornoeind geregistreerd, indien haar bepalingen
of artikelcn van oprichting in strijd zi_in met
enige bepalingen van deze Prnklamatie <)P
de datum van derzelver in werking tr-eding,
eehter moet zufk een veremging of maatschappij voldoen., aan en beheerst worden door
alle andere bep/i1ingen van deze Proklamatie
of van een wijziging van dezelvc,
(6) Een zodanige vereniging of maatscha.ppij die
in gebreke blijft hinnen de bepaalde tijd aanzoek te doen om of zich bev,oegd te maken
voor registratie krachtens deze Proklama-ti:e en
die a!s dee! v.an 7Jjn naa.m het woord "kDoperatief'' gebruikt in verband met de uitdrukking
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manager or other officer of the company who
knowingly or wilfully authorises or permits
the default shall be liable to a fine not exceeding fifty pounds or, in the case of a continuing
default, five pounds fo, every day during which
the default continues.
(8) The registers of co-operative agricultural
societies kept by the Registrar of Deeds of
societies registered under the laws mentioned
in sub-section {I) shall be deemed to form
part of the register to be kept under this
Proclamation.
CHAPTER VIII.
M is cell a n e o us.
58. 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 m company. If a fine be
imposed _on a member Df a co-operative a_gricultural 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 onus shaU lie upon the member
to disprove the allegation of the society or company in respect of which the fine was imposed.

59. Notwithstanding anything contained in any other
law or in any hy-lalv or regulation in force within
a local authority's jurisdiction, it shall not be
obligatory upon any co-operative agricultural
socictJ with unlimited Hahility, or co-operative
agricultural company with limited liability, to obtain a licence to trade or carry ,o-n business.
60. If a co-operative agricultural society or company
or co-operative trading society fail to observe the
restrictions placed by this Proclamation upon its
power to trade, it shall be liable to a fine not
exceeding one hundred poun_ds, and ihe Administrator may, in addition thereto, order the Registrar
to remove the name of the offending society or
company from the register.

61. Notwithstanding anything contained in any other
Ia,v, no share or any other instrument or document issued in connection with the capital by a
society or company with limited liability registered
under this Proclamation, shall be liable to stamp
duh'.
62. If a society or company continues to carry on
its operations 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 carryi11g on its operations with less
than hrn or seven or twenty-five (as the case may
be) qualified members, shall be liable to a fine
of five pounds for every day during which the
operations are so carried on, and shall further be
severallv 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.
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landbouw of handels · veremgmg of maatschappij of andere uitdmkking die een dergelike betekenis weergeeft, of die zich op
een of andere wijze voor een kooperatieve
lanclbouwvereniging of maatschappij of kooperatieve handels vereniging uitgeeft, moet
op schriftelik bevel van de Administrateur
ogenblikkelik ophouden het woord "kooperatief" of ander woord dat een dergelike bete-kenis heeft in zi-jn naam te gebruiken of zich
op een of andere wijze voor een koopertieve
vereniging of ko6peratieve maatschappij 7'0a!s
beschreven in sub-artikel (1) van dit artikel
uit de geven.
(7) Indien een vereniging of maatschappij, w,a,arop
dit artikel van toepassing is, verzuimt de bepalingen van sub-artikel (2) in ad1t te n,emen,
of verzuimt een door de Administrateur krachtens suh-artikel (6) uitgereikt bevel na te
komen, word! de vereniging of maatschappij,
en elke direkteur, bestuurder, of andere arnbtenaar van de ma-atscha.ppij die wetens of willens het verzuim toestaat o-f toelaat, sirafbaar
met een boete vijftig pond niet te bovengaande, of in het geval van een voortdurend
verzuim, met vijf pond voor elke dag waarop
bet verzuim \'oortgeduurd heel!.
(8) De registers van kooperatieve landbouwverenigingen, gebouden door de Registrateur van
Akten van verenigingell, geoegistreerd onder
de wetten genoemd in sub-artikel (1 ), zullen
beschouwd werden dee! uit te maken van bet
onder deze Proklamatie le houden register.
HOOFOSTUK Ill.
Gem en gde Bepalingen.
58. Een vereniging of maatschappij heeft de macht
zijn Ieden voor overtredingen van zijn regulatieF
te behoeten; de voo"rwaarden en omstandighede-1.
waaronder zulke boeten kunnen word,en opgelegd
en het bedrag daarvah worden door de regulaties
van de _vereniging of maatscha,ppij voorgescbreven.
Indien aan een lid van een koOperatieve landbouw~
vereniging of maatschappij een bode word! opgelegt omdat hij produkten niet door bemiddeling
van de vereniging of maatscha.ppij beeft verkocht
en een aktie voor de betaling van de boete word!
ingesteld, rust op het lid de last om le bewijzen
dat de bewering van de vereniging of maatschappij
ten aanzien waarvan de boete werd opgelegd onjuist is.
59. Niettegenstaande het bepaalde in een andere
wet of in een verordening of regulatie van
kracht binnen het rechtsgebied van een plaa.tselike
overheid 1 is het niet verplichtend voor een ko0peratieve landbouwvereniging met onbeperkte verantwoordelikheid of ko0peratieve landhDuwmaatschappij met beperkte verantwoordelikheid om een
licentie te verkrijgen nm handel te drijven of zaken
te doen.
60. Indien een ko6peratieve landbouwvereniging of
maatschappij verzuimt de beperkingen door d-e_ze
Proklamatie op ziJn handel gelegd, in a.chi te
nemen, word! hij gestraft met een bode honderd
pond niet te bovengaande en kan d-e Administra.teur
de Registrateur verder gelasten de naam van de
vereniging of maatscbappij in zijn register door
te halen.
61. Niettegenstaande het bepaalde in een andere wet,
is geen aandeel of een ander stuk of dokument,
uitgereikt in verband met zijn kapitaal door een
vereniging of maatschappij met beperkte verantwoordelikheid, geregisireerd kr~cbtens deze Proklamatie, onderhevig aan zegelrecht.
62. Indien een vereniging of maatschappij doorgaat
met zijn werkzaamheden nadat het aantal rijner
bevoegde !eden, in het geval van een centrale of
federale maatscbappij, minder geworden is dan
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63. If any person shall wilfully make in any return,
report, financial statement or balance sheet, or other
document required for the purposes of this Proclamation, a statement false in any material
particular, knowing it to be false, he shall -be
guilty of an offence and Hable on conviction to
a fine not exceeding one hundred pounds.
64. Any director or officer of a society or company
who shall accept any commission, fee or reward,
whether pecuniary or otherwise, from any per:son for o,r 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, Hnd shall further be liable to make good
to the society or company double the value or
amo1mt of such commission, fee or reward.
65. Any pcison who shall, where no penalty is expressly provided, fail to comply with any requirements of this Proclamation within the time or
in the manner thereby prescribed or commit any
other con·-travention thereof, shall be liable on confine not exceeding twent_v-five pounds
viction tu
or, in default of payment, to imprisonment with or
without hard labour for a period not exceeding
three months.

a

66. Ali le.g.al proceedings by or against any society
or. company sh~II be instituted or taken in the
name of the society or company.
67. (l) If judgment has been obtained against a cooperative agricultural society with unlimited
Hability, ano such · judgment is not within
three months thereafter satisfied, the plaintiff
.may . p1roceed against all members or any
member o.f such society in respect of such
liability.
(2) Save as aforesaid, or as in the Land Bank
Amendment Proclamation 1922, or in any
amendment thereof, provided, no legal
pr0ceedings shall lie against a member of
such · society individually in respect of an
obligation of the society.

6s·: (1) ATiy . immovable property acquired and held

by a: society or company under this Proclamation or its regtilations may be registered
in the name of the society or company without
reference to the names of the members thereof.

.(2) AU movable properly acquired and held by
a soci~y or company shall be deemed in
all legal p,roceedings, civil or criminal, to be
yested in the society or company.
69. Any person may inspect the documents kept by
the Registrar on payment of such fee as the Administrator may prescribe; and .any person may
require a certificate of the registration of any
society or oompany or a copy or extract of any
other document or part oi any other document
to be certified by the Registrar, on payment for
the certificate, certified copy, or extract, O•f such
fee as the A~ministrator may prescribe.
70. All fees prescribed by the Administrator under
this Proclamation shall be paid by means of revenue sta·m ps which shall be duly defaced by
the Registrar.

twee, of, in het geval van een kooperatieve vertniging minder dan zeven, of in l1et geval \·an een
kooperatieve handels¥ereniging minder dan• vijf en
twintig, wordt elke p,ers-oon die een direkteur is
van de vereniging of maatschappij gedurende de
tijd <lat hij doorgaat met 2ijn werkzaamheden na
zulk tennijn, en die bewust is dat hij aldus voongaat met zijn werkzaamheden met minder dan
twee of zeven of vijf en twintig (zoals het geval
moge zijn) bevoegde !eden, gestraft met een boete
van vijf pond voor elke <lag waarop zijn werkzaamhe<len aldus voortduren en is verder afzonderlik
verpli,cht om al de verplichtingen van de v·e reniging
of· maatschappij gedurendc zulke tijd acangcgaan te
voldoen, en kan wegens uezclve in rechten vervolgd
worden zonder dat een ander lid in de aktie gevoegd wurdt.
o3. Ecn ie<.!cr die in ecn staat, verslag, financieel \'Crslag of balanssta.at of ander dokument, voor de
doeleinden van deze Proklamati,e ,·ereist, opzettelik en desbewust ecn verklaring maakt, die in een
beTangrijke biezonderheid vals is, wordt, bij schuldig bevinding, gestraft met e·en bo ete van hoogstens een honderd pond.
64. Een direkteur of ambtenaar van de vereniging of
maa~chappij, die ecn kommissie, fooi of beloning,
hetzij van financiclc a.ard of anderszins, \·an een
persoon aanneemt, wegens ur in verhand met ecn
transaktie tussen zulkc persoon en de vereniging
of maatschappij, wordt, bij schuldig hevinding, ge-straft met d e straff.en in het vorige artikd vermeld,
en is verder verplicht aan de vereniging tweemaal
de waarde van het bedrag van zulke 'kommissie,
fooi of 'beloning te betalen.
65. Een icder die, waar geen straf uitdmkkelik oepaald
is, een vcrciste van deze Proklamatie binnen de
tijd of op de daarin voorgesclircven wijze \'erzuimt
na te komen, uf een andere overtreding daarvan
begaat, wordt, bij schuldig bevinding, gestraft met
een boete van hoogstens vijf en twintig pond,
of bij wanbetaling, met gevangenisstraf met of
zonder harde arbeid gedurende eed ter.mijn drie
maanden niet te bovengaande.
06. Het optreden in rechten, eisende zowel als verwerende, geschiedt in d·e naam van de vereniging
of maatschappij.
.
67. (1) Indien vonn.is tegen een kooperatie\·e landbou wvereniging . met onbeperkte verantwoor•
delikh,eid verkregen is -en aan zulk vonnis
binnen drie maanden daarirn n.iet rnldaan is,
kan de ei:ser alle !eden of ieder lid van zulke
vereniging in rec:Men vervolgen met hetrekking
tot zulke aan:sprakelikheid.
(2) Behalve zoals voonnelcl of zoals in de Landbank Wijzigings Proklamatie 1922 of in een
wijziging daarvan bepa.ald, kan geen lid van
de vereniging persoonlik wegens ~n verplichting van de vereniging in rechten ,•ff~
volgd. wo rden.
68. (1) Elk onroerend eigendom door een vereniging
of maatschappij krachtens deze Proktamatie of
zijn · regulaties bezeten kan geregistreerd woruen iri de naam van de vereniging of maatschappij zonder verwijzing naar de namen van
de leden daarvan.
(2) Alie roerend~ eig~ndommen d09r een vereniging of maatschappij verkregen en bezeten,
worden in alle civiele of kriminelc zaken geacht aan de vereniging te behoren.
69. Ein ied•er wie ook ~an de door de Registrateur
gehouden' do kument~n inzien tegen betaling ~a-n
de door d-e Administrateur voorgeschrev·en footen
en •een ieder kan een certifikaat van de registratie
van een vereniging of maatschappij v9_rderen, of
een afschrift of uittreksel van ecn ander dokument
gedeelte- ~an een ander ~?kument door de: ~egistrateur te worden g-ecertiticeerd 1 tegen betalmg

of
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71. The German Imperial Law concerning co-operative
societies of 1st May l~8<J as amended by the
laws concerning co-operative societies of 12th
August 1896 and 20th May 1898 shall be and is
hereby repealed, · togethet with so much of any
other law as is repugnant to or inconsistent with
the provis io ns of ·this Proclamation .
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voor het certifikaat, gecertificeerde afschrift of
uittreksel van de door de Administrateur voorges.chreve:n fooien .
70. Alle fooien, door de Admi·n istratio n krachtens deze
Proklamatie vo orgeschrev-en, word-en . door middel
van inkomstezegels betaald, die hehoorlik door de
Registrateur waardeloos gemaakt warden.
71. De Duits-e Rijkswet op Ko~operafieve Verenigingen
72. In this Proclamatio n uuless in<Xmsistent with the
van 1. Mei 1889, g-ewijzigd door de wetten op
context~
Ko-0peratieve Verenigingen van 12 Augustus 1896
en 20 Mei 1898, zal zijn en is hiermed-e teruggetrokken, t-ezamen met al wat in enige andere wet
"co-operative agricultural society with unlimited
strijdig
of o nbestaanba.a.r met de bepalingen van
liability" or "co-operative agricultural society"
deze
Proklamatie
mo ge z:ijn.
or " 's ociety" (in relation to a co-operative
agricultural society) shall mean a society 72. Voor de toepassing van deze Proklamatie, tenzij
in strijd md de samenhang, wordt verstaan onder:for.med for all or any of the objects set forth
in section f o u r ;
,.kooperatieve lan dbouwvereniging met onbeperkte
verantwoordelikheid" of "kooperatieve landbouwvereniging" of "vereniging•· {in verband
"co-operative agricultural company with limited
met
een kooperatieve landbouwvere:nigin_g) cen
liability" or "co-Operative agricultural c.omvereniging
die opgericht is voor een of meer
pany" or "company" (in relation to a covan
de
doeleinden
uiteengezet in artikel vier;
operative agrirultural company) shall mean
ukooperatieve
landbouwmaatscb.appij
met beperkte
a company fo~med for all or any of the obverantwoo rdelikheid" of "kooperatieve landjects set forth in section four;
bou wmaatschappij" of "maatscha,ppij' ' (in verband met een kooperatieve landbouwmaat"co-operative trading society with limited liability"
schappij) een maatschappij die opgericht is
or "co-operative trading society" or "society"
vc or of mer van de doekinden uiteengezet in
(in relation to a co-operative trading society)
artikel vier;
shall mean a society formed for all or any
"koopertieve handelsverenigi.ng met bep-e rkte verof the objects set forth in section five;
antwoordelikhcid" of "kooperatie-ve handelsvereniging" of "vereniging'' (in verband met
Hboard'' shall mean the board of directors of a
een kooperatieve handelsvereniging} een versociety or company;
e:niging die opgericht is voor een of me·e r
van de doeleinden uiteenge2!et in artikel vi j f;
"central co-operative agrirultural company with
"raad" de raad van direkteuren van een vereniging
limited HabiHty" or "central co-operative agriof maatschappij;
cultural company" or "central company" or
"centrale kooperatieve landhouwmaatschappij met
"company" (in relation to a central co-operabeperkte veranhvoordelikheid" of "centrale
tive agricultural company) shall mean a comkoc,peratieve landbouwmaatschappij" of "cenpany formed under the provisions of section
trale maatschappij" (i.n v:erband met een centhirty-five ;
trale kooperatieve lattdbou wma.atschappij) een
maatschappij opgeri.cht krachtens de ibe.palingen van artikel vijf en dertig;
"central co -operative trading company with limited
"centrale kooperatieve han<lelsmaatscha,ppij met bee.
liability" or ''.central co-operative trading company" or "central company" or "company"
perkte vcrant\voordelikheid" of "centrale ko-operatieve hande1smaatschappij" of "centrale
(in relation to a central co-operative trading
maatschappij" of "ma.a,tscha.ppij' .. {in verband .·
company) shall mean a c01itpany formed under
met een centrale koopetatieve handelsma.at-the provisions of section th i rt y - six;
scha ppij een maatschappij opgericht · kra-c htens
''federal co-operative agricultural company with
de bepa!ingen van artikel z es en de rt Lg;
limited liability'' or ' "federal co-operative agri"in werking tred en van deze Proklamati-e " de
rnltural company" or "federal company" or
datum waarop deze Pro klamatie in kracht
"company" (in relation to a federal co-operatreedt;
tive agricultural company) shall mean a com"federate kooperati-e ve landbouwma.atschappij met
pany formed \mder the provisions of section
beperkte verantwoordelikhcid" of "fed~rale
thirty-seven;
kooperatieve landbouwmaatschappij" of "federale maatschappij" of "tna.atschappij" (in
"federal co-operative trading company with limited
verband rriet een federate ko operatiev·e landbouwmaatschappij) een maatschappij opgerichf
liability" o,r "tederal co-operative trading
krachtens de bepaling-en van artikel z even
company" or "federal company'' or "company" (in relation to a federal co-operative
en dertig;
trading company) shall mean a company
"federale kooperatieve han:delsmutsch.appij met
formed under the provisions of section th i rt ybeperkte ·v-e rantwoordelikhcit" o f "fedenle
kooperatieve han•d,e'lsma-atschappij" of "fede,
e i ght;
rale maatscha.ppij" of "maatschappij" (in ver"loan" shall mean any amount raised or borrowed
band met een federale kooperatieve ha.ndels-in the form of ·loans repayable on a fixed
maatschappij) een maatschappij opgerkht
date or irt instalments, or in the form of
krachten:s de bepalingen van .artikel a ch t en
overdrafts or cash cre<lit accounts;
dertig;
11
lening" een in de vortn van leningen opgenomen
"model regulations" shall mean the regulation~
of geleend bedrag, terugbetaalba.ar op een
vastgestelde datum of in termijnen, of 'in de
s et forth in the Schedule to this Proclamation,
or such regulations as altered or added to
vorm van een bankovertrekking of d,Q<~r •een
under section t e n;
hank disponibel gesteld oedrag ;
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Given under mv harid and seal at Windhoek this
:!0th day of May, 1922.

"modelregulaties 11 de regulaties uiteengezet in de
Bijlage van deze Proklama.tie, o,f zulke regulaties gewijzigd of uitgebreid krachtens artike!
tie n;
"regulaties" (in verband met een vereniging of
maatschappij) de regulaties of wijzigingen of
uitbrcidingen daarvan krachtens deze Proklama tie geregistreerd;
"Registrateur" de ambtenaar aangesteld krachtens
artikel e en.
73. Deze Proklamatie kan voor .a.Ile doeleinden worden
aangeha.ald als de Koopera.tie Proklamatie 1922,
en treedt in Werking op een door de Administrateur
bij kennis.geving in de Officiele Koerant vast te
stellen datum.
GOD BEHOEGE DE KONING ..
Oegevcn onder mijn hand en zegel te Windhoek
op deze 20sie dag vall Mei, 1 q22.

OIJS. R. HOFMEYR,
Administrator.

GIJS. R. HOFMEYR,
Administrateur

"Registrar" shalt mean the officer appointed under
section one;
"regulations" shall mean, in relation to a society
or company, the regulations or any alterations
thereof or additions thereto registered in accordance i.vith this Proclamation;
"taking effect of this Proclamation" shall mean
the date on which this Proclamation came
into operation.
73. This Proclamation may be cited for al1 purposes
as the Co-operation Proclamation, 1922, and shall
come into operation on a date to he fixed by the
Administrator by notice in the Ga z c t t e.
GOD SAVE THE KING.

SCHEDULE.

"A."

BIJLAOE.
"A."

Mode! Regulations for Co-operative
Agricultura!Socictics withunlimi"ted
l i ability.

M o d e I r e g u 1a tie s \" {) o r K o o p e r a h e \" c L a n d bouwveren•igingt:n met «1nheperkte Vera n t w o o r d e I i k h e i d.

R e g u I a t i o n s o f t h e C o - o p e r a t i v e A g r i-

Regulaties

c ult u r a 1 Society.

NAME.
1. The name of the society is the
opera1ive Agricultural Society.

.

. Co-

OFFICE.
2. The office of the society will be situate at .
OBJECTS.
3. The obj~ds of the society are:
(a) to dispose of the agricultural products and
live stock of the members in the most profitable manner;
(h) to supply the members with the necessary
· implements, seeds artificial manures and other
. farming requisites;
( c) io 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 movable and immovable property;
(e) to acquire shares in any central co-operative
agricultural company registered under the Cooperation Proclamation, 1922.
TIME OF ESTABLISHMENT.
4. The society shall be established for a period of
. . . . . • years, which period may from 1ime
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) E n tr an c e.
6. Bo n a f id e farmers may become members by
application to the board of directors, who shall
have the rfght to accept applicants for membership on the basis of these regulations or to reject
su~h applicants without assigning any reason for
doing so.

van tic Kooperatieve Landb o u \\' v e r e n i g i n g.
NAAM.
1. De n:i<1m van de vercniging is de .
. Kooperaticve LandhomHereniging-.
KANTOOR.
2. Het kantoor van d c . vcreniging w<irdt gevcstigd

te ...... .
DOELEINDEN.
3. De docleinden van de vcrcniging zijn :·-·
(a) het verkopen van de landhouw-produkten en
I.even-de have van de leden op de meest v.oordelige wijzc;
(b) het verschaffen aan de leden v.a,n tle nodige
werktuigen, zaden, kunstmesten en andere
boerderijbenodigheden;
(c) bet verkrijgen en bezitten van roerend en
onroerend eigendom ter b-etcre uitvoering van
de doeleinden van de verenigi.ng;
(d) het opnemen van geld op lening voor de
wettige doel,einden van de vereniging en voor
dat doel verbanden te passeren op -het roerende
en onroerencle eigcndom van de vereniging;
(e) het verwervcn ran aandelen in centrale kooperatieve landbouwmaatschappijen geregistreerd krachtens de Kooperatieve Proklama~
tie, 1922.
T1JO VAN BESTAAN.
4. De vercniging wordt opgericht v-oor een tijdperk
van . . . . . jaren, \-\·elk tijd perk van tijd tot tijd
vertengd kan worden.
KAPITAAL.
5. De fondsen benodigd ter uitvoering van de doeleinden van de vereniging bestaan uit:(a) leningen aang~ga.an door de vercnigung ;
(b) het reserve-fontls· 'van de v,ereniging.
LIDMAATSCHAP.

·-

(a) Toe tr e d i n1 g .
6. B on a f id e boercn kunnen lid warden op aanzoek
•bij de raad van direkteuren, die het recht heeft
aanzoeken om lidmaatschap op de basis van deze
regulaties aan te nemen of zulke aanzoeken. te
wcigeren zonder enige redenen op te geven
waarom zulks gedaan wordt.
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7. Every person desirous of becoming a member
musi 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 wli-ether or not membership
shall be granted.
·
8. Every member sh all by his sig·natu re 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 societr; the balance to be added to the
re~en:e fund.·
(b) Resignation and Exp u Is ion:
11. 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 to the
society of his intention to resign. Such notice
shali be placed on the agenda, ai1d be recorded in
th.e minutes of the first meeting of directors after
its receipt by the society and the mem'b er shall
thereafter with .as little delay as possible be notified
in w riting by the society that the notice has been
so recorded.
·
12. A member may be expelled from the society at
the en_d of. the financial year if such expulsion has
been previously agreed to by not less than twothirds of the members present at a genenl 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 sucn member calling a meeting of creditors or arriving at a compromise
with them;
(b) · \n the event of such member being declared
msolvent or at any time failing to ):>ay his
true and lawful debts, or any order being
issued again.s t him by any Court of Law;
(c) in the event of such member failing to discharge his obl_igations 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, terminate membership.

l 5. In the event of a member resigning consequent
upo~ his relinquishing farming operations he may,
:.ub1eci 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 al! the conditions of membership; _and provided further that such approval of
the directors be obtained by resolution of the
board passed within two m~nths from the date
upon which such :·esignation takes effect.
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7. Hij, die lid wenst te worden, mod de gedrukte
aa·n,z oek formulieren, die voor dat doe! v,erschaft
worden., in duplikaat tekenen, en deze aain de raad
van direkteuren zenden, di,e· op zijn vo1gende vergadering bes.Jist of het lidmaatscha,p al dan niet
toegestaan zal worden.
8. leder lid is door zijn handteke.ning op het aanzoek formulier gebon<lien aan de besta.alllde regulaties en verdere regulaties o'f wijzigingen van
regulaties, die van tijd tot tijd wetti,glik gemaakt
m.ogen worden, zonder dat enige· kennisgeving
hoegcnaamd van de zijde der v-ereniging 11:odig is.
9. De toetred'nigsfooi v,oor !eden is . . . . . . welk
bedrag onderhevig is aan ver:andering op de jaa,rlikse algemene vergadedng. Deze toetredingsfooi
wordt bij het reserve-fonds gevoegd.
10. De weduwe van een overle<len lid kan, onder
goedkcurin,g van de direkteuren, loegelaten worden
als lid in de plaats van de overLed.ene en zijn aanspraken en verplic:htingen ovememen, of de· erfgen,amen kunnen een zeker be.drag ontvan.gen, dat
door de raad van direkteuren vastgeste!d word.t
maar dat in geen geval 75 percent to boven gaa.t
van de belangen van de overledene in de vercniging; de rest wordt bij het reserve-fonds gevoegd.
(b) Bedanking en uitzetting.
11. Een lid kan sle·chts aan het ei.nde v:an het financiele
jaar bet!anken, en dan s.lechl:s indien hij drie maanden van te voren schriftelik aan de v,ereniging
van z.ijn vo(}rnemcn om te b-edanken kennis gegeven
heeft. Zu.lke kennisgeving wordt op de agenda
geplaatst en in de noh.tlen van de eerste vergadering van direkteuren na dezelve door de vereniging
ontvangen is genoteerd en zo kort daama. als
mogelik wordt het lid door de vereniging scnriftelik
bericht; ilat de kennisgeving aldus is genoteera.
12. Ecn lid kan aan het einde van het financiiHe jaar
uit de vereniging wordeu uitge11et indien daartoe
vroeger besloten is door niet minder dan tweederden van de op een algemene, speciaal · voor
dat doel bij•e engeroepen, vergadering tegenwoordige !eden, mits zulke uitzetting g,eschie:ctt om of
ter oorzake van een of meer van de volgende
reden,en, te weten :(a) ingeval zulk lid een vergadering v:an kr-editeuren bijeenroept of een schikking treft met
zijn krediteuren;
·
(b) ingeval zulk lid insoh·ent verklaard wordt of
te eniger tijd verzuimt zijn ware en we1.tig:e
schulden te betal·en, of ingeval door een gerechtshof een bevel tegen hem · wordt uitgereikt;
(c) ingeva[ wlk lid verzuimt zijn verplichtingen
tegenover de ver•eniging na te kom:e,n, hetzij
door deze regulaties voorgeschPeven hetzij ten
aanzien van een kontrakt.
13. Een lid, dat gestorven is, wordt geacht afgetreden
te zijn aan het einde van het fi.nan.ciEJ,e jaar waarin
hij stierf.
14. lndien een lid insolvent verklaard wordt of zijn
boedel t•ei;i behoev•c van zijn krediteuren overgeeft,
wordt zijn lidmaatsch;ip uit hoofde van zulke insolventverklaring of ovcrgave alleen niet becindigd.
15. lngeval een lid bedankt omdat h.ij zijn boerderij
heeft opgegeven, kan hij, met goedkeuring van de
direkteuren, zijn aans.p raken op het reservefonds
en op alle baten van de vereniging aan zijn zoon
(indien hij er cen heeft) overmaken, mits de persoon aan wie zodanige overdracht gedaan wordt,
lid van de vereniging is en de aldus v,erkre,gen,
aa111Spraken onderw:orpen zijn aan al de vo·orwaarden van lidmaatschap; en mits verder <lat
zulke goedkeurin.g- van de direkteuren verkregen
wordt bij besluit van de raad, genomen binnen
twee rnaanden na de datum waarop zulke l>edan king ingaat.
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as is provided in regulation 15. members
have resigned or have been expelled shalt
no claim ·on the reserve fund or other proof 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 lo the provisions of the next succeeding
regulation, in all respects shall also cease as soon
as the annual financial statements of the society
signed by its auditor disclose a credit balance in
favour oi the society.
18

Ali 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-West
Africa which was undischarged al the date of
withdrawal until the Board of that Bank is satisfied
that the society and its remaining members are
capable of discharging the deht or obligation. An
obligation shall remain lo 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.

llJ. In the. event of the .balance sheet md profit and
IOss_ .actount di~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 ol the society, and
recoverable by the society from the members.
BOARD OF 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
the directors, who shall be determined by ballot, shall retire, after which the directors shall retire .yearly by rotation of three
and four.

,,!

2t. .Retiring . directors mar
. be re-elected.
22. Any casual vacancy occurring on the board of
directors during the year shall be filled by the
rem.aining directors until the next general meeting.
23. The s·ociety 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 appGint another qualified person in
his stead. Any director so appointed shall not
hold office for a longer period than the director
iri whose stead he was appointed would have
held the same if no vacanc,· had occurred.
24. Four directors shall form the quorum of anv meeting of directors.
-

-~.

?"

The directors shall elect from amongst themselves
;::. ch.:1.irman and vice~ch.airman.

26. Questi<>ns arising at any meeting shall be deter·
mined by a majority of votes, and in the case
of an equality of votes, the chairman shall have
a ·castini F)te in additi/m t<> his deliberative vote.

to. Behalve zoals in regulatie 15 bepaatd, hebben l<ede,:.
die bedankl hebhen, of uitgezet zijn, geen aanspraak op he! reservefunds of antler eigendom
van de vereniging.
VERANTWOORIJELIKliEID VAN LEDEN.
17. Een van de vonrwaarden van lidmaats,chap is, dat
alle !eden gezamenlik on afzonderlik voor de belaling van de schulden en verplichtingen van de
vereniging, aansprakelik zijn, zullende echler de
aansprakelikheid van een persoon, die bedankt
heel!, of uit de vereniging uitgezet 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 naaaf iiij opgehouden heeft lid le zijn,
en, onderworpcn aan de bepalingen van de eei-st~
volgende regulatie houdt de aansprakelikheid ook
in alle opzichten op zodra de door zijn auditeur
ondertekende jaarlikse financiele verslagen van ·de
vereniging een batig saldb ten gunste van de vereniging aantonen.
18. Alie !eden van de vereniging blijven, niettegenslaande uittreding (wat insluit bedanking, overlijden of uitzelting) uit de vereniging em nieltegensta.ande de financiNe verslagen van de vereniging
een baiig saldo ten gunsle van de vereniging aantonen, voor a\le schulden bij of verptichtingen
jegens de Land en Landbouwbank van ZuidwestAfrika, welke ten tijde van hun uiltreding nog
onvoldaan waren, aansprakelik, lotdat hel de Raad
van die Bank blijkt dat de vereniging en• zijn overige
!eden in slaat zijn de schulden of verplichtingen
te voldoen. Een verplichting jegens de gezegde
Bank ten opzichtc van een lening, loegestaan in
de vorm van een disponibel g.esteld bedrag, blijft
beslaan rolang als de machtiging van de !eden
uit krachte waarvan zodanige li,ning aangegaan
werd van krachl en werking is.
19. Ingeval de balansstaat en wins!- en verliesrekening
aanlonen dat de werkzaamheiden van het jaar op
een verlies voor de vereniging zijn uitgelopen.
word! zulk verlies in gelijke aandelen door de
!eden van dat jaar gedragen, en hel bedrag van
zulk aamdeel is een schuld door de !eden aan de vereniging betaalbaar en kan door de vereniging van
de !eden ingevorderd worden.
RAAD VAN DIREKTEUREN.
20. !Je. werkzaamheden van de vereniging worden. bestuurd en geleid door een raad van direkleuren
bestaande uit zeven leden. Op de eerste jaarlikse
algemene vergadering treden vier van de direkleuren, wier namen door middel van stembriefjea
vastgesteld worden, al, en daarna treden jaarliks
afwisseienid drie en vier direkteuren af.
21. Aflredende direkteuren zijn herkiesbaar.
22. Een toevallige vakature, die in de loop van het
jaar in de raad van direkteuren plaats vindt, wordt
door de overblijvende direkteuren tot lLe volgende
algemene vergadering opg,evuld.
23. De vereniging kan, hij besltuit genomen op een
speciaal voor dat doel bijeengemepen algemene
vergadering een direkteur uil zijn ambt ontslaan
voordat het tijtlperk van z:ijn ambt verstreken is
en een andere bl'.voCgde persoon in zijn plaats aan~
s!ellen. Ecn aldus aangeslelde direkteur bekkedt
zijn ambt niet vo9z een !anger lermijn dan de
direkteur, in wicns JJlaats hij aange,;teld L,, hetzelve
bekleed zutt hebheu indien er geen va:kature ontstaan was.
24. Vier direkteurern vormen cen kworum op een vergadering van direkteuren.
25. De direkteuren kiez.:en uit hun midden een voor•

zitter en een vicevoorzitter.
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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. Th~ director~ shall re)2~Ht and accoun_t for all
theu transact1ons 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-0f~pocket expenses inmrred by the directors when engaged on the business of the
society shall be refunded.
(Or aMernative clause.)
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 direetors shall engage a sufficient staff to

earn· on the business of the society, and shall
fix their salaries and determine the' work to be
carried out bv them. The directors shall also have
the right of ·suspension 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 . trul:y reflect 'the transactions of the
societv and thev shall see that such books are
kept up to date:
34. The directors shall open a banking account in jhe
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 ~irectors, and countersigned by the
secretary or some other officer authorised ·by the
board of directors.

35. The directors shall arrange insurances against loss,
damage to, or liability of, the society by -reason of
fire, ,accident, · peril of the sea1 or otherwise, and
shall also effect such insurances in respect of
members' produce or other goods while under the
care and control of the society.
36. 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 next
ensuing meeting, and, if passed thereat as correct, shall be confirmed by the 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:la) 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 im_posed
shill! be added to the reserve fund.
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26. Vraagpu,nten welke zith op een v·e-rgaderi.ng voordoen worden d<)Or een meerderheid van stemmen
beslist en ingeval van een ~taking van stemmen,
heeft de voorzitter, behalv,e zijn heraadsla.g ende,
ook een bes-l issende stem.
27. De direkteuren handelen namens de vereniging
en zij oefenen, binnen de beperkingen van deze
regulaties, dezelfde machkn uit alsof erto·c besloten was op een algemene vergadering.
28. De direkteuren geven vers-lag -e n rekenschap van
al hun transakties .aan elke algemene vergadering
wanneer zij opgero-epen word-en zulks te doen.
29. De direkteur·e n komen zo dikwels bijeeri als
,nodig is. ·
30. Het ambt van direkteur is honorair, behalve wanneer een of meer van hen aangesteld W()rdeni om
speciaal werk voor de vereniging te verrkhten,
maar de onkost,en gemaakt door de direkteuren
terwiji zij de zaken van de ver-eniging waarnemen
wor-den -hun vergoed.
(0 f alt e rn at i eve k I au s u I e.)
Aile nodige en ,verkelike onkosten door de
direkteuren gemaakt teng-e volge van hun wa.arnemen van de zaken van de vereniging word-en
hurn vergoed, en de ver,eniging kan, verder op de
jaarlikse algemene vergad,ering aan de direkfeur,en
een beloning toestaan voor hun dienst-en gedurende
· h~t afgelopen finandele jaar.
31. De direkteur-en stellen een voldoend aantal klerken
aan om de zaken v:an de vereniging te doen, stellen
hun salarissen vast en bep.a.len welk w-erk door
den gedaan moet worden. · De dfrekteuren hebben
ook het I'echt van schorsing en. ontslag.
32. De direkteuren zorgen, dat elke kle.rk die in de
dienst van -de vereniging een verantwoo-rctelike post
bekleedt, voldoende zekerhcid stelt. . . . .
33. De direkteuren zorgen, dat . boeken ':an de re-keningen geopend ~n, in eeii door d~ Regis.trateur
goedgekeurde vorm geho\lden worden, die een:
juist overricht geven van de transakties
de
vereniging; en zij zorgen dat de boeken, tot op
datum bijgehouden worden.
.
. .
34. De direkteuren opene'i1 een bankrekenii1g op naam
va,n de vereniging, waarin alle orrtvangen g,e lden
zodra mogelik na de ontvangst daarvan gedepo-11eerd worden . . Alie op de bankrekening getrokken
cheques worden door een van de <l.irekteuren ondertekend ·en door de sekretaris of een andere am:bte:naar door de raad van. direkteuren daartoe geimachtigd, medeondertekend.
35. De direkteuren zorgen voor verzekering tegen
verlies, schade aan, of a.ansprakelikheid van de
vereniging wegens . brand, ongeluk, g;evarep, V~Jl
de zee, of anderszins, en maken ook voorziening
voor zulke verzekeringen ten aanzien van de pi:-odukten van Ieden en andere ·goederen terwijl die
onder de zorg en het beheer van de verenigtng zijn.
36. De direkteuren zorgen, dat J-e .notulen :van .d e
verrichtingen van alle algemene vergaderingen
van elke vergadering van de raad van dir-e-Jdeuren
aa.ngetekend worden in speciaal voor dat doel gehouden boeken, die behowlik gerangschikte biezonderheden bevatten van de op de vergadering
behandelde zaken. De notulen van de verrichtinge-n van elke vergadcring warden op de eerstvolgende ve~gadering overgelegd, en indjen daarop g-oedgekeurd, worden zij door de handtekeniltg
van de voorzitter daarvan bekrachtigd.
37. Onverminclerd de bevoegdheden door r~gulatie 27
verlecnd, wordt hierhij uitdrukkelik verklaard, dat
de direkteuren de volgende bevoegdheden hebben :-(a) reglementen te maken mits die niet in strijd
zijn met deze regulaties; .
(b) verbanden te passeren op ,e igendommen van
de vereniging als sekuriteit voor wettig aangegane leningen:

ya.n

en
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(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
oo.:operative company or similar institutions
in respect o._f any obligation incurred or con•
tract entered nr 1o be "ntered into by the
society.
38. A di,ector shall vacate his office····

(a) if he becomes 111solvent 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 impriS<Jnment without the option of a
fine; {)r
(c) if he absents himself frum 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 ·t he business of the society); or

(d) if he resigns his membership of the society,
or is lawf ull_v· expelled therefrom; or
(e) if he gives one month's notice in writing
to the board of his intention to resign office
and his resignati-on is accepted by the hoard.
BOARD OF SUPERVISJON.

39. The members may from time to time ~Y resolution of a special general meeting appoint a board
of supervision consisting of four members, who
are not dirc-dors, for the purpose of reporting
i<> the members, on the manner in which the
affairs of. the society are conducted.
40. The board of supetvision shall have access to
all the books, papers and documents of the society
and the directors and officers shall answer all
reasonable · questions p·u t to them conjointly or
individually by any member of the board of super•
vision . . 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 pe"riod 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 pe·rson in his stead. Any member of the board of
supervision
appointed shall not hold office for
a longer period than the member in whose stead
he was appointed wmtld have held the same if
no vacancy had occurred. .

so

42. A vacancy occurring on the board of supervision
in anv other manner than mentioned in the last
preceding regulation shall be fil-led by resolution
of a special genera\ meeting of members.

43. Three members of the board of supervlSlon shall
form the quorum of any meeting of such board,
and such members shall elect from amongst themselves a chairman and vice-chafrman.

4-t The members of the boa.rd of supervision shall
meet as often. as ~s _necessary. They shall report
and account for all their transactions at any general
meeting of members when called upon so to do

(c) de led-en de diriJOOr deze regulaties voorgeschreven boeten mp te leggen. Aldus opgelegde
boeten ,,.;-ordei:i in h-et reservefonds gesrort;
(d) n,amens en ten behoeve van de vereniging
een verbinterniis tot schadeLoosstelling aan te
gaan, krachtemis een door een hank, ccntrale
or federate kooperatieve maatschapp_ij of dergeiike instelli!!]g in verband met een door de
vereniging a~..ageganc verplichting of gesloten
of te sluiten kontrakt t~ gevcn horg.stelling.
38. Een direkteur treedt af:(a) i:nidien hij insolvent verklaard wordt of zijn
boedel ten behoeve van zijn krediteuren overgeeft of een schikking freft met zijn krediteuren; of
(h) indien hij krnnkzinning wordt of schuldig bevo111den word!t. aan een overtreding en veroo-rdedd tot gevangenisstraf zonder d,e keuze van
boete; of
( c) indie11 hij afwe;,jg b!ijft van vier achtereeuvolgende gewone vergade:ringen van '" le raad
zcmder verlof van de raad (en zulk zal niet
toegestaa,n worden voor ee.n t-ermijn lopende
over meer dan zes achtereenvolgende gewone
vergacieri:ngen, tenzij hij afwezig is voor zak•en
van de vereniging); of
(d) indi"en hij als lid van de vereniging bedankt
of op wettige wijze u it zjjn;Jidmaats-chap ontzet
wmdt; of
( e) indien hij een maand vooruit aan de raad
schriftelik kennis geeft van zijn voornemen
om zij:n ambt neer te leggen ·en zijn bedanking
door de raad wordt aa,nge-nomen.
RAAD VAN TOEZICHT.
39. De le<lcn 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
vereniging gel·eid worden.
40. De raad van toezicht kan inzage nemen van alle
boeken., papieren en dokumenten van de \'e•renigin1g en de direkteuren en ambte:nareu moeten alle
red_e!ike vragen, ·wefke hun gezamenlik oftndividueef
door ~en lid van de· raad van toezicht ge:;teld
worden,, beantwoorden. Zod.anige raad. is bevoegd
om te enige tijd een algemene vergadering van
leden bije-en te roepen.
·
41. De leden van de raad van toezicht bekleden hun
ambt geduren<le een tijdpe·rk van twaalf maanden
gereken,d van de datum van hun aanstelli·n g. Met
dien verstande dat de ve·reniging bij beslui.t genomen op een voor dat doe! belegde algemene
vergad~ring elk zodanige lid voor _de verstrijking
van het tijdperk van zijn bediening uit zijn ambt
c).ntzetten en een ander bevoegd persoon in zijn
ptaats aanstellen kan. Een aldus aangest-eld lid
van de raad van toezicht hekleedt zijn . ambt gedurende een niet ]anger tijd dan het li-d in wiens
plaats hij aangesteld werd het zou bekleed hehhen
i111dien er geen vakature ware oats-taan.
42. Een op andere dari de in de vorige regulatie
geruoemde wijze in de raad van toez:icht ontstane
vakatlll'e W<)rdt bij besluit van een special-e algemene vergaderi-ng van leden opgevulcl.

43. Drie leden. van de raad \'.an toezicht vormen een
kworum op de v·i!rgaderin.gen van :rodanige raad
en de leden kiezin uit hun midden een voorzitter
en vice-voorzitter.
De !eden van de raad van toezicht !<lomen zo
dikwels b.ijeen afs nodig. Zij gcven v-e rslag en
rekenschap van al hun transakti-es op een algemene
vergadcrin,g van !eden, wann.eer zulks v.an hen
vprJ,,.,gd wordt.
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45. The members of the boa rd of supervision shall
cause minutes of the proceedings iH · all meetings
of that hoard to be entered in a .separate book
kept for the . purpose and contain li1g proper tabulated details of the business cqJlducted at the
meeting. The minutes
the proqiedings of each
meeting shall be submitted at tlW next ensuing
meeting, and, if passed thereat <ll3 correct, shall
be confirmed by the signature · <Jf' the chairman
thereof.

of

4f>. The position of a member of the lioard of supervision shall be honorary, save an.i3 except when
one or more of them are appoin.;fed to perform
special services for the society, blJlt out-of-pocket
expenses incurred by such memher§ ,when engaged
on the hus.iness of the society sh<j 11 be refunded.

47. A member of the hoard of supervi§ltJn shall vacate
his office for any of the reason_§ set forth in
paragraphs (a), (b), (d) .and (e) qj' regulation 38.

BORROWING POWER~i,
48. The directors may not raise a tu an involving a
liability of the society exceeding £ 100 (one
hundred poutlds) uriless such loari has been approved by not less than two-thirds bf the member,;
present at a general meeting spQ€ial1y convened
for the purpose, of which notice, iltatin_g full particulars of the pmposed loan has !:ieen du]y given.

49. Any resolution authorising a loan from the Land
and Agricultural Bank in the forrri €,f a q.sh credit
account shall fix the period for Which the loan
is to he obtained and such peicjibd shall in no
case exceed five years reckoned from the date
of the passing of. the resolution.
GENERAL MEETING~,

50. An annual genera,! meeting · of mf:inbers shall be
held within three months after tile close of the
financial year for the purpose of-.,...
(a) considering the balance sheet! profit and loss
account · and auditor's report i
·
(b) considering a general report llY the directors;
(c) electing directors and audit9t'; and
(d) f<lf general business, includini _any complaints
that may be made by memb~fs. ·
51. The board of directors or any tw('.i directors may
whenever they th ink fit,. convene a ~pedal general
meeting.
52. A special general meeting shall be convened at
any time upon a requisition in ,vriting to the
board of directors signed by not less than
one-tenth, but in no case less tl'ian five of the
members of the society, for the 1fo nsideration of
such business as ·shali be spec;jftcally stated in
the requisition. If within hven~y =one days after
the transmission of such re4uisitior,I a special general meeting he not convened h,51 the hoard, it
may be convened by the requisitii:Jhists. ·
·
'53. All meetings, whether annual Of special general
meetings, shall be convened by nqtice, which shall
be posted to. the addresses of the members lt
least fourteen days before the dll te fixed for the
meeting and shall specify the dat~.1 place and hour
!) t meeting, <1nd the nature of the: business to be
transacted. The ·n on-receipt of such notice by
an_'., member shall not invalidate the proceedings
at am· such meeting.
~4. The Chairman of the board of tfirectors, if present shall unless the meeting tilherwise determines by resolution, be the chairm 8it1 of any general
meeting.
55. One-tenth of tht members of {j~e society shall
form a quorum; provided that a quorum shall in
no case consist of less than fivr members.
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De teden van de raad van i'Oezicht Laten de notulen
va:n de •verrichtingen van alle vergaderingen van
die raad · in een speciaal voor dat doeI bestemd
boek, dat behoorlik gerangschikte biezonderheden
van de op de· vergadering behand,elde zaken bevat,
aantekenen.
De notulen van de verrichtingen van ·elke
vergaderin,g worden op de eerstvolgende vergadering overgeI,egd en indien daarop go,edgekeurd,
worden zij dcor de handtekening van de voorzitter
daarva:n bekr.achtigd.
46. Het ambt van een Hd van de r.aad van toezicht
is honorair, behalve wan.neer een of meer van hen
aan,gewezen worden om voor de vereniging speciaal werk te verrichten, rrtaar de onkosten getltaakt
door zodanige !eden tenvijl zij de zaken van de
vereniging waarnemen worden hun v,ergoed.
47. Een lid van de raad van toezicht treedt af om
de redenen g-enoemd in paragraven (a), (b), (ct)
en (e) van regulatie acht en dertig.
BEVOEGDHEID OM LENINOEN TE SLUITEN.
48. De direktcuren kunnen geen lening aangaan die·
de vereniging een verplichting zou opleggen van
meer dan £ 100 (een honderd pond), ienzij zulke
lening goedgekeurd is door niet minder dan twee~
derden van de !eden tegenwoordig op een algemene
vcrgadering s.peciaal voor dat doel bijecngeroepen,
waarvan behoorlike kennisgeving is gedaan onder
opgave van vDl!edige qiezonderheden van de· voo,rgestelcle lening.
49. Een besluit tot het aangaan van een lening bij
de Land- en Landbouwbank in de vorm van een
disponl:bel gesteld bedra,g stelt de termijn vast
waarvoor de lening aangegaan wordt, en zulk •een
termij:n gaat in geen geval vijf jaar te bov,en gereke:n.d van de datum van het nenten van het oesluit.
ALGEMENE VERGADERINGEN.
50. Een jaarlikse algeme~.e Viirgaderi11g van !eden
wordt binnen twee maanden na het einde van
· het financiele jaar gehouden met het d oel : (a) de balansstaat, winst- en verliesrekening ·en
het audHeursverslag te overwegen;
(b) een. algemeen rapport van de direkteuren te
cverwegen;;
( c) direkteuren en auditeuren te kiezen; en
(d) voor algemene berigheid, daarbij ingesloten
klachten, die door led-en voorgebracht mogen
worden.
51. De raad ~an direkteuren ka.n, of twee van de
direkteuren 1mnnen, wanneer iij zu1ks · geschikt
achten, een speciale algemene vergadering bijeenroepen.
.
52. Een Speciale algemene verga1ering wordt te eniger
ti:jd bijeengemepen op s.ch.ri.ftelik verznek aan de
raad van direkteuren, ondertekend door niet minder
clan cen-tiende, doch in geen geval minder dan
vijf va,n de leden van de ver:enigin,g, ter behand-eling
van z.ulke bezigheid als uitdrukkelik in het verzoek
zal worden uiteengezd. Indien niet hinncn ,een
en twi•ntig dagen na de indiening van zulk verzoek
een speciale algemene vergad,e ring door de ra.ad
is bijeengeroepen, kunnen de ondertekenaars van
het verzoek zulk een ,,ergaderfng hijeenroepen.
'>3. Alie vergaderingen, hetzij jaarliks,e of s peciale algemene ·vergadedngen, worden bijeenge-roepen
do~Jr kennis.g evingen, die minstens v.eer:ien dag-en
voor · de datum vastgesteld voor de vergadering
aan de adressen van · de teden per post word·e n
verzonden en die de datum, de pl.aats en de tijd
van de vergadering en de aard van d·e te ve:rrichten
bezigheid aang·even. De niet-ont,angst van zulke
kennisgeving door een lid maakt de verrichtingen
op zutk een vergaderinir niet ongeldig.
54. De voorzitter va n de raad van dkekteuren treedt,
inctien hij tegenwoordig is, a1s voorzitter van een

45.
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~6. 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 shalt stand
adjourned, to the following day 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
ho 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
personally 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 ail equality of votes, whether on
a show of hands or on ;i 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 alteration has been approved by at
least two-thirds of the members present at a general meeting· specially convened for that purpose.
Any . alteration . lessening the period of establishment of the sodety shall require the approval of
no·t less thari two-thirds of the total number of
inetnbers of ·the society . .

FINANCIAL YEAR.
62

The financial vear of the Society shall be reckoned
fro~, the..
'
. : . .. to the . . . . . •

AUDIT.
63. Auditors shall be appointed,. their duties regu1-ated, . and . their remuneration fixed, in accordance
with section t w e n t y- e i g h .t of the Proclamation,
or any amend.ments thereof for. the time being in
force.
·

algemene verga~'e-ring op, tenzij de vergadering
anders heshlit.
55. Een-tiende van qe leden van: de vereniging vormt
een kworum, mijiU een kworum best:ia.t in geen
geval utt minder dan vijf leden.
.
56. Indien ,e r binnefl een uur na de voor de vergadering bepaal~e tijd geen kworum aanwezig
is, wordt de v~fgadering, indien op het verzoek
van leden •bijeengeroepen, niet gehouden; in ieder
ander geval woftlt de vergadering verdaagd tot
?e _volgende dag op d,ezelfde tijd, en _plaa~, en
md1en op zulk .e~n verdaagde vergadermg bmnen
een . uur na zoda,1lige tijd geen kworum aanwezig
is., vormen de a 9 nwezige I.eden een kworum: Met
dien vers-tande, gat indJen het ondenverp van bespreking het aaqtaan van een !erring of -e en wijzi•
ging van deze r~gulaties of het ontbinden van. de
vereniging is, h~t kworum wiorgeschreven door
regulatie vi j f e ,n vi j ft i g aanwezig moet zijn.
S7. De !eden breng~fi hun stemmen in persoon uit er,
geen lid heeft Jl!~er dan een stem.
58. Ieder · pttnt ter J1eslissing aan een algemene vergadering voorgc!l'!gd wordt, behalve waar anders
in deze regulati~li bepaald, door een meerde:rh-eid
van de daarop ih persoon tegenwoordige leden
'beslist, en door het opsteken van handen-, tenzij
een hocfd-elike ~lemming door niet minder dan
vijf leden verlanJ;td wordt.
59. Bij een hoof<leli~!: stemming worden de stemmen
door middel van s.ttmbriefjes uitgebracht.
60. lndien de s:temmfn staken, hetzij bij het opsteken
van handen of b!j een hoofdelike stemming, heeft
de vori.itter beh~}ve zijn. beraadslagende stem ook
een heslissende !ifem.
WIJZIOINii VAN REGULATIES.
61. Oe!!!n wijzigmg w.ordt in dez.e regulaties gemaakt
tenzij zodanige ',\fijziging goedgekeurd is door niet
minder dan tw~~erden van de !eden tegenwoordig
op een algemen-~ vergadering speciaal voor dat
doel bijeengeroepen. Een wijziging, waardoor het
tijdperk van besJaan van de vereniging verkort
wordt, moet goeggekeurd worden door ni,et minder
dan twee-derden van het totale aantal · leden van
de vereniging.
·

64. A . copy of the baian1:e 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 optn to inspectio_n of the
,i n embers· at th.e office of the society at least fourteen
· days before the date fi:x;ed for the annual general
meeting, and be sent to the Registrar, immediately
such period of inspection commences.

fIN,\NCIEEL JAAR.
62. Het financieel j~~r van de vereniging wordt gerekend te lopen van de .
tot de . . . . . . . . .
63.

64.

DELIVERY OF PRODUCE.
Every member shall be bound to sell the whole
his produce, viz.: . . . . . . . . .
through the society, with the exception of what
he requires for .his own consumption.

of

66. Every member shall pay into the funds of the
society a fine of . . . . . 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 society may sustain by reason of his
failure to deliver, except in the special circumstances indicated in regulation 72.

67. Every member must, in the case of cereals, immediately after reaping, furnish the board of directors in writing .with definite particulars concerning-

65.

66.

A\JDITERING.
Auditeuren worq~ aangest~ld, hun plichten ge&
regeld, en hun J~eloning bepaald overeenkomstig
de bepalirigen vaJl. artikel a ch t en .twin ti g van
de Proklamatie qt a:lsdan van kracht zijnde wijzigingen daarvan.
Een afschrift van de balansstaat en wi.nst- en ver·Hesrekening, beq~iorlik door de auditeur en een
meerderheid van !:Je direkteuren ondertekend, met
het verslag van ~le auditeur daatbij, ligt op het
kantoor van de Vt,!reniging ter inzage van de leden
minstens veertien tlagen v66r de datum vastgesteld
voor de jaarli.kse algemene vergadering, en wordt
onmiddellik nadat zodanige termijn van inzage een
aanvang neemt ~an de Registrateur gezonden.
LEVERJNQ VAN PRODUKTEN.
Ieder lid is gehQl;i,den al zijn produkten, te weten
.
. . . . . . . . .
door middel
van de vereniging te verkopen, met uitzondering
van wat hij voo{ zijn eigen gebruik nodig heeft.
Ieder lid betaaH '!an de fondsen van de vereniging
een boete van . · .
. . voor elke .
. . . 'lbs. produ~ten die hij verzuimt af te leveren
overeenkomstig d~ voorafgaande regulatie, en blijft
ook aansprakeli~: \'oor elk ,·erder verlies of schade
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(a) the kind, quality and qpantity of his haivest;
door de vereniging gelederi wegens tijn verzuim
om te leveren, met uitzondering echter v::J,n het
(b) the number of .
. . which he wilt
speciale
geval i,ri regulatie 72 venneld.
require for personal cqhsumption; and
67_
leder
lid
moet, ten opzichte van graanvruchten,
( c) in the case of slaughter stock, the number
onmiddellik
na het oogsten, de raad van direkhe has for disposaL,
teuren schriftelik bepaalde hiezonderheden ver68. Any member who fails to comply with the last
schaffen aangaandepreceding regulation shall l:ii~ liable · to a fine of
(a) de soort, kwaliteit en hoeveelheid van zUn
£ 10.
oogst;
69. Every member shall with as little delay as possible
(b) het aantal .
.
. . dat hij voor zijn
after reaping deliver his p1,oduce to the nearest
eigen gebmik nodig zai hebben;
storehouse of the society.
(c) en in geval van slachtvee het aantal dat hij
(0 r a l tern a ti v e c ! a u s e.)
ter vervoeging heeft.
.
The board shall, as s;rnn · as possible after
68. fen lid, dat verzuimt de bepalingen van ·de voorbeing furnished with the pijrticulars mentioned in
afgaande regulatie na te komen, wordt · gestraft
regulation 67, inform the me11i1ber where and within
met een boete van £ 10.
what time he will be requi1:ed to deliver his pro- 69. leder lid moet, zo spoedig mogelik na het · oogduce or livestock.
sten, zijn produkten bij het naaste pakhuis van
de vereniging afleveren.
70. AJI produce must be properly classified and marked.
(0 f a It er n a tie v e kl au s u I e.)
In case of any dispute as to the produce delivered,
Zo spoedig mogelik nadat de hiezonderheden
the decision ·of the board ot its nominee shall be
ve11meld
i.n artikel 59 verschaft zijn, maakt de raad
final. All produce shal:J, where possible, be sold
aan het lid bekend waar en binnen welke tijd hij
according to weight as well as quality.
zijn produkten of vee moet leveren.
71. No advance shall be paid to members until the 70. Aile produkten moeten behoorlik gesorteerd e11
produce or livestock is deliw~red in the storehouse
gemerkt worden. lngeval van een dis_puut over
or into the hands of the sqtiety.
de afgeleverde produkten is het besluit van de
72. In the event of a member';;i crop being damaged
raad of zijn vertegenwoordiger bindend. Aile proor destroyed by circumstarwes beyond his control
dukten worden waar mogelik volgens gewichl zoso that he cannot folfil his engagements towards
wel als volgens kwaliteit verkocht.
the society, he shall be reli!~ved of his obligations 71. Geen voorschot wordt aan !eden betaald voordat
in respect of si1ch crop, prpvided he immediately
de produkten of het vee werkelik in het pakhuis of
advises the board of directpirs to that effect.
aan de vereniging afgeleverd z.ijn.
72. lngeval de oogst van een lid beschadigd of verPAYMENT TO Ml: MBERS.
woest wordt door omstandigheden waarover hij
73. The board of directors ma_y in its discretion~
geen macht heeft, zodat hij · zijn verplichjingen
(a) pool . and manufacture or partly manufacture
tegenover de vereniging niet kan nakomen, wordt
the produce of the mtmbers and dispose of
hij van zijn verplichtingen met betreklring tot zulke
it in a manufactured qr partly manufactured
oogst ontslagen, mits, hij dadelik daaIVan aan de
state;
raad van direkteuren kennis geeft.
BETALINO AAN LEDEN.
(b) pool the produce of tht: members and dispose
73. De raad van direkteuren kan naar goeddunken : of it in an unmanufacttired state; ·
(a) de produkten van de !eden tot gemeenschappe(c) dispose of the. produce of the members withlik nut te samen voegen en die geheel of geout manufacturing or fJiooling the same.
deeltelik verwcrken en de produkten in die
74. Members may receive adVqjhces on produce delivgeneel of gedeeltelik hewerkte toestand van
ered by them to the sodct_v on the following
de hand zetten;
basis:
(b) de produkten van de leden tot een geheel
te samen voegen en die in onbewerkle toestand van de hand zetten;
(c) de produkien van de leden van de hand ~ette.a
zonder die eerst te bewerken of tot een ge75. The balance of the price r~~ilised on such produce,
heel te samen te vo~en.
less · a commission of .
. per cent., shall be 74. Lederi kminen op de !Jrndukten door hen . aan de
paid to members so soon ,is the produce is sold,
vereniging geleverd voorschotten ontvangen op de
and the purchase price ohtained.
volgende basis:
(0 r a It e rn a ti v e ci a us e.)
lhe balance of the ;!Verage prices realised
for each grade and kind of such produce pooled,
less a commission of .
. per cent., shall be
paid to members on the dosing-off of the pool 75; · De balans van de prijs voor zulke prorlukten verkregen, na aftrek van een kommissie van .
account.
percent, wordt aan !eden uitbetaald zodra de pro76. In the event of the adva11 crs paid to members on
dukten verkocht zijn en de verkoopprijs · ontany produce being in e\tess of the net price
vangen is.
realised bv the sncietv aHer deduction of com(0 f a It e rn. at i eve k 1au s u I e.)
mission, such excess shall be refunded hy those
De balans van de gemiddelde prijzen verkregen
members who received it
voor elke graad en soorl van :zutke gemeenschappe(0 r th r e e at t e r n a ti v e c I a u s es f o r 73,
like produkten na aftrek van een kommissie van
· 7-l, . 7'5 a n d 76.)
.
. percent wordt aan !eden uitbetaald bij
·
afsluiting van de pot-rekcning.
Members may recein at the beginning of
every month an advance , if .
• per cent., of 76. ingeval de aan leden op produkten betaalde voorthe probable value of the
. supplied by them
schotten hoger zijn dan de netto prijs daaivoor
to the society during the previous month, such
door de vereniging verkregen, na ahrek van komadvance to be determined \:1,- the board of directors
missie, wordt zulk te veel betaald bedrag door
from month to month.
·
de leden, die het ontvangen hebhen terugbetaald.
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After . having .;teducted . all the expenses of
the S01:i~ty· !:luring the financial year · an·d after

having pmvided for depreciation and for contingencies, and also after having set aside a sum
ic) He transferred to the reserve fund, which sum
shall · be fixed in general meeting) but shall not
be less than recommended by the directe>rs. the
surplus shall -be distributed amongst the members
in proportion to the deliveries of each member
du.ring the financial year.
In .the event of the balance sheet and profit
and loss a~co1mt disclosing any loss, such loss
shall, notwithstanding. the provisions in . regulation 19, be home by the members in proportion
to the turn-over of each· member du ring the year.
SUPPLY OF f ARMING REQUISITES TO MEMBERS.
77, The society shall, if it ·ii; in a position so to do,
stipply its. in embers with agricultural implements
and othe.r farming requisites.
78. Su_ch articles shall be supplied at cost price plus
a . commission to be determined bv the Loa rd of
di:-ed:ors.
·
GAIN OR SURPLUS.
79. The gain ur surplus resulting from the operations
of the society during the financial _vear shall,
after having- provided for depreciation in value
of the society's property or for contingent liability
for loss., be added to the reserve fund, at the
end of such year.
GENERAL
80. B{· test)lution t,f a· general meeting of m embers
or a meeting- of the board of directors, a committee may be appointed for the execution of
suc:h special ,.duties as may be deemed desirable.
SI. In the office shall be kept a
regulations and also in . one
register of the inemb,~rs_ and
the society, ·wherein must be
ticulars mentioned in section
the Proclamation.

true copy of these
or more books a
of the directors of
entered all the parth i rt v - three of
·

82, All communications to the society should be addressed to the secretary.
83. All transactions of the society shall be for cash.
84. The suciety shall sue and be sued in the name
of the society, and at! 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,
85. Any immovable property acquired an·d held by
the society shall be registered in the name of
the societj,.
86. Should any dispute arise in regard to the regulations of the societv which · cannot be amicablv
settred,
special general meeting shall be called
at ,vhich three members shall be elected as
arbitrators. The decisi-on of the arbitrators shall
be final and may· not be appealed against.

a

DISSOLUTION.
87. The society may be dissolved by resolution passed

by two-thirds of the total number of memhers
of the society present in person at a general meeting specially called for the purpose.
88

ln 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 pro•
portion to the value of the business of each member
with the society du ring the last fifteen years. In
determining such value of business due regard
shall be g1ven to any rights any existing member
may have acquired under regulation No. 15.

(0 f ct r i e al t e r n a t i eve k I a u s u l cs
voo r 73, 74, 75 en 76.)
Leden kunnen bij het begin van elke maa.nd
een voorschot van .
. percent ontvangen
van de vermoedelike waarde van de .
door hen gedurende de vorige maand aa n de vereniging geleverd, welk voorschot van maand tot
maand door de raad van direkteuren vastgesteld
wordt.
Na aftrek van al de onkosten van de verenigi.ag gedurende het finandele jaar en nadat
voorziening is gemaakt voor waardevermindering
en voor onvoorziene uitgaven, en ook nadat een
zeker bedrag in het reservefonds gestort is (welk
bedrag op cen algemene vergadering vasigesteld
wordt maar niet minder mag zijn dan dat door
de direkteuren aanbevolen), wordt het overschot
onder de leden vcrdeeld naar verhouding van de
leveraniies van elk lid gedurende het financiele
jaar. Ingeval de balanssfaat en winst- en verliesrekening een verlies aantonen, wordt zulk verlies,
niettegenstaande het bepaa!de in artikel • 19, door
de ]eden g-edragen naar verhouding van de nmzet
van elk lid gedurende het jaar.
J-lET VERSCHAFFEN VAN LANDBOlJW.BENODIODH EDEN AAN" LECEN.
77. lndicn d;: vereniging daartoe in staat is, rnortid
hij zijn !eden van landbouwwcrktuig en en andere
boerderijbenodigdheden.
78. Zulkc artikelen ,Yorden verschaft tegen kvstprijs
plus een komtnissie d<Jor de raad van direktemen
te ,,..-orden bepaald.
WINST Of' BATIO SALIX).
79. De winst of het batig saldo, voortvloeiende uit de
verrichtingen van de· vercniging gedurende het financiele jaar, wordt, nadat voorzi.ening gemaakt
is vocr waardevermindering van ·11et eigendom van
de vercniging of voor om·om7iene aansprakelikhdd . voor verlies, aun het einde van zulk jaar,
hij het reservefoncts gevoegd:
ALOEMEEN.
SU. Bij besluit van een algemene ver'gadering van leden,
of van een · vergadering van de raad van dif(~kteuren, kan een komitee worden aangesteld voor
de uitvoering van rnlk spedaal werk, als wenseilk
geacht \vordt.
81. In het kantoor wor-dt een waar afschrift van deze
regulatics gehouden., alsook, in een of meer boeken,
een register van de !eden en van de direkteuren
van de verenigi.ng, waarin al de biezo"nderheden
ver-meld in artikel d r i e en d er ti g van de Proklamaiie aangetekend worden.
·
82. Aile mededdingen aan de vereniging worden aan
de sekretaris geri,cht. .
83. Alie transakties van de vereniging geschieden
tegen kontant
84. De vereniging -treedt eisende en verwerende in
rechten op namens de vereniging en alle volrnachten en dokumenten · in verband daarmede worden
door de voorzitter van de raad van direkteuren of
een wettigiik in die hoedanigheid handelende persoon en door de sekretaris getekend.
85. Vast eigendorn door de vercniging verkregen en
bezeten wordt op· naam van de vereniging geregistreerd.
86. lngeval van een verschil van meni,ng, met betrekking tot de regul~rl.es van de verenig-ing, dat niet
vriendschappeffk uit de weg geruimd "kan worden,
wordt een speciale algemene vergadering bijeengeroepen, waarop drie !eden als· scheidsrechters
gekozen worden. De beslissing van de <;cheidsrechters in bindend zonder hoger be~oep.
ONTBINDINO.
87. De vereniging kan worden ontbonden indien !\\ cc·
derden van het toble aantal !eden van de ..-e,-
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Model Regulations for CO-L!' perative
A g r i c u lt u r a I C o m p a n i e s w i t l!1 I i m i t e d
L i a b i l i t,y.

....

Regulations
of the·

.

.

.

Agricultural Co-operative Company, Limited.
Name.
1. The name ot the Company is the

.
. .
Agricultural Co--0peratlve Company ; Limiteu.
2. The Office of the Company wil1 be situate at
Objects.

3. The objects for which the Company is established
are:
(a) to dispose of the agricultural products, and
live stock of the members in the htost profitable
-manner;
(b) to supp]y the members with the necessar,·
implements, seeds, artificial hianures, and
other farming requisites;

(c) to acquire and hold any movabl~ and immovable_
property for the better carrying out of any · '
of the objects of the Compa!fy;
(d) to raise money on Joan for anl' of the lawful
objects of the Company, am( for that purpose to mortgage the Company's movable and
immovable property;
·

(e) 1o acquire shares in any centtal co-operative
agricultural company registere~! under the Cooperation Proclamation, 1922.
Capital.
4. The capital of the Company sha\) be raised b-y
the issue of shares to persons, sqtieties or companies qualified for membership in the manner
hereinafter provided and shall be vafiable in amount
according to the changes which fr!';!ht time to time
may occur in the membership and sh1ll consist of:
(a) Sh a re capita 1 being the nominal value
of shares subscribed;
(b) Paid up capita I being die amount aetually paid in .respect of shares subscribed; and
(c) R~serve-fun.d ~eing the amount appropriated from the gam or -surpllus of the Company's business, the amount foi'feited in respect
of shares of expelled member~, the amount of
fines recovered from members and such further
amounts and appropriations as these regulations prescribe.
Sha-res.
5. The nominal value of each share shall be .. _ .
. , ... pounds, of which one tenji. !-J shalt be payable on application and the ba:lanl'e by deductions
at the rate of three per centum from the net proceeds. of sales effected on behalf of
the member,
.
provided that at least one fifth of the amount due
in respect of any shares allotte~l to a member
shall be paid each year until thf whole amount
due in respect thereof has been paid. Overdue
calls shall bear interest at the E'.11rrent rate for
the period of default. Each share shall be subject to a contingent liability, ovef and ·above its
nominal value, of . . . . . . . pounds.
6. The number of shares that each 1r1ember shall be
obliged to -take up, shall be deter~Hned as follows:
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eniging in persoon tegenwoordig op een algem-ene
vergadering .speciaal voor dat doet bijeengeroepen
voor ontbinding stemmen.
88. Ingeval van ontbinding, worden eerst de schul~
den van de vereniging afbetaald en andere verplichtingen nagekomen. Het overschot, waaronder
·- net rescrvefonds, wordt dan onder de bestaande
}eden verdeeld naar gelang van de waarde van
de bezigheid van elk lid met de vereniging gedurende de· laatste tien jaren. Bij bet vaststellen
van zulke waarde van de bezigheid, worden aan~
spraken van bestaande !eden krachtens regulatie
No. 15 verkregen behoorlik in acht genomen:

''B."
MOOELREGULATIES
voor
Kooperatieve Landbouwmaa.tscnappijen
met b e perk t e a ans pr a k e li k h,e id.
Regulaties van de .
.
Kooperative Landbouwmaatschappij Beperkt=
Naa m.
1. De n;1am van de maatschappij is de

Koop er at i eve Lan <lb o u w ma a ts ch a pp ij
·
Beperkt.
Kan toor.
2. Het kantoor van de maatschappij wo~t gevestigd
te .
Doelein-den.
3. De <loddnden waarvoor de Maatschappij opgericht
is, zijn:
(a) het verkopen van de landbouwprodukten en
levende have van de leden op de meest voordeHge wijze;
(b) het verschaffen aan de leden van de nodige
werktuigen, zaden, kunshnesten en andere
boerderij benodigheden;
(c) het verkrijgen en bezitten van roerend ,e n
onroerend eigendom ter beter.e uitvoering van
de doeleinden van de maatschappij;
(d) ·h et opnemen van geld op lening voor de
wettige doeleinden van de maatschappij en
voor dat doe! verbanden to passeren op het
roerend en onroerend eigendom van de maatschappij;

(e) het verwerven van aandeJen in eenige centrale
koo~eratieve Jandbouwmaatschappijen en geregistreer_d krachtens d-e Kooperatie Proklamatie 1922.
Kapitaal.
4. Het kapitaaJ van de maatschappif wordt verkregen
door de uitgifte van aande!en aan personen, verenigingen, of venootschappen, die tot lidmaatschap
bevoegd 2ijn op de wijze hiernama_als bepaald,
en zal het bedrag veranderlik zijn overeenkomstig
de veranderingen die .van tijd tot tijd in de Udmaatschap rnogen voorkomen, en zal bestaan uit:
(a) Aandelen-Kapitaal zijnde nominate waarde van
ingetekende aandelen.
(b) Betaalde Kapitaa! zijnde geld werkelik inbetaald ten opzichte van een getekend aandeel en
(c) Reserve- fonds zijnde bet bedrag toegeeigend uit eenige winst of surplus van de
bezigheid der maatschappij; bet bedrag van
verbeurd verklaarde aandelen ten aanzien van
uitgesioten !eden; het bedrag van boetegelden
door leden betaald, en zulke verdere bedragen
en toekomingen zoals in deze regulatie voorgeschreven is.
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A member whose turn-over with the Company does not exceed
1 share, .

£ ....

exceeding £ ·.... .. but not in excess of .
£ , .• , ,
· 2 shares,
exceeding £

-htit not in excess of

£ ......

3 shares,

exceeding £

4 shares.

Any member may take up as many shares as he
may desire.
7. The directors' may, if they think fit, receive from
any member willing to a·dvance the same, all or
any part of th·e moriey· due upon the shares held
by him beyond the sums actually called for, and
upon 1.he 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 ~um in advance and the directors
agree upon. If the·· whole amount unpaid on any
sh.ares be paid, . the directors may issue those
shart>.<: as fully paid up.

8. If a member fails to pay any call on the day
appointedfor payment thereof, the shares in respect
of which the call was made may be forfeited
by a res·q lution of . the directors to . that effel:;t;
provided that in no case shall such forfeitµre be
enforced unless the defaulting member shall have
been given an oppo_rtui:iijy extending for at least
one month to remedy Ahe defa,ult.
Q,

Th~ cei:tificate .of title to shares i1.1- the Company
shall be issued µnder 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 a-nd .. of the secretary.

-1(). · _The shares snail be num'bered progressively be·ginniilg with the number one, and- particulars
:fuereof shall· be entered info the register which
is required to be ·kept under Regulation 90.
1-1. · The shares issued by the Company shall be personal to the member whose name is inscribed
thereon• and nray · be transferred -o~ly 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 with~mt assigni,n g any reasons_ therefor, rc(use . 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_ share~ 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.

Aa n del -e n.
5. De nominale waarde van elk aandeel is £ ....
. (i. .w. .
.
.
•
.
.
.)
waarvan een tiende betaalbaar is bij aanzoek CD.
het restant door afbetalingen van minstens drie
per cent van de netto opbrengsten van verkoopingen ten behoeve van het lid gedaan, mits <lat
minstens een vijfde van het bedrag ten opzichte
van eenige aau het lid toegedeelde aandelen ge•
_durende _elk jaar beta.a id ~al ,yorden tot dat het
ge_!:iele bedrag in verband daarmede afbetaald is.
Op achterstallig~ o proe-j:ingen zal rente tegen lo•
pende rentekoers berekend worden voor het tijd•
perk hetwelk zij onbetaald blijven. Behalve de
nominale waarde daarvoor zal elk aandeel van
een toevallige aansprakelikheid ten bedrage van
·£ • • • . . oncterworpen zijn.
,
6. Het aantal aandeelen dat elk lid verplicht zal zijn
op te nem en wordt als volgt bepaald:
Een lid wiens omzet bij de maatschappij
een bedrag van £. . . . . niet te boven gaat
1 aandeel, ·
hoven de £. , .. doch niet meer
dan £ . ...
2 aandelen••
ho-ven de £ .. . doch niet meer
dan £ .· . . . ·
3 aandelen,
boven £ . ...
4 aandelen.
fan lid kan zoveel aandelen o_pn,emcn als hij
wenst.
7. De direkteuren kunnen, naar goeddunken, van een
lid, dat bereid is hetzelve voor te schieten, hct
geheel of een gedeelte . van het bedrag verschuldigd op de door hem bezeten aandeien ontvangen,
boven het bedrag werkelik ·opgeroepen, en voor
het geld aldus vooruit betaald, of zoveel er van
als van tijd tot· ·tJjd •het bedrag te boven gaat.
dat opgeroepen is op de aandelen in verband
waarmede het voorschot gemaakt werd, kan de
maatschappij rente betalen tegen een tussen het
lid, dat het voorschot gedaan heeft, en de. direlc'teuren overeen.gekomen koers. lndien op aandelen het gehele onopbetaa!de bedrag in eens betaald wordt, kunnen die direkteuren die aandelen
als ten volle betaald uitreiken.
8. lndien een lid verzuimt een. oproeping te betalen.
op de· datum, die voor de betaling daarvan bepaald is, kunnen de aandelen, ten aanzie.n waarvan de · oproeping gedaan werdl door de direk...
teuren bij een daartoe genomen besluit verbeurd
verklaard worden. Met dien verstande dat zulke
verbeurdverklaring in geen geval wordt toegepast
tenzij aa_n het in gebreke gebleven lici gelegenhcid
geg-even' is 'dm biunen _. mtnste--ns een maand het
ver.zuim goed te rnakerL ·
9. De . certifikaten van eigendomschap op aandelen
in de ma~tschappij worden uitgereikt op machtiging van de raad van direkteuren en in zulke vorm
als de. direkteuren_vaststellen. Elk cer.tifi!<aat mot:t
door twee direkteuren en door de sekretaris onder•
tekend warden.
·
to. · De aandelen worden in volgorde genumm~rd, aanvangende met het numme_r een, en biezonderhedea
daarv_a n. warden aangetekend- in bet register dat
krachtens regulatie 88 gehouden wordt.
. .
11. De doo.r de Maatscha.ppij uitgereikte aandelen zijn
~et persponlik eigendom van het lid, wiens naam
daarop vermeld staat en kunnen slechts overgedragen worden. met de toestemming en machtiging van de. raad van direkteuren, die zichzelf
zal overtuigen, dat de v-oorgestelde 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 •o verdracht te registreren.
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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 cancell~d by resolution of the
members in ge.neral 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 mav 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 lo
such member.
Membership.
(a) Entrance.
15. &ma-fide farmers, co-operative agricultural societies and companies and such associations as are
mentioned in section three of the Co-operation
Proclamation 1922 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. Each application for
membership shall be accompanied by an entrance
fee of .£ 1 (one pound) and all such fees shall .be
credited to a special account and used for the
purpose of defraying the expenses incurred in
establishing the Company.

17. The directors shall have the right to accept appli-

cants for membership on the basis of these regulations or to reject such applicants without assigning any reason for doing so.
18. 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 Company to the applicant.
(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 twelve months' written notice lo the
Company of his intention· to resign. The Company
shall with as little delay as possible acknowledge
in writing 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 crediklfs or arriving al a compromise
with them;
(b) in the event of such member b_eing declared
insolvent or al any time failing to pay his
true and lawful debts, or any order being
issued against him by any Court of Law;
(c) in the event of such member failing 10 discharge his obligations to the Company,
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12, Behalve in het geval waar de overdrachlonlvanger:
(a) een lid is, dat zijn boerderij opgegeven heeft;
of
(b) de vertegenwoordiger is nn de boedel van
een lid, dat gesforven is;
geven de andelen krachlens de voorafgaande
regulatie overdrngen aan de overdrachtontvanger g'een recht op de aanspraken en, bebelangen van de overdrager in of op de maatschappij, anders dan in het aandelekapilaal
van de maatschappij.
13. De aandelen geregislreerd ten name -.can. een lid,
dat zi;n boerderij heeft opgegeven, of dal gestorven
is, kttnnen, tenzij, zij voor dien aan een door de
raad van direkteuren goedgekemde persoon zijn
verkocht, bij hesluit van de ]eden op een algemene
vergadering gekanseleerd worden en bij zodanige
kanselering word! door de direkleuren aan bet
lid de nominate waarde van de kans,eleerde: aan•
delen of zodanig kleiner bedrag als, door hem: in
verband daarmede gestort is, uitgekeerd; Met dien
verstaande, dat. geen zodanige kanselering zal geschieden binnen twaalf maanden vanaf de datum
waarop het lid zijn boerde.rij heeft opgegeven of
gestorven is.
14. Indien de boedel van een lid. ges,ekwestreerd of
aan zijn .krediteuren overgegeven wordt, vormen
de aandelen door hem in de maatschappij bezeten
,::een dee! van de boedel, maar behoren aan hem
persoonlik toe.
Lidmaatsehap.
Toetreding.
15. Bona-fide boeren, kooveratieve landbouwvereni,
gingen en maatschappijen en de in artikel 3 van
de Ko6peratieve Proklamalie 1922 genoemde verenigingen .kunnen op aanzoek bij de raad van
direkleuren lid warden.
16, Elke persoon, vereniging of maatschappij, die lid
wens! te worden, moet op he! voor dat doe! ver•
schatte formulier .aarizoek doen voor bet aantal
aandelen dat men wens! op te nemen. Elk aanzoek
van fidmaatschap zal moelen begeleid worden door
een intredings looi van £ 1.-." (Een pond sterling)
en zulke fooien zul!en aan een speciale rekening
gekrediteerd warden, en .voor het doe! gebruikt
warden, om de onkosten ontstaan .in verband met
de oprichting van de maatschappij te dekken.
17. De direkteuren hebhen het recht aanzoeken voor
lidmaatschap op de basis van deze regulaties aan
te nemen, of zulke aanzoeken zonder enige redenen
daarvoor op _te geven, te weigeren.
18, lngevaj,een aanzoek voor·lidmaatschap geweigerd
wordt, word! het bedrag d_at betaald is ten aanzien
van de aandelen/, wa:arvoor aarrzoek gedaan is',
door.de maatscttappij aan de applikant terugbetaald.
Be da n·kin g en U I I zetting.
19. Een lid kan skchts aan het eincle van ·bet financiele jaar bedanken, en dan slechts indien hij twaalf
maanden van te voren schriftelik aan de Jnaat•
schappij van iijn vornemen orll tc bedanken kennfs
gegeven heett. De ontvangst van kennisgevingen
word! door de maatschappij zo spoedig mogelik
sehrittelik erkend.
20. Een lid kan uit de maatschappij uilgezet wonlen
indien op een speciaal VO<Jr dat doe! bijeengeroepen1
algemene vergadering, twee derden van de tegenwoordig ]eden een zodanig besluit nemen; mils
zulke uitzetting geschiedt wegens. of !er oorzake
van een of meer van: den volgen·de redenen, te
weten:(a) in geval zulk lid· een vergadering van kredi•
teuren bijeenroept of een schikking trelt met
zijn krediteuren;
0
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whether prescribed by these regulations, or
arising out of any contract.

21. the shares of members who have resigned or
who have been expelled shall be forfeited to the
Company, unless the directors may otherwise determine, and members who have been expelled or
who resign shall have no claim on the reserve
fund or . any moneys, or property or any asset of
whatsoever. nature.

L i a b i 1i t r i n r e s p e c t o f s h a r e s f o r f e i t e d.
22. A person whose shares have been forfeited, whether
· the forfeiture has been consequent upori resig_n ation, 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 in full of the
nominal amount of the shares.

23. A forfeited share. may, .subject to the provisions
of these regulations, be sold or oth.erwise disposed
of on sucll terms and conditio.n s 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 mav be cancelled by a resolution of the members ·in general
meeting.
·

Li a b 1 I it y of M em b e rs.
26. The liability of a . member is limited to payment
of the nominal amount of the shares held bv him
and the contingent liabjlHy atta~hed thereto:

Bo a rd o f D i r e ct o r s.
2'1. The operations of the Company' shall be managed
and controlled by a board of directors consisting
of H v e 1nembers. At . the first annual general
meeting . ...... of the directors shall retire, after
wbkh the directors shall retire yearly by rotation
of ... •. and . . . . . .
·
28. No person shall be q1.,1alified to be a director unless he is a member of the Company or a director .of a society oi- c~pany which is a member
· of the Company.

29; Retiring directors ma)' be re-elected. ·
30. .Ah)' casual vacancy occurring on· the board of

directoi:s during the year shall be filled by the
remaining ·directors . eleding . from a1nongst the
members.of.the Company another person to occupy
the J>osttion until the next general meeting.

31. The · Company may_· Jy resolution passed at a
general meeting s_pedally convened for that purpose remove any di_rector befor~ the expiration
of his period. of ofuce and appoin~ 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. Three directors shall form the quorum of . any
rneetitJg of directors.

33 The. directo~ shall elect from amongst themselves
.i.

chairman and vice-chairman.

(b) ingeval .z ulk lid in-solvent verklaard wordt ·of
te eniger ..tijd verzuimt z!jn ware en wettige
schulden te betalen of ingeval doer een gcrechtshof een bevel tegen hem wordt uitgereikt;
·.
(c) ingeval. zulk lid verzuimt zijn verplichtingett
tegenover de maatschappij na te komen, of
in verband met deze regulaties zooals voorgeschreven, of 1n verband met een kontrakl
21. De aandelen van d'e !eden die bedankt hebben.
of die uitgezet zijn, worden aan de maatschappij
verbeurd, tenzij de direkteuren anders beslissen
en leden die uitgezet zijn of zelf bedanken zullcn
geen aanspraak hebben op het reservefonds of
eenige gelden of eigendom van de maatschappij
van weike aard ook.
Aansprakelikheid ten Aan.zien va.n
verb e u r d-e A and el en.

22. Een pt:rsoon wiens aandelen verbeurd verklaard
zijn, hetzij ten gevolge van bedanking, uitzetting
of verzuim om oproepingen te betalen, is verplicht
het gehele bedri!g alsdan nog onopbetaald ten
aanzien van zulke aandelen · aan de maatschappij
te betal,en, maar zijn .a.ansprake'.ikheid houdt op
indien en wanneer de maatschappij ten volle betating on:t vangen heeft van de nominate waarde
van de aandelen.
23. Een verbeurd verklaard a.andeel kan, onderwo,r pen
aan de bepalingen van deze regulaties, verkocltt
of op and ere · '.\lijze van. de hand gezet warden.
op ·de termen en · voorwaard·e n welke de direk~
teuren geschikt voo rkometi.
24. Aile a~ de maatschappij · ten .aanzien van verbeurd verklaard.e aan_delen b_etaalde gelden wotden
bij het reservefonds gevoegd. ·
25. Verbe11rd verklaarde : aandel.en kunnen bU besluit
van de !eden op een algemene vergadering gekansel-eerd worden . .
Aa.nsprakelikheid van Leden.
26. De aansprakelikheid van een lid oeperkt rich tot
de beta!ing van de nominale wa,arde van de door
hem bezeten aandd en en h.et bedrag van de
toevallig.e aarisprake.ikhei:d daannede verbonden.

Raad v ·an Dir,ekteuren . .
27. De werkzaamheden van de ma.atschappij worden
bestuurd en geleid door een raad van direkteuren
·bestaande uit vijf !eden. Op de eerst~ jaa.rlikse
algemene., :verga:d·ering treden ..... der direkteuren
af, en daama treden jaarliks. afwisselend .. . en ..•
direkteuren at. .
·
28. Oeen persoon is bevoegd direkteur te zijn tenzij
'hij lid. van- de maatscha.pP,ij is., ot een direkt-eur
·van een vereniging of maatsch.(ppij die lid van: de
maa~chappij is. .
29~ Aftredende direkteureu zijn herkiesihaar. ·

30. Toevallige vakatures, dje in de· ra.ad van direkteuren in de · k>op van het jaar ontstaan, worden
door de overbtijvende direkteuren opgevuld _d oor
iemand · uit het ledental van de maatschappij te
ldezen, wel'ke persoon het ambt bekieedt' tot de
volgende algemene v·ergadering.
31. De maatschappij kanl, bij l>esluit genr)men op een
s~eciaal voor dat doi.l bijeengeroepen, algemenc
vergadering een direkteur uit zijn ambt ontslaan,
voordat het tijdperk van zijn ambt verstreken is,
en : een and ere bevoegde persoon in zijn plaats
aanstellen. Een alfos a,.1nge. teld-e direkteur bekleedt
zijn ambt niet voor een !anger termijn dan de direkteur, in wien-s plaats 'hij aangesteld is: hetzelve
bekleed zou h ehhen indien er geen v;ikatme ontstaar. · was.
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34. Questions ansmg at· any ·m eeting shall be deter•m ined by a majority of votes, u.hd i.n the case
of an equality of votes, ·the chairtnan shall have
a casting vote in addition to his deliberative vote.
35. The directors shall act in the naine of the Com-

pany, and they shall exercise, w,thin the limits
of these regulations, the same powers as if they
had been determined at a general meeting.

~6. The directors shall report and accqimt for all their
transactions at each general meeting when called
upon to do so.
37. The full board of directors shall meet as often
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32. Orie direkkuren vormen ·ecn kworum op een vergadering van de direkteuren.
33. De direkteure.it kiezen uit hun midden een, voor•
zitter en een vice-voorzitter.
.
34. Vraagpunten, welke zich op een \'ergactering ,.,-oordoen worden door een meerder'heid van stemmen
beslist en ingeval van een staking van stemmen
heett de vootzitter, behalve zijn beraadslagende,
ook een beslissende stem.

35. De direkkuren handelen namens de ma.atsch.appij
en zij oefenen, binnen de beperking van deze regu.:.
laties, dezelfde machten uit, alsof op een algem ene vergadering daartoe besloten was ..

as is necessary, but ;n no case ilt intervals exceeding six mon1hs.

36. De direkteuren geven vers!ag en rekenschap van
all hun transakties aan elke algemene vergadering
wanneer zij opgeroepen w.orden zulks te doen.

38. The posi1ion of director shall be honorary, save
and except when one er more qf them are appointed to perform special servir:t!:; for the C..om-

37. De gehele Raad van direkteuren komt m dikwels

pany.

'bijen als nodig is., doch minstens een, maa.1 ··in. de
zes maan:den.

38. Het ambt van direkteuten h; honorair, beh.ah·e
All necessary and actual 01.it-,of-pocket expenses, not exceeding one pouncl per diem, incurred by the directors by reaS<Jli of their being
engaged upon the business of th~ Company shall
be refunded to them, and the C0i1'1pany may 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
carrv on the business of the Company and shall
iix their salaries and determine the work to be
carried out bv them. The director~ shall also have
the right of ·suspension and dismissal.
40. The directors shan cause · even' officer· in

the
employ of the Company occupy.ing a position of
trust to give adequate security.

41. The directors shat! cause books of accounts to
be opened in a form approved b~- the Registrar

which shall truh· reflect the tran·Factions of the
Company and they shall see that ,;nch books arc
kept up-to-date.
42. The directors shall open a ba11~1ng account

in

the name of the Company into which all moneys
received shalt be ·deposited as sq\Jn as possible
after receipt. All cheques dr.aw11 qn such acrount
shall be signed b_y one of the direqtors and countersigned by the secretary or son1e other officer
authorised ·by the board of directots.
.
43. The directors shall arrange insuran~es ·against loss,

damage to, or liability of, the .Con,j1any by reason
of fire, accident; peril of the sea, or otherwise,
and shall also effect such insura1ices in respect
-".lf members' pmduce or other ,:goqds whHe under
the care· and control of the Compaily.
-H. The directors shall cause minutes nr the proceedings at _an _general meetings and of every meeting
of the board or directors to be ent(red in separate
books kept for the purpose and co/1taining proper
tabulated details of the business c,,nducted at the
meeting. The minutes of the proc;,edings of each
meeting shall be submitted at th~ next ensuing
meeting and, if passed thereat a~ correct, shall
be confirmed by the signature of the chairman
thereof.
45. \X-'ithout prejudice tu the powers coirferred by regulation 35, it is hereby expre;;sly d,_,dared that the
directors shall have the following powers:-

wanneer een of meer van hen aangesteld warden
om special werk voor de maatschappij te verrichten.
Aile nodige werkelike onkost-en door de direkteuren gemaakt tengevolge van ·het waarnemen
van de zaken van den maatschappij, niet een pond
per dag te boven gaande, worden hen vergoed
en de maatschappij kan verder 9P de jaarlikse
algemene vergadering aan de direkteuren een beloning toestaan, voor hun diensten gedurende hct
a-fgelopcn financiele jaar.

39. De direkkuren stellcn een voldoend aantel klerken
aan om de zaken van de maatschappij te doen,
stelten hun salarissen vast en bepalen \Velk werk
door hen gedaan moet worden. De direkteuren
hebben ook het recht _van schorsing en ontslag.
40. De dir,ekteuren zorgen, dat •elke klerk die in de

dienst van de maatschappij een verant>Noordelike
post bekleedt, voldoende zekerheid stelt.
41. Ce direktenre.n zorgen cn't)Q·r,· dat boeken voo·r

de rekeningen geopend en in een door de Registrateur goedgekeurde vorm gehouden \\·orden,
die cen juist overzicht geven van de transakties
van de maatschappij en zij zorgen dat de boeken.
tot op datum bijgehouden warden.
·
·
42. De direkteuren ope-nett een ban.k rekening op naam

\"an de maalschappij, waarin alle ontvangen gelden zodra mogelik na de ontvangst daarvan gedeponeerd worden. Alie op de. bankrekening ge•
trokken cheques worden door een van de direk•
teurcn on<lertekend en. door. de sekretaris of door
een andere ambtenaar, door de raad van direkteu ren daartoe gentac:htigd, mede-<>nderteker,.d.

43. De clirekteuren zorgen voor verzekering tegen verlies, schade aan, of aansprakelikheid van de maat•.
schappij, wegens brand, ongeluk, gevaren van de
zee, of anderzins, en makeri oak voorzicning voor
zulke vcrzekeringen ten aanzien van· de produkten
van leden en andere goederen, terwijl die onder
de zorg en het beheer van de m·aatschappij zijn.
44. De direkteuren zurgen, dat d·~ notu!en van. de
verrich1ingen · van alle algemene vergaderingen en
van · elke vergaderin.g van de raad van direkteuren
gehouden wu:den in speciaal voor dat doe!
gehouden boeken, die behoorlik gerankschikte biezond-erheden bevatten . van de op de vergadering
behandelde zaken. De notulen van de verrichtingen van elke vergadering worden op de eerstvolgenc;ie vergadering overgelegc! en indien daarop
goedgekeurd, warden zij door de handtekening
van de voorzitter bekrachtigd.
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(a) to make by-laws provided they are not in
conflict with thes_e regulations;
(b) to mortgage any property of the Company
as security for any loans legally raised;

lC) to impose on members the fines prescribed
by these regulations. Any fines so imposed
sh all be added to the reserve fund;
(d} to pool ali produce delivered by members
and to dispose of it for joint account in such
manner as shall seem to them most advisable.
4().

A diredor shall vacate his office--••

(a) if he becomes insolvent or assigns his estate
for the benefit of or compounds with his credi•
tors; or
(b) if he be~'Omes of unsound mind, or is convicted -of an offence and sentenced to any
period of imprisonment without the option of
an fine; or
(c) if he resigns his mernbei:ship of the Com•
pany, or is lawfully expel.l ed therefrom; or
(d} if he gives 3 months' notice in writing to

the board of his intention to resign office
and his resignation is accepted by the· board.
Board of Supervision.
47

The members may from time to time by resolution of a special general meeting appoint a
board of supervisiqn consisting of four members
·who are not directors, for the purpose of reportin.g 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
reaoonable questions put to them conjointly or in~
dividually by any member of the board of super•
vision. Such board shall have the power to call
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 appointment; provided that
the Company may by resolution passed at the
general meeting specially eonvened for the purpose
remove any such member before the expira.t ion
of his . period of office and appoint another quali•
fied 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
preceeding regulation sh all oe filled bv resolution
of a special general meeting of members.
51 . Three members of the board of supervision shall
fonn the quorum of any meeting of such board,
and such members shall elect from amongst themselves a chairman and a vice-chairman.

52. The members of the board of supervision shall
meet· as often as is necessary. They shall report
an:cl account for all their transactions at any general meeting of members when called upon to do so.
53. The merribers 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 an,d containing proper tabu•

-1:>. Zonder benadcling van de bevoegdheden door

regulatie 35 · verleend, wordt hierhij uitdrukkelik
vastgesteld, dat de direkteuren de vo.lgend,e bevoegdhe<len hehben:
(a) r,eg·lementen te maken mits die niet in strtjd.
zijn niet deze regulaties;
(h) verbanden te 11assere11 op eigendnmmen van de
maatschappij als sekuritcit voor een wettig
aangegane lening;
(c) de !eden, <le dofJr deze rcgn.Jaties voorgeschrevcn bneten op te lcggen. Aldus. o rgelegde
boeten worden in het res.ervefonds gestort;
(d) de prollulcten door de leden geleverd naar
goeddnnken tot een geheel tezamen te doen
en vour gezamdike rekening- van de hand te
zetten.
46. Een direkteur trc,,tlt af:
(a) ind-i en hij in~olvent verklaard word! of zijn
boedel ten behoeve van zijn krediteuren over•
geeft · of een schikking treft met zijn krediteuren; of
(b) indien hij kr;1nkzi11nig· wordt of schuldig be•
voncten wordt aan een overtreding en veroor•
deeld wordt tot gevangenisstraf zonder de
keuze van bo~te; of
(c) indien hij als lid van de maatschappij bedankt
of op wettige wijze uit zijn lidmaatschap ontzct wordt; of
(d) indien hij dric maanden voomit aao de raad
schriftelik kennis geeft van zijn voornemen
om zijn ambt neer te leggen en 'zijn hedanking
door de raad wordt aan_genomen.
R.aaJ v an Toezicht.
47. De !e.lle.n ktmuen van tijd tot tijd bij bcs,luit \'au
een, speciale . algc:.1nene vergadering een raad van
toezicht aanstellen, bestaande uit vier ]eden, die
geen direk{euren tjjn, om de leden van. rapport
te dienen over de wijze- waarop de iaken \;an ·d e
de maatschappij geleid_ worden.
48. De raa<l van toe-zicht kan· inzage neme.n va,n alle
boeken, pa,pieren en dqkumenten van de maat•
schappij en de direkteuren en ambtenaren moeten
alle redelike vragen welke hun gezamelik of in•
dividueel door een lid van de raad van toezicht
gesteld worden, beantwoorden. Zodanige raad
bevoegd om te eniger tijd een algemene vergade~
ring van !eden bijeen te roepen.

is

49. De !eden va11 de raad van toezic-ht heklct.!en hun
ambt gedurende een tijdperk van · twaalf maanden
gerekend van de datum van hun aanste1Iing: Met
dien verstande dat 'de maatschappij bij besluit,
genomen op cen voor dat doe! belegde algemene
vergadering elk zodanig lid voor de verstrijking
van het tijdperk van zijn bediening uit zijn ambt
ontzetten- en een andere bevo egde persoon in zijn
plaats aanstellen kan. Een aldus aangesteld lid
van de raad van toezicht bekleedt zijti ambt ge•
durende een niet }anger tijd dan het lid in wiens
plaats hij aangesteld wordt, het zou bekleed hebben
indien er geen vakature ware ontstaan.
50. Een op andeie dan de in de vcirige regula'tie genoemde wijze in de raad van toezicht ontstane
vakature wordt bij besluit van eeri speciale al•
gemenc vergadering_~van !eden opgevuld.
51. Orie le.den van de r.aad 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 · !eden van de . raad van to.e zicht komeq zoo
dikwijls bijeen als . nodig fa;. Zij geven v.erslag
en rel<;ensc11ap van al hun transakties. op een al•
gemene verg·adering van !eden, wanneer zulks van
hen verlangd wordt
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lated details of the business conducted at the meetting. The minutes of proceedings of each meeting
shall be submitted at the next ensuing meeting,
if passed thereat as correct shall be confirmed by
the signature of the chairman thereof.
54. The ·position of a membe.c 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 bo ard of supervision shall vacate
his office for any of the reasons set forth in paragraphs (a), (b), (c) and (d) of regulation 46.
BD r ro \\'in g- powers.

56. The directors may uot raise a loan involving a
liability of the Company exceeding one-half of
the issued share capital for the time being of the
Company plus SOo;o of the contingent liability, 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 pro posed loan, has been dul.v given.
G e n e r a I M e e t i n g s. ·
57. An annual general meeting of members shall be
· held within three mo nths after the close of the
financial year for the purpose "f:

ta) oonsidering the balance sheet. profit and loss
account and auditor's report;
(b) considering a general rerort by the directors;

(c) electing di rectors 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 ther 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 b_y not less tha.11 one-fifth
of the members of the Company, for the consideration ot- 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 qy the board,
it may be convened by the requisitionists.

bO. 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 3 weeks 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 tht! proceedings at
an~· such meeting.
61. The Chairman of the board of directors, if pre-

sent, shall, unless the meeting otherwise determine
by resolution. be the .chairman of any general
me~n~
·
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53. De !eden van de raad van toezicht laten de ,n o.tulen van de verrichtingen van alle vergaderingen
van di'! raad in een speciaal voor det doel hesteld boek, dat behoorlik gerangschikte biezonder'heden van de op de vergadering behandelde zakert
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 bekrachtigd.
54. Het amht van een lid van de r.a.ad van toezicht is
honorair, behalve wan.neer een of meer van hen
aangewezen worden o m voor de maatschappij speciaal werk te verrichten, maar ,de onkosten gf
· 1-i
door m danige !eden terwijl zij de zaken vau __
maatschappij wclarnemen. worden 'hun vergoed.
55. Een lid van de raad v.an toezicht treedt af mn de
redenen genoemd in paragraven (a), (b), (c), en
(d) van regulatie zes en veertig.

B e ,. o e g d h e i cl o m L e n i n g e n t e S l u i t e 11.
56. De direktcuren kunnen geen leningen. aangaa,ri, die
de maatschappij een verplichting oplegt van mecr
dan de helft van het alsdan uitgereikte Aandeel-Kapitaal plus 5lll•fn van de toevat:ige aansprakelikheid
'-'311 de maatscha_
ppij, tenzij zodanige lening goedgekeurd is door niet minder dan twee derden van
de !eden in persoon tegenwoordig of door gevotmachtigden vertegenwoordigd op een voor ·'dat doe[
bijeengeroepen speciale algemene vergadering
waarvan behoorlik kennisgeving is gedaan onder
orgave van volledige bie zonderheden van de voorgestelde lening.
A I g e m e n e V e r g a ct e r i n g e n.
57. t:en jaar:ikse algemene vergadering van !eden, wordt
binnen twee maanden na ltet einde van het financiele jaar gehouden_ met het doe!:·

(a) de balansstaat, winst- en verliesrekening en
he1 auditeurs vers!ag voor te :Jeggen;
(b) een a lgemeen rapport vau de direkteuren voor
le leggen;
·
·
{c) direkteuren en auditeuren te kiezen ; en
(d) voor algemene bezigheid, daarbij ingesloten
klachten, t.1ie door !eden V<>orgebracht mogen
worden.
58. De raad van din:ktcuren ka.n, of twee van de direkteuren kunnen, warmeer zij zulks _,geschikt achten,
een speciale algemene vergadering bj_jeenroepen.
59. Een spedak algemen-e vergadering wordt te eniger
tijd bijeengeroepen o p schriftelik verzoek aan de
raad van direkteuren o ndertekend va.n. niet minder
dan een-vijfde van de !eden van de maatschappij,
ter behandeling van zulke bezigheid .als uitdrukke•
lik in het verzoek zal worden uiteengezet. lndien
niet binnen een en twintig dagen na de indiening
va~n Zlllk verz-oek een .speciale algemene vergadedng door de . raad, is . bijeengeroepen, kunnen de
ondertekenaars van het verzo ek zulk een vergadering bijeenroepen.
60. Aile v~rgaderingen, hetzij jaarliks·e of s pedale algemene. vcrgaderingen, worden bijeengeroepen
door kennisgevingen, die minstens drie weeken
v66r de datum, vastgesteld voo.r een vergadering,
aan de adressen van de leden per post verzonden
moeten worden en die de datum, de p1aats en de
tijd van de vergadering en de aard van te verdcht~n bezigheid aangeven. De nietontvangst van
zulke kenr1isgeving door een lid maakt de verrichtingen op zulk een vergadering niet ongeldig.
61. Oe voorzitter van cle raad van direkteuren treedt,
indien hij iegenwoordig is, als ~oorzitter van cen
algemene vergadering op tenzij de vergadering
ande·rs besluit.
·
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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. Jf 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 following day at the same time
and place and if at such adjourned meeting a
quorum is not present the members present shall
constitute a quorum subject to the last preceding
regulation.
·
64. Nothing in the last preceding regulation contained

shall apply to a general meeting convened for
the purpose of considering the proposal to raise
a loan -to alter these . regulations, or to dissolve
the Company. If within one hour from the time
appointed for such meeting a _quorum is not present, or an insufficient number of members be
present to pass a resolution for dissolution of
the Company, the meeting, if convened. upon the
requisiHon of members, shall not be held; in any
other case it · shall be adjourned to a date and
place to be fixed by two-thirds of the members
pre.sent.
6!:>•. Save as is otherwise provided in these regulations
every question for decision by a general meeting
sha-11 be determinedd by the majority of members
personally present thereat and on a. show of hands
unless a poll 'be demanded by at least five members.
66. Every member shall have one vote, but on a poll

every member present in person or by proxy shall
be entitled to such additional vote, or votes according to the value of his share holding in the Company with a maximum of three votes. The method
of determining the voting power of members, subject to the provisions of Clause 6 and Clause Q9
of these regulations shall be as follows:-

In respect of

shares

1 vote,

In respect of

shares

2 votes,

In · respect of . . . . . shares

3 votes.

62. Een-tiende van de led-en van de maatschappij in
persoon tegenwoordig of door gevolmachtigde
vertegenwoordigd vorrrien een kworum maar een
kworum bestaat in .,geen geval uit minder dan vijf
!eden in _persoon tegenwoordig.
63. Indien er binnen een uur na de voor de vergadering bepaalde tijd g<::en kworum aanwezig
is,· wordt de vergadering, indien op het verzoek
van leden bijeengeroepen, niet gehouden, in ieder
ander geval wordt de vergadering verdaagd tot
op de volgende dag op deiielfde tijd en plaats
en indien op zulk een verdaagde vergadering geen
kworum aanwezig js, vormen de aanwe1.ige leden
een k\.vorum, onderworpen aan de bepa!ingen van
de laatste regulatie.
64. Niets in de laatstvoorgaande regulatie heeff
toepassing op een algemene vergadering belegd
voor het doe! om h-e t sluiten van een Iening
of het wijzigen van deze regulaties, of het
ontbinden van de maatschappij te bespreken. Indien er binnen een uur .na de voor de vergadering
bepaalde tijd geen kworum tt:genwoordig is, of
indien een onvoldoende aantal leden a_anwezig is,
om een besluit voor ontbinding van de maatschappij
te nemen, wordt de vergadering, indien op verzoek
van !eden bijeengeroepen, niet geho uden, in ieder
ander geval wordt de vergadering verdaagd tot
.een datum en. naar een _plaats door twee derdeirr
van de aanwezige )eden bepaald.
65. leder punt ter beslissing aan een algernen.e v-ergad.erin-g voorgdegd, wordt, behalve waar anders
in deze regulaties bepaald, door een meerderheid
van de daarop in persoon tegenwoordige lederi
beslist, en door het opsteken van handen, tenzij
een · hoofdelike stemming door niet minder dan
vijf leden verlangd wordt.

67. 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.
68;

The appointment of a proxy shal1 be in such form
as the directors shall from time to time prescribe.

-69. 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 two members of the Company.
Amendment of Regulations.
70. 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.
Fin.ancial Year.
71. The financial year of the Company shall be reckoned
from the .
. • to the . . • . . •

66. Elk lid heeft een stem, maar bij een hoofd·elike
stemming heeft ieder lid in persoon tegenwoordig
of door gevolmachtigde vertegenwoordigd een
verdere stem; naar mate van de waarde van zijn
aandelen in de maatschappij, maar in geen geval
zal hij meer dan drie stemmen uitoefenen.
De wijze waarop de stemming van leden de~
term in eerd zal word en, on_derworpen aan de bepalingen van arlikel 6 en artikel 69 van deze
Regulaties, zal zijn.:
Ten opzichte van . . ... aandelen, 1 stem,
Ten opzichte van . . . . . aandelen, 2 stemme~
Ten opzichte

Va!l . . • • •

aandelen, 3 stemrnen-.

67. Indien de sterrimm staken, hetzij bij het opsteken
van handen of rn.r een hoofdelike stemming. heeft
de \.uorritter be'lwalve zijn beraadslagende ook een
beslissende stern. .
68. De· aanstelling v-.1!!1· een gevolmachtigde geschiedt
in de vorm welllte door de direkteuren van tijd
tot tijd voorges-d.treven wordt.
69. Geen pers,oon meedt als gevolmachtigde op, tenzij
.hij lid van de IiJ.lla-atschappij is, of lid is van een
vereniging of mllilltsc:happij die lid is va.n de. maatschappij, en gee!l r,ersoon tree::lt op een vergadering
op a:s de gevolll'Jil-.ch_iigde van meer da.n twee !eden
van de maatsch:aJilpJ.J.
'
Wi j z i g i mg v a n R e g u 1a ti es..
70. Geen wijziging ,~o rdt in deze regulaties gemaa.£t

tenzij zodanige ,v ijziging goedgekeurd is door niet
minder dan twet~derden van de leden in per:~~n
tegenwoordig ctI door gevolmachtigde \'ertegegwoordigd <JP ee1 argemene vergadering spe::ia~
voor dat doe! hij¢engeroepen.
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Audit.

Fi.nancieel jaar.

72. Auditors_ shall be ap~oint~tj 1 th~ir duties regulat:d,
and their remunerat10n ftxtd, in accordance with
section t wen t y- e i g h t qji the Proclamation, or
any amendments thereqf h:ir the time being in
force.
13. A copy of the balance shc:H and profit and loss
account duly signed by the auditor and a majority
of the directors shall, wit~i the auditor's report
attached thereto, · be open . to inspection · of the
members at the office of lhe Companv at least
fourteen days before the d'1 te fixed for the annual
general meeting and be se,~t to the Registrar immediately such period of ~nspection commences.
D e l i V e r }'

0
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74. Even' member shall be bcund to .sell the whole
of his produce through t~e Company, with the
exception of ,vhat he reqt1ires for his own consumption, or such propolijbn thereof as the directors mav determine.
75. Every member shall pay Jnto the funds of the
Company, a fine of 5°:o for ~very one pound worth
oi produce which he fails tf1 deliver in accordance
with the last preceeding rt;gulation, and shall also
be liable for any further joss or damage which
the Company may sustain [f:Y reason of his failure
to deliver, except in the snecial circumstances indicated in regulation 81.

76. Every member must furnish the board of di;edors
in \\:riting with definite p~rticulars concerningm the case of cereals:

(a) the kind, 4uality and 4ii:J.antity of his harvest;
(b) the quantity which he will require for personal
consumption~ and
(c) in the case of livespJCk, the number of
slaughter stock he hali for disposal.
77. Any member who fails 1.o comply with the last
preced!ng regulation shal1 j~e liable to a fine of
£ 10.

71. Het financiele jaar van de maa.t schappij wordt gerekend te lopen van de .
tot de

Au di t e ring.
72. Auditeuren worden aangesteld, hun plkhten ge-regeld, en hun beloning bepaald overeenkomstig
de bepalingen van artikel acht en twintig van de
Proklamatie of alsdaJl van kra.cht zijnde wijzigingen
daarvan.
73. Een afschrift van bala.nsstaat en winst en verliesrekening behoorlik door de auditeur en een
meerderheid van de direkteuren ondertekend, met
het verslag van de auditeur daarbij, zal op het
kantoor van de maatschappij ter inzage liggen van
de ]eden gedurende minstens veertien dagen voor
de datum vastgesteld voor de jaarlikse algemene
vergadering, en zal onmiddelik na:dat zodanige
termijn van inzage een aanvang neemt, aan de
Registrateur gezonden warden.

L e v e r i n g v a n P r o du k t e n.
74. leder lid is verplicht al zijn produkten door. mid'del
van de maatschappij te verkopen, met uitzondering van wat hij voor zijn eigen gebruik nodig
heeft of zulk een gedeelte daarvan als de direkteurcn mogen hepalen.
75. leder lid betaalt aan de f.ondsen van J.e maat. schappij een· boete van so;o op alle produkten ter
waarde van een pond, die hij ,·erzuimt af te leveren
overeenkomstig de . voorafgaande regula'.ie en blijft
ook aansprnkelik voor elk verder verlies of schade
door de maatschappij geleden wegen zijn verruim
om te leveren, met uitzondering van het speciale
geval in regulatie 81 vermeld.

76. leder lid moet de raad van direkteuren schriftelik
bepaalde biezonderheden verschaffen, aangaande1
in g-eval van graanvruchten:
(a) de soort, kwaliteit en hoeveelheid van zijn
oogst;
(b) het aanta\, dat hij voor zijn eigen gebruilc
nodig zal hebben; en
(c) aangaande vee, het aantal slachtvee dat hij
kan leveren.
77. lede:r lid, dat verruimt de bepa:lingen. van de
voorafgaande regulatie na te komen wordt gestraft met een boete van £ 10.

78. The board sh:i.11 as soon 1;s possible after being
furnished with the particul1tis mentioned in regulation 76 inform the memher where and within
what time he will be reguired to deliver his
produce.
'

78. Zo spoedig mogelik nadai: de biezonderh-eden, vermeld in regulatie 76 verschaft zijn, maakt de raad
aan het lid bekend waar en binnen welke tijd
hij zijn produkten mod 1everen.

79. All produce must be proper!} classified and marked.
In case of any dispute as ttj the produce delivered,
ihe decision of the board or its nominee shall
be final. All produce shaj), where possible, be
5-'Jld according 1.o weight ftS well as quality.

79. Alie produkten moeten behoorlik gesorteerd en
gemerkt worden. lngeval van een dispuut over
de aigeleverde produkten, is het besluit van de
raad of zijn verte.genwoordiger bindend. Alie pro- .
dukten word en w aar mogelik volgens gewicht io• ·
we! als volgens kwaliteit verkocht.

SU. ~-: advance shall be paid fo members until the
p,,jduce is delivered in th~ storehouse of the
C)mpany or in the case §f livestock until such
liH:stock is delivered at sµ{~h place and to such
per~on as may be appointe 1J by the directors.
81. In the e\ (;nt of a member'§ crop being damaged
or destrnyed by circumstantes beyond his control
so that he cannot fulfil his engagements towards
the Company, he shall be reHeved of his obligations
in respect of such crop, pff)vided he immediately
advises the board of direqbrs to that effect.

80. Geen voorschot wordt aan !eden betaald voor dat
de produkten in het pakhuis van de maatschappij
afgeleverd zijn, of ingeval van vee tot dat zulk
vee afgeleverd is op zodanige plek of aan zodanige
persoon a1s de direkteuren mogen vaststellen.

81. lngeval de oogst van een lid beschadigd of verwoest wordt door omstandigheden waarover hij
geen macht heeft, zodat hij zijn verplichtingen
tegenover de maatschappij niet kan nakomen, wordt
hij van zijn verplichtingen met betrekking tot zulke
oogst ontslagen, mits hij dadelik daarvan .aan d~
raad van direkteuren kennis geeft.
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P a y me n t to M e m b e rs.

82. Members may receive advances on produce delivered by them to the Company on a basis to
be determined by the board of directors.
83. The balance of the price realised on such produce,
less a commission of . . . . . per . cent, ,,hall be
paid to members so soon as the produce is sold
and the purchase price obtained, or if the directors decide to pool any produce, the balance
of the average prices realised for each grade and
kind ,o f such produce, pooled, less a commission
of . . . . . per cent., shall be paid to members
on the dosing-oH of the pool account.
84. In the event of the advances paid to members

B e t a I i n g a a n L e d e n.
82. Le<len kunnen op de produkten door hun aan de
maatsc'happij geleverd, voorschotten ontvangen op
de basis welke door de raad van direkteuren wordt
vastgesteld.
83. De balans van de prijs rnor zulke produkten verkregen,.na aftrek van een kommissie van . . . . percent wordt aan !eden uitbe taald zodra de produkten
verkocht zijn en de verkooppri~s verkregen is, of
wanneer de direkteuren bes!uiten de produkten gemeenschappe:ik to verkope11 zal d·e balans van de
gemiddelde prijzen verkregen, voor elke graad en
soort van zulke gemeenschappe:ike produkten na
aftrek van een kommissie van ... percent :i:m _!eden
uitbetaald worden bij a;'sluiting van de potrekening.

84. Ingeval aan de !eden op bun produkten betaalde
voorschotten gmter zijn dan de door de maatschappij na aftrek van de kommissie, gemaakte
netto prijs, wordt het verschil door de !eden die
bet ontvingen tefugbetaald.
S u p p I )i o f f a r m i n g R e q u i s i t e s to M e m b e r s. Versch a ff-en van Landbouwbenod igheden
a a·n Led en.
85. The Company s hall ii tt is in a position so to
85.
Indien
de
maatschappij
daartoe in staat is, voor• do, supply its members with agricultural impleziet hij zijn (eden van landbouwwerktuigen en
menis nncl other farming requisites.
andere boerderijbenodigheden. 86. Such ~rticles shall be ·s upplied at cost price, plus 86. Zulke arUkelen vmrden verscha1t t·egen kostprijs,
a commission to he dekrniiued by the board of
plus een kommis:::ie door de raad van direkf.eurerr
directors.
·
te worden bepaald.
G a i n o r Su. r p I u s.
Wins t of 8 at i g Sal do.
87. The gain or surplus resulting from the operations 87. De winst of het batig saldo, voortv\oeiende nit de
of tl1e Company during the hnancial year shall,
verrichtingen van de maatschappij gedurende het
after having provided for ·depreciation in value
financiele jaar, wordt, nadat voorziening gemaakt
of the Company's property or for contingent liais voor waardevermindering van hel e!gendom van
bility for loss, be applied in the following order
de maatschappij of voor onvoorziene aansprakeat the ettd of such year:
·
likheid voor verlies, aan het einde van zulk jaar
in de volgende volgorde aallgewend:
(a) payment to members of interest (not exceed(a) betaling aan leden van rente (acht percent
ing a rate of eight per cent. per annum) on
per jaar niet te bovengaande) op het bedrag
the amount paid up by them on their redoor
hun op ·hun respektieve aarfdelen betaald;
spective shares;
(b) een bedrag bij het reserveionds te warden·
(b) a sum to :be placed to the reserve fund, which
gevoegd welk bedrag op een algemene versum shall be fixed in general meeting, but
gadering wordt vastgesteld maar niet minder
shall not be less than that recommended by
is dan dat door de direkteuren aanbevolen;
the -directors:
{c) betaling van een bonus aan teden naar _gelang
van de hoeveelheid bezigheid door hen met
(c) a payment -of a bonus to members in prode maatschappij gedurende het jaar gedaan.
portion to the amount of business transacted
88. Rente of br:nussen welke verklaard zijn aan een
by them with the Company durin_g the year.
lid toe tc komen warden aangewend tot voldoening
88. Any interest or bonus declared payable to a finember
van opvragingen op aandelen · welke ten tijde van
shall be applied to paying off any calls 011 shares
de uitbeta:ing van zulke renten of bonussen door
• which at the time such interest-or bonus becomes
hen verschuldigd nf nog- niet betaald zijn.
payable may be due hy him and unpaid.
Alge m e·en.
General.
89. Bij 'besluit van •een algemen·e vergadering van
leden, of van een _vergadering van de raad van
89. By ;esolution of a general meeting
menibers
direkteuren kan een komEee worden aangesteld,
or a meeting of the board of directors, a com· voor de uitvoering van zulk speciaal werk als
mittee may be appointed for the execution of
wehselik geacht wordt.
·
such special duties as may be deemed desirable.
90. ln het kantoor wordt een waar afschrift van deze
90. In the office shall be kept a true copy of these
regulaties gehouden, alsook, in een of meer boeken,
regulations; and also in one or more • books a
een register van de !eden en van de direkteuren
register of the members and of the directors of
van de maatschappij, waarin al de biezonderheden
the Company, wherein must be entered all the
vermeld in sub-artikel (1) van ar!ikel vier en dertigparticulars mentioned in sub-section '(1) of section
van de Proklamatie a.angetekend word-en.
thirty-four of the Proclamation. ·
....
91. Alle medede'.ingen ,.aan d·e maatschappij ·worden
aan de sekretaris gericht.
91. All communications to the Company should be
addressed to the secretary.
92. Alle trans.akti-es van de maatschappij geschieden
tegen kontant.
92. All transactbns of the Company shalt be for cash.
93. De maatschappij treedt eisen::le en verwerende
in rechten op namens · de maatschappij en alle vol93. The Compan.y shall sue and be sued in the name of
machten en dokumenten in verband daarmede worthe Comp:my_. and all powers of attorney and
on any produce being in excess of the net price
realised by the Company, after deduction of commission, such excess shall be refunded by those
members ,vho received it.

of
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documents in connection therewith shall be signed
by the chairman of the board of dir-ectors, or any
person lav,,fully acting in that ca11adty and by
the s.ecretary.
~- Any immovable property ,-acquired and held by
the Compau)· shall be registered ir\ the name of
the Company.

den door de voorzitter van de raad van direkteuren of ecn wettiglik in die hoedan~gheid han·delende persoon en door de sekretaris ondertekend.

94. Vast eigendom door de maatschappij verkregeQ.
en bezcten wordt op naam van de maatschappij
geregistrecrd.

(}5. lngeval van -een verschil van mening, met betrekking 1ot de regulaties van de maatschappij, dat
95. Should any dispute :trise in regarcl to the reguniet vriendschappclik uit de weg geruimd kan
lations of the Company which canmJ be amicably ·
warden, wordt een speciale algemene vergadering:
settled, a special general meetin_g shall be called
bijeengeroepen, waarop drie leden als scheidsrechat which ihree members shall be elected as arbi-ters gekozen warden. De beslissing van de scheidstrators . The decision of the arbitr~tors shall be
rechters is bindend, zonder ho_ger beroep.
final, and may not be appealed against.
0 n t bin ding.
0 is so 1u ti on.
96. De maatsc!lappij kan wor<len ontbonden indien
96. The· Company maJ be dissolved by resolution
passed by two-thirds of the total number of
members oi the Company present in person or by
proxy at a general meeting specially called for the
purpose.

97. In case of dissolution, the debts ot the Company
shall first be paid and other engagei11ents fulfilled.
The surplus, including the reserve hi11d, shall then
be distributed amongst existing members in repayment of the nominal value (or such lesser
amouni. as may have been paid up) 0f the shares
registered 1n their names, and if a~1y assets remain over after such repayment has been made,
the _same shall be distributed in ~:iroportion to
-the valne of the business of each member with
the Company during the last fifteeh years. fa
determining such value of business, due regard
-shall be given to any rights any exi~{ing member
may have acquired under Regulatiou No. 12.

twee-der.den van het totale aantal leden van de
maatschappij in persoon tegenwoordig of door
gevolmachtigde vertegenwoordigd op een algemene
vergadering speciaal voor dat doel bijeengerocpen
voor ontbinding stemmen.

97. lngeval van ontbinding, worden eerst de schuld-en
van de maatschappij afbeta;:t,ld en andere verplichtingen nl\gekomen. Het overschot, waaronder het
reservefonds, wordt dan onder de bestaande leden
verdeeld ter temgbetaling van de nominale waarde
(of zulk minderbedrag als reeds opbetaald is) van
de op hun naam geregistreerde aandelen en jndien er na 2ulke terugbetaling nag enige baten
overblijven warden. deze verdeeld naar verhouding
van de waa rde van de bezigheid . van elk lid met
de maatschappij gedurendt de laatste vijftien jaren.
Bij het vaststellen van zulke waarde van bezigheid, warden aanspraken van bestaande leden
krachten regulaiie No. 11 verkregen behoorlik in
acht genomen.

"C."
Model Regulations for Co-op· c~rative
T r a d i n g · S o ci e ti es. w i t h Li ~n it e d
Li ab i ti ty. _
Regulations of the Co-operative Trading
Society, Limited.
Name.
1. The name of the societv is the .
Co-operative Trading Society, Limitf-d.
Office.

Modelregula-ties voor Ko-operatieve
Handelsverenigi-ngen met beperkte
V e r a n t w o o r d e l i k h e i d.

R e g u l at i e s v a n d e K o-o p e r a ti e v e H a n d e l S•
vereniging Beperkt.
Naam.

· t. De naam van de maa-tschappij is de .... . ... .
Kooperatieve Handelsvereniging Beperkt.
Kantoor.

· 2. Het kantoor van de vereniging wordt gevestigd te

2. The office of -the society will be situlJte at

0 b j e cts.
3. The objects of. the society are:-

Doe I e ind en.

3.. De doeleinden van de maatschappij zijn :-

(a) to ca~ry on the business of storek~epers, either
wholesale or retail un:ier a co-oper?,.ive sy~tem;

(a) bezigheid te drijven als winkelier, in het groot
of in het klein onder een kooperatief stelsel;

(b) to acquire and hold any mova~le and im-

(b) het verkrijgen en ,bezitten van roerertd en onroerend eigendom 1er betere uitvoering van
enige -van de doeleinden van de vereniging;

movable property for the better tarrying out
of any of -the objects of the sodety;

(c) to raise -money on loan for any ;;if the lawful
objects of the society and for that purpose
to mortgage the society's movaf.)le and immovable property;
(d) to acquire shares in any central co-operative
trading company registered un;;!er the Co•
ope:·ation Proclamation, 1922.
Capital.

-t The capital of the society shall be r-"ised by the
isst.e of shares to individual persons apd co~opera•
t;\·e trading societies.

{c) het opnemen vau geld op lening voor de wet1ige doeleinden va11 de ve~eniging en voor <lat
doel verbanden te passeren op het roerende
en onroerende eigendom van de vereniging;
{d) het verwerven van aandelen in enige centrale
koope:-atieve hande:svereniging ge registreerd
krachtens de Kooperatieve Proklamatie, 1922.
Ka pit a al.
4. Het kapitaal van de vereniging wordt verkregen
door het uitreiken van aandelen aan individuele
pe:-sonen en kooperatieve Hande:sverenigingen.
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Sh ares.

5. The nominal amn unt of ea,:h share shat\ be . one
pound, of which one-tenth shall be payable at
application and the balance in such instalments
and on such dates, times and places as may be
determined by the directo rs; provided that no call
shall 'exceed one-fourth of the nominal amount
9f the share, o r be payable at Jess than one
mo nth foom the last caU, and that at least fourteen days' noti ce 0f such call shall he given in
writing.
6. The direct<irs mav, if thev think tit, rei:eive from
any member willing to a·dvance the same, all or
any part of the money due upon the shares held
by him beyond the sums actuaJly caUed for, and
upon tbe mQneys so paid in advance or so much
tl1ereof as from time to time exceedi the amount
of the calls then made ,1pon the shares in respect
of which such advance has been made, the societr
may pay interest at such rate as the member payin.g such sum in advance and the directors agree
upo n. If the who le amount unpaid on an y shares
be paid, the directors may issue th ose shares as
fully paid up .
·7_ Overdtie calls shall hear interest at the rate of
. . . . . per cent. per annum for the period of
defaulf
8. If a member fails to pay any call on the day ap-

pointed for payment thereof, the shares in respect
of \\-hith the cal1 was made mav be forfeited
bv a resolution of the directors ~to that effect,
p~ovided that in no case shall such forteiture 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 societ\' shall
he issued under the authoritv of the board- of directors and in such form a-s the directors shall

determine. Every certificate shall bear the signa•
tme of two directors and of the secretary.
10

T];~ shares shall be numbered progressively be-

ginning with the number one, and particulars there•
of 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 ther.eon
--and may be transferred only with the approval
and authority of the bo ard of directors. The directors can .at any time and without assignin g any
reasons therefor, refuse to register an~· proposed
transfer.

12. Save in the case where a transferee is the representative of an ~state of a member who has
died_, any shares transferred under the last preceding regulation shall rn;:it entitle the transferee to
·any right or interest the transfer,or may have had
to or in the society, other than in the share
capita! ·o f the society.

13. lf a member' s estate be sequestrated or assigned,
the shares held' bv him in the sodetv shall not
f.orm part of the estate ; bu t shall be ·personal to
such member.
M e m b e rs h i p.

A a nde len.
5. De nominale waarde van elk aandeel is een pond,
waarvan eentiende betaalbaar is bij aanzoe_k en de
balans in zulke paaiementen en op zulke datum,
tijden en plaatsen als door de direkteuren worden
bepaald, mi1s geen oproeping een-vierde van de
nominale waarde van het aandeel te boven gaat
of betaalbaar is binnen een maand vanaf de laatste
oproeping, en ten minste veertien dagen van te
voren van zulke oproeping schriftelik kennis gegeven wordt.
6. De direkteuren kunnen, naar goeddunken, van een
lid, dat bereid is hetzclve voor te schieten, het
geheel of een gedeelte van het bedrag verschuldigd op de door hem bezeten aandelen ontvangen,
boven het bedrag werkelik opgeroepen, en op het
geld a)dus vooruit betaald, of zoveel ervan als·
van tijd tot tijd het bedrag te boven gaat dat opgeroepen is op de aandelen in verband waarmede
het voorschot gemaak werd, kan de vereniging
rente betalen tegen een tusscn het lid, dat het
voorscho\ _g eda an heeft, en de direkteuren overeengckomen voet. lndien op aandelen het gehele
ono pbetaalde bedrag in eens betaald wordt, kunnen de direkteuren · die aandelen als ten volle opbetaald uitreiken_
7_ Op achterstalligc oproepingen wordt rente berekend tegen _ . . . . per cent. per jaar voor het
tijdperk gedurende hetwelk zij onbetaald blijjven.
8. lndien een lid verzuimt een oproeping te betalen
op de datum, die voor de betaling daarvan bepaald is, kunnen de aandelen, ten aanzien waarvan
de oproeping gedaan werd, door de direkteuren
bij een daartoe genomen besluit verbeurd verklaard
worden : Met dicn verstande dat zulke verbeurdverklaring in geen geval wordt toegepast tenzij aan
het in gebreke gebleven lid gelegenheid gegeven is
· om hinnen hoogstens een maand het verzuim goed
te maken.
9 . De certifikaten van titel op aandeien in de vereniging warden uitgereikt op machtiging · van de
raad van direkteuren en in zulke vorm als de direkteurcn vaststellen. Elk certifikaat moet door
twee direkteur en en door de sekretaris ondertekend
worden .
to. De aandelen worden met opklimmende nummers
genorrrmerd, aanvang-ende met nummer een, en
biezondcrheden daarvan worden aangetekend in
het register dat krachtens regulaiie 75 gehouden
wordt.
t 1. De door de vereniging uitgereikte aandelen zijn het
persoonlik eigendorfr van het lid, \..-iens naam daarop venneld staat, en kunnen siechts 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 v_oorgestelde oyerdracht
te registreren.
12. Behalvl: iit hct geva l waar een overdrachtontvanger
de ve rtegenwoordiger is van de boedel van een
lid, dat gestorven is, geven de krachtens de voorafgu nde regulatie overgedragen aande:en de overdrnchtontvanger geen recht op de aanspraken en
belangen van de overdrager in of op de vereniging anders dan in het aandelekapitaal van de vereniging.
13. lndien de boedel v~n een lid gesekwestreerd of aan
zijn krediteuren overgegeven wordt, vormen de
aandelen doo r hem in de vereniging bezeten geen
dee! van de boedel.
·
Li d m a at s c h a p,.

(a) Entrance .

(a) Toetreding.

1-t. Any individual person or co-operative trading
society, may become a member b:v application
to the (l()ard of directors.

·14. ledere in-di viduel e persoon of kooperatieve handelsvereniging, kan op- aanzoek bij de raad van direk·teuren lid warden_

Official· Gazette,- 15th June 1922.

1;

Every person or society 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.

16. The directors shall have jhe right to accept applicants or membership 0n · the basis of these regulations or to reject such applicants without assigning any reason for doing so.
17. · In the event of an ~pplication for membership
being rejected, the amount paid in respect of the
shares applied for sha!l he refunded by the society
f{) · the applicant.
(b) Resignation and Expulsion

18. A member may resign only at the end of the
· financial year, and then only if _h e shall previously
have gciven 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 b·o-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 credit-ors or arriving at a compromise
with them ;
(h) 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 hy any Court of Law;
(c) in the event of such member failing to discharge his obligations to the society, whether
pTescribed by these regulations, or arising out
of any contract.
20. The shares of members who have resigned or
who have been expelled shall he forfeited to the
society.
L i a b i I it y i n R e s p e c t o f S h a r e s f n r f e i t e d.

21. A person wh<Jse shares ha vc •been forfeited, whether
the forteifure has been c-onsequent upon resignatio'n, expulsion or failure to pay any calls, shall
remain liable to pay to the society the whole
amount still unpaid in respect .o f such shares, but
his liability shall cease if and when the society
shall have received payment in full of the nominal
amount of the sh<1res.
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.

2'.:I. AH mnneys p;.iid tn the society in respect of forfeited shares shall be added t-o the reserve fund.
. 24. Shares wbich have been forfeited may be cancelled
by a resolution of the members in gei1eral meeting.
Li ah i lit y of Me rn hers.
25. The liability of a member is limited to payment
of the nominal amount of the shares held by him.

B -o a rd o f Di recto rs.

2o.

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.
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15. Elke persoon of vereniging, die lid wenst te wor~

den, moet op het voor dat doe) verschafte formulier aanzoek doen voor het aantal aandelen dat
men wenst op te nemen.
16. De direkteuren hebben het •recht aanzoeken om
!idmaatschap op de basis van, deze regulaties aan
te nemen, of zulke aanzoeken zonder enige redenen
daa rvoor op te geven te weigeren.
17. lngeval een aanzoek om lidmaa-tschap geweigerd
,rnrdt, wordt het bedrag dat betaald is ten aanzien van de aandelen waarom aanzoek gedaan is
door de vereniging aan de applikant terugbetaald.
(b) Bedanking en Uitzetting.
18. Een lid kan slechts aan het einde van het financiele
jaar bedanken, en dan slechts indie'n hij drie
rnaanden van te voren schriftelik aan de vereniging
van zijn voornernen om te bedanken kennis gegeven
heeft. De ontvangst van kennisgevingen van bedanking wordt door de vereniging zo spoedig
mo gelik schriftelik erkend.
19. Een lid kan uit de vereniging w o rden uilgezet
indien dnart-oe door niet minder dan twee-derdett
van de op een spedaal voor dat doe! bijeengeroepen algcmene vergadering tegenwoo rdige leden
besloten \Yordt, mits zulke uitzetting geschiedt om
of ten oorzake van een of meer van de volgende
redenen, te weten;
(a) ingeval zulk lid ecn vergadering va n krediteuren bijeenroept of een schikking treft met
zijn krediteuren ;
(b) ingeval zulk lid insolvent verklaard wordt of
te eniger tijd verzuimt zijn ware en wettige
schulden te betalen of ingeval door een gerechtshoI een bevel tegen hem wordt uitge-reikt;
(c) ingeval wlk lid verzuimt zijn verplichtingen
. tegenover de maatschappij na te komen, hetzij
do o r deze regulaties voorgeschreven hetzij ten
aanzien van een kontrakt.
20. De a,mdelen van !eden, die bedanki: hebben. of
die uitgezet zijn w o rden aan de verenig-ing- verbeurd.
Aanspri1kelikh1.:id ten aanzien van Verb e u rd e A a ll de I en .
21. Een pcrsoo u wicns aandelen verbeurd verklaard
zijn, hetzij tengevolge van bedankiug, uitzetting
of verzuim o m oproepingen te betalen, is verplicht,
bet gchele bedrag als<lan nog onopbetaald ten
aan7..ien \·an mike aandelen aan de verenig-ing te
betalen, maar zijn aansprakelikheid ho udt op ind ien en wanneer de vereniging ten voile betaling
n ntvangen heeft van. de nominate waarde van de
aar:delen.
22. Een verbeurd verklaard aandeel kan onderworpen
aan de hepalingen van deze regulaties1 verkocht
of op andere wijz;: van de hand gezet worden op
de 1ermcn en vonn\·aarden ,,·elke de direkteuren
geschikt voorkomen.
23. Aile. gelden aan de vereniging betaald ten aanzie11
van verbeurd verklaarde aandelen warden bij het
reservefonds gevoegd.
24. Verbeurcl verklaarde aandelcn ku11nen bij besluit
van de leden · op een algemene vergadering- doorgehaalcl worden.
V e , a n tw o <J rd e I i k h e i d v a n Le d e 11.
25. De verirntwoordelikheid van een lid beperkt zich
tot de betaling van de nominate waarde van de
d oor hem bezeten aandelen.
R a a d v a n Di r e kt e u re n.
26. De werkzaamheden van de vereniging worden bestuurd en geleid door een raad van direkteuren
besiaande uit zeven ]eden. Op de eerste jaarlikse
algemene v~~gadering tre_den vier der direkteuren
ai, en daarna treden jaarlikse afwisselnd drie en
vier direkteuren af.
.
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27. No person shalt 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.

27. Geen persoon is hevoegd direkteur te zijn tenzij
hij lid van de vci c.·niging is of een · direkteur van
een veren ig-ing, die lid van d t vereniging is.
28. Aftredcn,de direkteuren zijn herkiesbaar.
28. Retiring directors may be re-elected.
29. Toevallige nka.tu7es, die in de raad van direkteuren in de loop va!l het jaar ontstaan, worden
29. Any casual va1.:ancy occurring on the board of
door de overh!ijvenLle direkteuren tot de volgende
directors during the year shall be filled by the
algemene vergadering opgevuld.
remaining directors until the next general meeting.
30. De vereniging kan, bij besluit genomen op een
30. The society may by resolution passed at a general
speciaal voor dat doe! bijeengeroepen, a\gemene
meetin.g specially convened for that purpose re•
vergadering een direkteur uit 1.ijn ambt ontslaan
move any director before the expiratiQn of his
voor dat het tiidperk vau zijn amb t verstreken is
perio d of office and appo int another qualified peren ecn anderct bevoegde persoon in zijn plaats
son in his stead. An~· director so appointed shaU
aanstellen . Een aldus aangestelde direkteur benot hold ,office for a longer period than the dikleedt zijn amht niet voor een !anger termijn dan
rector - in whns~ st~ad he was appointed would
de dirckteur in \dens phiats hij aangesteld is.,
have held the same if no vacancy had occurred.
hetzelve bekleed zou hcbben, indien er geen vaka31. four directors shall form the quorum of any meeti.ure ontstaan wa.s.
ing of directors.
31. Vier direkteuren \'Qrmen cen k\H,rum op een ver·
gade~ing van direkteuren.
32. The directors shall. elect from amongst themselves
32. De direl;t<~uren kiez.en uit hun midden een voora chairman and vice-chairman.
zit.ter en vi ce-voorzitter.
33. Qu estions arising at any meeting shall be deter33. Vraagpunten welke zich op een vergadering voor•
mined by a m11jority of votes, and in the case
doen worden door cen · meerderheid van stem men
of an equality of votes the Chairman shall have
beslist en in,geval van een staking van stcmmen
a casting vote in addition to his deliberative vote.
heeft de voorzitter, behalve zijn beraadslagende,
ook een beslissende stem.
34. The directors shall act in the name of the society,
and they shall exe:-cise, within the limits of these 34. f}e direktcuren h[mdelen namens de n:reniging en
2ij oefenen, binnen. de beperkingen van deze regureg;ula1.ions, the same powers as if they had been
laties, dezelfde machten uit alsot er toe besloten
detem1ined at a general meeting.
was or, een aigcmene vergadering.
35. The directors shall report and account for all their 35. De direkteuren geven verslag en rekenscha,p van
transactions at each general meeting when called
al hun transakties aan elke algemene vergadering
upon so to do.
wanneer zij opgeroepen word'en zulks te doen.
36. The Llirectors shall meet as often as is necessary. 36. De direkteuren komen zo dikwels bijeen als
nodig is.
37. The position of director shall be honorary, save 37. J·let ambt van dircktcur is honorair, behalve wanand except when one or more oi them are ap•
neer een of meer van hen aangesteld worden om
pointed to perform special services for the society,
speciaai wcrk voor de vereniging te verrichten,
but out-of-pocket expenses incurred by the dimaar de onkosten gemaakt door Lie direkteuren
rectors when engaged on the business of the
terwijl zij de zaken Yan de vereniging waarnemen
society shall be refun.d ed.
worden hun vergoed.
(0 f alter n at i eve kl au s u le.)
(0 r a It er 11 at iv e clause.)
Aile noct1ge en werkelike onkosten door de
All necessary and actual out-of-pocket expenses
direkteuren gemaakt tengevolge van hun waar•
incurred by the dir~c:ors by reason of their being
nemen van de zaken van de \'ereniging worden
engaged upon the business of the society shall be
hun vergoed en de vereniging kan verder op de
refunded to them, and the society may also at the
jaarlikse algemene vergadering aan de direkteuren
annual general meeting vote to the director.; remueen beloning foestaan voor hun diensten gedurende
neration for their services during the previous
het afgelopen financiele jaar. ·
financial year.
38. De direkteuren stellen een voldoend aantal kler•
38. The directors shall •e ngage a sufficient staff to
ken aan <Jm de zaken van de vereniging te doen,
carry on the bu:-ines3 of the society and shall fix
stellen hun salarissen vast en bepalen welk werk
their salaries and determine the work to be carried
door hen gedaan moet worden. · De direkteuren
out bv them. The directors shall also have the
hebben ook het recht van schorsing en ontslag.
right
suspend:::m and di.;missal.
39. De direkteuren zorgent dat elke klerk die in de
dienst van de vereniging een verantwoorde:ike posf
39. The director shall cause every officer in the employ
bek!eedt, voldoende zekerheid stelt.
of the society occupying a position of trust to
40. De direkteuren zorgen, dat boeken van de reke•
give adequate security.
ningen geopend en in een door de Registrateur
40. The directors shall cause hooks of accounts to
goedgekeurde vonn gehouden wo rde~, die een
he ·opened in a form approved by the Registrar
juiste overzicht geven van de transakties van de
which shall truly relect the trinsactions of the
vereniging· en zij zorgen, dat de boeken tot op
society, and they shall see that such books are
datum bijgehouden worden.
kept up-to-date.
41.. De di,ektcuren openen een bankrekening op naam
van de vercniging waarin alle ontvangen gelden
41 . The directors shall open. a banking account in
20dra m<,ge'.ik na de ontvangst ervan gedeponeerd
the name of the society into which all moneys
wo~den.
Aile o,Q de bankrekenin.g getrokken
received shall be deposi ted as soon as possible
cheques w orden do0r een van de direkteuren onder•
after receipt. All c~eques drawn on such account
tekend en door de sekretaris of een andere ambshall be signed bv one of the director.:; :ind countertenaar door de raad van direkteuren daartoe gesigned by the se~retary or some other officer
machtigd, mede-ondertekend.
authorised by the board of dir~ctors.
42. De di:-ekteuren zorgen voor verzekering tegen ver•
lies, schade aan of aansprakelikheid van de . ver~
42. The directors shall u:-ange i:lsurances against loss,
enig-ing, ...veg ens brand, onge'.uk, gevaren van de
damage to, or liabi:ity of, the society by reason of
zee, of anderszins.
fire, accident, peril of the sea, or otherwise.

of
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43. De direkteuren zorgen, . dat de notulen va_n de
verrichtingen van alle algemene vergaderingen en
van eike vergadering van de raad van direkteuren
aangetekend worden in speciaal voor <lat doel gehoudeii oj:> de vergaderingen behandelde zaken. De
notulen van de verrichtingen van elke vergadering
worden op de e~rstvolgende vergadering overge1egd, en indien daarop goedgekeurd, worden zij
door de handtekeuing van de voorzitter daarvan
bekrachtigd.
44. Onve~minderd de bevoegdheden door regulatie 34
verleend, wordt hierbij · uitdrukkelik verklaard, dat
de direkteuren de volgende bevoegdheden hebben :(a) reglernenten te maken rnits. die niet in strijd
zi;n met deze regula:ies;
(b) verbanden te passeren op eigendommen van
de maatschappij als sekuriteit voor cen wettig
aangegane lening;
{c) de !eden de door deze regulaties voorgesc:hreven boeten op te 1-eggen. A!tlus opgelegde boeten wo rden in het reservefonds gestort;
(d) namens en ten behoeve van de vereniging een
ve rbintenis tot schac!el,oossteLing aan te gaan
krachtens een door een bank, centrale of
tede:-aie kooperatieve maatschappij of dergelike
inste!ling in verband met een do-or de vereniging aangegane verp!i::hting of gesloten of te
sluiten kontrakt te geven horgsteaing.
(a) if he becomes insolvent ur assigns his estate 45. Een direkteur treedt af:-(a) indicn hij inso lvent verklaard wordt of zijn
for the benefit of or corn pounds with his
ooedel ten be.hoeve van zijn krediteuren ovetcreditors; •or
geeft of een schikking treft met zijn kredi(b) · if he becomes ,of um;,ound mind, -or is ounvicted
teuren; of
-0f an 1Qffencc and s·entcnced to any period ot
(h) indien hij krankzinnig wore.It of :;.chuldig be·
imprisonment witht1ut the option of a fine; or
vonden wordt aan een -overtreding en veroordeeltl tot gevangenisstraf zonder de keuze van
(c) if he absents himself from four consecutive
boete; of
ordinary meetings of th-e board without its
(,) indien hij afwezig blijft van vier achtereenleave (and such leave shall not be granted
volgen:!e gewone vergadedngen van de raad
for a period cove.r ing more than six ·conzonder verlof van de raad len zulk verl.o t zal
secutive ordinary iµeetings, unless the absence
niet tocgestaan worden WJ0r een termijn. lobe on the business of the society); or
pe,nde over rneer dan zes achtereenvolgende
gewone vergaderingen, ten:zij hij afwezig is
(d) if he resigns his membership of the society
voor zakcn vau .de vereniging); of . ·
-or is lawfully expeUed therefiorm; or
{d) indien hij als lid van de vereniging bedankt
(e) if he gives one month's notice in writing to
of uit zi~n lidmaatschap op een wettige wijze
the board -of his intention to resign office and
cmtzet w:0nlt; of
.
.
his resignation is accepted by the board.
{e) indien hij een maand voomit aan de· raad
schril"teJke_ _kennis geeft .v an z:jn voomemen
Bo a r ti of Supervision.
om zijn ambt neer te leggen en zijn bedanking
46. The members rriay from time to time by resolution
door de raad wordt aangenomen.
of a special general meeting appoint a board of 46. De !eden kunnen van tijd tot tijd bij besluit van
supervision consisting of four members who are
een speciale algemene vergadering een raad van
not directors, for the purpose of reporting to the
toezicht aanstellen, bestaande uit vier lederi, die
members -0n the manner in which the affairs of the
geen dircktenren rijn, om_ de leden van rapport
society a re c-0nducted.
te dienen over de wijz;e waarop de zaken van <le
maatschappij gelcid worden.
47. The board of supervision shall have access to all
47. De raad van toezicht kan inzage nemen van alle
the books, papers and documents of the society
boeken, papieren en dokumenten van de vereniging
and the directors and officers shall answer all
en Lie direkteureri ·en ambtenare.n moeten a:le redereasonable questions put to them conjointly or
tike vragen, welke hun gezamen:ik of individueel
individuatly by any member of the board of superdoor een lid van de raad v.an toezicht gesteld
vision. Such board shall have the power to call
wurden, bcantwoorden. Zoctanige raad i; bevoegd
a general ·meeting of members at any time.
om te eniger tijd ·een algemene vergadering van
!eden bijeen te mept:n.
48.. The members of the board of supervision shall
hold office for a period of twelve months reckoned 48. De: kden van de raad van tvezicht hekled-en hun
ambt gedurende een -tijtlperk van twaalf maanden.
from the date- of their appointment; provided that
gerekend van de datum van hun aanste!Iing: Met
the society may by resolution passed at a general
dien verstande dat de vereni 5ing bij bes!uit ge-meeting specially convened for that purpose remove
nomen op een voor daf doel belegde algemene
a:iy such member before the expira·Hon of his
vergadering e~k zodanig lid voor de verstrijking
period of office . and appoint an-other qualified pervan het tijdperk Yan zijn bediening uit zijn ambt
;;:o::; in his stead. Any member of the board of
onfzetten en een all!der bevoegd persoon in zijn
S!.:pervision so appointed shall not hold office for
plaats aanstellen k.rn. Een aildus aange,teld lid
a !onger period than the member in whose stead
van de raad v.an toezicht bekleedt zijn ambt gehe was appointed would have held the same if
durende e·en niet !anger tijd dan het lid in wiens
n-::, \·acancy had occurred.

dings at all general mee~ings and of every meeting
of the board of directors to be entered in separate
books kept for the purpose and o:mtaining pro per
tabulated details of the business conducted at the
meetings. The minutes -oi, the proceedings of each
. meeting shall be submitted at the nex't 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 tallowing power3 : . (a) to make by-laws provided they arc not in
conflict with these regulations;
(b) to mortgage any property of the society as
security for any loans 'legally rai.,ed;
(c) to impose on members the fines prescribed
by these regulations. Any fine5 so imposed
shall be added to the reserve fund;
(d) to give the name and on behall' of the society
indemnities in pursuance of a guarantee to be
issued by any bank, central or federal cooperative company <Jr similar institutions in
respect of any obliga:ions incurred or rontract
entered or k; he entered into by the society.
45. A director shall vacate his office- -
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4~. A_ vacancy occurring on the board of supervision
in· any other manner than mentioned in the last
.t>recedirtg ·regulation shall be filled by resolution
of __a special general meeting of . members.

50: Three ·.In-embers 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.

51. The members of the board of supervisioil 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.

5-2. The members of the board of supervision shall
cause minutes of the proceedings at all meetings
· of ·th~t ·board to be entered in a separate book
_ kept tor--the purpose and containing proper tabulated details of the business conducted at the
meeting. The minutes of the proceedings of -each
meetfn-g shall be submitted · at the next ensuing
meeting, and, if passed thereat as correct, shall be
confirmed by the signature of the chainnan thereof.
5-3. The p<)sition 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 in_curred by such memben when engaged
on the b11smess of the society shall be refunded.

54. A__ member of the- board of supervision shall vacate
!;is office f.or any of the reasons set f.orth in paragraphs (a), (b), (d) and (e) of regulation 4.5.

Borrowing Powers.
55. The directors • may not rais·e a loan, involving ,;,.
liability of the society -exeeding one-half of the
issued share capital for the time being of the
society, unless su.ch loan has been approved by
~1ot les_s_ than two-thirds of the members present
m perso11 o r 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.

G e n e r a I M e e t i n gs.
5(1,_ _An annual general meeting of in embers shall be
· held within · three months after the close of the
financial year for the purpose of-

plaats htj aange.t:elti _werd het zou bekleed hebben
indien er geen vakature ontstaan ware,
49. Een op a.ndere dan de i_p. de vorige regulatie ge.noemde wijze in de raad yan toezicht ontstane
vakature wordt bij besluit van een speciale alge-. mene vergadering van !eden opgevuld. 50. Drie !eden van de raad van toezicht vormen een
kworum op de vergaderingen van zodanige raad
en de !eden kitzen uit !um midden, e-en v·oorzitter
en vke-voorzitttr.
·
.
51. Dt !eden van de raad va.n toezicht komen zo
dikwels bijeen als nodig. Zij geven verslag en
rekenschap var. al hun transakties op een alg-emeue
verg-atlering van !eden, warmeer zulks van hen
verlangd wordt.
52. De !eden van dt raad Yan toezicht laten de n-otulen
van de \'errichtingen van alle \'ergaderingen van
die raad in een speciaal voor dat · doe! hestemd
boek, dat behoorlik gerangschikte biezonderheden
van tie op de nrgadering behand-elde za½en bevat,
aantekenen.
De notulen van lie verrichtingen Yan elke ver~
gadering ,\·ordcn op cJe eerstvolgende vergadering
overgdegd en indien daarop goedgekeur cl, worden
zij _door de handtekening van de voorzitter daa.r van
bekrachtigd.
.
53. . Het ambt van een lid \'an de raaJ van toezicht
is honorair, behaf,,e wanneer een of meer van
hen aangewezen \\'orden om voor de vcreniging
. speciaal werk te verrichten, maar tie onkosten gemaakt door zodanige !eden terwijl zij d-e zaken
van de maatschappij waarnemcn, worden hun
vergoed.
54. Een lid van de raad van toe7Jcht treedt af om
de . redenen genoemd in paragraven (a}, (b}, {d)
en (e) van regulatie vijf en v•eertig.
.BEVOEGDHEID OM LENINOEN TE SLUITEN.
55. De Direkteuren· kun.n.en geen tening aangaa1i, die
de vereniging een verplichting o plegt van meer
dan de helft van. het alsdan uitgereikte aandelekapitaal van de vereniging, tenzij zodanige lening
goedgekeurd is d0<>r niet min<ler dan tw-ee-derden
van de !eden in persoon tegenwoordig of door
gevolmachtigd-e vertegenwoordigd op een, voor <lat
doe! hij-eengeroep·en, speciale algemene vergadering waarvan behoorllk kennisgeving is geda.an
onder opgave van volledige biezonderheden van
de voorgestekle lening.

ALGEMENE VERGADERINOEN.

56. Een jaarlikse alge1nen.e vergadering van leden
wordt binnen twee maanden na het einde van het
. financiele jaar gehouden met het do-el:-_
(a) de balanssta.at, winst- en verliesreke1iihg en
(a) , considering the balance sheet, profit und loss
het auuiteursverslag te overwegen;
account and auditor's report;
(b} . een algemeen rapport van de dire~teuren te
overwegen;
{b) considering a general report by the directors;
(c) direkteuren en auditeuren te kiezen; en
(c) electing directors and audito.r; and
(d) _voor algemene . bezigheid, daarbij ingesloten
klachten die door !eden voorgebracht mogen
(ct} for gen-era! business-including any complaints
worden.
that may be made by membe_rs.
57. De raatl van direkteuren kan, of twee van de
direkteuren kunnen, wanneer. zij zulks geschikt
57: The board of directors or any two directors may,
achten een speciale algemene vergadering bijeenwhenever they think fit, convene a special general
roepen.
meeting. ·
58. Een speciale algemene vergauering wordl te eniger
·tijd bijeengeroepen op schriftelik verzoek .aan. de
58. A spedal general meeting shall be convened at
· raad nn direkteuren, .ondertekend door niet minder
any time upon a requisition in writing to ihe
dan een-tiende docl( "'in geen geval minder dan
board of directors signed by not le.;s than onevijf van de !eden van ae vereniging, ter behandeling
tenth, but in no case 1-ess than five of.the members
van zulke bezigheid als uitdrukkelik in het verzoek
of the society, for the consideration of such business
zal worden uiteengezet. Indien niet binnen een
as shall be specifically stated in the· requisition.
en twintig dagen na de indiening van zulk verzoek
If within twenty-one days after the transmic;sion of
een speciate algemene vergadering door de raad
such requisition a special general meeting be not
is bijeengeroepen, kunnen de ondertekenaars van
convened by the board, it may be convened by
het verzoek zulk een v-ergadering bijeen.roepen.
the requisition.ists.
·
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59. All meetings, whether annual or ~pecial. general
meetings, shall he convened by notice which shall
be posted to .the ~ddress_es of tht m~mber_s ~t
least fourteen . days before _the date . fi~ed fqr the
1t1eeting and shall ~pecify the date, rlace, _and
hour of the meeting-, and lhe nature of the busmess
to the transacted. The non-r~ceipt of such notice
by any member shall not i~valida.te the proceeding~
at any such meeting.

CO. The chairman of the b:::)ard of · uiredon.., if present,
shall, unless the meeting otherwise -dettrmine by
resolution, be the chairman of any gener~I II_1eeting.
01. One-tenth of the members of the society present

either personally or by proxy, shall form a quorum;
provided that a quoruip shall in no case consist
of less than five members personally present.
02. If within one hour from the time appointed for

the meeting a quorum is not present, the mi:!'eting,
if convened upon the requisition. of members, shall
not be held; in · any other case it shall stand
adjourned to the following day 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 tu alter these regulations
or ~o dissolve the society the quorum prescribed
by regulation 61 must be secured.
'3. Save as is otherwise provided in these regulations
every question for decision by a general meeting
shall be determined by the majority ·o( ·members
personally present thereat, and'oti a. show of hands,
unless a poll be demanded by at least five -members.
CD,4_

Every member shall ha\'e one vote, but on a poll
every member presl!nt iu person or by proxy shall,
in addition thereto,· he entitled to on·e vo.te it the
total value of goods purchased from the society
by him during th_e last preceding fina11cial yea.i:
exeeds £ ... .. ... and to two such addit~ot1.al votes
if the totai value of such p~rchases exce:eds .£ . ...
with a maximum <>f thr~e votes: ·

ca5. In the ,case of au equality of votes, whether on
a show ot hands or on a poll, the chairmari shall
have a casting vote in addition to his 'deliberative
vote.
tin. The appointment of a proxy s~all be in such form
as the directors · shall from time to time· prescribe.

••· ~ person shall ad as a proxy unless he is a
member of the s•ociety, or a member of a society
wbich is a member of the society, and no person
shall at any meeting act as proxy for more than
tll·o members of the society.
·
Am endm en

t of Re g u I a ti o n s.

ilE.. ~ alteration shall be made in these regulations.

:a:ess such alteration has been approved by at
hit two-thirds of the members present in person
·j ; by proxy at
a general meeting specially held
~r that purpose,

F i n a n ci a I Y e a r.
69. The Enancial year of th-e society shall be reckoned
from the . . . . . . . · . 1o the , . . . . . . .
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59. Alle vergad-eringen hetzij jaarliks.e ~~ speciale ·a.~
gl!mene vergadering-en, worden h13ee ~geroep~JJ;
door kennis.g evingen die minstens _veert~e-n da~en
voor_ de datum · rnstgesteld voot de vergader1ng
aan de adre.ssen der Ieden per post wckden · verzon:den en die de datum, de plaatSen :die- tijd vau.
de vergadering en de aard van de te verrichten
bezigheid aangeven. De ni-et-o~tvangst v_an _zulke
ken:11isgeving door een lid m~akt de ve~chtingeft
op zulke een '·vergadering met · ongetd1g; ·
60. De voorzitter van de raad va.n direkteuren treedt,
indien hij tegenwoordig is, op a}~. voorz:itt~r ~an
een algemene vergadering op tenZl,J de v-ergadering
anders besluit.
. .
61. Een-tiende van de !eden van de vereniging in
persoon tegenwoordig of door gevolniachtigde vertegenwoordigd vormt een k~vor~m, maar e~_n kwo-rum bestaat in · geen geval mt n'nnder dan v11f leden
in persoon t-egenwoordig.
· _
_
(>2. ln·dien er binnen een uur' na de voor c\e vergadermg
bepaalde tijd geen kwomm aamvezig is; w~r.dt de
vergadering, indien - op het verzoek van ·leden,
bijeengeroepen niet gehouden; iri i~d~r 'a nder geval wordt de vero-adering verdaagd tot de v-olg-e nde
dag op dezelfde I:> tijd en plaats., eri indien op zulk
een ver<laag<le vergad-ering binnen een uur na. 20danige tijd g~en kwo·r um aanwe_~ i_s ~ormen de
aanwezige 1-eden een kworum :~ Met di~n verstande
dat indien het onden,,erp van bespreklng het aaogaan van · een 1-ening of het wijzigen v~": de:e
refllllaties of het ontbinden van de vere;111gmg ,s,
het kwo mm voo rgeschreven doo r reg'11atie 61 aanwezig moet zijn.
63. ledcr 1:;unt tu beslissing aan een algemene ver~
gadering voorgelegd wordt, behalve waar ande!9
in deze regulaties bepaald, door een meerderhe1d
van' de daarop in persoon tegem,wnlige !ede~
beslist en door het opsteken van handen, tenZJJ
een l1~fdelike stemming door niet minder d~
vijf )eden verlangd wordt.
·
64: Elk !id heeft
stein, · maar bij een hoofd_e like
stemming heeft ieder lid in persO<;)n' tegenwdordig
of door gevolmachiigde vertegenwoordig~
ver1
dere stem indien de totale waarde van de' g-o ederen
door hem van de ,·ereniging aangekocht gedurende
het voorafgaande financi~le jaar· de som van
£ . . . . .. te bovengaat, en heeft hij ~wee nilke
verdere stemmen indien de totale waarde van mike
aankopingen de som van £ . . : . . . te · b()ve:ngaa~
2t1Heride hij echter uiet meer dan drie stemm~
hebben.
.,,.

een

e~n

tl5.

lndien de stemmen staken, hetzij bij het opsteken
\'an 'hand en of bij__een hoofde!ik~ stemming, he_eft de
voorzitter, 'behalve zijn · beraadsla.gen.de, · oo}i een
beslissendc stem.
·
66. De aanstelleng vim een gernlniachtigde geschiedt
in de vorm .welke door de dii'ekteuren van tijd t9t
tijd voorgeschreven wordt.
67. Geen persoon treeut ais gevolmachtigd~ op, tenzij
hij lid van de veienigirig is) of lid )s. van een vereniging die lid is van de veremgmg, •en geen
persoon treedt op •een .vergadering op als , de gevolmachtigde van meer dan twee leden van de
vereniging.

·

WIJZIGINO VAN REGULA TIES.
68. Geen wijziging wordt in deze regtilaties gemaakt
tenzij zodanige wijziging goedgekeurd is door niet
minder dan twee-derden van de Ieqen, in persoon
tegenwoordig o f door gevolmachtigde vertegenwoordigd op een algemene verga.dering speciaal
voor dat doe! bijeengeroepen.
FINANCIEEL JAAR.
69. Het financi ele jaar van de vereniging wordt gerekend te lopen van de
, tot
de .
. ,
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Audit:

AUDITERING.

70. Auditors shall be appointed, their duties regulated

70. Audiieuren worden aangesteld, hun plichten geregeld; en hun · beloning bepaald overeenkomstig
de bepalinge~ van artikel a ch t en twin ti g van
d~ Proklamat1e, of alsdan van kracht zijnde wijzigmgen daarvan.

and their . remuneration fixed, in accordance with
section t wen :t y- eight of the Proclanration, or
any amendments . thereof for the time being in
force. .
.
71. A copy of th e balance sheet and profit and loss
account duly signed by the auditor and a majority
of the <lirccl'ors shall with . the auditor's report
attached thereto, be •open . to inspection of the
mernbers at the office of the soc:iety at least fourteen days before the date • fixed for the annual
general meeting and be sent to the Registrar
immediately such pe'riod of inspection mmmences.

71. Een afschrift van de balansstaat en winst- en. ver~

liesrekening behoorlik door de ~u<liteur e n een
,neerderheid van de direkteurcn ondertekend, mit
het verslag van de auditeur daarbij, ligt op bet ·
kantoor van de vereniging ter inzage van de leden
minstens veertien dagen voor de datum vastges teld
voor de jaarlikse aigcmene vergadering, en wordt
onmidde:lik nad at zodanige termijn van inzage een
aanvang neemt aan d e Registrateur gezo11den.

0 a i n o r S u r p l u s.
72. The gaiu or surplus resulting from the operations

. of foe sodetf during the financial year shall, after
having provltied fo r 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

{ }i' interest (not exceeding
a rate of ten p er cent. per annum) on the
amount .paid up hy them on their respective
shares;

{b) a sum to be 1ppiied to the reserve fund,
which shall be fixed in general m e eting, but
s;1all not be less than that rec:ommended hy
the directors ; .
(c) payment oi' a bonus tD lTH.:mbers in proportion
to the amount ot thei r purchases during the.

year.

WINSl OF BA TIO SALDO.

72. D e winst of he! batig saldo, voortv loeiende uit
de verrichtingen Yan de vereniging gedurende het
fjnancL'le _jaar, \Vordt, nadat voorziening gemaakt
is vcor waarde-vermindering van het eigendom
van de ve reniging of voor o nvoorziene aansprakeIikheicl voo, veriies aan het einde van zulk jaar
in de volgrnde volgo;-de aangewend: (a)· beta:ing aan leden van re nte (tien per cent
per jaar nie t te bovengaande) op het betlrag
dow hem :Jp hun n :speld.ieve aandelen hetaald;
(b) <:en hedrag- hij !1et rescivetonds te warden
;-evoegd, welk i>edrag op een algemene vergade rin,g wordt vas tgesteld, maar niet minder
is dan da t door de direkteuren aanbevolen;
tc) beta'.ing van ecn bonus aan lden naar gelang
van hel bedrag van hun a,anl-:o pingen gedurende het jaar.
73. Rente of bom1ss~n welkc ve rklaard zijn aan een

lid toe te komcn wprden aangewend ter vo:doening
van oprcepingen or aancte!en welke ten tijde :van
ue uitbeta:ing van zul'ke rente of bonussen door
hun vnschu1cligd of niet ,hetaald zijn.

73. ,b._v 'intertst -or bonus

declared payable io a
member shail be applied to flaying off any calls
on shares_ which, at the time such intetest or
· bonus beuomes _payabl·e, :nay he due by him and
iinpaid.
Oen era\.

74. By resoiutk~n l>l a general mt<eting of members
of a meeting of the board of directors, a comittee
may be appointed for the execution of quch special
dtities as m:iv he deemed ;-:Je:;ir~hle.
-

ALOEMEEN.
74.

75. In he! kantoor wordt een waar afschriit v:.:n deze
regt1laties gehouden, a!s0ok, in e en of meer boeken,

75. In th<.! office shall be i-ept a trnc copy of these ·
regulations, and also in one or m,;)re hooks a
register of the members aml of the directors of
the societ_v, ·w herein must be entered all the particulars mer; tioned in sub-section ( 1) of section
th i rty - four ot the Pro clamation.
76.
76. All communications to the society ,:;hould be
addressed to the secretary.
77.
77. All transactions of the ~ociety shall he for cash.
78;
78. The soci ety shall sue and be sued in the name
of the society, and all powers of attorney and
documents in connection therewith s hall be signed
hy the chairman of the _board of directors, or any
person lawfully acting in that capacity, and by
the secretary.
7Q. Any immovable properly acquired and held ·by
the society shall b~ registered in ihe name of
the society.
80. Shouicl 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 memhers shall be elected as
arbitrators. The decision of the arbitrators shall
be final and may not be appealed against.

Bij be:s.tvH \'an er.:n algemeile •:ergadering \·an !eden,
of van een vergadering van de raad van direkte11 ren, kau een komi tec worden aartgesteld voor
de t:ih·c,edng 'v,:F1 ml!.: spedaal werk als w enselik
geacht wnrdL
·

ecn register v,u1 de ]eden en van de direkteuren
vercniging, \V<1arin al de biezonderheden
vermcld in sub -artikel ( 1) · van arlikel vi c r en
ct e r ti g Yan de Proklama:ie a c;nge tekend worden.

van

de

Aile mededeli ngen aan de vereniging worden aan
de Sekretaris gericht.
Alle transakties van de maatschappij ge.r,chiedt
tegen kontant.
··
De vcreniging treed t eisende en verwerende in
rechten op namens de vercniging en alle volmachten en dokumenten in verband daarmede worden
door cle voorzi1.ter van de raad vaa clirekteuren,
nf een w ettig :ik in de hoedanigheid irnndelende
persf:(;n en dnor de sekretari;; ondertekend,.

79. Vast eigen:.fom d(~or de vereni,,in,, -..--er;neo-en en
0

bez:eten w0rdt 0p 11~am van 'cte n:renigi:~g geregis treerd.
80. lnge,a ! nn c1,:n yi_:rscllil . Yan mening met betrekking tot de regula:ies ·van de vereniging, dat
niet vriend,;chappclik uit cle weg gernimd kan
worcien, ,\·orcit een specia'.e algemcne v~rg:idering
hijeengemepen waarcp drie !eden a]s scheidsrechters gekozen worden; De bes'.isdng van de
scheidsredtle,s is bi.ndend, zonder hoger beroep.

Official Gazette, 15th June 1922.
Dissulu tion.

886 .

82. In case of dissolution, the debts of the sodety
shall first be paid and other engagements fulfilled .
The surpius, including· the reserve fund, shall then
be distributed amongst existing members in repayment of the nominal value (u_r 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.

ONTBINDlNU.
81. De vereniging kan woi-den· ontbonden indien tw"'-ederden van 'h et totale aantal leden van de verenighig
in · persoon teg-enwoordig of door gevolmachtigde
vertegenwoordigd op een algemene vergadering
. spedaal voor dat doel bijee.ngeroepen voo-r ont·binding stemmen.
82. lngeval rnn ontbindung, worden c:erst de schulden
van de vereniging afbetaaid en andere verplichtingen nagekomen. Het overschot, waaronder het
res.ervcfonds, wordt dan onder bestaande Ied·en
verdeeld ter terugbetaling van de nominate waarde
(of zulk minder bedrag al>'. !'d!ds opbetaald is) van
de op hun naam geregi'.treerde aandelen en indien
er na zulke teru.gbetaling enige baten overblijven~
warden deze ver<leeld 1war verhouding van de
aankopingen van elk lid van de vcreniging geuurende de laatste vijftien jaren. Bij het vaststeUe.n van z.ulke aankopingen worden a.anspraken
van bestaande lcden krachtens rcgulatie N(1. 12 \·er~
kregen behoorlik in acht genomen.

Government Notices

Goevernements Kennisgevingen

81. The society may be dissolved by a

resolution
"passed by two-thirds of the to!al number of
members of the society p.resent in person or by
proxy at a gen.eral meetjng spedal.1y · called for
the purpose.

The following U,:,vernmcnt '.'ioti ces are published
for general information .
J. f. HERBST,
Secreta n- for South-\Vest Africa.
Administrator's Office.
Windh oek.

De volgende Goevernement:s Ke nni fi§ft::sinr;:en wc-r~
den voor algernene informatie W'imbliceerd.
J. F. HERBST,
Sekretaris , 1oor Zuidw est-Afrika.
Kantoor van de Administrateur.
Windhoek.
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REOULAT!ES
KRAC.t-lTt:NS
DE
'
HEPALINGEN
VAN
REOULATION :S ISSUED UNDER TI-11:: PROVISIONS
OF THE SEAUNG AND FISHERIES P'ROCLA- DE ROBBENVANGST EN VlSSER.IJfN PROKLAMATIE No. 18 van 1922.
MATION, No. 18 of 1922.
1. Deze Regulaties zijn van tuepassing op alle "getiju
1. These Regulations shall apply to a!l the "tidal"
wateren van Zuidwest-Afrika, zoals omschreven
waters of South-West Africa as defined by Secdoor artikel 2 (g) van de Robbenvangst en Vissetion 2 (g) of the Sealing am! Fisheries Proclarijen Proklamatie, 1922, in welke wateren a.ndere
mation, 1 CJ22, in which fish, other than oysters,
vis dan oesters gevonden wordt.
. may be found.
_fishing Boats {a) Licensing of.
Vissersboten (a) · Het licentiereu ervan.
2. (a) The o wn er or ownets of every fishing boat
2. (a) De eige~aar of t:igenaars van elke vissersor vessel, subject to the provisions of the
boot or vaartuig, ondern'urpen aan de be· 'Licences Proclamation 1921 '' (No. 21 of
pa'.ingen van de "Llcenties Proklamatiet 1921"
)
1921 ), shall take out a licence in respect of
(No. 21 van 1921) moet een licentie uitnemen
each boat or vessel, and the licence fee payvoor elke boot oi vaartuig en de verschuldigde
able shall be as prescribed i,n the schedule of
licentiegelden zijn ~ie welke zijn voorgeschrecharges to the Licences Proclamation 1921
ven in de Bijlaag van de Licenties ProkJa...
(b) In addition to the licence duty payable under
matie, 1921.
the pro\'isions of paragraph (a) of this 'Regu(b) Behalve de licentie belasting welke betaaibaar
'
lation there shall be payable by the owner
is onde r de bcpalingen van paragraaf (a) van
\,,/ or owners of every fishing boat or vessel
deze regulatie, mod ,elke eigenaar of •eigeQemployed either wholly or partly in capturing
,,
aars van een vissersboot of vaartuig die.
I \ . crayfish within the tital or territorial waters
uits!uitend of gedeeltelik gebruikt w ordt voor:
1 of the Territo.ry of South-West Africa for trade
'I
de kreeftvangst hinnen de gctii-wateren van
f. \ or profit or otherwise a special licence duty
bet Oebied van Zuidwest-Afrika, . voor de hanas provided by Section 13 of the Sealing and
del of voor winst of anderszins, een speciale
Fisheries Prodamation 1922.
·
licentie belasting betalen zoals voorzjen is
Ucences for fishing boats or vessels within
door artikel 13 van de Robbenvangst en
Port Areas
be issued on)y on presenlation
Visserijen Proklamatie, I Q22.
of a certificate from the Port Officer that an
Lken '. ies voor dssersboten ol' ,:aartuigen.
the requirements of the Port Authority of
binnen een havengehied worden a!Ieen uit••
the District have been complied with.
gegeven op vertoon van een certHikaat van
The following are the Port Areas: - de Havenmeester Yerklarende dat a.an alle
Luderitz and Swakopmurid.
vereisten van de Haven Autoriteit van het
Distrikt vo!daan is.
Licences wi:l be issued by the Magistrates
for the Districts of Luderitz and Swakopmund,
De volgende zijn de Havengebi eden :- •
on p ro du dioH of Certificates of Registration.
Luderitz en Swakopmund.
Fi s h i n g Bo at s (b) To n nag e of.
3. For ascertaining the tonnage of boats or vessels
Licen:ies worcien door de Nl.agistraten van
for the purposes of li cences, the following rules
Luderitz en Swakopmund uitgegeven op vershall apply:· -toon van certi:ikaten van regis~ratie.

,,ill
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(1) Vessels registered under the provisions- of any
law. In the case of all vessels and boats the
gross registered tonnage as ascertained under
the said. provisions shall be taken.
(2) In the case ·o f vessels not registered under the

provisions of any law the tonnage shall be
ascertained by means
the following formula, namel_y :-

or

Length X Breadth X Depth X · 4S ..-. approximate
100
tonnage and the dimensions shall be· obtain.ed. as
follows:- -

l en gth.-Measure the !ength from fore part of
head of stem to after part of head of stem
post, or after part of transom, or tuck stern
without post on . same at upper part.'
Br cad t h.---M.easure extreme breadth Df vessel
outside.
Dept h.---Measure depth of hold amidships from
under side of deck to the upper side of floor
timbers, at side of kcelson, deducting thickness of ceiling.
All applications for licences for fishing vessels
or boats shall be supported by particulars, in
writing, as stated in the subjoined Forms "A"
and "8" . These particulars may 'be supplied under the hands of the applicants or alternatively may
be 9Upplied verbally to the officers to whom application for. the liceni:-e is made. In the latter everit
the app'.icanl shall be req_uired solemnly to declare
that the particulars furnished are 'to the best of
his knowledge and belief true and correct in all
respects. He shall further, as a guarantee of correctness, sign or affix his inark in the presence
of witnesses to the completed form after it shall
have been read oyer to him .
·
fishing Boats (c) Registration of.

4. Every licensed ~ishing boat shall have the registra-

'\l

i .(\
I· .
;: \

I \

\

tion · number and 1etter assigned to it painted on
both bows in characters of not less than six (6)
inches in length, four- (4) inches in breadth, and
one (1) inch in thickness ---- and such eharacters
. sh-alt · be · painted in black on a white ground or
in whiie •on a black ground, no other colours
beilig attowed.
-

• If the ownership 'of a licensed fishing boat
is changed rt shalt be the duty of the owner, who
sells or otherwise disposes of the boat, to notify
the n;gistering authority with whom the boat is
registered, and obtain cancellation of the registration in his name withln 21 days after the date of
sale or disposal of the boat, and . the registering
authority shall, upon receipt of such notification.
remove the name of such owner from his register in respect to such boat. After a registration
has been cancelled the registering authority of
-the district concerned may, if he think fit, assign
that .registered number to the same or to any
other boat; and no registration mark once assigned to such boat shall be removed without
the consent of the registering authority of the
district concerned, and no number may be affixed
to a boat other than that assigned by the registering authority of the district.
In the event of a licensed fishing boat being
transferred f mm one district to another, it shall

Vissersbcten (b) Tonnemaat van.
3. Ter vaststetling van de tonnemaat van boten of
vaartuigen voor licenti-e doe.leinden worden: de
vo~gende regel.s- iioegepast:(1} Vaartuigen geregistree·r d krachtens : de bepa!ingen v;;;:n enige Wet.
Ten op.zkhte van alle vaartuigen en boten
wordt de hruto gen:gistreerde tonnemaat, als·
vastgesteld ◊nder de gezegde bepalingen, aan"
genomen.
(2) Ten opzichte van vaartuigen niet geregist"
reerd krae::"itens de bepalingen van enige Wet
wordt de tonnemaat vastgesteld door middel
van de volgende formula, namelik:-:-Lengte X Breerite X Diepte X . 45 = Benaderdc .
100
.
·
tonnemaat,
en worden de afmetingen als volgt verkregen :Leng t e.-Meet de lengte vanaf het voorste gedeelte van de kop van de voorsteven tot het
achterdecl van de kop van de achtersteven
of het achterdeel van de hekbalk of achterdeel
van de romp mnder steven bij het bovendeel.
8 re e ·d t e.- • Meet de uHerste breedtc van: het
vaartuig aan . de buitenzijde.
Die p t -t.---Meet de diepte van het scheepsruim
midscheeps van de onderkant van het dck
tot de bovenkant Yan de bodemp!anken, aan
de zijde van de kolsem, met aftrek van de
dikte van de wegering.
Alle applikalies om !icienties voor ,·isvaartuigen of boten moeten gestaatd zijn door biezonderheden in geschrHte zoals aangegeven .in de
•bijgaande formulieren "A" en "B". Dezc biezonderheden kunnen worden opgegeven onder"
tekend door de applikanten of, als een altematief,
mon.de:ing meegedeeld worden aan de ambtena.:1rs
aan wie aanvraag voor een licentie wordt gedaan.
In 't laatste geval wordt van de applikant geeist
plechtig te verklaren dat de verschafte biezonder'heden naar :zijn beste weten en overtuiging in
alle opzichten waar zijn. Als verderc waarborg
van de juistheid tekent of merkt hij het ingevulde
formu?ier in tegenwoordigheid van getuigen, nada.t
het formulier aan hem is voorgelezen.
Vissers'boten (c) Het Registreren van.
4. Elke vissershoot heeft de regi,tratie nummer en
de letter daaraan toegewezen op de beide boegen
geschilderd in tekens van niet minder dan zes
-duim (6) lang, vier (4) duim breed en een (t)
duim dik - en zulke tekens moeten geschilderd
zijn in zwart op een witte grond of tn, wit op een
zwarte grond, wordende geen andere kleur toegelaten.
lndien het . ei.~ endomsrecht van een gelicen~
tieerde vissersboot.wordt veranderd, is het de plicht
van de eigenaar, die verkoopt of op andere wijze
de boot van de hand zet, om aan de registrerendc
autoriteit, biJ wie de boot geregistrl!erd is, kcnnis
te geven en het kausele:-en van de registratie
in zijn oaam te verkrijgen binnen 21 dagen na de
datum dat de boot verkocht of van de hand gezet
is, en. bij ontvangst van rulk een kennisgeving
verwijdert de. registrerende autorii.eit de naam ,·an
zulk een -eigenaar van zijn register met betrekking
tot 7.Ulk e~. ooot. Nadat een regisfratie is gekanse:eerd k,an de rcgistrerende autoriteit van het
betrokken distrikt, indien hij iulks nodig oordeel~
dat registratienummer aan dezelfde of aan een
andere boot tocwijze-n; en gcen rcgistratie teken
eenmaal aan zulk een boot toegewezcn wordt ver•
wijderd zonder de toestcmming van de registre•
rende autoriteit van het betrokken distrikt, l!0 geen
ander nummer mag op een boot geschilder:_j wor•
den dan dat, hetwelk door de registrr--"1de autoriteit van het ctistrikt tocgewczen is .
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lngeval ,-een gelicentieerde vissersboot van een,
distrikt naar een anaer oyergebracht wordt, is
het de plicht van de geregistreerde eigenaar van
zodanlge boot, binnen 21 dagen. daarna, van de
overbrenging kennis te geven aan de registrerende
Should any liceriseddishing ~oat be put out
autoriteit van het dis.trikt waarin de boot geof commission as a fishing boat, it shall be the
registreerd is.
duty of the · registered owner t~'ereof to notify
Macht een ge!icentieerde vissersboot buiten
the registering authority- of the. (~~strict in which
dienst gesteld worden als visboot, dan is het de
the boat has been registered with~~ 21 days there· plicht van de geregistreerde eigenaar, binnen
of, and no· 1etters or number allotved to such boat _
21 dagen daarna, · aan de registrerende ;iutoriteit
shall be transferred to · any othe;.r boat without
van het distrikt, waarin de boot geregistreerd is,
the consent of the registering a;uthority of the
daarvan kennis te geven, en geen letters of nummer
district concerned.
aan zulk een boot toegekend worden . op een
andere boot overgebracht zonder de toestemming
A police officer or constable: or any officer
van de registrerende autoriteit van 'het betrokken
appointed under the provisions of t he Sealing and
distrikt.
fisheries Proclamation 1922 ma\· demand from
Een po!Eie officier of l~onstabel of een ambt~
the owner or person in charge
a fishing boat
naar
benoemd onder de bepa'.ingen van de Robbenproduction of a licence for such_ boat, and any
vangst en Visserijen Proklama!ie 1922 kan van
person who fails when demand is so made to
de eigenaar of van de persoon belast met het
produce any such licence within forty-eight hours
opzicht van de vissersboot verlangen, de overshall be guiltv of an offence.
legging van een licentie voor zodanige boot en
enig
perso,on die verzuimt wanneer zodanige eis
N e ts: S i z e .a n d M o d e o f M e a ~ i.t r i n g M e s h.
gesteld wordt om zulk •een licentie binnen acht
en veertig uur te velrtonen, is schuldig aan een
5. It shall not be la w-tul to use a1,1y seine, purse,
overtreding.
trawl, drift · or set net, with a ;:i1esh measuring
Netten: Grootte en wijze van h-et meten van mazen.
when the net is wet and after it has been blooded
or tanned, less than ll/1 inches fr9 m knot to knot
5. Het is niet geoor}oofd een zegen, zaknet, sleepnet,
<lrijvend of zetnet te gebruiken met mazen die
y diagonally inside measurement wht;a.11 the mesh is so
heid as to form1 a true square, but this restriction
I.
wanneer gemeten als het net nat is- en nadat het
. \
shall not apply to nets - used sqi~ly for the pur.• I
-met bloed besmeerd of gelooid is kleiner z.ijn dan ·
I
pose of catching sardines (Chtp~a Ocellata) or
111.l duim van knoop tot ~noop over de breedtei
crayfish nets.
van binnen gemeten, wanne-er de maas zo gespannen wor<lt dat die .een vierkant vormt, maa.r deze
R et 11 r 11 s of F is 11 ca ugh t by Li c e n s e d ·
bepa'.ing is nid toepasselik op netten uitsluitend
gebruikt om san!ijnen (Cfapea Oce:Ua::a) te vangen
f i s h i n g Bo at s.
of op kreeftnetten . .
6. The owner or· person in charge of each fishing
Opgaven van vi-s gevangen door ge'.icentieerde
boat subject to the provisions of _the Sealing and
vissersboten..
Fisheries Proclamation, l 922, sh~II furnish to any
6.
De
eigenaar
van,
of persoon die toez.icht heeft
officer duly appointed to _collect fishery statistics
over, elke vissersboot ,ond-erworpen aan de bea return or returns of the numb~r and variety of
paringen van <le Robhenvangst en Visserijen Profish -taken in such boat when ~ii1d as required
klamatie 1922, levert, in Jien dit van hem v•erlangd
so to do.
wordt, een opgave of ,opgaven van h.et aantal en.
F is h: P r o t e c t i o n o f U n cl \: r s i z. e d. .
. <ie soort van vis gcvange1i; deze o pgav·en te word en,
verstrekt aan een Beamhte wettig aangesteld tot
,. • C r a y f i s h.
lhet verzame!en van Visserij-statistieken. ·
7. (1) It sh~II not be· lawful, at il n y ti m c, to
Vis: Bescherming van onder de maat z:ijnde.
\.
fish for, to capture, to sell, to expose for sale,
7. (1) Het is niet geoorloofd te enige tijd te vissen
\.( (>,~ to purchase, or . to be in poS.~cssion of:-·iJ l~ voo r, te vangen; te verkopen, t-e koop aan te
.~~t..·
.
.
-~-, . . -,., (a) Any female crayfish or kreeft in berry. G. ~ ~ biede.n, te kopen of in bezit kzijn van:~,c the duty of the r.egistered OWDJ'er of such boat
-.,.:; notify _tne registering authorit:i,.- of the district
in which the boat is registered · 'Of the transfer
•a. ithin 21 days thereof.

ol
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.. ( b) Any crayfish or kreeft of a size J.ess than !hree-and• · 'han
a-half inches measured along .. the dorsal _or i1pper surrum
face from -the rostrum or middle anterior s11ine to the
the
end of the _ carapace. shield or shell."

(2} If any person,· at. any time, flshing from the
sho:-e sha'.I i n a d v e rte n t l v capture or come
into possession of any crayf,~h or kreeft less
than the size mentioned in th e. preceding subsection (1) (b) of this Regulation, such person
shall forihwith return such fish uninjured to
the sea, failing which he shall be liable to
the penalties provided for an pffence under the
Sealing and fisheries Prod~hrntion, 1922. If
any person fishing from an)' boat or vessel
shall i n adv er tent I y capture crayfish less
than the size mentioned in sub-section (1} (b)
above, such person shall fotthwith sort out
such undersized crayfish, an1J there and then
return them uninjured to tlje sea: Provided
that if, on account of bad · weather, such per•
son shall be unable there ai1d then to sort
out and re1urn all such u~;1ersized crayfish

~

">,\ t~\

.,..,.n ~uiifi,p krP.Pft m ..,+ <>iPrPn ·

'' (b) een heeft van · -een grootte van minder dan drie en
een half duim gemd-en fangs de· rug- of bovenste oppervlakte vanaf !).et rostrum of de middelste ruggegraatdoorn tot het uireinde van de dop, schild of schaacJ".

/4 Schaal.
(2} Indien een persoon te enige tijd van de oever .
vissend,e per on gel u k van gt of in hezit
komt van een kreeft v an kleinere afmeU.ngen
dan in sub-artikel (1) (b) van het voorga:111de
artikel omschreven, moet zodaniJe persoon
zulk een vis onmiidellik onbeschadigd in de
7.ee terugwerpen, in gebreke waarvan hij
c nderhevig is aan de straffen Yoor e·en overtreding waarin vo-orzien is krachtens de Robbenvangst en Visse1i:en Proklamat1e 1922. Indien een persoon vissende van een ooot of
vaartuig per on g e 1 u k een kreert vangt van
kleinere afmetingen dan in sub-artikel (1) (b)
hierboven -oms:hre\·en, moet zodaniJe persoon
onmidde:lik zulk een kreeft, dice onder de
maat is, ui'zoeken en .onmidde!lik onbesc~adigd in de zee terugwerpen; be~oudend, dat
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the Cattle Brands Proclamation, 1921, to ma1ce the
Regulation . relating to the · branding of cattle as set
forth in the Schedu'fe· ·hereto.

SCHEDULE.
Regulation.
Should an owner's brand on any animal or animais
at any time become fnvisible or ;indistinct to the naked
eye, the . owner shall cause such animal or animals
to be rebranded in a distinctive. manner and shall from
tLi:i:ie to time thereafter and as frequently as becomes
necessary, take such steps by means of shaving or
otherwise, as will ensure the complete visibility of
the. hr.and at all .times, and further shall cause such
animal or aniinals to be re-branded whenever necessary.
Any · person who contravenes or fails • to comply
with any- provision of this Regulation shall be guilty
of an ·offence and shall be liable on conviction to a
firi~ nof exceeding five pounds. sterliqg. _or in default
of- payment to i~prisc;m,ment with or without. hard
labour for a period not · exceeding one month.

! 922.

ken Proklamatie 1921, de Regulatie op het brandmerken
van vee gemaakt zoals uiteengezet in bijgaande bijlage.
. BIJLAGE.
Regula tie.
Voor het geval dat een eigenaars brandmerk op
een . dier. of dieren voor het blote . Qog onzichtbaar
of oncluidelik mcichi wordeit. dari rrioe,. · de · eigenaar
d~t dier of dieren ,v-eder doen liratidmerken op · een ·
duidelike wijze en · tnoet daarna van tijd tot tfjd en
zo dikwijls als nodig blijkt, stappen nemen door scheren
of anderszins, wa·a rdoor het brandmerk ten alien tijde
volkomen zkhtbaar zal zijn, en · verder het dier of
dieren doen her-brandmerke·n indien nodig.
' Iema11d die enige bepaling van deze 'Regulatie over~
treedt of verzuimt deze(ve na te komen, maakt · zfoh
aan een overtreding schuldig en is hij schuldigbevin•
ding onderworpen aan een boete van hoogstens vijt
pond sterling of oij gebreke
beta1irng, aan gevange-nisstraf met of zonder harde arbeid van hoog-steru1
een maand. ·
·

van

.

Gtl.n~ral- Notice.

.

ftlgemene Kennisgeving.

(No. 14 van 1922.)
t-liermede wordt bekend gemaakt dat Landmeter
.W . Ross Piers de grond genaamd ''Kortzebeb",
gelegen in de Distrikten Keetmanshoop en Aroab, zal
hermeten om het te verdelen.
KeetH1anshoop and Aroab Districts. ·
.. · The S\irveyor will be
his camp, in . the above- . . Qe landmet~r zal bij zijn kamp zijn op bovenmentioned area, on Wednesdar, the 21st June, 1922, genoe!Tide grond op Woensdag, 21 Junie 1922, ten
at. 11 . ·a. -in.; to meet the owners of the adjoining pro- 11 ,ure v_. rµ. teneinde de eigenaren van de aangrenperties· for -the purpose of pointing out and taking zende eigendommen te o ntmoeten om de bakens aan
over the beacons, and signing of the document of te wijzen en over te nemen, en het tekenen van bet
dokument van erkenning met betrekking tot de geldig•
admission relative to the validity of the beacons.
heid van de bakens.
Adjoining fanns:Aangrenzende · plaatsen :-·
Kuubmaarnsvley No, 33, Keetmanshoop,
Kuubmaam~vley No. 33, Keet~anshoop,
Owners, South Africa.n · Territories Ltd.
Eigena,ren:. South African Territories Ltd.
Oarinais II No. 30, Keetrnanshoop,·
Garir.ais _II No. 30, l\eetm~nshoop,
-Owners: Brauss, Mahn & Co.
.
: figenaren: Brauss,, Mahn & Co.
Kukanibeb Ost No. 26, Keetmanshoop,
Kukan_ibeb _O st No. 26, Keetmanshoop,
O,vners: Brauss, Mahn & Co.
. _Eigeriaren: . Brauss, Mahn & Co.
Vortwal1 No. 24, Keetmanshoop,
Vortwall No_ 24, Keetmanshoop,
Owner: K. Neubauer.
'Eigen·aat: K. Neubauer.
Springboktrek No. 9, Aroab;
Springboktrek No. 9, Aroab,
Owner: Government.
-Eigenaar: Goevernement.
Ouchenoes Nord No. 7, · Aroab,
Oi1chenoes Nord No. · 7, Aroab,
Owner: Government.
Eigenaar: Ooevernement.
Gammib No. 13, Aroab,
Oammib No. 13, Aroab,
Owner: Ferdinand Gissert.
Eigenaar: Ferdinand Gissert.
Frankenstein No. 6, Aroab,
Frankenstein No. 6, Aroab,
Owner: Wilhelm Sass.
Eigenaar: Wilhelm Sass.
Aninuis Sud No. 5, Aroab,
Aninuis Siid No. \ Aroab,
Owner: Government.
Eigenaar: Ooevernement.
Hermannshof No. 4, Aroab,
0\\1ner: Estate late Friedrich A. 0. Hermann. Hermannshof No. 4, Aroab,
Eigenaar: Boedel Friedrkh A. 0. Hermann.
Koes No. 1, Aroab,
Koes No. 1, Aroab,
Owner: Government.
Eigenaar: Goevemement.
A. 0. LANDSBERG,
A. 0. LANDSBERG,
Surveyor-General:
Landmeter-Generaal.
Surveyor-General's Office,
Landmeter-generaaPs Kantoor,
Windhoek, S. W. A.,
Windhoek,. Z. W. A.,
5th June, 1922.

(No. 14 of 1922'.)
It 1s hereby notified that Land Surveyor W. Ross
Piers- will .resurvey, for the purpose of subdivision,
the area known as "Kortz e be b", situate in the

at
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Ge.me.ngde Ke.nni~ge.vinge.n.

MiSicellaneou41, Notice5..

No. 9 of 1922.

THE LAND A.ND AGRICULTURAL RANK OF' SOU1'H-WEST Al!'RlOA.
Tbti fol!Qwing statements are published in tern11:; of section forty-oM of Act No. l8 ol 1912, as amended and

app}i<)d to South-West · Aft·ica.
J. T. TAYLOR
Maoagei·.

WindboElk, 7th June 1922.

Statement 0f liabilitiee aod as1it~t1: in respeot ot fundt> pl'ovided as a.t Htst ~fay 19'J2.

ASSETS

LlABILlTIES
Capital lluods

Loans nuder Act. t8 of 1912 .
Loans tinde1· Act 20 of 1911
(Dipping Tanks).
. La.ndwirtscbaftabaok in Liquidation
£ 180.297. 18. 2
Payment on account in terms o! Section 12 of the Administrator's Proch1mation No. 5G of 1920.
Landwirtschaftsbank in Liquidation .
Unrealised Assets per contra
£ 19JJ08.10.11
Interest Adjustment Account .
Interest Accrued, but not due .
Bank Premises
. Furniture and Fittings . . . .
Sundry Accounts . . . . .
Cnsh in hand and at Bankers

£

Administration (LandwiMscbaftsbank iu
Llquida.tion). Unrealised .i\Ssets per
contra . . . . . . . . . . . .

Sundry creditors
undrawn balances in respect of bonds
.passed
£ 14,178.15.8
Othe1· sundries
p, 5,184.15. 8

360,COO. 0. 0

1£ 549,606. 4. 1 ·

t

823,246. 1. 2

.t

50.

o.

0

£

9,218. 9. 8

£

180,297.13. 2

£

544.18. S

.f
£

8,721. 4. 5
7,(JJ"l.17. 0
400.18.10

t
t

21,530.1.2. 9

£

549,606. · 4. 1

;_

l

3,490. 8.10

No. 9 van 19'22.
DE LAND- EN LANDBOUWBANK VAN ZUID-WEST AFRIKA.

De volgeude eta.ten wo~den ter algen ene inlormatie gepnbliceertl over.eenkomstig artikel ef\n-en-veel'lig \Tan
Wet No. 18 van 1912, zoals gewijzegd en op Znidwest-Afrika toegepast.

J. T. TAYLOR,

Windhoek, 7 Junie 1922.

Bealuurder.
Sta.at van hlsten en baleri um opziohle van fondseo. versn·ekt ah,

p 61"

31 Mei 19-2'2.

LASTEN
Kapitaal Fondsen
Administrasie (Landwirtachaflsbank in
Likwidatie). Niet te gelde gemaakte
baten per contra . . . . . . . .

BATEN
J 850.0'.X). 0. 0

£ 100,297.18. 2

Diverse Krediteuren
Krediet aaldoe ten opzicbte ~an verbanden reeds gepasseerd £ 14.173J.5. 8
Andere Bedragen
£ 5.1305. 3

x 19,SOS.10.11

I

.t 549,600. 4. l

Lenin gen ondet Wet No. 18 van 1912.
Leningen ondor Wet No. 20 van '1911 .
(Dipbakken)
Landwirtscbaftsbank in Likwidatie
Zijode voorschot overeenkomstig Artikel 12 van Administrateur's Prokla•
matic No. 56 van 1920 . . . . . .
Landwirlschaflsbank in Li~widatie . .
Niet te gelde gama.akte baten per contra
Rente Vereffeuings Rekening . . . .
,, betaa.lbaa.r,docb nogniet ,;-erschuldigd
Bank Gebouwen . .
.Meubelair
Diverse Rekeningen
Geld in ha.ndeo en bij Ba.ukiers

I

J:

823.246. 1. 2
50. 0. 0

t

9,218. 9. 8

£

180,2..<J7.13. 2
544.l.8. 3

£

£.
f
£

3,721. 4. 5
7,007.17. 0

f

498.18.10
3,490. 8.10

t

21,530.12. 9

£

1£ 549,600. 4. 1

84;3

Olficiele Koeran\ 1'5 Junie 1922.

No. 10 ot 1922.
No. 10 van 1922.
THE LAND ANO AGRICULTURAL BANK 01'. SOUTH-WEST AFRICA.
DF, LAND- EN LANDilOUWilANK VAN ZUIDWEST- A.FRlKA.
List of mortgagei:; and securities completed during the month of May 1922.
Lijst va.n verbanden en sekuriteiten voltooid gedurende de maitnd Mei 1922.

Name and District
N:uun <'U DiRlrikl

Area
Grootto

Proptirly Mortgaged
Eigendom Verbonden

ha

219. Baas, N\ichnel, Windhoek.
220. Redlich! Otto, Maltahohe.
221 Nanhaus, Georg Friedrich, Gobabis.
222. Kiussmann, August, Otjiwarongo.
223. Rabald, Robert, ~ Lot!schc, August,
Rehoboth.
·224. Herrmann, Karl, Oobahis.
225. Kloth, rl dnrlch · Patti, Rehoboth.
22~. Staroste, Watter, Gibeon.
227. Ackermann, Julius, Orootfontein,

228. Carstens, Mrs. Margarethe Dorothea
Caroline, (born Sievers), Okah:mdja.

220. Seipr,, Heinrich, Windhoek.
230. OberlH'ilster, Jan Harms, & Jakobus
Johannes, Wannbad.
231. Bachran, Ferdinand Curt, OkahandJa.
232. Pleitz, Hugo, Orootfonteir,..
233. Ma-Jtzahii, · Htinrich Freiherr vo11.
Orootfontein.
2.14. Rossouw, Stephanus Andries,
Maltahohe.
215. Brock:, Wilhelm, Sw<1k<1pmunct

Okahua, 185.
Karab; 23.
Nabatsaub, 71.
Omarassa, -1.
W eiBenfels, 22.

a sqm

6029.68.26
20882. ·-.5327. 2. liJ
5052.67.90
1006'1.-.-

Osombahe, 112.
Ourus, 100.
Docheib, ~6.
Vormdurst, 245.
Portion A of Lot 8 uf the
Osona Settlement.
Portion B of Lot 8 of the
()sona Settlement.
Farm "G" now called "Anstatt", 250.
Oas, 20.

· P◊rtion "0'' of Ol<ah,rndja
Town, Townlands, 57.
Haijas, 53,
Sissekab, 54.

Portion ci j" oi Ooanikontes,
28.
Portion ''K'' of Ooar.ikontes,

,.

"

14p{)
1800

600
1000
1800

54-t8.1 tJ.]8

1300

7100.- .12192. -.--·
4Q92.--·.·· ·7. 2.87

325
()00
875
450

1.20.55
509~.CJ7.39

100

15M8.15.46

1500

5.15.42

500

3019.17.40
1005. ·-- . --

625

20..i81 ..... -

Kleinfontein Nord, 82.

Amount
Bedrng

--150

1200

10.87.h-l
1900
J ,71.32

Adv~rti~em ents..

Advertenti~s..

ADVERTISING IN THE OFFICIAL GAZETTE OF

ADVERTEREN IN DE OFFICIE.L.E.. KOERANT VAN
ZUIDWEST-AfRIKA.
l. De Offidele Koerant zal op de 1ste en 15de van

SOUTH-WEST AFRICA.

t.

wm

The Official Gazette
be published on the
1st and 15th day of each month; in the event of
either of those days falling on a Sunday or Public
Holiday, the Gazette will be published on the next
succeeding working_ day.
2. Advertisements for insertion in the Gazette must
b~ delivered at the office of the Secretary for
South-West· Afdc;.1. (Room 48, Government Buildings, Windhoek) in the !arigtiages in which they
.ire to be published, at not later than 4.30 p.m.
on the ninth day before the date of publication
ot the (fazette in which they are to he inserted.

:3. Advertisements will he inserted in the Gazette
aiter the official matter or in a supplement to
Ouette at the discretion of the Secretary.

4. Adnrtisements will be oublished in the Official
Gazette in the English,· Dutch or German lan~
guages; the necessary translations must be furnished by the ad\'ertiser or his agent. [t should
he borne in mind however, that the German version
of the Gazette is .a trnnsfation onlv and not the
m:thorised issue.
·

elke maand verschi_jnen; ingeval eet1 van deze dagen
op een Zondag op Publieke Feestdag valt, verschijnt de Officiele Koeranl op de eerstvolgende
werkdag.
2. Advertenties voor piaatsing in de Officiele Koerant
moeten in de taal, in we!kc zij Yerschijnen zullen,
mgehandigd word en. ten kantore van de Sekretaris VQOr Zttidwest-Afrika (Karner 48, Rege,.
dngs-Gebouwen, Windhoek), niet later dan ,t.30
n. m. op de negcnde dag voor het datum van
verschijnen van· de Officiele Koerant in \Ytlke de
advertentie moet geplaatst worden.
3. AdYerte11ties wQ_rden in de Offidele Koernnt geplaatsi a.:-hter het officieie gedeelte of in e~n extra
blact va'n de koernnl, zoals de Sekretaris moc-ht
goedvinden.
4. :\dvertemies \\'Order. in de Officiele Koerant gepublicee;d in dt Engelse, Hoilandse en Duitse
ta1en: de nodi.~e \'\:rtalingen moeten door de ad•
verteerder of :z.ijn agent geleverd \vorden. Men
moet hed;:,nken dat cte Duitse tekst van de Officiele Koerant slechts een ,·ertaling is en niet de
geautori$~erde uitgave is.
·

Official Gazette, 15th June 1922.
5. Only legal advertisements are accepted for publication
the Official · Gazetfe, and -are subject
to the approval of the Secretary for South-West
Africa, who can refuse to accept or decHne further
publication of any advertisement.

in

6. Advertisements should as far as possible be type-

written. Manuscript of advert\sements should be
written · on one side of the paper only, and all
proper names plainly inscribed; in the event of
any name . being incorrectly printed as a result
of indistinct writing, the advertisement can oniy
be republished on payment of the cost of another
insertion.
7, The subscription for the Official Gazette is 12/per annum, post free in this Territory and the
Union of South Africa, payable in advance. Postage
must be prepaid by Overseas subscribers. Single
copies of the Gazette may be obtained at the
price of sixpence per copy.

S. The charge for the insertion of advertisements
other than the notices mentioned in the succeeding
paragraph is at the r_ate of 6/· per inch single
column and 12(- per inch double column, repeats
half price. (f r a ct i on s of a n i n ch to b e
reckoned an inch.)
9. Notices to creditor;; and debtors in the estates of
deceased persons and notices by executors concerning liquidation accounts_ lying for in~pection,
are published in schedule form at 9/· per estate.
10. No advertisement will be inserted unless the
charge is prepaid. Cheques, drafts, postal orders
or money orders must be made payable to the
Sekretary for South-West Africa. ·
LOST MORTGAGE BOND.
Notice is hereby given that I intend applying for
certified copy of
Mortgage Bond dated 10th July )913 passed by Hans
Hartung for 4000 1Vlarks in favour of Georg Rackelmann
in respect of certain Erf No. 190 (formerly Parzelle 6
sheet 10 of the General Plan) situate in the Township
of Windhoek, measuring 23 ares 25 square metres,
registered against the said Erf in the Grundbuch of
Windhoek, Volume VII, folio 196.
And all persons having objection to the issue of
such copy are hereby required to lodge the same in
writing with the Registrar of · Deeds at Windhoek
within 5 weeks from the last publication of this notice.
Dr. A. ST ARK,
A_pplicant's Attorney.
Dated at Windhoek,
this 18th day of May, 1922.
NOTICE.
Notice is hereby given that Application will be
made to the High Court of South-West Africa, at
Windhoek, on Monday the 10th day of July 1 Q22,
at 9 o'clock in the forenoon or so soon thereafter as
Counsel can be heard for the Surrender of the Estate
of Gust av Hen ck er t, a Farmer, of the Farm
"Bitter was s e r", District Rehoboth, S. W. A., as
Insolvent and that his Schedules will lie for inspection
at the Office of the Master of the High Court at
Windhoek, and at the Office of the Magistrate for
the District of Rehoboth, at Rehoboth, for a period
of Fourteen (14) days reckoned from the 15th June
to the 30th June 1922.
Dr. A. STARK,
Applicant's Attorney.
Windhoek,
2nd June, 1922.
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. 5. Slechts wetsad.vertemies worden aangenomen voor
publikatie in de Officiele Koerant, en zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Sekretaris voor
Zuidwest-Afrika, die de verdere publikatie van
een advertentie mag weigeren.
6. Advertenties moeten, voor 7.overre mogelik, op de
machine geschreven zijn. Bij geschreven advertenties moet alleen op ee11 kant van het papier
geschreven worden, en alie namen moeten duidelik
zijn · ingeval een naam ino-evolt:!e onduidelike handsch;ift foutiev wordt g edrukt.- kan de advertentie
slechts dan weer gedrukt worden ais de kosten van
een nieuw plaatsen betaald warden.
7. Het jaarlikse intekengeld voor de Officiele Koerant
is 12/-, postvrij in dit Oebied en de Unie van
Zuid Afrika, en in het vooruit betaalbaar. Postgeld moet in het vooruit betaald warden door
overseese intekenaren. Enkele nummers van de
Officiele Koerant zijn verkrijgbaar tegen de prijs
van zes pennies per nummer.
8. De kosten voor de opname van advertenties andere dan de kennisge\ingen in de volgende paragraaf genoemd, zjjn tegen de prijs van 6/- per
dnim enkele kol om, en 12/ - per duim dubbele
kolom, herhalingen tegen de halve prijs. (Gede e It e 11 van een duim moeten als een
vol le du i m word en be re ken d.)
9. Kennisgevingen aan kredit~uren en debiteuren in
de boedels van overleden personen, en. kennisgeving en van eksekutc-urs betreffende. likwidatie
rekeningen voor inspektie, worden in schedule vorm
gepubliceerd tegen 9/- per boedel.
10. Geen advertentie zal gep!aatst warden tenzij de
kosten vooruitbetaald zijn. Cheques, wissels, postof geldorders moeten betaalbaar gemaakt warden
aan de Sekretaris voor Zuidwest-Afrika.
LOST MORTGAGE BOND.
Notice is hereby given that l intend applying for
certified copy of
··
Mortgage Bond dated 23rd June 1905 passed by Carl
Boediker & Co., Kommandit-Gesellschaft auf Aktien1
for 20 000 Marks in favour of Deutsche Kolonial-Gesellschaft fuer Suedwest-Afrika
in respect of certain Erl No. 220 (formerly Parzelle
No. 65/ 12 sheet 2 of the General Plan of Swakopmund)
situate in the Township of Swakopmund, measuring
18 ares 60 square metres, registered against the said
Erf in the Gnmdbuch of Swakopmund-Stadt, Volume II,
folio 51, now held under Certificate of Substituted
Title No. 669/1 Q21 dated 27th Augustus 1921.
And all persons having objection to the issue of
such copy are hereby required to lodge the same in
writing with the Registrar of Deeds at Windhoekt
within 5 weeks from the last publication of this notice.
Dr. A. STARK,
Dated at Windhoek}
Applicants' Attorney.
this 18th day of May, 1922.
NOTICE.
NORDBANK, eingetragene Genossenschaft mit beschraenkter Haftpflicht.
The fol1owing entry has this day been made in
the Genossenschaftsregister for Omaruru, folio 4, re•
lative to the abovementioned Society:"By resolution of a. General Meeting of Members
held on 15th August, 1921, Willy Wronsky,
Dr. G u st av O h I e n s c·h I ager and G er h a rd
Sch mi e ct el were elected as the Board of Directors of the Society.''
A. N. ROWAN,
Registrar of Deeds.
Deeds Registry,
Windhoek, S. W. A.,
2nd J une, 1922.

Officie(e Koerant, 15 Junie 1922.
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IN TUE HIGH COURT
OF SOUTH-WEST AFRICA.
Before His Honour Mr; Justice Outs ch e.
Windhoek, this 30th day of May, 1922.
In the matter of the Application of J a cob us
Nicolaas Everhardus Vercueil.
Upon hearing Mr. Goldblatt of Counsel for the
Applicant, and upon reading the Applicant's petition
praying for the recognition in · this Territory of his
appointment as Assignee of the Estate of William Ferdinand Ver sf e 1d, which appears from the certificate
of appoinhnent signed by the Master of the Supreme
Court of South Africa (Cape Provincial Division) .a nd
dated the 25th day of April, 1922.
IT IS ORDERED
That the said Jacobus Nicolacas Everhardus Vercueil
he, and he is hereby, provisionally recognized as the
Assignee of the Estate of William Ferdinand Versfeld;
t.hat a ;.Rule n is i be, and it is hereby, issued, calling
upon all persons concerned to t,how cause (if any) in
this Court on the 3rd day of July, 1922, why such
provisional recognition shall not become final; and
that this Order be published once in the Ofiicial Gazette of South~West Africa and once in a newspaper
circulating- in the . Okahandja and Karibib districts.

BY ORDER OF THE COURT.
G. du T. VOSS,
Registrar.
LOST MORTGAGE BOND.

Notice is 'hereby given that I intend applying fm
certified oopy of
Mortgage Bond d ated 13th May l 910 passed by Max
Sievers for 25 000 Marks in favour of Mertens & Sichel
Oesellschaft mit beschraenkter Haftung
in respect of certain Erf No. 1 (formerly Parzelle 79
sheet S of the General Plan) situate in the Township
of ,Rehoboth, District of Rehoboth, measuring Fourteen
(14) a.res Forty-four ( 44) square metres, registered in
the Onrndbuch of . Rehobo.th, Volume I, folio 5, now
entered in the Debt Registe·r A, folio 11, at the Office of th e Registrar of Deeds at Windhoek and held
under Certificate of Substituted Title No. 681 /1921
dated 3Dth Augustus 1921.
·
And ail persons having objection to the issue of
such · copy are hereby required to lodge the same in
writing with the Registrar of Deeds at Windhoek
within 5 weeks from the last publication of this notice.
Dr. A. STARK,
Applicants' Attorney.
Dated at Windhoek,
this 1st June, 1922.
THE CONSOLIDATED DIAMOND MINES Of
SOUTH-WEST AFRIC A, UMITED.
(Incorporated in the CAPE PROVINCE.)
NOTICE TO DEBENTURE HOLDERS.
.
Notice is hereby given that the Registered Debenture Transfer Books of the above Company will be
closed from the 23rd June to 30th June, 1922, inclusive, for the preparation of the Debenture Interest
Warrants.
The Warrants will be posted to Debenture Holders
on or about 1st of July, 1922.
RY ORDER OF THE BOARD,
H. S. JOHNSON-HALL,
Secretary.
Postal Address: P. 0. Box 246, Cape Town.
Head Office: Fourth Floor, Trust Buildings, 15,
Adderley Street, Cape Town.
Cape Town, 15th June, 1922.

AANSTELLINO VAN BEEDIOD T AKSA TEUR.
Uit krachte van de bevoegdheid mij verleend bij
Artikel tie n van de Boedclwet, 1913, heh ik de h~r
J a co b Di eh I van "Girib' Ost", Di.strikt Rehoboth,
aangesteld als Beedigd Taksaieur voor bet Distrikt
Rehoboth.
S. H. du PLESSIS,
Meester van bet Hooggerechtshof. .
Windhoek,
8 Junie, 1922.
NOTICE.
The following entry has this day been made in
the Commercial Register (Handelsregister) for Luderitz, Part B., folio 115, relative to the Di am an ten
Ab b a u O es e 11 s ch aft (vormals Carlstal und Zitlerlal) m. b. H.:- -"The liquidation has been concluded and the Com.
pany is dissolved."
A. N. ROW AN, .
Registra.r of Companies.
Windhoek, S. W. A.,
6th June, 1Q22.
NOTICE.
F..state of the

Absentee

Jo h a n n es

Sch a e ff e r.

It is hereby notified that the undersigned,
dator of this estate by official appointment,
in possession of a mandate from the· Absentee
as the latter's agent in this Territory is, as such
taking over the management of his principal's
thus terminating the official liquidation.

Liquibeing
to act
agent,
affairs

It is further notified that the liquidator's admini~
stration account will lie open for inspection by interested
parties at the office of the Master of the H igh Court,
Windhoek, for three Weeks from the dat e of this
publication at the end of which period the Master wiH.
b e .asked to withdraw the liquidation.
H. VOLLBAUM,
Liquidator.
H. VOLLBAUM,
q. q. Johannes Schaeffer.
Windhoeki
26th- May, 1922.
NOTICE Of INTENTION TO SURRENDER.
Notice is hereby given that application will be
made to the liigh Court of South-West Africa at
Windhoek on the 10th day of July 1922 at 9 o ' clock
in the forenoon, or so soon thereafter as Counsel can
be heard, for leave to surrender the Estate of Frie. dri ch A d o l f M a x R.o b e rt M e y er , a General
Dealet· carrying 011 busines s at. Okahandja, S. W. A.,
under the style or firm of Fri t z M eye r, as insolvent
and tha t his Schedules w ill lie for inspection at the
Office of the Master of the · High Court at Windhoek and a copy thereof at the Office of the
Magistrate at Okahandja for a period of 14 days
reckoned from th<: 16th June 1Q22 to the 30th June
1922.
VAN AARDT & BELL,
Applicant's Attorneys.
Windhoek,
6th June, 1922.

Official Gazette, 15th. June 1922.
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NOTICE IlY EXECUTORS CONCERNING LJQUIDATION ACCOUNTS LYING FOR INSPECTION: Sect.ion 68
Act No. 24 of 1918, as ap pljed to Soulh-West Africa.
·
N OTICE is hereby given ibai copies of the Adminis trution and Distribution Accounts • in the Estate.
•pacified in the attached Schedule will be open for the inspection of all persons interested therein for a period
of 21 days, (or longer if specially ~tated) from Uie dates specifi~d, or from the dat-0 of publicati<;>n ~ereof, whichever may oe later, a.nd at the Offices of the Master and Magistrale as stated. Should no obJect1on thereto be
lodged with the Master du rin~ the period o! inspection the Executors concerned will proceed to make payment.
in accordance therewith.
•·
KENNISGEVING DOOR EKSEKUTEUREN BETREF'FENDE LIRWIDATIE - REKENINGEN TER LNZAOE
LIGGENDE : Artikel 68, Wet No. 24 van 1913, zoals toegepast op Zuidwest Afrika.
KENNIS geschiedt mits deze dat duplikaten van . de Adminislratie- en Distributie -rekeuingen in de
Boedels verrneld in de navolgende Ilijlage ter inzage van a!le personen die daarin belaug hebben zullen ligg~~
ten Kantore van de Meester en Msgistraat, zonls gerneld, gedurende een tijdperk van drie w eken (of ]anger indien
sv.eciaal vermeld) van af gemelde datums, of van 11f datum van publikatie dezes, welke ook de laatste moge
z1ju. lndieu geen bezwaar daartegen ingedieod wordt bij de Meester binnen bet lijdperk ~ermeld zullen de
betrokken Eksekutenren ovetgnan lot do tritbetnling in termen van gemelde r ekeningen.
SCHEDULE. - BIJLAGE.
Estate No.
8oedel ·No.

20

gSTATE LATE

RO.EDEL VAN WIJLEN

Reinhold Keuter

Description
of Account
Besch rjjving
va.u Rekening

Dato
Periocl

Datum
Tijdperk

First & J:l'ina\

Office of the
Kantoor van dt>
Master
Meester

Magistrate
MagistraaL

Windhoek

Name & Addre8S of Exe•
cutor or authorized Ag&nt
Na.am enAdres van Ekse•
kute11.r of gemachtigdI
Ag'cnt

Lorentz & Bone,

P.O.Box 85. Windhoek
71

Antonio Driussi

do.

riu.

Omarnru

I. Kosset
c/o Dr. Ohlenschlager

O:nn.ru ru.

79

Nicholas Reingold

First & Final
Liquidation
account

5721/3

Hugo Ludtke

First Account

!5718/10

Wilhelm Kit·RL

F'irst & Final
Liquidation &

8 weeks

21 days

do.

Keetmans•
hoop

Sidney Wentzel,
Keetmanshoo p

do.

Groot•
fontein

Theo. L Rautenba-0h,
Executor Dative,
Box 27, GrootfonteiD

do.

Distribution

I:

C. G. Bird,
I<:xecntor Dativ e,
P.O.Box: 155, ~indhoek

Account
NOTICE TO CREDITORS AND DlWTORS. ESTATES OF DECEASED PERSONS: See.tion 46, A.ct No. 24
of 1913, as itpplied to South-West, Africa.
·
Creditors and Debtors in the Estates specified in the ,,nnexed Suhednle a.re oaHed upon to lodge their
claims with and pay their debts to the Executors concer1rn<l within the stated periods oalt-n\aterl from the dato
of publication l10rel)f.
KENNlSG~:VING AAN KREDITEUREN EN DEI3ITEUREN. no~DIU,S VAN OVERLEOENR P.H:RSONEN:
Artikei 46, v..·et No. 24 van 1913, zonls toeg-epu~t op Zuidwast Afrika.
Krediteuren en Debileuren in de Boedels vernrnld in bijga.tnde Uijla.g-e worden verzocht hnn vordocingen
lll te leveren en hnn schulden te betaleo teu kantore v:1.n d~ hlllrokkent1 P,ks eknteuren bianen gHIUE'llde tijdperken
\"an af datum van publikati.e dezes.
SCHEDULE - 13IJLAG lC.
Estate No.

£<;STATE LA'Tl<}

Boedel No.

BOEDEL VAN W1JUJN

~am~ aorl Address of .Executor or
authorized Age111.
Bi noen <:;en Lijllpork vau Naam "Il l\.dl't!S v:i.n illksekuteur of
·w,1hin a pHiorl of

.l !em;1rhtig,I" Al!~nt.

194

Willem -Jacobus Smith ·

30 da;.(·on

,Jacobus Jol111nues le Roux,

[foinha.!o', Distrikt Aroab

847

O!liciele Koerant, 15 Junie 1922.

MASTER'S NOTICES. ?ursunnt to Section sixteen, Sub-section (BJ, ot the Insolvency Act, 1916, as applied to
South-West Africa..
NOTICE is hereby give1:. that the Estates mentioned in the subjoined Schedule have been placed under
sequestration provisionally by Order of the High Court of So11th-We1,t Africa.
S. H. DU PLESSIS, Master of the High Court of 8,-W. Africa.
KENNISGEVING~:N VAN DE MEESTER. lngevolge artikel zestien, subsektie (3), van de lnsolventie wet. 1916,
zoals toegepast op Znidwost Afrika.
Hiermede wordt kennis gegeven, <lat de in de bieronder volgende Bijlage vermelde Boedels provisioµeel
zijn gesekwestreord bij Order van bet Hooggerechtsh9i van Zuidwest Afrika.
8. H. DU PLESSIS, Meester nn het Hoogiserechtshof van Z.-W. Afrika.
SCHEDULE. - BIJLAGE.
~'orm. No. 1. . Formulier No. 1.
No.
of ERtatG

Nam~ aml Dl-seription of Estate

Date of Order

Upon the ..A pplicatiou of

No.

Naa.m en flRBehrijving van Boedel

Datum van Order

Op de Applikatie Yan

8chnlze, August, n., stationer aud publisher
of Swrrkopmund

2/6/192j

-val! Roedel

48

Daniel Mills & Sons Ltd.

Pursuant to S1;:1ction sixteen, Sub-section l3\ and Seetion thirty-nine, Snb•c'<eciion {1), of
the Insolvency Act, 1916, as applied to South~\\Test Africa.
The FJstates mentioned in tho subjoined Schednle having 1,emi placed under seqn:::stratiou by Order of
the Hhd1 Court of South ~"Vl;est Africa. notice is hereby given that a first meoting of crerlitors will be b~ld in the
snid Estates on the dates .md ut the times and places mentioned i11 tbe Sdiednle fo:r the proof of claims and for
tbt.1 election of a truster.. Meetings in \Vindhoek will be hold \rnfore the .\Jaster; e1sewbere they will be held be~
fore the Maisistrate.
S. H. DU PLESSIS, Master of the High Court of 8.-W. Africa..

MASTE}fS NOTIOICS.

KENNISGEVINGEN VAN DE} );]~~ESTER. lng-evolge artikel zestien, subsektie (3), en >1rtikel negen en dertig,
subseHie (1), van de Insolvent.ie '\Vet, HH6, zoals toeg-epas!. op Zuidwest Afrika.
Nadernaal de Doe<lels vermeld in de hieronder \•olge11de Bijlag,e zijn gesekwestreerd bij Order van het
Hooggerechtshof van Zuidwe<,Jt Afrika, wordt hierrnede kennis gogevou <lat een eersto bijeenkomst van schuldeisers
in de gezegde Boedels zu.l worden gehouden op de datums en de tijden en plaatsen vermeld in de Ilijluge voor
bet bewijzen van vorderingen en het verkiezen van oen Kurator. Iu Windhoek zullen de bijeenkomsteu voor de
Meester wordeu gehouden: in :1ndere plaatsen znllen zij voor de Magistraat worden gehouden.
S. H. DU PLESSIS, Meester van het Hoogi:;erechtshof van Z.- W. Afrika.
SCH":DULE ... DIJLAGE .
FOl'rn. No. 2.. Fornrn!ie1· No. 2.
.

No.
of Est:...te
No.
van Boedel

Name and f>P--Seript.ion of Est3.te
Naarn en Beschrijving van Boedel

Datfl
of Order
Datum
van 01der

Day, l>at.e a.nd Hoar of Meeting
Dag, Datnrr~ en Uur van Bijeenkomst
·-----~-

-

-

fiay
Dag

Date
Datum

Hour

Uur

Place
of Meeting
Plari.ts
van Bij.ienkomet

43

Shefr. Abra.hum, residing and
carrying on business ut
Seeheirn

30,5122

Friday

30,6/22

10

Keetmanshoop

1!5

Moolman, iVil!em Petrus Jacobus,
a tarmer of Ukamas in the
district of \Varmbad

30/5/22

do

30/6/22

10

Keetmanshoop

46

WolfI, Wilhelm, a trader
Tsumeh in district of
Grootfontcin

of

30/5/22

do

80/6/2~

10

Grootfontein

47

de Man, J:1n, hotel proprietor

30/5122

do

30,6/22

10

Grootfontein

of Croolfontein

Official Gazette, 15th June 1922.
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NOTICES OF TRUSTEES AND ASSIGNEES. Pursuant to Sections forty and torty-one of the Insolvency Aot
1916, as applied lo South-West Africa.
Notice is hereby given tl1at a meeting of creditors will be held in the Sequestrated or Assigned Estates
mentioned in the subjoi ued Schedule on the dates. at the times avd places, and lor the purposes therein set torth.
Meetings in Wi ndhoe)F will be held before the M11ster; ele.ewhere they will be held before the Magistrate.
KENNISGEVING!l::N VAN RURATORS EN BOEDELREODERS. Ingevolge Artikels veertig en een en veertig
· van de Tnsolventie Wet, 19!6, zoals toegepast op Zuidwest Afrika.
Hiennede, wordt ke nnis gegeven. dat een bjjeenkornst van ·scbuldeisers zal word en gehouden in de ge&ekwestreerde of algestane Boedels vermeld in de hieronder .-olgende Bijlage op de datums, tijden en pla.atsen
en voor de doeleinden daarin vermeld.
lu Windhoek zt1llen rle bijee.nkomsten voor de Meester worden gehouden en in andere pla.atseri voor de
Magistraat.

SCHEDULE-HIJLAGE.

Form. No. 4.-Formuher No. 4.

Day, Date. and Hour ()!Meeting

Whe ther
As1<4?'ned or
Bequestialed ·

No. of.
Esta.to

Name and Description

No.' vanBoedel

Naam en Beschrijving
van Boede]

2

Israel K1miciwwski. a
genentl dealer of Windhoek

Sequestrated

EgouSiegfried, a farmer
of Jaegersquell, district
of Grootl'ontein

Seque,;trated

of Estate

34

Dag. Datum eu Um· van
Bijeenkomat

l

Place of
Meeting

Of Boedel is ,.___ ___ - - , - -- -,--- ---1 · Plaa1s vau
Gl'se k westreerd
Rij eenkomat
DaY
Uate
Hour
Qf Afgestaan
DagDatum
Uur

Fridaj'

'1

I 30/6/22 ,at10iL.m.
!

Iuesd1ty

PnrpoS!!> of Meetini
Doel van Bijeenkomst

I

!

Office of ihe
MH,gistrale
Windhoek

27/6/2''!. 'lat 10a.m. Office of the
Magistrate
Groolfontein

Further proof of
clll.irns
Proving
claims

of further

NOTICES OF TRUSTEES AND ASSIGNEES. Pursuant to Section ninety-four of tue ln;;;olvenoy Act. l9l6, a.s
applied to South-West Africa.
Notice is hereby given that fourteen days ofter lhe duto hereof it is the iotention of the Trmitees or
Assignees of the Sequestrated or Assigued !<~states rneutioned in the subjoined Schedule to apply to the Mast8r
of the High, _Court for an extension c,f tiree, as specified in ttfl Scherlule. within which to lodge a liquidll.tion
acconnt and plan of distribution or/aud conll'ibuti.on.
KENNISGEVINGEN VAN KURATORS EN BOEDELREDDERS. lng-ernlge Artikel vier en negeutig· van de In_..:.
soh·entie Wet, 1916, zoals toegepast op Zuidwest Afrika.
.
Kennis wordt hierrnede gegeven, dat de Kurntur~ of Boedelredders van do gesekwestreerde of afg-estane
Boedels, verrneld iu de . hieronder volgende Bijlage. voon.HiruEms 1,1jn veerti1;:n da.gen na datum hiervau de Meester
van het Hoogg-erechlshof to verzoeken om een vel'lenging van de tijrl genoemd in dfi Uijlage voor de inrlioning
vat. een likwidatie-rekening en pllrn viin distrihutie of/en kontrihutie.

Form. No. 5.-.Forronlier No. 5.

SCHEDULE-BIJLAGE.
.. .._.,...., .

No. of
1-:statn
No. van

Name aocl D8Scriptio o. of Estate
Naam en Beschrijviog van lloedf:'l

Roedel

15

Rudolf Siebert

·- ' - · -·

..

·-··

:slame ot Tnist<;t"
or A~sigo.ee
Naam van Kutalor
of Hoedeln!d.-lPr

Tlteodorns

_ , ........
-[ late of TrustPe

or A,signoe's
Appointment
Datum van

Knrators of

Date wben
Acconnt One
Datum waaTop

Rokening mo1:1t

Boedelred<len;
Aanstelling

worden
inirndiencl

1'>/10/21

f> /4/22

I. Rautfir,haoh

NOTICE.
Notice is llereby given that Is r a e i Chi a t · by
,·irtue: of a Oenerai Dealer's Licence, a Dealer's Licenct, an Arms and Ammunition Licence, and a Patent
and Proprietary 1i·~ence, carrying on business on erven
No. t: and No. 8, in the Township of Oobabis, intends
to transfer the said bn:;;iness to Morris Mi 11 c r
and ~hat application will be made to the Magistrate
of Oobabis, fourteen (1-l) da:,-s after publii:ation hcrenf. fo!' the necessary Certificate.
LORENTZ &. BONE,
Agents for the Parties.
Dated at Windhoek,
this 13th day of June 1922.

Peliod o1 Extension

required
Tijdperk van
Verlenging Henodigd

5 monthfl
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NOTICES OF TRUSTEES AND AS81GNEES. Pursuant to Section ninl"ty-aix, Sub-sactiou {2), of the Insolvency
Act, 1916, a9 applied to so·u th-West Africa.
.
N'Jtice is hereby given. that the liqnidation aocounts . and .plans ofdistribut.iou or/and contribution iu the
Estates menUoued in the subjoined Schedul~ will lie open at the offices therein mentioned for a. period of fourteen days, or such longer period as is therein stated, from th~ date mentioned in the 8chAdule or from the date
o_f publication hereof, whiohever may be later, for inspection by orectitors .
KENNISGEVINGEN VAN KURATORS EN BOEDELREDDERS. Ingevolge 1trtikel zes eu negenti.g, subllektie (2}
van de lnsolventie Wet. 1916, zoals toegepast op Zuidweat Afrika.
·
Kennis wordt biermede gegeven, dat de likwid;itie-rekeningen en pla.nnen van distributie ofJen konLributie
in de Boedels genoemd in de bieronder volgende Bijlage ter in1..age :mllen liggen voor inspektie door schuldeisPirs.
in de kantor.en daarin genoemd, gedurende een tijdvak. van ve_erlien de.gen of. ~~veel langer a.ls daarin verrneld
van af de de.tum vermeld in de Bijlage -of van af de datum v-ao publikatie hierv-an, naar gelang welke v-an. d&
twee later is.
Form. N. 6.--Formulier No. 6.

SCHEDULE-BIJLAGE.
Date from whicll

No. o1

Name and Description of E!Jtale

Desc-ription o! Account

Naam en Bll<oehrijving van .B,,edel

van Re1cE1ning

F...et.ate

No. van
BoedP.l

Bet1cbriill'ing

Offices at which .Accouut
_-\ccount will lie
will lie open
open
luntorcn waar Rekening ter Datum van af wan•
near Rekeninv;te:t
lnzage zal liggen

lnzage zal llggen

- - - - -··-·· ....... --·- -·---·- . .. -- >--·
i Magistrate
Master
,

MeestM

10

Fritz Block, Farmer, Gemsboklnagto, Groolfontein

11

Reinhold Lamain,
_hutcher of Ontjo

14
t7

!

Magistraat

From
Van

First and Final wiLb
Plans of Distribution
and Contributi()n

Windhoek

Grootfontain

16/6/22

First and l:<~ini\.l

do.

Ontjo

1/6~

Arthur Neumarkel, formerly of
Windhoek

First and Plans of
Di8tributi()n

do.

Arthur Kornblum, general dealer
of Windhoek

First Liquidation
Account

do.

formerly a

NOTICES OF TRUSTEES AND ASSIGNEES. Pursuant to Sectio~ ninety-nine, Sub•seutiou (~). of the losolveno1
Act, 19Hl, as applied to South-We;it Africa.
.
The liquidation aceoonts and plit.ns of distribuLion or/and contribution in the Assigned or Seque~trated
Estates mentioned in the sutjoined Schedule having been cooJirmod on 1'1e dates therein mentioned, notice ie
hereby given that a dividend is in course of payment or/and a contribution in course of coUe~tion in the said
(\Mates as in the Schedule is set forth, and tbat every creditor liable to contribute is required to pay the truste~
or aseign~e the amount for which he is liable at the address mentioned in the Schedule.

·;'~\-,

KENNISOEV!NGEij VAN KURATORS EN BO~DELREDDERS. lugevolge artikel n~gen t-n uegentig, subsektie l~, van de Ineolveotie Wet, 1916, zoals toegepast op Zuidwest Afrika.
Nadem_e.al de likwidatie-rekeningen en plannen van distributie of/en kontributie in de afgestane of gt,s~kwtietreerde boedels vermeld in de hieronder volgende bijla.ge zijn bekrachtigd op de dao.rin genoemdo datums,
wordt hiermede kennis gegeven, dat een dividend za.l worden uilgekeerd of/en een kontributie zal warden inge•
zameld in de gezegde boedels, zoa.ls uiteengezet in de bijlage en rlitt iedere konlributieplichtige echulrleieer aan
de kuralor of boedelredder bij het in de bijlagtJ genoemde itdres het door hem v~rschuldigde bedrag moet betalen.
P'orm. No. 7.--~'ormulier No. 7.

No. o!

Estate
No. vau
Boed6l

7

e.nd

Name
D('scription of E!!tate
Nna1n

en Beschijdng v~u Hoed.el

I

Hans von Ramin, a farmer
of Okapukua, diet. Grootfontein

SCHEDULE-BIJLAOE.
Date wht:"lil
Account
Confirmed
Datum
waarop Rekening werd
bekrachUKd

123,d1921May

Whether a Dividenri is
being p<1id or Contri•
bution being collected, :Name, of 'rrustee or l"ull Address o( Trul:lt66
or A.l!signee
ABBigneo
or botb
Of een Diviclend wordt Naam va.n Kurator
Volle~ Acl res van.
1-titgekeerd or een kon~rtKura.tor ot Boedelreddet
of Boedelredder
butie wordtinl!evorderd
of beiile
Dividend being
paid

E. Schoenfelder &
F . Stegemann

Grootfon tein,
P. 0. Rox lij.

