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UNION OAZE'l"rI~ EXl'HAORDINARY, 19TH ,JULY, 1922. 

Administra· 
tionof and 
legislation
for 'Walvis 
Bay as if it 
were part
of the 
mandated 
territory, 

Execution of 
criminal 
warrants as 
between 
~~:~~~d 
territory, 

No, No, 24, 1922,1 

WET 
To make provision as to certain matters in respect of Ter regeling van zekere zaken in verband met de 

the relations between the Union and the man- betrekkingen tussen de Unie en het mandaat
dated territory of South-West Africa. gebied van Zuidwest-Afrika. 

BE IT ENACTED by the King's Most Excellent Majesty, ZIJ HET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 
the Senate and the House of Assembly of the Union of Senaat, en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afriktt, 

South Africa, as follows :- als voIgt :- 
1. (1) Van een door de Goeverneur-generaal bij Proklamatie Bestuur v~n 

1. (1) From a date to be fixed by the Governor-General by in de Staatakoerant bepaalde datum (welke datum ook door en we{fT~g 
proclamation in the Gazette (which date shall also further be de Administrateur van het mandaatgebied in de 0 '''le B~ als~tS 
notified by the Administrator of the mandated territory in the Koerant daarvan bekend gemaakt zal worden) wordt de en het deel 
Official Gazette tllereof) the port and settlement of Walvis Bay en nederzetting van Walvis Baai die een deel uitniaakt van de uitmaakte 
which forms part of the province of the Cape of Good Hope Provincie de Kaap de Goede Hoop, bestuurd alsof het een~;n ke\ 
shall be administered as if it were part of the mandated terri- deel uitmaakte van het mandaatgebied en alsof de inwoners ge~e:a . 
tory and as if inhabitants of the said port and settlement were van de gezegde haven en nederzetting inwoners van het man- . 
inhabitants of the mandated territory; and the powers con- daatgebied waren; en de bevoegdheden verleend aan de 
ferred upon the Governor-General by section two of Act No, 35 Goeverneur-generaal door artikel twee van Wet No. 35 van 
of 1884 of the Cape of Good Hope to repeal, alter, amend or 1884 van de Kaap de Goede Hoop om enige wet van kracht 
modify any law in force in that port and settlement and to in die haven en nederzetting te herroepen, veranderen, amen
make new laws applicable thereto may be delegated by the deren of wijzigen, en nieuwe wetten aldaar toepasselik te 
Governor-General to the Administrator of the mandated terri- makcn, kunnen door de Goeverneur-generaal aan de Admini
tory to the intent that the said Administrator may, by the strateur van het mandaatgebied overgedragen worden met het 
repeal, alteration, amendment or modification of laws and the doel dat de gczegde Administrateur door de herroeping, ver
making of new laws, bring the laws in force in that port or andering, amep.datie, of wijziging van "etten en het maken 
settlement into conformity with the laws of the mandated van nieuwe wetten de wetten van kracht in die haven of neder
territory. zetting in overeenstemming brengen kan met de wetten van 

, b h 'd Ad ' , k' het mandaatgebied,E I(2) very proe ama,tlOn :r t e sal ~l~lstrator lIla lUg (2) Elke proklamatie door de gezegde Administrateur, 
su?h a law and every regulatlOn made by hIm III respect ?f the waarbij zulk een wet gemaakt wordt, en elke regulatie, door 
saId p~rt and, settleme~t sh~ll be dee:n;ed to be sufficlentl: helD: gemaakt met betrekking tot de ~~zegde havell; en ned~,r
promu.gat~d when pubhshed III thc Officwl Gazette of the man zettIllg wordt geaeht op voldoende wIJze afgekondilld te Zl]n 
dated terntory. wanneer het gepubliceerd wordt in de Officiele Koerant van het 

, I' h 11 b I 'd mandaatgebied,(3) E1 very sueh proc amatlOn or regu atlOn s a e al (3) Elk d' kl t' f J t' dt h t 
before Parliament as if 

I
it were such a proclamation or regula- Pie zo amge pro' ama Ie 0 regu a Ie :vor , aan ~ 

' 'f d t' t' t th fAt N 49 f 1919 ar ement voorgelegd alsof het een proklamatIe of regulatle t IOn as IS re erre 0 In sec Ion wo or ree 0 c 0, 0 . was zoa s b d oe dt b" t'k I t wee f d ' W t e N0,,I e Id wor I] ar I e 0 ne van 

(4) No Act o~ the Union Parliament, passed after the date 49 .ran 1919, , 
fixed as aforesaId shall apply to the saId port and settlement () Geen Wet van het Ullle ~arlement a,angenomen na de 
unless by such Act it is spccifieally expressed so to apply or ~epaalde datum als, voorze&~, ,IS toepasse!Ik or de ge~eg~e 
unless it is declared to apply by proclamation of the Governor- ,aven en neder~,ettIllg tenZl] Ill, z,:-lke "et,.bl~~o~~erhk IS 

I ' th G -'t ueergelegd dat hi] aldus toepassehk IS of temI] hi] bI] prokla-Genera In e azt;l. e. t' d G I' d S 1,_ k dma Ie van e oeverneur-generaa III e taatslWerant ver laar 
(5) As from the date fixed as aforesaid the said port and wordt toepasselik te zijn, 


settlement shall for all jud:cial purposes be regarded as fOlm- (5) Vanaf de bepaalde datum als voorzegd, worden de 

ing part of the mandated territory and not as formillg part of gezegde haven en nederzetting voor aUe gerechtelike doeleinden 

the province of the Cape of Good Hope. geacht als deel-uitmakende van het mandaatgebied en niet ala 


deel uitmakende van de Provincie de Kaap de Goede Hoop. 
2. (1) (a) Whenever an officer in the Union or the mandated 2~ (1) (a) Wan~eer een beambte in ~e Unie ?f h~t :r;nandaat- Ten!litvoer. 

territory lawfully issues a warrant for the apprehension of gebIed een Iastbl'lef van gevangennemlllg wettIg mtrClkt tegen le~l~ van 
. d 'b d dt d t h" 'd d f krnnilleleany person who is alleged to have committed a crime or offence Ieman , van 'lY1.e eweer wor a I] een mlS aa 0 over- la b' 

punishable by any court, and it is made to appear to that treding b,egaan he eft, welke door een hof gestraf~ kan word~n, tu:e~even 
officer, or to any other officer who might lawfully have issued en a~n dIe beambte ,of ~an een ander beambte die de lastbrIef de Unie en in 
the warrant, that the person whose apprehension is authorized w~ttlg had kunnen n:trelken, ,wordt aan.!5etoond, ~at ~e pers~on het:nandaat. 
thereby resides or is for the time being in a district in the WlCns ge~angenn~mll:g ~aann gelast IS, g~vestIgd IS of, zlCh gebled. 
mandated territory or the Union (as the case may be), the officer ophoudt III een distnkt lU het mandaatgebl~d of de Ume (~l 
shall transmit the warrant to a magistrate of that district and naar gelang) da~ z~ndt de beambte de ~astbnef ,~an de magl
thereupon that magistrate shall endorse upon the warranj; straat van dat ~lstnkt, zu~~nde de maglStraat b~J order gesteld 
his order authorizing any police officer- named in the warrant op de dagvaardIllg de pohtlebeambte genoemd III de da&vaa::~ 
to execute the same against the person against whom it haEi d~ng g~las~en om ,dezelve tegen de persoon, tegen Wle .hl] 
been issued wherever the said person may be found in that mtge,relkt IS" te~ mtvoer te Ie.!5gen, waar de betrokkene zlCh 
district and to convey the said person to the court having ook III dat dlstnkt moch~ bevlll~en en om hem voor het hof 
jurisdiction to try, or to the magistrate having jurisdiction to te breng~n, dat bevoegd IS. kenms ~e nemen v~n de beweer~e 
llOld a preparatory examination as to, the alleged offence, overtreding of v,oor de maglstraat dIe bevoegd IS, ~en voorloplg 
A warrant so endorsed shall confer authority upon the said ~mderzoek daar~~ te houden, , J?e bedoel~e ,Pohtlebeambte .of 
police officer or any other police officer in possession thereof, leder andere pohtiebeamb,te, ~lC l~ het bezlt IS van de lastbnef 
to execute the same, according to its tenor, throughout the van zulk een ord~r voorzle~,. IS. Ult kra~hte daarvan b~vo~gd 
district for which it is endorsed. dezelve, naar lmd van Zl]n lllhoud, III het ganse distnkt. 

, waarvoor de daarop gestelde order geldt, ten uitvoer te leggen. 
(b) As ~oon as the person agamst whom the warrant has (b) Zodra de persoon, tegen wie de lastbrief uitgereikt is, 


belm issued ha~ heen brought before the last-mentioned court voor het laatst~enoemde hof of de magistraat ~ebracht iS f 
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Attendance 
of witnesses. 

Interroga
tories to 
persons 
resident in 
Union, 

er a magistrate, he shall be in the same position in respect of heeft hij hetzelfde recht ten aanzien van ontslag onder borg
admission to bail as he would have been if apprehended in the stelling, dat hij zou hebben gehad, indien hij gearresteerd 
district wherein that court or magistrate sits. ' 	 was in het distrikt waarin dat hof of die magistraat zitting 

houdt. 
(2) Act No.3 of 1918 is hereby repealed, 	 (2) Wet No.3 van 1918 wordt bij deze herroepen. 

3. (1) Wanneer een subpoena voorgevende uitgereikt te Versohij~ing 
3. (1) Whenever a subprena purporting to be issued by the zijn door een bevoegd ambtenaar van een bevoegd hof in het vangetUlgen. 

proper officer of.a competent court in the mandated terlitory mandaatgebied door zodanige ambtenaar overgezonden wordt 
h~s ?ee:.;t transmI~ted. by s!lch officer t? the n:agistrate of any naar de magistraat van een distrikt in de, Unie, waarin een 
dlstrlCt m the Umon m whICh there resIdes or IS a person whose persoon woont of zich bevindt, wiens verschijning verlangd 
attenda~ce.is required as a witness in any civil or criminal wordt als een getuige in een civiel of krimineel proces van 
proc~edmg m such court aforesa~d, it shall be ~he duty of such zodanig hof alsv;oorzegd, is zodanige magistraat verplicht 
magIstrate to endorse on the saId subpam,a his order that the op zulke supboena zijn bevel te endosseren dat dezelve gediend 
same be served on the person named therem and the subprena worde op de persoon daarin genoemd en de subpoena aid us 
so en~orsed ~hall t~ereupon be delivered to the messenger ?f geendosseerd wordt daarop aan de gerechtsbode van het ge
the ~lud magIstrate s.court or t.o such other person as t~e SaId zegde magistraatshof of aan zulke andere persoon als de 
magIstrate shall speCIally appomt for the purpose and It shall magistraat speciaal daartoe aanstelt overhandigd en is het"dp 
be the duty of such mess~nger or other person to serve sl!ch plicht van zodanige gerechts bode of lmlke andere persoou ,om 
subp~na as soon as practIcable on the person named therem : die subpoena zo spoedig mogelik op de daarin genoelllde 
Pro~Jded that the amount of the necessary ~xpenses of such persoon te dienen: Met dien verstande dat het bedrag van de 
serVlCe and of the necessary expense to be mcuned by the noodzakelike onkosten van diening en van de noodzakelike 
person ~ubprenaed in going to and r~turning fron; the. court onkosten door de gedagvaarde persoon te worden gemaakt 
nam.ed msuch subprena ll:nd ~o be mcurred durmg his de- met hetgaan naar en terugkomen van het hof in de subpoena 
tentlOn at th,e place where ~IS eVl~ence is to be give:.;t shall ha-ye genoemd en te worden gemaakt gedurende zijn verbIijf op de 
been transnntted. to the saId magistrate together WIth the saId plek waar zijn getuigenis afgelegd moet worden ter-amen met 
Bubpm~a: ~rovlded further that the p~rtion of ~he expense de subpoena aan de gezegde magistraat toegezonden is: ,Met 
aforesaId aSSIgned t.o the p~rson named m the saId subprena dien verstande voorts dat het gedeelte van de gezegde orikosten 
shal~ have been paId to hIm by the officer or other person toekomende aaIi de in de gezegde subpoena genoemde persoon 
serVlng the same. aan hem betaaid is door de ambtenaar of andere persoon die 

(')} Th . d' h' . h 11 b .d' dezelve dient. 
.. d e expehnses me~fftI.one m. t Ih8 seet~on s a' e pal m (2) De onkosten in dit artikel vermeld worden betaald 


aceor ance WIt the tan m force m t e UnIOn for IIke expenses k t' h t t . f kr' ht' d U ' d 1"1. d" '1 t th' t f hi h th b 	 overeen oms Ig e ane van ae m e 'me voor erge I].l\em procee mgs SInn ar 0 ose In respec 0 W c· e su prena 1 t . k d lfd t I di' b d . . 
aforesaid was issued. 	 on.{Qs en In za en van eze . e soor, as. e In ver. an waar

mede de voorzegde subpoena was mtgerelkt. 

(3) Any person who has been served with such subprena as (3) Hij, op wie een subpoena gediend is als o.msehriwen in 

in sub-section (1) is provided and has not attended at t.he time Bub-artikel (1) en niet op de tijd en plaats dalj,rin vermeld 
and place mentioned therein shall, unless he satisfies the court versehenen is maakt zich, tenzij hij aan het hof waarvoor hij 
before which he is charged that he had a valid and lawful excuse tereeht staat een goede ,en wettige verontschuldiging VOOl" zijn 
for such non-attendance, be guilty of an offence and liable to a lliet tegenwoordig zijn aanvoert, schuldig aan een overtreding 
fine not exceeding fifty pounds. en wordt bij veroordeling gestraft met een boete van t.en 

(4) The return of the person who, under sub-section (1), is hoogste vijftig pond, , '., . , ',' 
authorized to serve a subprena showing that service has been (4) H~t r~laas van de persoon. dIe krachtens subc.artikel ~l) 
duly made, together with a certificate under the hand of the g~machtIgd :s een subpoena te drenen, ,aangevende dat ~e dle
presiding judge or magistrate of the court from which the said DIng behoorhk heeft plaatsgev:onden tezamen met ee~ certlfikaat 
subprena was issued showing that the person so served did not onder de hand van de voorzIttende :echte~ of maglstraat van 
attend when called 'upon shall be deemed sufficient proof of het hof door hetwelk de. subp.oena mtgereI}i:t wa~" aantont'nde 
such person's non-attendance for the purposes of sub-section (3). dat de persoon aldus bedlend met v:~rsche~,n toen hI] opger,oep~n

werd, wordt geaeht voldoende bewIJS te ZI]n van de afwezlgheld 
. 'I'd' " van die persoon voor het doeleinde van sub-artikel (3); 

4• ( ) 1 If any CIVl cause or matter IS pen mg many magls- '.' , ; , . " '. . . 
trate's court in the mandated territory and the magistrate of 4,. (1) Indlen .een ClVlelezaak of ,gedmg aanhang:g IS m een Verhoorop 
that court certifies that the evidence of a person resident in the maglstraatsh?f III het m~nda:atgeblCd, en d~ maglstraa~ va.n ~~:-nten 
Union is required in such cause or matter and transmits sl1ch dat hof certlfice~rt dat :n dIe zaak. of gedmg de getmgems sonen , 
certificate to the magistrate of the district of the Union in van.een persoon m de Ume woona?htig verlangd wo~dt ,en zulk ~oonaeht!g 
which such person resides or is, together with any interrogatories certIfi~aat overzend.taan de maglstraat -yan he~ dlstnkt van m de Ume•. 
duly and lawfully framed which it is desired to put to such de Ume waarzodan.lge persoon.w~ont of zlCh beVlndt, tezamen 
person it shall be the duty of such last-mentioned magistrate met zulke behoorbk en wettIghk opgetrokken vraagpunten 
upon ;eceipt- ' als verlangd wordt dat aan die persbOn gesteld zullen worden, 

is de laatstgenoemdemagistraat verplicht bij ontvangst
(a) of such certificate and interrogatories; 	 (a) van zulk certifikaat en vraagpunten; •. 
(b) 	 of the expenses payable ~o such person for his (b) van de onkosten aan' die persoon betaalbaar voor 


appearance as herem I?roVlded; and . . r zijn verschijning zoals hierin bepaald; en 

(e) 	 of the a~ount payable m fees or. stamps. for the Issue (e) van het bedrag betaalbaar in fooien of zegels voor de 


and serVlCe of the subprena herem mentIoned, , uitreiking en diening van de subpoena hierin vermeld, 


to subprena such person to appear before him and upon suchzodanige persoon te dagvaarden om voor hem te verschijnen 
appearance to take the evidence of such person as if he were a en bij zulke ve,rschijning de getuigenis van die persoon te horen 
witness in a civil case in the court of such magistrate and to put alsof hij een getuige was in een civiele zaak in het hoi van die 
to such person the interrogatories aforesaid together with any magistraat en a~n die persoon de voorzegde vraagpunten te 
other questions calculated to obtain full and true answers st.ellen en andere vragen bedoeld om volledige en juiste ant
to such interrogatories and to take down or cause to be taken woorden te krijgen op de vraagpunten en ,de aldus verkregen 
down the evidence so obtained and to transmit the same getuigenis in gesohrifte te brengen ofte;doen brengen en 
certified as correct to the magistrate in whose court such civil !dezelve als juist gewaarmerkt over te zenden naar de magistraat 
cause or matter is pending. in wiens hof de civiele zaak of geding aanhangig is. De magi-
It shall further be the duty (}f the magistrate who has ob- straat, die zulke getuigenis gehoord heeft, is voorts verplicht 

tained such evidence to transmit to the magistrate in whose om aan de magistraat in wiens hof de gezegde zaak of geding 
court the said cause or matter is pending, a certificate showing aanhangig is een certifika,at te zenden van het bedragbetaald 
the amount paid to the person aforesaid in respect of the ex~ aan de gezegde persoon ten opzichte van de o,nkosten van ver
penses of appearance and the cost of tho issue and service of schijning en' de kosten vail uitreiking eil' diening'\lan:'~11 
l1:p.y subpama aforesaid~ subpoena a,ls voorzegd. " - ... .. 
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(2) Thp expenses payable to persons subpamaed before 11.1 (2) De onkosten betaalbaar aan personen gedagvaard voor 
magistrate under the.provisions of sub~section (1) an.d the feesleen mag~straat krachtens de bepalinge;n van sub-ar~ike.l .<1)
and stamps payable m respect of the Issue and serVICe of any en de foolen en zegels betaalbaar ten 0pzlChte van de mtrelkmg 
such subpmna shall be in accordance with the tariff applicable en diening van zulke subpoena worden berekend overeen
in like proceedings in the Union. komstig het tarief toepasselik in dergelijke zaken in de Unie. 

(3) Any person required to appear before a magistrate under (3) Een persoon, van wie verlangd wordt, dat hij voor een 
the pl'ovisions of sub-section (I) shall be subpmnaed in like magistraat verschijnen zal krachtens de be paling en van sub
manner and. be liable to like penalties in the event of his non- artikel (1) wordt gedagvaard op dezelfde wijze en is ondelhevig 
attendance as i( he had been subpmnaed to give evidence aan dezelfde straffen in geval van zijn niet verschijnen alsof 
under the Magistrates' Courts Act, 1917, or any amendment hij gedagvaard was om getuigenis af te leggen ingevolge de 
thereof or any rules made thereunder. Magistraatshoven Wet, 1917; of een wijziging daalvan 01 een 

Service and 5. (1) The provisions of sections two, three, jive, six, seven, regel krachtens dezelve gemaakt. 

execution of eigh.teen, nineteen, twenty, twenty-two and twenty-three of th( 5. (1) De bepalingen van artikels twee, drie, vijj, zes, Diening en 

proooss of Administration of Justice Act, 1912 (Aet No, 27 of 1912), shall zeven, achttien, negentien, twintig, twee en twintig en drie tem~itvoer.

superior 	 1 
courts. 	 apply to the mandated territory as if it were a part of thE en twintig van de Rechtspleging Wet, 1912 (Wet No. ;gg:t~g;~~ 

Union and for the purposes of section one hundred and twelve 27 van 1912), zijn van toepassing op het mandaatge- V::eh~g:e 
of the South Africa Act, 1909, the High Court of the man- bied alsof het een deel van de Unie was en voor de doel- hoven. 
dated territory shall be regarded as a Division of the Supremt einden van artikel honderd twaalf van de Zuid-Afrika Wet, 
Court. 1909, wordt het Hogehof van het mandaatgebied heschouwd 

(2) An order of the court under the Insolvency Act, 1916, als een Afdeling van het Hooggerechtshof. 
shall have the same effect in the mandated territory as it ha!' (2) Een order van het hof krachtens de Insolventie Wet, 
throughout the Union, and an order of the High Court of thr 1916, is van gelijke kracht in het mandaatgebied als door de 
mandated territory under that Act as applied to the mandated ganse Unie, en een order van het Hogchof van het mandaat
territory shall have the same effect throughout the Union as gebied krachtens die Wet als toegepast op het mandaatgebied 
it has in the mandated territory. is van gelijke kracht door de ganse Unie als in het mandaatge-

Service and 6. (1) Any summons issued out of a magistrate's court or hied. 	 , . 
execution of by a magistrate in the Union or the mandated territory i1; 6. (1) Een dagvaarding uitgereikt door een magistraatshof DHm,mg en
process of . ·1 .. I . h 	 f d ., d U' f h d b' d' tenUltvoor-
Magistrates' 	 any CIVI or crmuna matter to reqd~lre t e appearance of any 0 o?r, cl,en fmkaglst;aalt III ke rued 0 eth~a,n aatge lie m legging van 
cou rts. 	 person as a party to any procee mgs before such court OJ een CIvle e 0 rlmme c zaa om e versc I]nmg te ge asten bevelschrift 

magistrate shaU, when endorsed by the magistrate of any van ieruand als een partij bij enige procedures voor zulk een van magi-
district of the mandated territory or of the Union, as th( hof of magistraat is, wanneer geendosseerd door de magistraat straatshoven. 
case may be (and every such magistrate is hereby required van een distrikt van het mandaatgebied of de Unie, al naar 
on production to him of such summons to endorse the same). gelang, (en iedere zodallige magistraat wordt mits deze gelast 
be of force in that district and may be served therein througb op vertoon aan hem van zulk een dagvaarding dezelve te en-
the messenger thereof as if it had been originally issued out dosseren) van kracht in dat distrikt en kan daarin gediend 
of the court of that district. worden door de bode daarvan alsof hij oorspronkelik uitge

(2) Any civil or other process for the exeeution of any reikt was door het hof van dat distrikt, 
judgment err order given or made in a magistrate's court in (2) Een civiele of andere lastbrief tot tenuitvoerlegging 
the Union or the mandated territory in any civil matter may. van een vonnis of order van een magistraatshof in de Unie of het 
when endorsed by the magistrate of any district of the mandated mandaatgebied in een civide zaak kan, wanneer geihldosseerd 
territory or of the Union, as the case may be (and every sucb door de magirltraat van een distrikt van het mlltndaatgebied of 
magistrate is hereby required on production to him of such de Unie, al naar gelang (en iedere zodanige magistraat wordt 
summons to endorse the same), be executed therein througb mits deze gela"t op vertoon aan hem van zulke een dagvaarding 
the messenger thereof as if it had. been originally issued Pllt dezelve te endosseren) daarin ten uitvoer gelegd worden door 
of the magistrate's court of that district. de bode daarvan alsof hij oorsprollkelik uitgereikt was door 

Time limit 7. The time to be limited by any civil summons served under een magistra~~shof, v~n dat ~i~trikt. . .. .. 
for appear- the provisions of this Act for appearance being entered thereto 7. De termI~n, dIe m een clvlele dagvaardmg, ge~I.e~d mge- ;:::;~t~ni'na~ 
ance. or made by the defendant shall be not less than- volge de bepahngen van dfze Wet, :,oor de :versChl)nmg van J g • 

.. (a) forty days if the summons is to be served at a place de verweerde~ gesteld moet worden, IS ten n:mste-. 
fifty miles or more from any railway station; and (a) veertig dag.~n,. wan~eer de dagvaardmg gedlend moet 

(b) twenty-one days in any other case. wor~en Vl)ftig mIJlen of verder van een spoorweg-
Removal of 8 If any u plO di tt' 'I .. I statIOn;
proceedings. • . .ca se, 'cee ng, or rna er, CIVI or crmllna (b) een en twintig dagen in ieder ander geval. 

has b,een mS~ltuted (whet~er before. or after t,he co~mencem~nt 8. In geval een geding, procedllre of zaak, van civiele of Overbre~ging 
of thIS Act) III any superlor ?ourt III th~ Umon or In the HIgh kriminele aard, hetzij voor of nil, de invoering van deze Wet' vangedingen. 
Court of ~he mandated terrItor! and It appe~r to t~e court aanhangig gemaakt is in cen hoger hof in de Unie of het 
before whIch the cause, proceedl.ng, or matter IS pendmg that Hogehof van het mandaatgebied en dat hof vermeent dat het 
the sa~e m~y be m?re c~:mveI1lently o~ more fitly .heard or gedmg, de procedure of zaak geriefeliker of voegzamer gfhoord 
~etermme~ III the saId High Court or III any superIo~ court of beslist kan worden in het Hogehof voornoemd of in enig 
III the Umon (~s the case may be) the court, before whlC~ the hoger hoi in de Unie (al naar gelang) dan kan het hof, waarin 
cause, proceedtngs, or n:att.er shall be pendIng or any Judge het geding, de procedure of zaak hangende is of een rechter 
ther~of, may, upon aI!phcatlOn of any party thereto and ~fter daarvan, op applikatie van een van de partijen, aIle betrokken 
hearmg all other partIes thereto, order the cause, proceedlllgs, partijen gehoord zijnde, gelasten dat het geding, de procedure 
or other matter to be removed t~ that other cour.t. The order of andere zaak naar dat andere hof overgebracht worde. De 
for the removal shall be tran~mltted to the regIstrar of that order van overbrenging wordt aan de griffier van dat andere 
other court and ~pon the receIpt thereof that.other court may hof toegezonden, zullende na ontvangst daarvan laatstgenoemd 
hear .and determme any such cause proceedm~s 01' matter: hof het geding, de procedure of zaak mogen horen en beslissen : 
PrOVIde? that such co~t shall hear a~d determm~ such ca~se, Met dien verstande dat zodanig hof het geding, de procedure 
proceedmg~, or ~atter In accorda~1Ce WIth th.e pr.actlCe goverm,ng of zaak hoort en beslist overeenkomstig zowel de praktijk 
the court III w~lCh the l?roceedmgs were lI~stItuted and wItb geldende voor het hof waarin de procedure aanhangig gemaakt 
the law accordmg to ~hlCh such last mentlOn~d court would werd als de wet waaronder laatstgenoemd hof het geding, de 
have heard and determmed such c.ause, proceedmgs or matter. procedure of zaak zou gehoord en beslist hebben. 

Definition 9. Wherever the expression" High Court" is used in this 9. Wanneer de uitdrukking "Hogehof" in deze Wet wordt Woordbepa
of term. Act it shall be deemed to include a circuit court in the man- gebruikt, wordt het geacht een 1'01ldgaand hof in het mandaat- hng. 

dated territory. gebied in te sluiten. 
10. Deze Wet kan vom aIle doeleinden aangellaaid worden Korte tHel. 

Short title, 10. This Act may be cited for all purposes as the South- als de Wet betreffende Aangelegenheden van Zuidwest-Afrika. 
West Africa Affairs Act, 1922. 1922. 
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v UNION GAZETfl3; EXTRAORDINARY, 19TH JUI,Y, 1922. 

No. 25, 1922.J 

A ()rr 
To provide for the grant of certain base mineral 

leases. 

BE IT ENACTED by the King's Most Excellent Majesty' 
the Senate and the House uf Assembly of the Union of 

South Africa. as follows:
, " , 

No. 25, 1922.] 

WET 
Betreffende de verlening van zekere huurkontrakten 

van onedele metalen. 

ZIJ HET BEPAALD door Zijn Ma~e8teit d~ Kon.ing, de 
Senaat en de VoIksraad van de Ume van ZUld Afrika. ala 

voIgt :- 
1. (1) De Goeverneur-generaal kan een of beide mineralen Verlen~g

Grant of 1. (1) .1he Go.vernor-G~neral :nay enter. Into any such IDlneral huurkontrakten zoais beschreven in dit artikel aangaan. te van mm~rll-
mineral lease as IS descrIbed III thIS sectIOn, that IS to say-
leases, 
South Afri 
can Alkali, (a) a lease for a period of twenty-eight years from the 
Limited, commencement of this Act with the South African 
farm 	 Alkali Company, Limited, of the exclusive right to mineZoutpan, 

and exploit the base mineral deposits contained in thedistrict Pre
toria, and pan situate on the farm Zoutpan No. 467, in the district 
Max 	 of Pretoria, in lieu of the lease, dated the t.hird day of 
Michaelis, Fehruary, 1912, entered iuto between the Governfarm3 Bosch

ment and Patrick Alexander Ogilvie under the Crownpan No. 68 
and Zoutpan Lands Disposal Ordinauce, 1903 of the Transvaal 
No. 37, dis· (Ordinance No. fi7 of 1903) which lease was ceded 
triot Lich· to the said eompany by deed of cession No. 379/12, 
tenburg. elat.ed the thirtieth day of September, ] 912, and the 

first day of October, 1912, and wail subsequently 
amended by deed of agreement between the Govern
ment and the said company, dated the twenty-eighth 
day of January, 1915; and 

(b) 	 a lease for a period ending on the first day of August, 
1931 with Max Michaelis, of the exclusive right 
to f'xploit the base mineral (!teposits contained in thf 
pans situate on the holding comprising portion 
called Boschpan Zoutpan of the farm Zoutpan or 
Boschpan No. 68, and [lorl,ion called Kaalpan Zout
pan of the farm Zoutpan or Kopje-zijn-Pan No. 
37 in the district of Liehtenburg in lieu of the lease 
No. 326/1915, dated the twenty-second dny of 
May, 1915, entered into between the Government 
and Samuel Stern under the Crown Lands Dis
posal Ordinance, 1903 of the Transvaal (Ordinance 
No. 57 of 1l:!03) which lea,;e was ceded to Max Micha.e
lis by deed of ce8'\ion No. 104/1918,dated the twenty
eightll day of May, 1918, 

E· -I h } h'lI 1 d db" . 1 " ac 1 sue ease s ,t )e ecme to e a mlDlIlg tit e as 
defined by sectioli three of the Precious and Base Metal~ Act, 
1908 of the Transvaal (Act No. 3[j of 1908) and the rOllndg 

weten-	 ~n~~:~ten 
(a) 	 een huurkoutrakt voor een tijdperk van acht en South Afri. 

twintig jaar vanaf de inwerkingtreding van deze can Alkali 
Wet met de South African Alkali Company, C1o·'tLt.d·' t 

L· 	 . d b ff d h . l' d ht p aa S Zounmte ~ etre en e et Ults lUten e rec. om pan, distrikt 
de beddIng~n van on(~dele metalen bevat In de Pretoria, en 
pan op de plaats Zoutpan No. 467 in het distrikt M?,x . 
Pretoria te ontginnen en te eksploiteren, in plaats van M1IChtRehs,

plM sen
het huurkontrakt gedateerd de derde dag van Fe- Boschpan 
bruarie 1912, aangegaan tussen de Regering en Patrick No. 68 en 
Alexander Ogilvie overeenkomstig de Kroongronden ZoutI;anNo. 
Vervreemdings Ordonantie 1903 van de Transvaal L3?'hdt18trlkt 

• 	 10 en·
(Ordonantle No. 57 van 1903) welk huurkontrakt burg. 
aan de gezegde maatschappij gecedeerd werd bij 
Akte 	van Cessie No. 379 f12 gedateerd de dertigste 
dag van September 1912 en de eerste dag van Oktober 
1912 en vervolgeus gewijzigd werd bij akte van over 
eenkomst tuSS( n de Regering en de gezegde Maat
schappij gedateerd de acht en twintigste dag van 
Januarie 1915; en 

(b) 	 een huurkontrakt voor ..een tijdperk lopende tot de 

eerste dag van Augustus 1931 met Max Michaelis be~ 


treffende het uitsluitend recht om de beddingen van 

onedele metalen bevat in de pannen op de hoeve om

vattcnde gedeelte genaamd Boschpan Zoutpan van de 

plaats Zoutpan of Boschpan No. 68 en gedeelte ge

naamd Kaalpan Zoutpan van de plaats Zoutpan of 

Kopje-zijn-Pan No. 37 in het distrikt Lichtenburg te 

eksploiteren in plaats van huurkontrakt No. 326/1915 

gedateerd de twee en twintigste dag van Mei 1915 

aangegaan tussen de Regering en Samuel Stern 

overeenkomstig de Kroongronden Vervreemdings 

Ordonantie 1903 van de Transvaal (Ordonantie No. 

57 van 1903) welk huurkontrakt aan Max Michaelis 

gecedecrd werd bij Akte van Cessie No, 104/1918 

gedateerd de acht en twintigste dag van Mei 1918.
Elk 	d hIt kt dt ht " .. b . f" 

.. er uur {On r~ en wor .geac . een ml],n ne 
te Zl]n zoals gedefimeerd door artikel dne van de Edele e~ 

b· 	 f . h I h II h . h 1 'Onedele Metalen Wet 1908 van de Transvaal (Wet No. 3D
t he su Ject 0 t e ease s" a , upon t e executiOn of t e ease, 1908) d d h t d d h dt 1" 
be. deemed for all purpose" of that Act, or any amendmelit van .. en e gron, e on erwerp van e uur wor . )1] 

t,hereof, to be land proclaimed under that Act for base metals. het v~rhJden van he.~. ~uurkontrakt voor de toepassl~g 
Further the provisions of sections Jour to thi-rteen inclusive van dIe ~et of een Wl]Zlgmg daarvan, geacht grond te Zl]n 
of the Transvaal Minin" Leaseil and Min(~ral Law Amendment v.~lgens dIe ~et geproklam.eerd v?or one dele metale~, Voorts 
Act, 1918.(Act No. :)0 of 1918) ~hall mutatis mutandis apoly in zr'l]n de belpa!!~,gen vhan. arhkels ...v;.er toIt eWnme~,~~~~n vanWde 

f h h I 'th tl 'h' h~ ransvaa lUJ]nVer uring en minera e et n IJzlgmgs etrespect 0 cac S110 ease, WI Ie prOVISO t at in t e case 1918 (W t N 30 1918) , d' , 1 
of the lease referred to in paragraph (a) there shall be a mini- . e o. van mutat,M mutan ~s ten OpZIC Ite 
mum payment in respect, of royalty of one hundred and ;ran beide huurkontrakten toepassehk, onder ,voorbehoud dat 
thirty pounds per annum, and in the case of the lease referred m het ge,:,a~ van hbetthl~urkonltrakt vh~rdmeld lD parag,raaf (a) 
to in paragraph (b) there shaH be a minimum payment in er een mlDlluum e a m~ za gesc ~e en t~n aanZlen van 
respect of royalty of one hundred and fifty pounds per royalty van honderd dertlg pond per Jaar en m het ge:v~I van 

, het huurkontrakt vermeld m paragraaf (b) er een mlDlmum 
annum, betaling zal geschieden ten aanzien van royalty van honderd 

. vijftig pond per jaar : 
ProvIded tha~ the. reut paya?le under any s~ch If'a.se shall Met dien verstande dat de hnurgelden betaalbaar volgens 

not be as descl'lbed m sub-sectIOn (1) of the saId s~ctlOn fo~r de beide huurkontrakten niet die zijn omschreven in 8ub
~ut shall be so much as would have bee~ p~yable I~ the /laId artikel (1) van het gezegde artikel vier maar zoveel bedragen 
rights ~ad been hcl~ ~nder base ~ctal clalID licences m a~cord- als betaalbaar zou zijn indien de gezegde rechten onder onedele 
ancf' Wlt~ the provunons of sectlOn one hundred and n~neleen metalen claimlicentie gehouden werden, overeenkomstig de 
of the s!ud Act No. 35 of 1908 of the Transvaal or any amend· bepalingen van artikel lwnderd negentien van de gezegde Wet 
ment 	 thereof. No. 35 van 1908 van de Transvaal of een wijziging daarvan. 

, ' '., (2) Afschriften van de huurkontrakten aangegaan krachtens 
. (2), CopIes of the If'ases entered Into under thl~ sectlOn ~b~lJ dit artikel worden in de heide Huizen van bet Parlement tel' 
I,)e laId upon the Tables of both .Houses of ~arham~nt wlthl.n Tafel gelegd binnen veertien dagen na het verlijden daar
lourt,:t'u d~ys aftPIr,}!:e. exec~tiOn ~hereo~ I! ParlIament IE van indien het Parlement alsdan zitting houdt en indien het 
t~eo m seSSIOn, ao(. ,. :" l~ not III 8eSSlO?, wlthl.n fOUl teen day~ geen zitting houdt dan binnen veertien dagen na het begin 
o. the commencemeut of the next emllllng seSSlOn. van de eerstvolgende zitting. 

2. Deze Wet kan voor aIle dOf'}einden aangehaald worden Korte tlt.e\,
;:Itlort. tol tie. 2. This Act may be eitBd for all purposes as the Soutb African a1s de Zuidafrikaanse Alkali en Lichtenburg Zoutpanmn 

Alkali and Lichtellhurg Salt Pan Leases Act, 1922. Huurkontrakten Wet ]922 
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VI 
j 	 UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 19TH JULY, 1922. 

No. 26, 1922.] 	 No. 26, 1922.] 

ACT 	 I 
To 	regulate ,'apprenticeship' to certain trades' andlTot 

the carrying out of contracts of apprenticeship 
of persons thereto; to provide for the establish
ment, powers and functions of committees tOi 
regulate such matters; to make provision fori 
matters connected with the training of appren-i 
tices and as to other matters incidental to] 
contracts of apprenticeship. I 

'VET 

rege~ing van het .leerlingschap, et,?- van de 

nale,!!ng van leerhngsko.ntra':'ten, It,?- ze~ere 
bedrlJven; om te voor~len m de ~nstelhng, 
bevoe¥dheden en funkbes van komltees om 
z?d~nlge onderwerpen te regelen; om vo~r-
zlenmg te maken voor .o~derwerpen b~trekkmg 
hebbende op de opleldlng van le~rhngen en 
betreffen.de andere onderwerpen m verband 
met leerbngskontrakten. 

Application 
of this Act. 

Saving as to 
application 
of Act 

Inspector of 
apprentice
ship. 

RET BEPAALlJ door Zijn Majesteit de Koning, deBE 	IT ENACTED by the King's Most Excellent Majesty, Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika, , 	 the Senate and the Rouse of Assembly of the Union of 
voIgt:South Africa, as follows :- ' 

INLEIDENDE BEPALINGEN, 

INTRODUCTORY. 1. De bepalingen van deze Wet zijn slechts van toe- Toepassing 
, ipassing op het leerlings?h.ap in een bedrijf of tak van bedrijf van deze 

1. The provisions of this Act shall'only apply in respect iaang:ewezen door de ~lDlste~ na gepleegd overleg met een Wet, 
of apprenticeship to any trade or braneI', of trade designated I~onute~ voor. vak.leerhngen mgevolg: deze .. Wet aangesteld 
by the Minister after cons,ultation with an apprenticeship::D een ~ndustrle (hIe:na. genoemd een m .~ie BIJlage opgenomen 
committee appointed under this Act )n any industry (herein~llJldustne), aa~~edUld m de Eer~~~ Bl]lage .van deze, Wet. 
after referred to as a scheduled industry) specified in -the FirstlZU1k een be~;l!~ of tak van bedrlJf wordt hlerna een . aan
Schedule to this Act. Any such trade or branch of trade is gewezen bedrlJf genoemd. 
hereinaftel' referred to as a " designated trade." I 2. Ret bepaalde in deze Wet wordt niet geacht- Voorbeh~ud 

2. Nothing in this Act contained shall be construed as

(a) 	applying or enabling to be applied the provisions 
thereof in any area in which the Minister has not l 
eatablished an apprenticeship committee; I 

(b) 	 applying or enabling to be applied the provisionsI 
thereof to apprenticeship in farming or agricultural 
pursuits or apprenticeship in domestic service; I 

(e) applying or enabling to be applied the provisionsI 
thereof to any apprentice who is employed by the 
Government in any air service,; I 

(d) 	 applying to a~y uni:ersity or. university college, or I' 

, 	 any normal, mdustnal; techmcal or trades school 
wholly or partly maintained out of public funds; 

, " I 

(e) applying, to any person who, having obtained I 
a diploma or degree approved by the: 
Minister, is serving or desirous of serving in anyl 
works in order to obtain practical experience in: 
qualifying as an engineer, or who is a registered I 
student in engineering at a university or university \' 
college; , , 

I 
" (j) repealing or modifying any provision relating to ap

prenticeship contained in the Prisons and Reforma
tories Act, 1911; the Children's Protection Act, 1913; 
or the Criminal Procedure and Evidence Act, 1917; . 

(g) 	repealing or modifying any law relating to the ap-i 
prentice ship of children otherwise than in a designated \ 
trade. , , , 

(a) 	 de b~palingen van deze Wet toe.te passen,.of de to~- ~ea~=zlon 
passmg ervan te veroorloven, m een gebled waarm passing van 
de Minister geen komitee voor vakleerlingen heeft Wet. 
ingesteld; 

(b) 	 de bepalingen ervan toe te pa!'sen of de toepassing 
ervan te veroorloven op het leerlingschap in de boere
of landbouwbedrijven of op de plaatsing als leerling
dienstbode ; 

(e) 	 de bepalingen van deze Wet toe te pass en, of de 
toepassing ervan te veroorloven. op een leerling, die 
in dienst is van de Staat in een vliegdienst ; 

(d) 	 van toepassing te zijn op een universiteit of universi
teitskollege, of een normaal-, industriele, techniese of 
ambachtschool, welke geheel of ten dele in stand ge
houden wordt nit openbare fondsen; 

(e) 	 van toepassing te zijn op iemand 'die, na een 
door de Minister goedgekeurd diploma of graad 
verkregen te hebben, in een fabriek werkt, 
of het wenst te doen, ten einde bij het kwali
ficeren als ingenieur praktiese ondervinding op 
te doen, of die een gereghltreerde fltudent is in 
ingenieursvakken aan een universiteit of universiteits
kollege; 

(/) de bepalingen !betrefl'ende 	het leerlingschap, vervat in 
de Wet op Gevangenissen en Verbetergestichten 1911, 
de Wet ter Bescherming van Kinderen 1913 of de 
Wet op de Kriminele Procedure en Bewijslevering, 
1917, te herroepen of te wijzigen; 

(g) 	 een wet betrefl'ende de uitbesteding van kinderen 
anders dan in een aangewezen bedrijf te herroepen 
of te wijzigen. 

. . . I 3. De Goevernellr-generaal kan van ~i~d tot tijd een beambte Inspekteur 
3. ,The Governor-General may from time to tIme appomt aaristellen onder de naam van 'lDilpekteur van vak- van valdeer. 

an officer to be called the" inspector of apprenticeship" who leerlingen " die, met inachtneming' van de bevelen en voor- lingen. 
shall, subject to the orders and directions of the Minister, carry Bchriften van de Minister, de bij deze of een andere wet aan 
out the powers conferred and the duties imposed by this Act de illspekteur verleende bevoegdheden uitoefent en opge
or any other law on the inspector and shall exercise such other legqe plichten vervult en zodanige andere funkties waarneemt 
functions as the Governor-General may from time to time als de Goeverneur-generaal hem van tijd tot tijd wettig o.p
lawfully assign to him. The Governor-General may also draagt. DeGMverneur-generaalkanookzulkeaIldere beambten 
appoint such other officers as may be necessary to assist in aanstellen als nodig mochten zijn om deze Wet te 
carrying out this Act. Jhelpen uitvoeren. 
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vii UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 19TH JULY, 

CON'1'RAC'1'S 	 OF Apl'R:lJJNT1CESlIli>. 

4. (1) No person shall, after the commencement of this Act, 4. (1) Niemand mag, na de invoering van deze Wet, Ret aangaanApptentice
sbipand 	 enter into any contract of apprenticeship in respect of a desig. een leerlingskontrakt ten aanzien van een aangewezen li~~'keen !ec1r" 

b d "f 	 d d k' d b rl,,8 onemployment 	nated trade except in accordance with the provisions of this Act ..e rIJ an ers aangaan an overeen omstlg e epa- trakt en in 
of minors (2) After the commencement of this Act no person shall bngen van deze Wet. 	 dienstto be in save as specially provided in sub-section (3) or without the (2) Na de invoering van deze Wet mag niemand, behoudens h~bben. v~nI\{Jcordance 
with this 	 written consent of the inspector employ in' any designated de biezondere voorziening in sub-artikel (3) of zonder de melfiderJarlt 

ge 

h 'f l'k . d' k . d . . praonen eAct. 	 trade for a longer period than six months any minor otherwise ~c rI te I e toestemmm~. van e mspe teur, een mm. erJ~rIge geschieden 
than under contract of apprenticeship entered into in accord- m een aangewezen bedrlJf langer dan zes maanden III dlenst overoen
ance with this Act or otherwise than in the form, as nearly hebben ander~ dan krachtens een leerlingskontrakt, aangega~n ;:stig deze 
as circumstances will permit set out in the Second Schedule overeenkomstlg deze Wet of anders dan, zo veel mogehk . 
to this Act:' als de omstandigheden zulks veroorloven, in de vorm 

Provided that the Minister may, upon application, a~ngegeven in de Tweede. :Sijlage van deze Wet: Met 
authorize the variation of such form to suit the special circum- dlen :re!stande dat de Mllllster, o~..aanvraag ~aartoe, 
stances of particular designated trades: machtIgmg verIenen .~an to~ het WI]Zlgen v~n die vorm 

Provided, further, that this sub-section shall not apply in zodat dezelve past blJ de .. blezondere omstandigheden van 
respect of a minor, who has ahead mpleted the period of bepaalde. aangewezen bedrIJven.. .. 
apprenticeship customary in the gnated trade. l\'[~t dI~.n verstande vo?rts ~at. dlt ~ub-a:hkellllet van toe

(3) In the case of a person who, immediately prior to the pass~~g ZI]n z~l ~p een m~~der]arige dIe d~ m het aangewezen 
designation of any trade under this Act is employing a minor bedri]f gebrmkehke leertl]d reeds voltoOid heeft. 
in any such trade- ' (3) In geval iemand onmiddellik v66r de aanwijzing van 

'f th . . I d d 'tt t f een bedrijf ingevolge deze Wet een minderjarige in zodanig
( ) a I e m~nor ~s emp oye un er a wrl en .co~trac o. bedrijf indienst heeft 

apprentICeshIp, such contra.ct shall, withm three 
months .thereafter, be registered at th~ office 
of the lllspector, bu~ suc~ cO';ltract shall III other 
respects be regarded as If thiS Act had not been 
passed; or 

(b) if the minor, is n?t employed .u,nder a wri~ten contract 

?f app~entlCeship the p:ovlslOn~ of thIS Act shall, 
ln relatIOn to any un?xplred. perIod of such contr~ct, 
applr as from the e?,plrY of SIX months thereafter, 

(o) 	 a mm0lr who, wdlth.out anY c;:mtrtacdt, t hads been 
reguiar y empIore l.n any deSlgn~ e ra e, ma.y 
become appren~lced In. such ~rade In term::. of thIS 
Act, an~ the perIOd durmg whlc~ he was ..0 employed 
may, wlt.i..the approval of the ln~pector, ?e allowed 
to be reckoned as part of the tIme reqUired undel . . f . h' f "}
the 	prOVISIOns 0 sectIOn t ~rteen or serVICe m t lat . I d t f I h"fi
partICu ar tra e 0 en It e 1m to a certl cate. 

(4) Any person who acts in contravention of any provision 
of this section shall be guilty of an offence. 

(5) Any party to a contract of apprentioeship under this Act 
who makes default in carrying out any provisions of such 

(a) 	 moet, indien de minderjarige in dienst is krachtens 
een schriftelik leerlingskontrakt, dat kontrakt binnen 
drie maanden daarna aan het kantoor van de inspek
teur geregistreerd worden, maar dat kontrakt wordt 

. b h d 1 f d W t . t . d 
~::r~g~~s 	 esc ouw a so eze e me mgevoer 

(b) 	 zijn, indien de minderjarige niet kraohtens een schriftelik 
leerlingskontrakt in dienst is, de bepahngen van deze 
Wet, na verloop van zes maanden daarna, van toe-
passing op het niet verstreken tijdperk van zodanig
leerlingskontrakt; , 

(0) 	 kan een minderjarige die zonder kontrakt in een 
aangewezen bedrijf geregeld te werkgesteld een 
leeding in zodanig bedrijf krachtens deze Wet 
wo dIet tl']'d rk w . h" 1 t rkr en en 1 pe' aa nn IJ a zo e we
(fe teld was lran met d dl- r' rr d' k(J'
0 s , , e ",oe ~eu IDe van e mspe 
teur gerekend worden als deel van de krachtens de 
bepalingen van artikel dertien vereiste tijd voor 
dienst in dat biezonder bedrijf ten einde hem recht 
op een certifikaat te geven. 

(4) 	Een oon, die in strijd handelt met een bepaling 
contract which he has thereby undertaken to carry out shall van dit a maakt zich schuldig aan een overtreding. 
be guilty of an offence. (5) Een partij tot een krachtens deze Wet aangegaan leer

Investiga 5. If the Minister is satisfied that there are reasonable lingskontrakt, die in de naleving van een van de bepalingen van 
tion of grounds for believing that an employer or an apprentice has ~at kontrakt~ .welke hij d~arin onde~nomen heeft uit teo voeren, 
breaches of made default in carrying out any provision of a contract of III gebreke bhJft, maakt Zich schuldig aan een overtreding. 
contract by apprenticeship under this Act which it is his duty to carry 5. Indien de Minister overtuigd is dat er redelike gronden Inspekteurinspector. 

out, he may mstruct the inspector to cause investigation to be bestaan om aan te nemen dat een werkgever of een leerling in stolt . 
made with a view to legal proceedings being taken against the gebreke gebleven is in het naleven van een bepalincr van een onderzoek II) 

. d 	f I kr- h I':) aangaandr'person m 	 e au t. ac tens deze Wet aangegaan leel'lingskontrakt welke het kontrakt-' 

6. (1) No contract of apprenticeship made after the com" z\jn plicht is uit teo voeren, kan ~il de inspekte.ur bevel en een breuk.Registration 
of contracts mencement of this Act shall be valid unless- onderzoek te doen mstellen ten emde gerechtehke stappen to 
of appren · f"t b' d't h b d' d nemen tegen de in gebreke gebleven persoon. 
ticeship, ()a at the t lme 0 1 S emg ma e 1 as een re uce to 6 (1 G I Ii k . k 	 . . . ''t' d' d b b h 1£ f d . h h .) een eer ngs ontra t, aangegaan na de mvoermg Reglstratm

wrl mg an signe y or on ea. 0 !Ion Wit t e Ivan deze Wet, is rechtsgeidig tenzij-	 ,:an leer-
name o~ the employer, and b:y and m th~ name of the 
apprentICe and the appr~ntICe's guardIan; 

(b) 	 the contract has b.een reglster.e~. by the ~mployer at 
the office of the mspector wltrun .a perIOd of three 
n;tonths after the date when the wntten. contract was 
sl~ned by the party who last executed It, 

(2) The mspector may refuse to re)!:ister any contract of 
apprenticeship which is not in his opinion for the benefit of the 
apprentice: • 

(a) 	 het bij het aangaan ervan op schrift gesteid en getekend lingskon
is door, of in en met de naam van, de werkgever en door, trakten. 
en in de naam van, de leeding en dians voogd; 

(b) 	 het kontrakt door de werkgeve'r geregistreerd ~is aan 

het kantoor van de inspekteur binnen de tijd van drie 

maanden na de datum waarop het schriftelike kon
trakt getekend is door de partij door wie het het 
laatst verleden is. 

(2) De inspektenf kan weigeren een leerlingskontrakt 
.. 	 'd d th t dat naar zijn oordftel niet ten voordele van de leerlinO" is terrOVI e 	 a _ . '" I'eglstreren : 

the insp.ecto~ shall not refuse ~o ~'cgister a .contract of llet dien verstande dat de Inspekteur niet mag een 
apprentICeshIp unless and untIl hIS refusal IS approved leerlingskontrakt te tenzii en voordat weiO'eriwy 

by the committee for the area in which the contract door het Komitee voor het u:ehied JWi1i1l'in het kontrakt"'moet 
is to be performed. ,worden uitgevoercl goedgekc'-i':ud wmdt. 
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(3) The registration of a. contra.ct of a.pprenticeship shall 1 (3) De registratie van een leerlingskontrakt wordt niet 
not be regarded as a guarantee that all the provision5 of thegea.cht de rechtsgeldigheid van al de bepalingen van bet 
contract are valid or that any provision thereof is not in kontrakt te waarborgen noeh dat geen der bepalingen ervan 
conflict with the provisions of this Act. in strijd is met de bepalin!!en van deze Wet. 

. 7. (1) Een persoon maakt zich schuldig aan een overtreding Premies en 
Premiums 7. (1) It shall be an offence agamst this Act for any person van deze Wet, indien hij zonder schriftelike toestemming van b.<:nussen 
aondbebonusee without the written consent of the Minister directly or Ide Minister middellik of onmiddellik een vergoeding premie of zlJn tt' 
t	 . d' tl '" ' onwe Ig.
unlawful. 	 In Irec y to reqUIre or permIt any person to payor gIve or bonus voor het in dienst nemen of in dienst hebben van een 

to receive from any person any consideration, premium or leerling van iemand eist, of hem toelaat dezelve te geven of 
bonus in respect of the engagement or employment of an ite bet.alen, of dezelve van hem aanneemt. . 
apprentice, (2) Iemand, die in strijd met het voorgaande sub-artikel 

(2) Any person who has in contravention of the pre- zulk een vergoeding, pre,mie of bo~us betaald of, ge
ceding sub-section paid or given such consideration, gev~n .heeft~ kan ~ezelve In een magtstraats~of terugelsen 
premium or bonus may recover the same in a magistrate's e~ m~len dlt hof lemand wegens een ov.ertredmg krachtens 
court, and such court if it has convicted any person of an offence dlt artlkel veroordeeld ~eeft, kan het, su~ml~r en zonder verdere 
under this section may summarily and without pleadings but vorm van proces, maa.~ III de tegenwoordigheld.van deze persoon 
in the presence of such person and on proof of the amount, give en nil. geleverd beWI]S van het bed~ag, von~s daarvoor tegen 
judgment therefor against the person so convicted, and such de aldus ~eroor~eelde geven. Dlt vonms. ~eeft de~elfde 
judgment shall be of the same force and effect and be executable kraeht en UltwerkIng en wordt. op dezelfde wI~ze .ten mtvoer 
in the same manner as if it had been given in a. civil action ~elegd alsof. h~t gelIe~en was In een behoorhk In dat hof 
duly instituted in that court. lIlgestelde cIvlele aktle. 

, , 	 ,(3) In een rechtuLak tcn aanzien van cen overtreding van 
(~) In any proceedmgs m respect ~f a contraventI~n of sub- sub-artihl (1) wordt aangenomen, totdat het tegenovergestelde 

sectIOn (1) ,It. shall be presu.med, until the contra~y IS proved, bewezen is, dat de Minister niet zodanige toestemming als 
~hat the lVIllllste! has not gIven such consent as IS referred to bedoeld in dat sub-artikel gegeven heeft. 
III that sub-sectIOn. 	 8 ( B h d ld b l' .• 1) e ou ens tegenovergeste e epa mgen III de wet op Wie zich Ills 

8 S . . .. . fabrieken, kan een minderjarige, die boven de leeftijd of stan- leerling ver-
W, hdo mh~Y If f t' (I) ave a~ IS othhe:wlse prhoVIded III the· ladw relatlllg. thO daard is tot welke verplichte biJ'woning van een school voor- binden mag.
bJll Hnse ac ones, any mlllor w 0 IS over t e age or standar up to whIC 	 " , . 
as all I tt d t hi' 'b d b 1 geschreven wordt door een wet, waaraan hI] onderhevig IS, of 
a.pprentice. con;~m ~yr~ a

h
, en a~l~ha ~ sc 00 ~l prescr:. e bl l h~w indien er geen zodanige wet is, waaraan hij onderhevig is, kan 

or I:l.pp ICa: e ,0 hlmh tte!e dIS tnho suc fawfiRf·tPP Ica e 0 .Itm ieen minderjarige die de leeftijd van vijftien jaren bereikt heeft, 
any mmor 	w 0 as a aine e age 0 een, may, WI h ' d b" d .. d . h' d4-h . t f h' d' d b' t t th .' on er IJstan van zlJn voog en met mac tnemmg van e 
~ e aSSlS auce 0 IS guar Ian an su Jec 0 e prOVISIons b Ii d W t . h 1 I l' .A t b' d hi If t' t d' t d epa ngen van eze e, ZIC a seer mg m een aangewezenof thIS ' c, In mse as an appren ICe 0 any eSlgna e b d "f b' dt d e nl ver III en. 
ra e. . . . . (2) Behoudens de bepalingen van sub:artikel (1) kan zulk 
.(2) Subject t? the, provIsIOns of sub-~ectlOn (1), a~y such een minderjarige zich als leerling III een aangewezen 

mlllor may so bmd hImself as ~n appren~lCe ~o any deslg~ated bedrijf op zodanige wijze verbinden dat hij de voor dat be
trade so as to complet,e the penod prescrIbed In that partIcular paalde bedrijf voorgeschreven termijn vl'ltooien moet: 
trade: 	 Met dien verstande dat een minderjarige' zonder de goed-

Provided that, except with the approval of the Minister, a;keuring van de Minister zich niet op zulk een wijze verbinden 
minor shall not so bind himself if before the termination ofl mag dat hij v,66r. h~t einde va.~ het kontrakt boven de leeftijd 
the contract he would be over the age of twenty-six years. van zes en twmhg ]aren zou zIJn. 

(3) Any such minor who has no guardian capable of assistingl (3) Een minderjarige die geen voogd heeft, in staat om 
him may be assisted in the execution of the contract, by the,hem bij het verlijden van het kontrakt bij te staan, kan door 
magistrate of the district in which the contract is to be executed Ide magistraat van het distrikt, waarin het kontrakt door hem 
bv him and in such case the mauistrate for the time beina of zal worden verleden, worden bijgestaan en in dat geval wordt 
st;ch district shall throughout th~ period of the contract~ or de magistraat van zodanig distrikt die dan in funktie is 
until such minor attains the age of twenty-one years (which- gedurende de gehele duur van het kontrakt of totdat zulk 
ever is the shorter period), be regarded as ez officio the guardian een minderjarige de leeftijd van.. een en t,wintig jaar bereikt 
of such minor, 

.. . .. 
~;I~:':'~!~!~~~ 9. (1) Any ('ontr.aet of apprentICeshIp may, If the l\bllls~er 

approves, be termmated by mutual a,greement of all partIes 
thereto. 

(2) The inspector may, with the approval of the Minister 
and subject to good and sufficient reason adduced by the 
employer or apprentice or his guardian, canc€! a contract of 
apprenticeship. 

(3) The fact of cancellation shall be endorsed by the in
spector upon the copy of the contract filed in his office. 

Transfer of 10. If owing to the death or insolvency of the employer or 
contracts of for any other reason \\'hich the inspector deems satisfactory, the
apprentice terms of any contract of apprenticeship cannot be fulfilled, ship. 

or if the parties to the contract mutually agree, the inspector 
may arrange for the transfer of the contract to another em 
ployer. The transfer sha.ll not be regarded as completely 
effected until it has been approved by the inspector and 
registered und",r this Act. 

ApPRENTICESIDP COMMITTEES. 

Appoint 11. (1) Subject to the provisions of this section, the Minister
mentof may pstablish for any defined area an apprenticeship comapprentice. 
.hip mittee to advise him in accOl'dance with this Act on all 
I'ommittess 

(welke van deze het kortste tlJdperk Ultmaakt), als de ex 
.officio voogd van die minderjarige beschouwd. . 

9. (1) Een leerlingskontrakt kan, met goedkeuring van de Herroeping 
Minister herroepen worden bij onderlinge overeenkomst van van het kon 
aIle partijen daartoe. trakt. 

(2) De inspekteur kan, met de goedkeuring van de Minister, 

en mits een gegronde en voldoende reden daartoe door de 

werkgever of de leerling of zijn voogd aangevoerd wordt, 

een leerlingskontrakt herroepen, 


(3) Het feit dat het kontrakt herroepen is, wordt door de in
spe~teu:. aangetekend op het ~ksemplaar van. het kontrakt 

dat m ZIJn 	 kantoor voor bewarIng opgenomen IS. 

10. Indien wegens het overlijden of de insolventie van Ov"rdracht 
de werkgever of om een andere door de inspekteur voldoend ,:an leer· 
geachte reden de bepalingen van een leerlingskontrakt niet ~mY:tkon. 
uitgevoerd kunnen worden, of de partijen tot het kontrakt ra en. 
onderling daartoe overeenkomen, kan de inspekteur schik
kingen treffen voor de overdracht van het kontraktaan een 
andere werkgever. De overdracht wordt niet geacht vol
komen te zijn, totdat zij door de inspekteur goedgekeurd en 
geregistreerd is krachtens deze Wet. 

KOMITEES VOOR VAKLEERLINGEN. 

11. (1) De Minister kan, met inachtneming van de bepalingen B()lloemi.ng 

van dit artikel, een komitee voor vakleerlingen voor een van ko~;tee.s 
bepaald gebied instellen ten einde in overeenstemming met deze ~~~::.a eel, 
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matters connected with the conditions governing apprentice.lWet hem raad te geven op aIle aangele~enheden,. in ver~and 
ship in any scheduled industry within that area. met de voorwaarden geldend voor leerhngschap m een m de 

... . Bijlage opgenomen industrie in dat gebied. 
(2). Every apprentlCeshlp commIttee so established shall be (2) Ieder aldus aangeste1d komitee voor vakleerlingen wordt 

constItuted as follows :- samengeste1d als voIgt :- . 

(n) Th b f b h 11 t b Ie th five (a) Het gcta1 leden hedraagt minstens viji. Werk~ w e num er 0 mem ers s a no e ss· an. ~ 	 .. 
There shall be an equal number of representatives of gevers. en werknemers hebben een ge~l]k !5etal vert~g~n~ 
employers and employees chosen by the organizations, woordigers g~~ozen door de orgamsatles, assoClatles 
associations or trade unions of employers and em- of vakveremgmgen van de betrok~en werk~ev~rs 

10 ees concerned and an such or anization, associa~ en w.er~nemers, zulle~~e elke zodalllg~ orgamsatle, 
fio: or trade union may Jso choos~ alternative repre- assoCl~tle of vakvere~llgmg ook aiternatieve vertegen

'V 	 woordigers kunnen kiezen. t tlsen a es. ' 	 I 1 lk .' .. f kn geva zu een organ1satle, assm:aatte 0 va-
If at any time any such organization, association or vereniging te eniger tijd van oordeel is dat een 

trade union considers that any representative chosen door hem gekozen vertegenwoordiger niet langeI' 
by it is no longer a suitable representative on the een geschikte vertegenwoordiger in het komitee 
committee it shall notify the Minister and the chair- is, geeft hij de Minister en de voorzitter schrifte1ik 
man to this effect in writing and at the same time the kennis te dien effekte en vermeldt tegelijkertijd 
name of his successor. The notice shall become de naam van zijn opvolger. De kennisgeving 
operative fourteen days after its receipt by the Minister treedt veertien dagen na ontvallgst door de Minister 
and the new representative shall hold office for the in werking en de nieuwe vertegenwoordiger blijft in 
unexpired period for which the former representative funktie voor het onverstreken tijdperk waarvoor de 
was chosen. vorige vertegenwoordiger gekozen was. 

(b) 	 Each member of the committee shall, subject to the (b) Behoudens het bepaalde bij paragraaf (a) blijft ieder 
provisions of paragraph (a), hold office for a period of lid van het komitee voor een tijdperk van drie jaar in 
three years and shall be eligible for re-appointment. funktie en kan herbenoemd worden. 

(0) 	 In case of sickness or absence of any member the alter- (c) In geval van ziekte of afwezigheid van een lid kan 
nate appointed may sit as a member of the committee het benoemde a1ternatieve lid zitting nemen als lid 
for the period of such absence. van het komitee tijdens zodanigeafwezigheid. 

(d) Waar geen organisatie, assoeiatie of vakvereniging is 
(d) 	 Where there is no organization, association or trade die naar het gevoe1en van de Minister een in de 

union, which in the opinion of the Minister, is suffici- Bijlage opgenomen industrie genoegzaam vertegen
ently representative in any scheduled industry to elect woordigt om led en van het komitee voor vakleerlingen 
members of the apprenticeship committee in such te kiezen voor zu1k een industrie, kan de Minister het 
scheduled industry, he may appoint such number of door hem nodig geoordee1de getal vertegenwoordigers 
representatives from the rest of the scheduled industry benoemen uit het overige van de in de Bijlage op
in addition to those appointed by such organiza- genomen industrie boven en behalve of in plaats 
tion, association or trade union, or in lieu thereof, as van degenen die benoemd zijn door zulk een organi
he may consider necessary. . satie, associatie of vakvereniging. 

(e) 	 The chairman shall be an independent person ap- (e) De voorzitter za1 een onafhankelike persoon ziju door 
pointed by the Minister and in case of equality of votes de Minister aangesteld en bij staking van stemmen 
on any subject he shall have a casting vote on that over een onderwerp heeft hij een beslissende stem 
matter but he shall have no deliberative vote. ten opzichte van dat onderwerp maar hij heeft geen 

. b . h' . d heraadslagende stem.f(3) No a~t 0 or notIce y ~n apprentices Ip com~Illtte.e an (3) Een handeling of kennisgeving van een komi tee voor 
no proceedlllgs of any. meetlllg t~ereof shall.be lllvahd by vakleerlingen en de verrichtingen van zijn vergaderingen 
reason only that there IS a d~fect In the appollltment of any zijn niet ongeldig enkel omlat er een gebrek in de be
member or that a vacancy eXIsts amongst the members. noeming van een lid of een vakature onder de leden bestaat. 

(4) The Minister may assign an officer in his department to j4) De )iinister kan ~en beambte in .zij n departement. aan
act 	as secretary to an apprenticeship committee. Wl]Zen om als sekretans van een komltee voor vakleerhngen 

. . '" . op te treden. .. T 

(5) Notwlthstandmg anythlllg III thIS Act contallled -yhere (5) Niettegenstaande het bepaalde bl] deze Wet zal, wan-
the employer is the railways and harbours admilllstra- neer de werkgever de Spoorwegen en Havens Administrat.ie of 
tion or any Gover.nment depar.tment, th~ apprentice~hip com· een Staatsdepartement is, het komitee voor vakleerlingen te 
mlttee to be estabhshE'd to adVIse the Mlmster on ali matters worden ingesteld om de Minister van advies te dienen omtrent 
connected with the conditions governing apprenticeship in such aIle aangelegenheden in ve,.band met de voorwaarden geldend 
administration or departmer,tt in any sche~uled industry shall voor leerlingschap in zodanige Adlninistratie of zodanig depar
be such persons as the l\fimster mayappolllt. tement in een in de Bij1age opgenomen industrie, bestaan uit 

zodanige personen ala de Minister moge aanstellen. 
Procedure of 12. (1) The meetings of an apprenticeship committee shall . . . 

an appren- be held at such intervals and at such hours and places as the 12. (1) De vergadenngen van ~en kOmltee voor vakleerlingen Werkwijze 

ticeship committee may from time to time determine. worden gehouden met de tussentl] den en op de uren en plaatsen van. 

eommittee. van tijd tot tijd door het komi tee bepaald. komlliee~l 


(2) 'fhe quorum of the committee shall be a majority of the (2) Het kworum van het komitee bestaat uit de meerderheid l~orva eer
· b 	 mgen.f ttotaI number 0 represent a lye mem ers. 	 van het gezamenlike aantal vertegenwoordigende leden. 

(3) If the chairman is absent from a meeting of the committee (3) .In~ien d~ voorzitter van ~e vergaderi~g van ee~ komitee 
the members present shall choose from among themselves a afwez~g IS, kIez~n de aan~ezlge l~den mt hun mldden een 
person to act as chairman at that meeting and he shall have a voorzltter voor ~le vergadermg en hI] heeft een beraadslagende 
deliberative hut no castin vote. maar geen beshssende stern. .. . 

g 	 (4) Notulen moeten van de verrlChtmgen van ledere vergade· 
(4.) Minutes of the proceedings of every meeting shall be ring gehouden en in de eerstvolgende vergadering voorgelegd 

kept and shall be submitted at the next ensning meeting and worden en, indien op die vergadering vom korrekt aangenomen, 
if p9.ssed thereat as correct shall be confirmed by the person worden zij door de alsdan voorzittende persoon be
presiding thereat. and the minutes so confirmed shall, without krachtigd, zullende de alzo bekrachtigde notulen, zonder 
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further proof, be prima facie evidence of the proceedings of verder bewijs, tot pri.ma facie bewijs strekkeil vail de "\ter
the meeting to which they relate. richtingen van de vergadering, waarop zij betrekking hebben. 
_. . . . (5) De notulen van de verriohtingen van een komitee 

(0) .The mmutes of the I!rocee~ng8 of an apprentlC~shlP voor vakleerlingen moeten op alIe redelike tijden ter inzage 
commIttee shall ?e open t~ mspe~tI?n at all reasonable tImes liggen van een door de Minister aangewezen beambte, die ook 
by an officer del!lgnated b~ the Mmister and such officer m~y iedere zodanige vergadering bijwonen mag, doch daaraan niet 
also attend any such meetmg, but ~hall not take part therem deelneemt tenzij de voorzitter hem verzoekt zulks te doen. 
unless requested to do so by the chaIrman. 

13. 	(1) De leertijd of leertijden, het getal leerlingen die te Leertijd. 

13. (1) The period or periods of apprenticeship, the number \~erk gesteld mo.gen ~orden, de sch~al van lone.n van leer
of apprentices who may be employed, the rates of wages of [mgen, de kwahfikatle~. waarop le~rhngschap beg.t?t, de aard 
apprentices, the qualifications upon which appI'enticeship shall e? het aantal onderWI]sklasseI~ ~le door de leerlmg moeten 
commence, the nature and number of the educational classe:: bl]gewoond worden, en de opleIdmgskursus te worden voorge
to be attended by the apprentice and the course of training 'le~r.even bij een aangewezen bedrijf worden door de 
to be prescribed in a designated trade shall be fixed by the Mml~ter vastgesteld na gepleeg? oveI'leg met het ~etrokken 
Minister afteI' consultation with the apprenticeship committee k<,>mItee <.>f de bet.rokken komltees voor vakleerhngen en 
or comInittees concerned and his decision shall be notified in Zl]n beshllt wordt III de Staatskoe1'ant bekend gemaakt zoals 
the Gazette as in section fifteen is provided. The Minister may, in artikelvijftie~t bep.aald is. De Minis~er l~~~ op gelijke wijze 
in like manner alter amend varv or withdraw any decisions een krachtens dlt artIkel genomen beslmt Wl]Zlgen, amenderen, 
under this section: 'Provid~d th~t the sub-section" shall not veranderen of terugtrekken: 'Met dien verstande, dat dit 
apply to the fixing of the rates of wages of apprentices em- sub-artikel niet toeg~past w?rd.t op het vaststellen van de 
played in the railways and llarbonrs administration or in any loons.c~alen .van .leerhngen dIe m de Spoorwegen en Hav.~ns 
Government department. AdnumstratIe of m Staatsdepartementen te werk gesteld zlJn 

(2) 	 I fi' th . d f t' h' th 'M' . t (2) Bij het vaststellen van de leertijd kan de l\Hnister de 
. n Xlll~ e .peno 0 appren l?eS Ip e. llllS er may leeftijd, Bchoolvordering, ondervinding en vakopleiding van 

t~ke mto ?o,nslderatIOn the ag~, educatIOn, exper~ence and v<;>ca- vakleerlingen in aanmerking nemen en hij kan in overeen
tIOnal ~ramIng of the apprent~ces and may fix dlfferent penods stemming met de aldus in aanmerking genomen omstandigheden 
accordmg to the facts so conSIdered. verschillende tijden vaststellen. 

(3) In fixing the rates of wages under sub-section (1) of this (3) Eij het vaststellen van de loonschalen krachtens sub
8ectio~, the Minist.cl' .may tal~e. into consideration the age, artikel (1) van dit artikel kan de Minister de leeftijd, onder
cxpenence, and vocatIOnal tramIng of the apprentices and vinding en vakopleiding van de leerlingen in aallmerking nemen 
may lay down different rates of wages according to their age en in overeenstemming met hun leeftijd en ondervinding ver
and expcrience. In no case shaH the rates of wages be based schillende loonschalen vaststellen. In geen geval mogen de 
upon quantity or output of work done. loonschalen tot grondslag hebben de hoeveelheid of de opbrengst 

M· 	 . fl" h h . van het gedane werk. (4) The Illlster may, a ter COllSU tatlOn wlt t· e comlmttee, . . . 

vary the number of apprentices determined under sub-section (1) (4:) De l\ilIl~ster kal!. ~a gepleegd overleg ~et het komlt~e 

of this secbon in respect of any distriot or area in so far as het. getalleerlmgen WlJzIge71 krachtens sub~art!kel (1) v~n d.lt 

any individual workshop is concerned and may make special artJkel vastgesteld ten opz~chte van een distrlkt of gebled .m 

provision for cases where no jourueymen are employed. zo verm het een afzonderhke werkplaats betreft en kan ble
_. . " 	 . zondere v~?rziening maken voor gevallen waar er geen gezellen 

(0) The .a:bmster may reqUIre and dlfect that, every appren- in dienst Zl]n. 

ticl' shnll be provided ,by hi.s. employer with a book to be (5) De Minister kan eisen en gelasten dat elke leerling dool' 

called. the wages book III whIch shall be ~utere~ by the e;m- zijn werkgever van eeu bock, het loonboek te worden genoemd, 

ployel .every pa,Yment of wages made by hIm to .he appreIltIce voorzien wordt waarin door de werkgever elke betaling van 

from tIme to tIme as the payments are. m~de. Such wagesiloon van tijd tot tijd door hem aan de leerling O'cmaakt aan

b~ok s~allti~: t.he property of and remam 1Il the custody Oflgetckend .wordt ~i'j gelegenheid . .van. elke bet~li~g; z~danig 

t 	 e app en _. [loonboek IS het etgendom en bh]ft In de bewarmg van de 


t · h' . bl' h d d h' ileerling. 
14• An appren lees Ip commIttee esta IS e un er t IS 4 	 " 
Aot shall perform the duties and functions and possess the 

'I· 

1. ~en krachtens deze Wet .mgesteld kOl:utee vo<.>r Bevoegd
owers following :_vakleerhngenvervult de volgcnde phchten en funktles en bezlt hede~ en 

p de volgende bevoegdheden :_ funkties van 
I d t h lVI" 1 d'· . i komitees(a) 	 t may recommen ·0 t e ~ Illlster. tIe es!gnatlonl (a) Het kan de aanwijzing van het bednjf of de tak van voorvakleer. 
of t.he t~ade o~,. branch of trade. III any In.dustry bedrijf bij de Minister aanbevelen in een industrie lingen. 
specl.fi~d In the :E!rst Sch.edule to thIS Act to wh~ch t~e aangeduid in de Eerste Bijlage tot, deze Wet waarop 
prOVISIons of thIS. Act m respect of apprentICeshIp de bepalingen van deze Wet ten aanzien van leer-
shall become appheable; i lingschap van toe passing zullen zijn ; 

(6) 	 it may recommend to the Minister the qualifications (b) het kan bij de Minister de kwalifikaties aanbevelen, 

upon which apprenticeship may commence in any vereist om het leerlingschap in een aangewez.en 

designated trade provided that the age and standard bedrijf te kunnen beginnen, mits de leeftijd en 

of education shall not be lower than is described in standaard van opvoeding niet lager gesteld worden 

sub-section (1) of section eight, and provided, further, I dan omschreven wordt in sub-artikel (1) van artikel 

that if in any designated trade the customnry qualifi- aoht, en mits verder, indien in een aangewezen 

cation differ in different areas, the Minister may makel bedrijf de gebruikeliko kwalifikaties verschillen in 

regulations with a view to arriving at a uniform \ verschillende gebieden, de ·Minister regulaties kan 

qualification; vaststellen ten einde tot een eenvorInige kwalifikatie 


te geraken; 
(0) 	 it shall recommend to the Minister from time to time. (c) het beveelt van tijd tot tijd bij de Minister aan 

the number of apprentices who may be employed I het getalleerlingen die te werk gesteld mogen worden 
in any workshop or industrial establishment.: Provided I in een wE'l'kplaats of industriele inrich t.ing : met dien 
tha.t t.he number of apprentices shallllot be l'Pstriet.ed! verstande dat het aantalleerlingen niet heperkt wordt 
with the object of limiting the future number 0(: met het doel het toekolllstige getal gezelle.n te be 
journeymen; I perken. 
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(d) 	 it shall tecohlll1end to the Minister the rates of 
wages of a pprentiees, except in the cas~ ?f th?se 
employed in the railways and harbours admmIstratlOn 
or in any Government department; 

(e) 	 it may investigate any matter of dispute arising 
out of a contract of apprenticeship referred to it 
by one of the parties to such contract or the :Minister 
and shall endeavour to settle amicablyanysuch dispute, 
and if it fails so to settle such dispute the provisions 
of sections five and nine shall apply; 

(f) 	it may after consultation with the educational 
authority, recommend to the Minister the nature and 
number of educational classes to be attended by an 
apprentice in terms of his contract of apprentice
ship; 

(g) 	 it shall report on any matter concerning apprentice
ship referred to it by the Minister. 

Publi~ation 15. (1) The Minister shall pubI~sh a !l0ti~e in th~ G.azette 
of notIces by and in one or more newspapers mrculatmg lD the distrIct or 
Minister 	 d b h f t d . th . ' 	 area concerned, of the tra es ~r ra~c es 0 ra es ,lD " e 

indust.ry which, after. consultatIOn w~th the, apprentlCes~Ip 
commIttee he proposes lD accord:: :1Oe WIth. sectIOn one ~o, deslg
nate as a trade or branch of ~rade. to whICh the provisIOn~ of 
this Act in respect of apprenticeshIp shall apply. Any 01:'Jec
tions thereto may be lodged with t,he apprenticeship ~Ol1lmlttee 
within fourteen days of such notICe and the commltte~ .shall 
hear any such objections and. report the~eon t~ the M.lUlster. 
If no objections are lodged WIthm th~ said penod ?r; d after 
objections have been lodged and conSIdered, the J.V~mster ~as 
come to a decision, he shall publish the same by like notlOe, 
and the trade or bra~ch of trade designated in such notic,e shall 
t.hereafter 1)1:) the deSignated trade for the purposes of thiS Act, 

. . . . ., ,(2) Before glVillg the deCISIOns deSCrIbed ill sub-sectIOn (1) 
• 	 L' h U~ • h II bl' h . l'k t' f h' 

of sectIOn tll!trteen, t e m.1mster s.a pu IS a I e ~o l~e 0 IS 

(d) 	 hetbeveelt bi] d.e Minister aan d.e loonschalen. v~n 

de Ieerlingen, behalve in het .g~val ~an ~en dIe lD 

de Spoorwegen en Havens Adlllllli~~ratIe of m Staats
departementen te werk gestcld ZlJn; .. 


(e) 	 het kan een naar zich door een van de partlJen tot eell 

leerlingskontrakt of door de Minister ~erwezen geschil, 

dat nit zodanig kontrakt voortsprUlt, onderzoeken, 

en moet zulk een geschil in der mi~ne. trac~ten te 

F!: :kken. Brengt het zulk een schIkkmg met tot 

stand, dan gelden de bepalingen van artikels vijj en 

negen; 


(j) het kan, nil. over leg met de onderwijsautoriteiten, 

de aard en het aantal onderwijsklassen, welke door 

een leerling overeenkomstig zijn Ieerlingskontrakt 

bijgewoond moeten worden, biJ de Minister aan

bevelen; 


(g) 	 het brengt verslag uit aangaande enig onderwerp 

dat in verband met het leerlingschap door de Minister 

naar het komitee verwezen wordt. 


15. 	(1) De Minister publiceert een kem~iHgeving ~Il de Publikati.e 
Staatskoerant en in een of meer nieuwsbladen lD omloop III het van.kelll1b' 

.. f kk O'(1VIllO' doorbetrokken distrikt of gebied, van de bedrIJven 0 til. .-en :ran Millister. 
bedrijven in de industrie die hij .na ov.erleg met het komltee 
voor vakleeriingen overeenkomstIg artlkel een wenst a~n te 
wijzen als een bedrijf of tak van bedr~jf waarop de bepallIl/.?en 
van deze Wet ten aanzien van leerhngschap va.n toepasslUg 
zullen zijn. Bezwaren daartegen kunnen bij he~ komitee voor 
vakleerlingen ingediend worden binnen veertlen dagen na 
zulke kennisgeving en het komitee zal z?-l~e bezware!l horen 
en daaromtrent verslag do en aan de :&bmste~. Indle~ g~en 
bezwaren inO'ediend zijn binnen het voorzegde tIJdperk of mdlen 
nadat bezw~ren ingediend en overwogen zijn de :.l\1inister tot 
een besluit gekomen is pub~~eeert hij hetzelve bij ee~ d;rgelijke 
kennisgeving, en het bedrlJf of de tak van bedn]f m znlke 
kennisgeving aanO'ewezen, wordt daarna het aangewezenb dr"£ d d "1 'd van deze )XTet

e IJ - voor e oe em en 'f ,
(2) Alvorens de besluiten vermeld in sub-artikel (1) van 

proposal~; and t~e J?rocedure WIth regar~ to I?ubhcatlOn and artikel dutien te nemen publiceert de 1l.1inister een dergelijke 
the hearlUg of obJectlOns shall be as descnbed m the last pre- k ., 'J'n voorotellen' en dp IJrocednre met' b . Th d .. f h 1111', • bl' h d enmsgevmg van Zl " , _. _ ,
?edmg su -sectlO~, e eClSlOn 0 t ~ J.lun:ster s~ pn, is e betrekking tot de pnblikatie en het ho!en ,:an bezwaren IS 
m rega!d to :-,ny of the matters descnbed III sub sectI?n (1) dezelfde als die beschreven in het onnuddelhk voorafgaande 
of sectlOn th~l'teen B.haU apply for the purposes of thIS Act sub-artikel. Het besluit van de Minister aldus gepubliceerd 
throughout the deslgnated trade concerned. ten opzichte van een der aallgelegenheden vermeld in sub

(3) The Minil:lter may, upon application by an orgauization artikel (J) va~ artikel dert'ien 18 voor de doeleinden van, ~eze 
of employers or of employees concerned after further enquiry Wet toepas~e~lk op het gehele betrokken aangewezen bedr~Jf, , 
or after consultat.ioll with the apprenticeship committae and (3) De Millister kan op aanvraag daartoe van een orgamsatIe 
aftrr further enqujry and by like publication, amend, vary or van betrokken werkgevers of betrokken v"~rknemers en na 
withdraw any decision made by him in accordance with this verder onderzoek, of na overleg met he.~ k01111te~ voor ya~lee~. 
section. lingen en na verder onderzoek en 1:'IJ ~ergeh~ke pubhkatle 

cen 	 besluit door hem overeenkomstlg dIt artlkel genomen,
Evidence on 	 16. (1) An apprenticeship committee may take evidence for wijzigen, veranderen of terugtrekken. 
oath and 
witnesses the purpos~ of enquirinl? into any matt;r falling within its 16. (1) Een komitee voor 'vakle~rlingen kan, voor he~ doel Verklaringen 
before power, dutIes and functIons, ?,nd fo~ this purpose t~e com- van zijn onderzoek aangaande emg onderwerp dat bmnen onder e.de 
apprentice, 
ship 	

~ittee may under the hand of ItS chaIrman s?-~prena wItnes.ses zijn bevoegdheid, plichten en £.unkties valt, g.etuigenis ~,fnemen. :~!etUlgen 
If ne?e~sary, and may through t,he person p::esIdmg at a ~eetlDg Tot dat einde kan het onder de handtekenmg van ~l]n voor- komiteesoommittees. 
admImster ~n oat~ to any Witness, and It m~y examme the zitter, zo nodig, getuige~ dagvaarden en door ~llddel vltn ,:,oor vakleer
wages book m relatIOn to the rat~s ?f wages paId by employ~rs de ter vergadering voorzlttende persoon een getUlge de eed hngen, 
and shall report fully to the Mmlster on the matters WhiCh opleggen. Het kan het loonboek met betrekking tot de 
come before it in the course of its enquiry. schaal van de door de werkgevers betaalde lonen nagaan en 

. 	 . moet aan de Minister volledig verslag doen van de onderwerpen, 
(2) A subprena for the attendance before an a,Pprent1O?shiP welke voor het komitee komen in de loop van het onderzoek. 

committee, of any person or for the productIOn to It of (2) Een dagvaarding van een persoon om voor een komi tee 
the wages book and documen~s shall be, as nearly as pra~- voor vakleerlingen te verschijnen, of om het loollboek en 
ticable in th~ form set out ~n the ThIrd Schedu!e to thIS dokumenten over te leggen, geschiedt zo veel doenlik in de 
Act, shall be sl~ned by the chaIrman, of the commIttee ,an,d vorm aangegeven in de Derde Bijlage van deze Wet, wordt ge
shall be served IX; the same manne: as It would be serve~, If. It tekend door de voorzitter van het komitee en wordt gediend 
:vere a, subprena lssu~d by ,the, m,agIstrate's court of the dlstrIct op dezelfde wijze als het geval zou zijn indien het een dag
m whICh the committee IS sIttmg, vaarding was, uitgereikt door het magistraatshof van het 

, . distrikt waarin het komitee zitting heeft,(3) Every person subprenaed to attend and gIve eVIdence " . 
before an a prenticeship committee at any of its sittings shall (3) Een Ie~er dIe gedagva~~d wordt om. vo?r een komltee 
be bound 10 obey the subprena served on him, Any person voor vakleerlingente, v;rSChl]!len en. getUlgems af te l~ggen 
who refuses or fails without sufficient cause, to attend and\OP een v.an deszel£s zlttmgen IS verphcht ~e 0P. hem gedlende 

, 	 dagvaarding te gehoorzamen, Een leder dJe weIgert of zonder 
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Penalties. 

Special 
j urisdicti on 
of magis
trates' 
courts as 
to area. 

RegUlations. 

Interpreta
tion of terms. 

Non·applica
tion to 
shprentice
apip of Act 
No. 29 of 
1918. 

give evidence relevant to the committee's enquiry at the time voldoende verontschuldiging in gebreke blijft te verschijnen en 
and place specified in the subpcena or who refuses to be met betrekking tot het door het komitee ingesteld onderzoek 
swor.n when the ~ha.irmall desires to a.dminister an. o~thlgetuigeniS af te leggen op de tijd en plaats in de dagvaarding 
to hIm, shall be gUllty of an offence and hable on convlCtlOn vermeld, of die weigert de eed af te leggen wanneer de voor
to a fine not exceeding twenty-five pounds: zitter hem dezelve wenst op te leggen, maakt zich schuldig 

Provided that every person so subpcenaed shall be entitled to!l aan een overtreding en w~rdt, bij.ve~oordeling, gestraft met 
all the privileges to which a witness subpcenaed to give evi- een boet~ van ten hoogste VI)f en twmhg pond: 
dence before a provincial division of the Supreme Court is, Met dlen verstande dat ledere aId us gedagvaarde persoon 
entitled. igerechtigd is tot al de voorrechten waarop een getuige, gedag

't h ft b' d 1 . f 1 Ivaard om getuigenis af te leggen voor een provinciale afde(4) Any WI ness w 0, a er emg u y sworn, gIves a sell' h t H ht h f ht' d .'d b f . h" 	 mg van e ooggerec so, gerec Ig IS.
eVI ence e ore an apprentlCes Ip commIttee on any matter, (4) E t' d' b h l'k ddt h bb f 1 d 
relevant to the enquiry, knowing such evidence to be false, en ge .Ulge Ie, na e o.or Ieee e e en a g~ eg .' 

'It f ff d l' bl . t' t th voor een komltee voor vakleerlIngen desbewust valse getUlgems 
sha11 be gUl y 0 an 0 ence an la e on convlC lOn 0 e b t ff d ddt h t d k b t kk'. h t 'b d b 1 f th . f' 	 e re en e een on erwerp, a op e on erzoe e re Ing
pums men prescn e y aw or e cnme 0 perJury. h ft fi t kt' h hId' 	 t d' . 	 . . ee, a eg, maa ZIC sc u Ig aan een over re mg, en 

(5) ~very wItness who attends before an apprentlCeshlp wordt bij veroordeling gestraft met de straf bij wet voor de 
cO~llllttee. and refuses to a~swer ~r to answer. fully and misdaad van meineed bepaald. 
s~tlsfactonly to the be~t of hIs knowledge and belIef all ques- (5) Iedere getuige die voor een komitee voor vakleerlingen 
tlOns lawfully .P~t to hIm by the c?mm~ttee, an~ every ~erson verschijnt en weigert een antwoord of een volledig en bevre
:vho at any slttmg of. an apprentlCe~hlp commIttee, ,:Ilfully digend antwoord naar zijn beste weten te geven op aIle vragen 
mterrupts the pr.oceedmgs at ~u~h slttmg shall be gUllty. of door het komitee aan hem gesteld, en een ieder die op een zitting 
an offence and lIable on convlCtlOn to a fine not exceedmg van een komitee voor vakleerlingen opzettelik de verrichtingen 
twenty-five pounds. van zulk een zitting stoort, maakt zich schuldig aan een over

(6) Any officer or member of an apprenticeship committee treding en wordt, bij veroordeling, gestraft met een boete van 
who shall disclose, except for the purposes of this Act, any ten hoogste vijf en twi~tig pond.. . 
information acquired by the committee in the exercise of its (6) Een beambte of lId van een komltee voor leerhngschap 
powers under sub-section (1) of this section, shall be guilty of die, behalve voor de doeleinden van deze Wet, inlichtingen 
an offence and shall be liable on conviction to a fine not openbaar maakt door het komitee verkregen bij de uitoefening 
exceeding fifty pounds. van zijn bevoegdheden ingevolge sub-artikel (1) van dit 

artikel, is schuldig aan een oyertreding en wordt bij veroordeling 
GENERAL. gestraft met een boete van ten hoogste vijftig pond. 

17. Any person who is guilty of an offence against this Act in ALGEMENE BEPALINGEN. 
respect of which no penalty is specially provided, shall be liable 17. Een persoon, die zich schuldig maakt aan een over- StrafIen. 
upon conviction to a fine not exceeding twenty-five pounds treding van deze Wet, waarvoor geen straf speciaal bepaald 
(lr in default of payment to imprisonment for a period not wordt, wordt bij veroordeling gestraft met een boete van ten 
exceeding three months, or in case of a continuing offence, to hoogste vijf en twintig pond of bij gebreke van betaling 
a fine not exceeding five pounds for every day duriTJg which met gevangenisstrai, van ten hoogste drie maanden, of in 
the offence continues. geval van een voortdurende overtreding met een boete van 

· h 	 . h d' . h 1 ten hoogste vijf pond voor elke dag, waarop de overtreding18~ Anythmg ~o t e ~ontrary notwlt ~tan I~g m t e aw voortduurt. 
relatl~g to ~a~lstrat~s. cou.rts; ~ :nag~strate s court may 18. Niettegenstaande tegenovergestelde bepalingen in de ~p~ci~lo . 
ex~rClse any clv~l or cnmmal JunsdlCtlOn.m respect of .matte~s wet op magistraatshoven, kan een magistraatshof civiele of JUrIsdlkt!e 

whICh und~r thIS ~ct would be dealt ":It~ by a magIstrate s kriminele jurisdiktie uitoefenen ten aanzien van zaken, welke ::;'~::~~-ven 
co~rt notwlthstandmg that. the act, omlSSlOn .or offence from volgens deze Wet ter kennisname van een magistraatshof wat gebied 
:vh~ch. s~ch matter has ansen occurred outsIde the area of staan, hoewel de daad, het verzuim of de overtreding, waaruit betreft. 

JunsdlCtlOn of such court. Ide .zaak voortgesproten is, plaats vond buiten het rechts
19. The Governor-General may make rerrulations notgebled van dat hof. 

inconsistent with this Act for the better carrying out Cif the 19. De Goeverneur-ge.neraal kan ter betere berei~ing v~n RegulatiesI' 

objects and purposes thereof. de oogmerken en doelemden van deze Wet regulatles, mlts 
,niet er mee in strijd zijnde, uitvaardigen. 

20. 	In this Act, unless inconsistent with the context- ! 20. In deze Wet, tenzij bet verband een andere zin aan- Woord
iwijst, betekent- bepalin!!. 

" appr.entice." means any person bound .in a.ccord~"'lce " leerling" of "vakleerling" een overeenkomstig deze 
" WIth t~~s Act ~y cont~act of apprentl?eslllp; Wet door een leerlingskontrakt gebonden persoon; 

employer means m rel~tlO~ to ~n apprentIce any person " werkgever " met betrekking tot een leerling, een persoon 
~o whom the apprentl.ce IS or IS proposed to be bo~nd aan wie de leerling overeenkomstig deze Wet door 
m.accordance Wlt~ thIS Act by c~ntract of apprentlce- een leerlingskontrakt verbonden is of voorgesteld 
shIP.; . and .shall mclude the raIlways and harbours wordt te worden verbonden; en sluit in de spoor
~dml~lstratlOn or an~ other G?vern~ent department wegen en havens administratie of een ander Staats

,. m WhIC~ a scheduled md.ustry IS carr~ed on; .. departement, waarin een in de Bijlage op
. mspect~r' means t.he mspector of apprentIceshIp genomen industrie uitgeoefend wordt; 
" .appOl~~ed under thIS. ~ct ;. ."inspekteur" de krachtens deze Wet benoemde inspek-

Mmister means ~h.e Mmlster of Mmes an? Ind~stnes teur van vakleerlingen ; 
or. any other Mmlst.er to whom the admmlstratlOn of " Minister" de Minister van Mijnwezen en Nijverheid of 

, thIS ~ct,~ay be assIgned by ~he Governor-Ge:leral ; een ander Minister, door de Goeverneur-generaal met 
. regulatlOn . means a regulatlOn made and m force de uitvoering van deze Wet belast ; 

under thIS Act; " regulaties " regulaties krachtens deze Wet uitgevaardigd 
"this 	Act" includes the regulations and schedules. en van kracht; 


. "deze Wet" tevens de regulaties en bijlagen. 

21. So much of the Regulation of Wages, Apprentices and 21. De bepalingen van de Wet tot· Regeling van Lonen, Wet No. 29 

Improvers Act., 1918, as relates to apprenticeship or t.o t. he ILeerlingen en Ambacbtsgezellen 1918, die betrekking hebben van 1918 niet 
number of apprentices who may be employed or to wages or op leerlingschap of op het aantal leerlingen die te werk gesteld pVaas~}noe. 

-	 Jkunncn worden of OJ) lonen or voorwaarden van indienststelling vaki'ee~l?';_ 
gen. 
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conditions of employment of apprentices shall not apply in;va~ leerlingen zijn niet van toepassing op aangewezen be
respect of any designated trade. Idl'l] ven. 

f 22. Deze Wet kan voor aIle doeleinden worden aangehaald Kol"OO titel. 
Short title 22. T~is ~ct may be cited for all purposes as .theials de Vakleerlingen Wet, 1922, en. treedt in. w~rking 

Appre~tlCeship Act, 1922, and shall commeIJ.ce and come Int% p . een door de Goeverneur-generaal bi,] proklamatIe In de 
operatIOn on a date to be fixed by the Governor-General bylStaatskoerant te bepalen dag. 
proclamation in the Gazette. 

First Schedule. 

INDUSTRIES TO WHICH THE ACT APPLIES, 

THE BOOTlI1AKING INDUSTRY. 
THE BUILDING INDUSTRY. 
THE C"\>OTHING INDUS~~Y. 
THE CARRIAGE BUILDING INDUSTRY. 
THE ELECTRICAL ENGINEERING INDUSTRY. 
THE FOOD (baking, butehery, milling) INDUSTRY. 
THE FURNITURE INDUSTRY. 
THE LEATHER 'YORKING INDUSTRY. 
THE MECHANIOAL ENGINEERING INDl.TSTRY. 
THE PRINTING INDUSTRY. 

Second Schedule. 

FORM OF CONTRACT OF APPRENTICESHIP. 

THIS CONTRACT OF APPRENTICESHIP made and entered into 
the •.•••.••.•••.•••••.•..•...•.day of ••...•...•....•. , 19...... 

Eerste Bijlage. 

INDUSTRIEEN WAAROP DE WET VAN TOF;PASSING IS. 

DE SCliOENlI1AKERI,J. 

HET BOUWVAK. 

DE KLEERMAKERI,J. 

DE \VAGENMAKERI,J. 

DE ELEKTROTlllCHNIEK. 

DE VOEDSELBEWERKING (bakken, slachten, malen). 

DJ<J MEUBELMAKERl.J. 

DE LEDERBEWERKING. 

DE VV'ERKTUIGBOUWKUNDE. 

DE DRUKKERI.J. 


Tweede Bijlage. 

MODEL VAN LEERLINGSKONTRAKT. 

DOOR DIT LEERLINGSKONTRAKT aangegaan op de ..••••.•.•••.••• 
dll;g van .•...••.....r' ••.•.••••••••.•• :!9.... door .........•••••.• 
(hlcrna genoemd de \'\erkgeverl t,er ene zljde. en •....••••..•••••••••

betw~en .••••.•••••.••..••. ; •.•.•••..••••........•••...•........ een miriderjarige van de leeftijd van .•.•...••........•..••••jaren
(heremafter called the Emplo:Jierl of the one part, and .••.. , ......•... (h' d d I l' lh' . b" t d .. of h ar der 
••••••.••••.......•••.••..••••a minor of the age of .......•.... lerna genoem e "eer mg 18nn IJges aan oor zlJn a Ol~.· 

• • (h . ft 11 d th A t' e) . ted h . b h' or her of voogd ...•.•••.•.•...•..•....•.•.•.•.....•.••• ter andere zIjdeyears crema er ca e e ppren IC ,aBSIS· erem y IS • '. 


parent or guardian .•..•••......•••••••••..•.•. on the other part ZI,J RET KENNELIK : 


1. DAT de Leerling, geneeskundig geschikt bevonden zijnde. nitWITNESSETH : 
eigen vrije wil en met toestemming van zijn vader of voogd hierbij over

1. THAT the Apprentice, having been found medically fit" does eenkomt : 
of his own free will and with the consent of his father or guardian by 
these presents agree 

(a) To bind himself as an Apprentice to the said Employer in the 
trade or occupation of.................................. 
for a period of •••...•...•...•.•••. years, commencing on 
t,he .•••.•. , •.•.••••. , ..•..•.• day ot ..............19.... 

(b) 	To serve faithfully, honestly and diligently the Emplo;ver 
and to obey all lawful and reasonable commands and reqUl~-
menta of the Employer or those duly placed in authOrity 

?ver hiI?'. 
(C) ~o~ to d~cl08e OJ' ~ommlJrucate t<? any person whomsoever any 

mformatl<?n r('latmg.w t,he b':"lI~ess of t~e Employer.
(d) t\ot to be mterested dIrectly or m.:iIrectly, either as n. pmd agpnt 

or servant, in any business or undertaking other than that of 
the Employer, and not to belong to any Trades Union. 

(e) 	To attend, in accordance with the requirements of the Minister, 
such classes 88 may be decided upon by him for the pm:pose of 
receiving technical or other education. 

2. THAT the Ernployerdoes by these presents agree:

«s) 	To bind himself to receive the said A\Jprentice for the period 
stated and to teach efficiently or cause to be taught efficiently 
the said apprentice in the trade or occupation specified. 

(b) 	To refund to the said Apprentice the reasonable class fees ex 
pended on technical instruction, where free instruction is 
not available, provided that the Apprentice hss mllde not less 
than 75% of the full number of attendances at the technical 
COUl'SC, and provided that the Principal of the technical infltitu
tion has reported that satisfactory diligence has been shown: 
by the Apprentice. 	 I 

(II) 	To pay to the said Apprentice wages at the following rates 
viz. : 

For the first year the sum of ..•••.••. , per " ..... . 

For the second year the sum of .•..••.. 

For the third year the sum of •....•..... 

For the fourth year the sum of •...••.. 

For the fifth or any subsequent year the 


sum of ......................... ~ •• 


or at such other rates as may be decidcd upon from timc to 
time by the Minister. 

(GI) To furnish annually a repert on the progress and conduct of 
the Aoprentice to the Apprenticeship Committee. 

(el To endorse and sign this contract On completion of the period 
of apprenticeship and to hand it over to the Apprentice 
as his property. 

(a) 	Zich aan de genoemde \'\'erl~gcver am Leeding te verbinden 
in het bedrijf of beroep van........................... . 
v~)Qr de dllur van .......•.••••. '-•••.••..... jaren, te 00
glDnen op de ................ da" van ............ 19 .. .. 

(bl Getrouw, eerlik en ijverigde Werkgeverte dienen er: aUe wette
like en redelike bevelen en voorschriften van de \Verkgever 
of de behoorlik over hem gestelde personen te gehoorzamcn. 

(el 	Aan niemand wie het ook zijn moge biezonderheden betreffende 
de zaken van de Werkgever te openbaren ot mede te delen. 

(d) Direkt noch indirekt, hetzij als betaalde agent of onderge
schikte in een andere zaak of onderneming dan die van de 
,Yerkuever belanghebbende te zijn en geen lid van een 

k to. t .. 

va ume e ZIJn. 


(e) 	 Om overeenkomstig de voorschriften van de Minister zodanige 
Klassen bij te wonen am bepaaid wordt door hem, ten einde 
technies of ander onderricht te ontvangen. 

2. DAT de Werkgever mits deze overeenkomt : 

(a) 	Zich te verbinden om de genoemde Leerling voor het genoemde 
tijdperk aan te nemen en de genoemde Leerling OOhoorlik 
te onderrichten of te doen onderrichten in het genoemd6 
bedrijf of bereep. 

(b) 	Om aan de Lecl'ling de redelike klasfooien, uit.gegeven voor 
technies onderricht, waar vrij onderricht niet te krijgen is, 
terng te OOtalen, mits de Leerling de techniese kursus bij 
gewoond heeft op minstens 75 % van het total" aantal gelegen
heden tot bijwoning daarvan en mits het Hoofd van het 
techni(ls instituut !"terapporteerd heeft dat bevredigende ijver 
door de Leerling betoond is. 

(0) Om aan de genoemde Leerling lonen lie OOtalen volgens 
de volgende schaal, te weten 

Voor het eerst.e jaar de som van • •..• • . . . . . . . . per ....... _ 
Voor hf't tweede jaar de 80m van ••.••..• , ..•• 
Voor het dE'roe jaar do scm VI,.,'!............... " ...... ,. 
Voor het vierde Juar de som van ........... . 
Voor het vijfde of enig volgend jaar de AOm 

van ................................... ~ .. 9....... " .......... . 
of volgens zodanige andere sehaal als van tijd tot tiJd OOpaald 
mocht worden door de Minister. 

(d) 	Jaal'1iks aHn het Komitee voor Vakleerlingen v('rslag te deen 
van de vorderingen en het gedrug van de Leerling. 

(d 	Na voltooilng van de leertijd aantekening eTvall op het kon
trakt te maken en het ttl onderookenen en het kontrakt aan 
de Leerling als diens eigendom te overhandigen. 
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3. THAT it is further agreed between all the parties to the contract 
that :- 

(a) 	Any military service which the Apprentice who is bound for 
five years or longer may be called upon to perform at any time 
during the period of this Apprenticeship shall be held to be 
part of the term of the Apprenticeship, provided that the 
total period of such military service shall not in the aggregate 
amount to over 12 months, and any period which shall have 
exceeded 12 months shall entail such extra period being served 
by the Apprentice before the terms of this contract shall havc 
been complied with. "'bere thc duration of the contract 
is for less than five years the period of military service as 
allowed shall be equal to one· fifth of the duration of the 
contract. The Employer shall not be required to pay wages 
to the Apprentice whilst he is absent from work on such 
military service. 

(b) 	This contract may with the mutual consent of all parties be 
transferred to another Employer in the same trade, provided 
that the Employer or the Apprentice shows cause why he 
should not complete the contract, and provided that the 
Inspector assentfi to such transfer. and IJUch tranllfer 
she.!l be effected by endorsement thereof on this contract 
signed by the parties thereto and endorsed on the copy of this 
contract filed in the office of registration, and upon such 
transfer taking place all parties thereto shall be bound bi 
all the terms of this contract for the unexpired portion thereo . 

(c) 	If the Employer has good grounds for belief that the Apprentice 
has committed a serious breach of the terms of this contract 
or that the Apprentice has or is conducting himself in an 
unseemly manner and contrary to good discipline, he may 
forthwith suspend the Apprentice and shall immediately 
report the matter to the Minister to be dealt with under 
the Act. 

(") If the Employer shall commit any serious breach of the terms 
of this contract the Apprentice may with the consent of his 
parent or guardian report; the matter to the MinL<;ter to be 
dealt with under the Act. 

(e) 	The Minister shall be noti6.ed by both parties to this oontract 
in the event of any alteration to ~he contrBcl; such as pra. 
vided for in the IMt four preceding paragraphs. 

IN WITNESS WHEREOF the contracting parties hereto haye hereunder 
!let their hands the day and year aforewritten. . 

As WITNESSES: 

1. •....... , . '" ................ . 

2 .............................. . ·.. " ........................................ .. 


Employer. 
1•••••.•..••••....•.•.••.••••••. 
2 .............................. . ·..P~~~t .~; ·G~;.u~:;.· .. 
I .............................. . 

2 ............................................... ~ ...... . 

Apprentice. 

R~GISTERED at the Office of the Inspector of Apprenticeship this 
.•••• •••••••.••..•..... .dRY of ••.••.•.•..••.••••••19.... 

3. DAT voorts tussen al de partijen tot het kontrakt overeengekomen 
wordt dat : 

(a) 	Militaire dien~, tot het verrichten waarvan de !.eerling, die 
voor vijf jaren of langer gebonden is, te eniger tijd gedurende 
deze leertijd opgeroepen mocht worden, geacht worden fIIal deel 
nit te maken van de leertijd, mi~ het totale tijdperk van 
zodanige nulitaire dienst bij elkaar genoman 12 maanden 
niet overschrijdt, en indien de diensttijd 12 maanden 
overs('hrijdt, het meerdere van die tijd door de !.eerling zal 
worden ingediend, voordat hij voldaan heeft aan de OOpalingen 
van dit kontrakt. Wanneer de duur van het kontrakt voor 
minder dan vijf jaren is, zal het tijdperk van militaire dianst 
als toegestaan een vijfde van de duur van het kontrakt 
bedragen. De Werkgever is niet verplicht aan de Leerling 
loon te betalen terwijl hij van het werk op zodanige militaire 
dienst afwezig is. 

(b) 	Dit kontrakt kan met wederzijdse toestemming van alie 
partijen overgedra,gen worden aan een andere Werkgever in 
hetzelfde bedrijf, mitfi de Werkgever of de !.eerling goode 
gronden aanvoort waarom hij het kontrakt niet nakomen zal 
en mitfi de Inspekteur in de overdracht toostemt. Zodanige 
overdracht geschiedt door aantekening ervan op dit kon· 
trakt, onderlekend door de partijen daartoe en aangetekend 
op het ekeemplaar van dit kontrakt dat in het registra
tiekantoor ter bewaring opgenomen is, en na de overdr8cht zijn 
alle partijen daartoo gebonden door al de bepalingen van 
dit kontrakt voor het onverstreken gedeelte ervan. 

(0) 	Indien de Werkgever goede gronden heaft om aan te neman 
dat de Leerling zioh schuldig gemaakt heoit aan een emstige 
verbreking van de bepalingen van dit kontrakt of dat de 
Leerling zich gedragen heeIt of gedraagt op een onbehoorlike 
manier en in strijd met de goede tucht kan hij de Leerling 
onmiddellik schorsen en moet hij de zaak dadelik aan de 
Minister rapporteren zodat daarin gehandeld kan worden 
krachtens de Wet. 

(d) 	Indien de Werkgever zioh schuldig maakt aan een emstige 
verbreking van de OOpalingen van dit kontrakt kan de Learling, 
met toestemming van zijn vader of voogd, do zaak aan de 
Minister rapporteren zodat daarin gehandeld kan worden 
krachtens de Wet. 

(e) 	De Mlliistermoet door beida partijen tot dit kontrakt in kennis 
worden geeteld van lien verandering van het kontrakt krachtens 
de bepalingen van de voorafgaa.nde laatete vier paragrafen. 

TEN BEWUZE W.A.ABVAN de kontrakterende partijen tot dit kontrakt 
hun handtekeningen hieronder hebOOn geplaatst op de dag en het jaar 
voomoemd. 
Gl!lTtIIGEN I 
1 ................... ........................................ .. 

2••••• " ....................... . 

Werkgever.
1••.•.•••••••.••.•..•..• ; ••••••• 
2.•••.•••••..••••••..••.•••.••.. .. .................. ,. ..... ,. ,. ,. .,. ... ,. 

Onder of Voogd.
1••••••••••..•.•••.•••••.•.•..•• 

2............................... . ....... ~~ifug·........ . 

G 	 t._ 

EREGISTREERD ten .....ntore van de Inspekteur van Vakleerlingen 
Inspector of Apprenticeship. doze ••.•••••••.... dag van.••....••........••• 19...• 


'rO 	BE FILLED IN IF APPRENTICE TRANSFERS TO ANOTRER EMPLOYER. 
•• •• TE WORDEN lNGEVtTLD .ALS DE LEEBLING OVERGAAT NAAR EEN ANDERE 

WIth the consent of all the partIes to thIS contract the services of WE'BKGEVEB 
the Apprentice and the responsjbilities of the Employer are hereby M . . ' 
transferred to ••.•••••••••••••••••.•••••.•••this. • . • • • . . . . . . . . . . •• d ;.t toestemmmg van ~lle partilen tot dit kontrakt worden hierbij 
day of .•...•.•••••••••.•.••.•• 19.... e lensten van de Leerling en de verantwoordelikheid van de Werk· 

As WITNlIISSES: 

1. ............................ .. 
2 •••••••••.••••••••••.•••••...•• 

1 .............................. . 

2 .............................. . 


1.............................. . 

2 .............................. . 


1. ............................. . 
2 •••••• , •••••••••••••••••••••••• 

gever overgedragen aan••.•••.•••••••••••.•••••••...•...• op heden 
de ............................dag van.................. 19•.•• 
GETUIGEN: . 

1. ............................. . 

· ...... E~pi~;'~;: ....... 2 .............................. . 


1. .••.......•.•...............•• ·...... E~pl~;~: . . . . . .. 2 ••••••••.•••••••.••••••.•••.••• 

1. ............................. . 

·..P~~~t .~; 'G~;dtll:;: .. 2.............................. . 


1.............................. . 
· ..... ·App~~ti~: ..... ". 2••••••••• '" 

Werkgever. 

. ..... ·W~~k~~~;.······· 

. .... '~d~~ ~f•V~~gd: .... 

. ....... L~~li~g:"""" 
REGISTERED at the office of the IMpector of Apprenticeship this GEREGISTREElW ten kantore van de Inspekteur van Vaklearlingen 

,.' ~ ..•.. , ..... , .. ,., .day of .................... 19.... deze ..•.•.... , ,dfl,g van .....•............ 19... . 

lnspectqr of Apprent,iceship. 
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To BE J'ILLED IN ON OOMPLETION OF THE TERJlI OF AF'PRENTIOl!lBHIPiTE WORDEN INGEVULD NA VOLTOOIiNG VAN DE LEERTIJD KRAOHTEN8 
UNDER THIIII CoNTRACT. : DIT KONTRAKT. 

'r th 'thi d 'I HIEBMl!lDE WOBDT GEOEBTIFIOEERD DAT de hierin genoemde ••••••HIS IS TO OERTIFY THAT e WI n-nam6............. •••• • • .•••• .. .. _ . 

1 ted ,-,- t' shi de this tract tillS' ....................... '" •••.••••.•.•.• ZIJn leertlJd krachtens dlt
11as comp e WI> appren ICe p un r con , • • • • • • • • • • • • I 'd f h d d

d f III kontrakt vo tOOl hee t op e en e ........................... . 

ay 0 ........................ .... Idag van .................... 19.. 


Employer. 
Werkgever 

Third Schedule. Derde Bijlage. 
FORMULIER VAN DAGVAARDING OM VOOR EEN KOMITEE VOOR 

FORM OF SUBPOENA TO APPEAR BEFOR,E APPRENTICESHIP COMMITTEE. VAKLEEBLING;EN TE VERSOHIJN;EN. 

To A.B. (name of person summoned, and his calling and residence). Aan A.B. (naam van gedagvaarde peraoon, en zijn beroep en woonplaats). 

You are hereby summoned to appear at .•...•...•......•.•.(place Gij wordt hiermede gedagvaard om te verschijnen te ••••••.•••.••• 
upon the ••••••.•••.•••••••••day of.••.• , •.•. , .•••.......• 19.................... (plaats) op de .....•.•••••••dag van ••••••••.••••••• 
at •••••••••••.o'clock, before the .................................. 192 •••• te •••••••• uur voor het........................... Ko:mi.tee 
apprenticeship com:mi.ttee established under the Apprenticeship voor Vakleerlingen ingesteld krachtens de Vakleerlingen 'Vet 
Act, 1922, to give evidence respecting •••.••.•••..•.••..•....•...... 1922, ten einde getuigenis af te leggen betreffende •••••.••..•••••••• 
(if the person Summoned is to produce any documents, add), and you (indian de gedagvaarde parsoon dokumanten overleggen moet, voeg er
are required to bring with you .•.•...•...•...•.•.•...•.•..••••...• bii) en gij wordt geIast met u mede te brengen ..................... . 
(specify the wages book and docuntents required). (noem het loonboek en de verlangde dokumenten). 

@;iven under the hand of the chairman of the committee Gegeven onder de hand van de voorzitter van het komitee op heden 
this ..................................... day of ...... ~ .............. " ..................... 19, • .of" .Jdo •• * .... , ..................dag van ...... " ................. " ..... , .................... 192 ...... .. 
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No. 27, 1922.] 	 No. 27, 1922.J 

Prohibition 
of export of 
nngraded 
coal. 

Appoint
ment of 
grading 
committees 
and officers. 

Method of 
grading. 

ACT 

To 	provide for the inspection and grading of coal 

produced in the Union which is intended for ex
port beyond ,the Union or for bunkering steamers 
In South AfrIcan ports; the prohibition or restric
tion of the export and bunkering of coal when 
the demand for coal for consumption within the 
Union warrants it, and the safeguarding of the 
supply of coal for public utilities. 

BElT ENACTED by the King's Most Excellent Majesty 
the ~enate and the Rouse of Assembly of the Union of 

South Mrlca, as follows :_ 
1 Af .. 
'. ter the expIry of SIX mo~t~s from th~ commencement 

of thIS Act no coal prod.uced wlthu: the Umon shall be used 
for ?xport .or for bunk~rIng, unless It has been graded and a 
certIficate In the prescrIbed form has been granted in respect 
thereof. 

2. (1) The Minister may appoint one or more grading com-

WET 

Tot regeling van het inspekteren en graderen van 

steenkool gewonnen in de Unie, bedoeld voor uit
voer naar vreemde landen, of voor het laden 
voor verbruik door stoomboten in Zuidafri
kaanse havens; het beletten of beperken van het 
uitvoeren en laden voor scheepsgebruik van 
steenkool wanneer de vraag naar steenkool voor 
verbruik in de Unie zulks rechtvaardigt en de 
verzekering van levering van steenkool voor 
publieke doeleinden. 

ZIJ RET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 
Sena~t en de Volksraad van de Unie van Zuid-Mrika, 

als volgt. 
1. Na het verloop van een tijdperk van zes maanden na het Verbod van 

inwerkingtreden van deze 'Vet is het verboden steenkool, ge- nitvoer van 
wonnen in de Unie, uit te voeren of te laden voor scheepsgebruik ongegradeer
tenzij dezelve gegradeerd is en een certifikaat daarvan uit- de stoonkool. 
gereikt is in de voorgeschreven vorm. 

2 (1) D ..... 1• e .J.ulIl~ster {an een of meer gradeerraden benoemen, Benoeming 

elk ~estaande Ult een voorzitter en vier ,Ieden, aan wie het van gradeer· 
mittees, each consisting of a chairman and four members, toezlCht ~p het gr~~eren va~ steenkool, IS opgedragen. ~~b:n 
to control the grading- of coal. (2) IndIen de MlIllster bevmdt dat met minder dan twee- . 

(2) If the Minister ~is satisfied that not less than two-thirds derden van de steenkolenmijnen in een provincie bereid zijn 
of the c?llieries i.u any province are prepared to adopt a method een m~thode v,an graderen van stee~kool te volgen ove~.een
of ,gradmg coal 1Il accordance with the principles laid down in komstlg de ~eglIlselen voorgeschre:~en m deze, Wet, ~a~ hIJ de 
thIS. Act, he may ap~oint such persons as may have been personen? dIe door de steenkolenmIJnen van, dIe prov~nCle voor
nO~lIlated by the c:olheries of that province, together with gesteld Zl]n, te za~~n met een onafhankelike voorzltter voo~
an mdependent chaIrman nominated by the Minister, to be gest~ld ~oor de l\'limster, benoemen tot de gradeerraad voor dIe 
a ~rading com~ittee therefor: Provided that a grading com- provmCle: Met dlen v,er,stande dat een gradeerraa~ al~"?s 
mlttee so constItuted may, in the discretion of the Minister. samengesteld door de ~hmster naar goeddunken te emger tlJd 
be dissolved by him at any time, ' kan ontbonden worden. , . 
, (3) If a gradin% committee is not appointed by the Minister .(~) Wanneer een g~adeerraad. met benoemd IS door ,de 
m, accorda.nce WIth sub-sec~ion (2), or if any grading com- )ImIster overe?nkomstIg su?-artIkel (2), of wanneeJ; emge 
mlttee wInch has been appomted is dissolved by him he may g~:,-deerraad dIe benoemd IS door hem ontbonden IS, kan 
himself appoint a grading committee consisting of a ~hairman hI] z,elf een gradeerraad benoemen bestaande uit een voorzitter 
and four members, two of whom shall be persons nominated en VIer lede~!. waarvan twee persone~ zijn voorges~eld door de 
by the collieries as prescribed in the regulations. steenkolenmI]nen als voorgeschreven m de regulatles: 

(4) The members of a grading committee shall be remunerated .~4) De leden van ee~. gradcerraad worden bezoldlgd op de 
in the manner prescribed by regulation and the committee shal~ wIJze v~orgeschreven bl] .regulatie, en de raad is bevoegd een 
have power to appoint a secretary and graders, inspectors sekretarIs en gradeerders, mspekteu~s, monsternemers,en andere 
samplers, and other officers, to establish laboratories and testin . b,eambten aan te stellen, lab~ratonums en. proefstatIOns op te 
statIOns, and to carryon such experimental and analytical rICh~en en zulke. onderzoekmg~n, ontIedmgswerk en proef
work and tests as it may deem necessary for the efficient nemmgen te ver:lthten als n~~lg g~oordeeld worden voor het 
performance of its duties. doeltrefIend ver:I~hten van Zl)n phchten. 

(5~ The salaries of me~b.ers of a grading committee, or such· (5) pc bezoldlgmg van de le,~e~ van een grade~rraad, of 
portIOn thereof as the MIlllster may decide, the salaries of allizodam.g. deel daarvan als de 3'lImster mocht beshssen, de 
officers .of the committee, as well as all expenses illcurred inlbezoldlgmg van aI, de beambten va~ de ra.a~, zo:vel als alIe 
connectIOn with its administration and its work, shall be paidonkosten belopen III verba~d met ZIJn admm~strat1e en werk 
out of moneys to be raised as provided in section seven. worden bestreden op de Wl]Ze voorgeschreven l~ artlkel zeven. 

(6) A grading committee appointed to replace one dissolved (6) Een gradeerraad benoem~ ?m de plaats, m te nemen van 
by .the Minister shall ipso facto assume al1 the obligations, e~n ra~d ontbo~den door de l\'hmster neemt 1PS? facto de ver
d ntIes, funds and asset", of its predecessor. bmtemssen en phchten, gelden en baten over van ZIJ n voorganger. 

. 	 3. (1) Ret graderen van steenkool vindt plaats op de wijze M tb d 
3. (1) The gra?ing of coal shall be. conducted i.n such ~anner voorgeschreven door d~ regu~aties. Gradeercertifikaten kunnen so~te~~.vlln 

as may ~e preSCrIbed by t,he regulat~ons, Gradmg certificates door een gradeerraad mtgerelkt worden en elk certifikaat duidt 
may be Issued ?y a gradmg commIttee an~ ea.ch suc~ certi- de klasse van steenkool aan, waarop het betrekking heeft, en 
ficate sha}l speCIfy the grade of coal to whICh It apphes and wordt namens de raad door de sekretaris of door een van 
shall be Issued and signed on behalf of the committee by the zijn gradeerders getekend en uitgereikt. 
secretary or by one of its graders. (2) B" h b 1. . 	 IJ et epa en van de klasse van steenkool overweegt 

(2) In d?termmln,g the !Sraile of any coal a grading committee een gradeerraad het rapport van zijn gradeerders en andere 
shall take mto conSIderatIOn the report of its graders and other beambten over de resultaten van hun nemen van monsters 
offic~rs on the results .of their sampling, inspection and tests, inspekteren en doen van proefnemingen en staat d~ 
and It s~all also permlt the colli~ry con?erned, if it so wishes, b~trokken ..stee~olenmijn toe, indien deze zulks verlangt, 
to submIt facts and figures relatmg to Its coal. felten en CIJfera m verband met zijn steenkool voor te leggen. 
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(3) A grading committee may in its discretion refuse to issue (3) Een gradeerraad kan naar eigen oordeel weigeren een 
a grading certificate in respect of any coal submitted for grading gradeercertifikaat uit te reiken betreffende steenkool ter 
if the liability of such coal to spontaneous combustion is deemed gradering aangeboden, indien de vatbaarheid van zodanige 
by the committee to cOIIBtitute a danger to life or property. steenkool voor zelfontbranding door de raad geoordeeld wordt 
The decision of the grading committee shall be subject to review een gevaar van verlies van leven of eigendom op te leveren. 
by the Minister. De beslissing van de gradeerraad is onderworpen aan her

ziening door de Minister. 
Application 4. (1) Any colliery -:rhich desires to provid~ or sell .coal 4. (i) Een steenkolenmijn, die steenkool verlangt te leveren Aanzoek 
by colliery for export or for bunkerlllg shall apply to a grading commIttee of te verkopen voor uitvoer of voor lading voor scheepsgebruik door st.~n. 
foJ' grading within the province where the coal then lies or at the port from doet aanzoek bij een gradeerraad in de provincie waar de kolemmJ.n
oertific!tte. 

which. it is to be e.xported, to grade its coal and the grading steenkool zich bevindt of in de haven waarvan het uitgevoerd ~l:a::: 
commIttee shall, WIt~ all reasonable despatch, take the neces- wordt, om zijn steenkool te graderen, en de gradeerraad neemt 
aary steps to determllle the grade. met aIle redelike spoed de nodige stappen om de klasse te 

(2) Any colliery which is not satisfied with the grade in which bepalen. .., . 
its coal is graded may forthwith bring the decision of the (2). Ee~. steenkolennu]n welke :net tevreden IS, m~t de klasse 
grading committee in review before the Minister, waann Zl]U steenkool geplaatst IS, kan de beshssmg van de 

gradeerraad dadelik voor herzieuing aan de Minister voorleggen, 

T__ t' f 5. A grading committee may authorize any of its members, 5. Een gradeerraad kan een of meer van zijn leden, Inspektie 

.....,pee Iono 	 . . b b f b d' d h . . "d van steencoal by com- officern or servants to enter at any tlmem and upon any eam.~en 0 e len en mac tlgen om. te ~mger tIJ kool door 
mittee or colliery, storage bin, truck, vehicle, vessel or other place een mIJn, bergplaats, spoorwegwagen, voertlllg, SChlp of andere raad of 
officers. where there is coal and any person so authorized may inspect, plek, waar zich steenkool bevindt, binnen te gaan en de per- beambten, 

sample and test such coal for the purpose of ascertaining what soon zo gemachtigd kan zulke steenkool met het doel om de 
its grade may be, and may take and remove samples of coal as klasse daarvan te kunnen bep,alen, inspekteren, monsters daar
he thinks fit. The officers and servants of the colliery so van nemen en aan proefnenungen onderwerpen en kan naar 
inspected and the officers and servants of any person engaged goeddunken monsters nemen en vervoeren, De beambten en 
in or concerned with the export or bllnkering of coal shall bed~enden van de ~ldus geinspek.teerde mijn en .de beambten en 
render such reasonable assistance in the work of inspection bedumden van eUl~e persoon dl~. steenkool u~tvo~rt of l~adt 
and taking samples as may be called for. voor scheepsgebrmk, of daarbI] betrokken IS Zl]n verplicht 

zulke redelike bijstand te verlenen bij de inspektie en het 
Publication 6. A grading committee may from time to time publish in nemen van monsters, als verlangd wordt. 
o.f infonna,. such form as it may deem suitable particulars of the grade of 6. Een gradeerraad kan van tijd tot tijd en in zulke vorm als Bek~nd· 
~on has to coal available in South Africa and any other information voegzaam geoordeeJd wordt, biezonderheden van de klasse van ~akin~ van 
Ahl~n coal. concerning South African coal that it may consider to be of steenkool, verkrijgbaar in Zuid-Afrika, bekend maken alsookh::;: ::~ 

commercial or scientific interest. 	 enige verdere informatie' betreffende Zuidafrikaanse steenkool Zuid
welke hij van handels- of wetenschappelik belang oordeelt, afrikaanse 

Levy on 7. (1) A grading committee shall make an initial levy of steenkooL 
collieries to money on the collieries at the commencement of its operations. 7. (1) Een gradeerraad heft bij het begin van zijn werkzaam- Hea;ng van 
defrdJ ex- f The amount so levied shall be based upon the tonnage shippcd heden een aanvangsomslag over de steenkolenmijnen. De ~=X:Q=r 
~~",:t!es~ by the several c,ollieries ~uring the preceding six months. gronds~ag van zulk een o~slag is het aantal tonnen door de mijnen tel' 

Thereafter a gradmg commIttee shall once every quarter levy verschlliende steenkolennu)nen gedurende de voorafgaande bestrijding 
an amount from the collieries in proportion to the quantity zes maanden verscheept. Daarna heft een gradeerraad van van Ultgaven 
of coal supplied during the preceding quarter by each of them de steenkolenmijnen eenkeerper kwartaal een omslag naar mate van de ra.a.d. 
for export and bunkering, van de hoeveelheid steenkool door elk van de mijnen gedurende 

(2) The total quarterly amount so levied shall be the esti- het afgelopez: kwartaal geleverd voor uitvoer en lading voor 
mated expenditure of a gradina committee for the quarter in scheepsgebrmk. 
which 	the levv is made. '" (2) Het totale be drag van de omslag voor een kwartaal is het 

" , bedrag van de geraamde onkosten van een gradeerraad voor het 
(3) At the end of, each calendar y~ar there shall be an adplst- kwartaal gedurende welke de omslag opgelegd is. 

ment of ~ccounts ~n accor~ance WIth the actual ex~endlture (3) Eij het einde van elk kalenderjaar geschiedt er een 
of a gradmg eOI?nuttee dunn~ that yea~, and the adjustment vereftening van rekeningen volgens de werkelike uitgaven van 
sha:ll be taken mto a?count m calculatmg the amount to be een gradeerraad gedurende dat jaar en de vereffening wordt 
leVIed ~rom each colhery for the first quarter of the next in acht genomen bij het berekenen van het bedrag van de te 
succeedmg year. heften omslag van elke steenkolenmijn voor het eerste kwartaal 

(4) A committee may charge for any service rendered by it van het volgende jaar. . 
under 	this Act such fee as may be prescribed by regulation, (4) Een gradeerraad kan voor dlensten door dezelve 

., ,ingevolge doze Wet bewezen gradeergelden hefteD nader te 
(5) If any moneys payable under thIS sectIOn are not paId by worden bepaald bij regulatie. 

a colliery within fourteen days after its receipt of a notice (5) Indien gelden betaalbaar krachtens dit artikel niet 
from a grading committee, giving particulars of the amount betaald zijn door Gen steenkolenmijn binnen veertien dagen na 
payable and demandi~g its paymen~, such moneys. ma>: belontvangst. van een kennisgeving van een gradeerraad de bie
recovered, together WIth ~osts and lllter,est, by a?tIon m a zonderheden uiteenzettende van het te betalen bedrag en 
competent court at the SUIt of such gradIng commIttee. betaling daarvan vorderende, knnnen zij tezamen met kosllen 

(6) 	A grading committee shall be capable of suiner and being en !ente ~oor middel van dagvaarding in een bevoegd hof op 
· h' h h II bO h de mstantle van de gradeerraad verhaald worden. sued under the name 0 f ItS c aIrman w 0 s a e t e proper (6) E d d k . d .. 'tt . t b' d f d en gra eerraa an In e naam van zIJn voorzI ert 0 t powers 0 f attorne} 0 rmg or e en d d d d d d .tt . d bperson execu e roceedings, agvaar en en ge agvaar wor en; e voorZl er IS e e-

p voegde persoon om volmachten te tekenen om te dagvaarden 
(7) The accounts of a grading committee shall be audited of te verdedigen. 

each year by a competent auditor. (7) De rekeningen van een gradeerraad worden eens perjaar 
geauditeerd door een bevoegd auditeur. 

Temporuy 8. If it appears to the :Minister that there is a real or appre- 8. Wanneer naar het oordeel van de Minister er een werkelike Tijdelik. 
prohIbition hended scarcity of available coal for consumption within the of dreigende schaarste van beschikbare steenkool voor verbruik verb<tm0f 
o~ restriction Union, the Minister may by netice in the Gazette temporarily in de Unie is, kan de Minister door kennisgeving in de :~~itv~r 
') export prohibit or restrict any or every colliery from exporting or 8taatskoel"ant tijdelik cen of andere of elke steenkolenmijn . 

B 
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bunkering coal until adequate supplies fOT local consumptionlverbieden om, steenkool uit 'te voer~"? of t~, laden voor 
have been assured. No action shall lie against any person!scheepsverbrUlk of zlll~'l ~eperken, ,tot tl]d en WlJle ,,:oldoende 
prevented from fulfilling in whole or in part any contract I"oorraad ,vom verbrUlk m de Ume weer ~erzekerd .IS. Geen 
ent-ered into before the passing of this Act, by reason of thelrecht~gedlI1g kan >yorde;'l tegen Iemand dIe wegens 
exercise of the powers granted under this section, ihet Ultoefenen van door dlt aTtIkel verleende b('voegdheden 

. 	 Iverhinderd is geworden een kontrakt, v66r de iJlvoering van 
Ideze Wet aangegaan, in zijn gehe""l of ten dele na te komen, 
I 	 . 
• 9. (1) Indien de Administ.ratie van de Zuidafrikaanse Spoor- Opvordering 
wegen en Havens te enigcr tiid, na aHe redelike pogingen, van steen-

Requisftion 9. (1) If the South African Railways and Harbours Ad-wegens een schaarste van beschikbare steenkool of wegens een kool voor. 
of coa for ,. t t' ft k' 	 II bl if rt . th t b h l' .. . ,.. het gehrulkuse of the :nmIs ra IOn a. er ma mg a reasona e. e 0 B mae ~ I kombmatle of gezc1menhk optreden of lets dergeh]ks van de van de Zuid-
Soubh IS at. any time unab~e to m~ke satIsfactory contracts 10fsteenkolenmijnen of twee of mecr daarvan, niet in staat is om afrikaanse 
African securmg the coal reqUlred for Its purposes, by reason of aaanncmelike kontra.Hen aan t,e gaan voor de leverina van Spoorwegen!'fH'::'. scarcity of available coal, or of any combine, concerted action orlsteenkool voor doeleinden van de dienst, heeft hij het recht om en Havens, 
hours Ad· the like between the collieries or any two or more of them va.n de steenkolenmijnen, die steenkool opleveren door hem 
ministration. it sh.all have p~wer to call. upon the ?ollierie~ which supply ?oal geschikt ::eacht voar de vereisten van de dienst, te vorde

conSIdered by It to be sUltable for Its reqUlrements to dehver ren dat een hoeveelheid van zulke steenkool afgeleverd 
such coal in proportion to the total amount sold by each wordt in verhoHding met de hoeveelheid, door ieder 
colliery: Provided that such call shall only be made upon the vall ,mIke steenkolenmijllcn verkocht: Met dien verstande 
colli~ries . in the provi~ce or provinces from which the coal dat zulke opvordel'ingen elechts van de steenkolenmijnen ge
reqUIred IS us?ally o~talIleel and no ~llch oall shall be made daan worden in de provincie of provincies van welke de vereiste 
upon any colliery >yh.Ich h~s en~ered mto a ?ontract to supply steenkool gewoonlik verkregen wordt en geen zodanige opvor
coal .to th~ Admlmst,ratlOn If th~t colh~ry has already dering wordt gedaan van een steenkolenmijn die een kontrakt 
supplIed to It a reasonable, ;£l:oportlOn of Its output. T.he heeft aa~gega,an om aan de gezegde Administratie steenkool te 
prIces . .of the coal so ~eqUlsltIOned, as we~l. as the p.recIseleveren, mdien de steenkolenmijn reeds een redelik gedeelte 
quantity to be" supphed and the condItIOns applIcable van zijn opbrengst geleverd heeft, De prijzen van'de steenkool 
th.ereto shall, faIltng m;ttua~ agreeffi:en~, be promptly det.er- aldus gevorderd, alamede de juiste hoeveelheid, die geleverd 
mmed by a board of arbItratIOn, conslstmg of a representatIVe moet worden en de voorwaarden waarop zulke leveringen 
of the col~iery concerned a representative of the Ad,ministra~i:m, geschieden, zullen, bij gebreke van wederzijdse overeenstem
and a chaIrman mutuall! agreed betwe~n ,the partIes or, faIh~g ming, zonder verwijl bepaald worden door een scheidsrechters
agreement, to be appomted by the Mlmster, but such chaIr- raad bestaande uit een verteo-enwoordiger van de betrokkeJl 
man shall be neither a public servant nor a perSOll having any steenkolenmijn, een verteO'enw~ordiger van de Administratie en 
financial interest direct or indirect in the coal trade. een voorzitter door beideopartijen gekozen of bij gebreke van 

overeenstemming door de Minister te worden aangesteld, 
zullende echter zulk een voorzitter geen staatsdienaar zijn, 

(2) The Sout.h African Railways and Harbours Administra- noch iemand die direkt of indirekt geldelik belang heeft bij de 
tion may, if it finds itself at any time temporarily short of coal steenkoolJ~andel. ... . .' 
for its purposes, intercept and apply to its own uses any suit- (2) Indlen de Admlm:'ltratl? van ~e ZUldafIl~aa.l;se ,Spo~r
able coal which IDay be in transit: Provided that the intercep_lwegen en Havens te emger tljd bevm~t dat hI] tlJdeh~ met 
tion and use of any consignment of coal under this sub-seetioll genoeg steenk,o<:l he~ft vo.::r de doelemden ,van de, chenst, 
shall be such as to cause the least possible inconvenience and kan de Admmistri1~Ie brU]kb~re steenkool III transIto a~!l
embarrassment to any colliery, consignee or other person, and houden en voor eJgen d.vclelllden aanwen,den: Met dlen 
shall be limited to the quantities urgently required by the Ad- v~rstande dat de aanhoudl~g en he~ gebnnk val; een bezen
ministration day by day. The amount of a'ny particular colliery's [dmg ,steenkooi .krachtens dIt R~b-artlkel zo geschIedt dat het 
coal so intercepted in anyone calendar month shall not in the 
aggregate exceed two and a half per cent. of that colliery's 
monthly despatches of coal. The price to be paid for coal 80 

intercepted shall be as mutually agreed between the colliery 
concerned and the Administration, and, failing agreement, 
the price shall be fixed by a board of arbitration appointed as 
provided in the preceding sub-section. 

Penalties. 10. (1) Any person who contravenes or causes to be contra
vened a!ly provisi<:n of this l\ct ?r any .reg~la~ion. or makes 
default III performIng any oblIgatIOn whlCh It IS hIS duty to 
perform, shall, if no penalty is specially provided for sU:h 
contravention or default, be liable, in the case of a first conVIC
tion, to a fine not exceeding one hundred pounds, and in the 
case of a second or subsequent conviction to a fine not exceeding 
two .hundred and fifty pounds or to imprisonment for a period 
not exceeding six months, or to both such fine and imprison
ment. 

de mm~~ mogehke last en ongtmef veroorzaakt aan een steen
kol?nmI]n, geadresseerde of ~lld:re ~ersoon ena beperkt 
word~ . ~ot . de ~oeveelhede!l d~e van dag tot elao door ~e 
AdmmIsLratle dnngend verelst worden, ?e tot,ale hoevcelhCld 
Bt~.en~ol:? aldus aangehouden van ee~ blezondere steenkolen
mIJn III een kalendermaand be~raagt met n:eel' dan twe~ en ~.'m 
half l~~rcent van de maandehkse verzendmgen van dIe mi]n. 
De PIlJS te worden betaald voor zulke aangehoudell steenkool 
wordt onderling bepaald door de betrokken steenkolenmijn en 
de Administratie, en bij gebreke van overeenkomst wordt de 
prijs door een scheidsrechtersraad, benoemd als omschreven 
in het voorafgaande sub-artikel, bepaald. 

10. (1) Hij, die een voorziening van deze ~et of een regulatie Straffen. 
overtreedt of doet overtrede-lJ. of verzUlmt een verplich
ting na te komen, die het zijn plicht is te volvoeren, wordt 
indien geen biezondere straf opgelegd is voor over
treding of verzuim gestraft, in geval van van eerste veroordeling 
met een geldboete van ten hoogste honderd pond ,en bij een 
tweede of verdere veroordeling met een geldboete van ten 
hoogste twee honderd en vijftig pond of met gevangenisstraf 
van ten hoogste zes maanden of met beide zulke ge1dboete en 
gevangenisstraf. 

(2) Hij, die een gradeerder of andere persoon gemachtigd 
(2) Any person who obstructs, resist!" or hinders a grader door de gradeerraad krachtens .artikel vij! in de wettelike 

or other person authorized by a grading committee under section uitoefening van zijn bediening of plichten krachtens deze 
jive, in the lawful exercise Qf his powers or duties under this Wet of een regulatie belemmert, weerstaat of hindert maakt 
Act, or any regulation, shall be guilty of an offence and liable zich schuldig aan een overtreding en wordt bij veroordeling 
()n conviction to a fine not e4ceeding twenty-five pounds. gestraft met een boete van ten hoogste vijf en twintig pond. 

         Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer’s Copyright Authority No. 10505 dated 02 February 1998 



xix UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 19TH ,JULY, Hl22 . 
u 	 Jil* } .. ... -,---------

Offence of 
forging 
brands or 
falsely 
issuing 
WB,rrants. 

Regulations. 

interpreta, 
tion of 
terms, 

Short title 
and com, 
mencement 
of Act. 

impri~onment. 

, 12. P) The Governor-General may make regulations not 
mconsIstent with this Act prescribing

(a) 	 the appointment and method of nomination of mem
hers of grading committees and the remuneration 
payable to the members thereof; 

(b) th d f d' " , 
e proce ur~ 0 a gra lUg commIttee m the exerCIse 

of Its fUnctIOns' , 
(c) 	 the forms or certificates to be issued in respect of coal 

graded for export or bunkering; 
(el) the circumsta~~es under which the shipment of coal 

may be prohIbIted 	or restricted; 
.

(e) the fees which shall be payable to grading committees 
under this Act; 

(j) 	the manner in which coal shall be graded, 

11. (1) Any person who forges or utters, lmowing it to be 11. (1) Hij die een certifikaat of merk of geschrift of hand- Vervalsing 
forged, any certificate or brand, or any writ;ng or signature tekening, vereist door, of ingevolge deze Wet of de regulaties v;n ::;erken 
requi~ed by or provided in this Act, shall be guilty of an offence vervalst of uitgeeft wetende dat het verva]st is maakt :it;ft:evan 
and hable on conviction to the penalties pres0ribed by law zich schuldig aan een overtreding en wordt bij veroordeling machtiging 
for the crime of fraud. gestraft met de strafien bepaald in de Wet op bedrog. strafbaar, 

(2) Any person who wrongfully issues a writlien warrant (2) Hij d,ie onwettig~ik een schrift~like mac~tiging .of 
or invoice, Jabel, analysis or partial analysis, certificate, faktuur, etIket: on,tledmg of ge~eeltelIke ontledmg, ~ertlfi
or notification in respect of export, or bunker coal, if kaat ?f, kenmsgevmg betreI:keh~ s~een~oo~ voor Ultvoer 
such written document falsely describes SUCIl coal or is of ladmg voor scheepsg~brUlk, UJ~:elkt, mdl~n zulk dO~l~
false in any other material particular, shall be guilty of an ment zulke steenkool valselik h,;schn]ft of vals IS ~en aanZI~n 
ofience and liable on conviction to a fine not exceeding one van een ander P.unt van weze~hk belang~ maakt zlCh schuldlg 
hundred pounds or to imprisonment without the option of a fine aan een overtredmg en wordt bI] veroordehng gestraft m~t een 
for a period not exceeding six months or to both such fine and geldboete van ten hoogste honderd pond of met gevangemsstraf 

zonder alternatief van boete van ten hoogste zes maanden 
of met beide zulke boete en gevangenisstraf. 

12. (1) De Goeverneur-generaal kan regulaties uitvaardigen Regulaties. 
niet in strijd met deze Wet voorschrijvende

(a) 	 de benoeming en manier van v~o~stelling van leden 

van gradeerraden en hun bezoldIgmg; 


(b) 	 de pr~~edure ,:an een gradeerraad in de uitoefening 

van Zl]n funktIes ; 


(v) 	 de formulieren of certifikaten welke uitgereikt

d d nk 1 d d ' 
wor .en betrefien estee 00 gegra eer voor Ultvoer 


of lading voor scheepsgebruik; 

(el) de omstandigheden waaronder verscheping van steen

kool mag verhinderd of beperkt worden; . 

(e) 	 de gelden betaalbaar aan gradeerraden mgevolge 


deze Wet
(f) 	d ., ' t kId dId

e wIJze waarop seen 00 gegra I'\er za wor en, 

en in het algemeen betreffende aIle zaken die noodzakelik zijn 
voor de betere uitvoering van het doel en de strekking van 

any provmce or other area of the Union 
. 

13. 	In this Act, unless inconsistent with the context
" export" or "exporting" means the supply of coal for 

shipment as cargo from a South African port to a 
destination beyond the Union and South-West Africa' 

, 
" bunker" or "bunkering" means the supply of coal to 

or for the bunkers or bunkering of ships in South 
African ports; 

" grader" means a person appointed by a gradino' com
mittee to examine or grade coal intended for "'export 
or for bunkering; 

" Minister" means the Minister of Mines and Industries, 
or any other Minister to whom the Governor-General 
may from time to time assign ministerial responsi
bility for the carrying out of this Act; 

" regulation" means a regulation made under this Act 
and for the time being in force; 

" South African ports" mean and include the ports and 
harbours of the Union and those of South-West 
Africa and also the Port of Delagoa Bay. 

14. This Act may be cited for all purp?ses as th~ Coal 

and generally as to any matter which lllay be necessary for the deze Wet.. . 

better carrying out of the ob)' ects and pur oses of this Act. •(2) De regulB:tle~ kunnen to~passehk gem~akt worden?p 


, , p eon of aUe provmCles en verschillende regulatle& kunnen Ult
(2). The regul~tIOns may be r;rade apphcable to every or any gevaardigd worden voor een provincie of een andere kring 

provInce" and dlfierent regulatIOns may be made in respect of van de Unie. 

Act, 1922, and shall commence and come Into operatIOn ,on als de Steenkool Wet, 1922, en treedt in werking op een en invoering 
a date to be fixed by the Governor-General by proclamatIOn dag nader te worden bepaald door de Goeverneur-generaal bij van Wet. 
in the Gazette. proklamatie in de Staatskoerant. 

.. 	 .
13. In deze Wet tenZlJ de samenhang een andere zm Woord. 

aanwijst- bepaling. 

betekent " uitvoer, of uitvoeren " de levering v~n st~enkool 

voor verschepmg als vrach~ van e~n ZUldafrlk~anse 

ha-yen naar. een bestemmmg bUlten de Ume en 

ZUldwest Afnka ; 

. betekent "laden" of "lading voor scheepsgebruik" de 

levering van steenkool aan stoomboten in Zuidafri
kaanse havens voor gebruik aan boord; 


betekent " gradeerder" een persoon aangesteld door een 

gradeerraad om steenkool bedoeld voor uitvoer of 

lading voor scheepsgebruik te inspekteren of graderen; 


betekent "Minister" de Minister van Mijnwezen en 

Nijverheid of een andere Minister die door de 

Goeverneur-generaal van tijd tot tijd met ministeriele 

verantwoordelikh eid voor de uitvoering van deze Wet 

belast wordt ; 


betekent" regulatie" een regulatie uitgevaardigd m
gevolge deze Wet en alsdan van kracht ; 


betekent" Zuidafrikaanse havens," en sluit dit in de 

ingangspoorten en havens van de Unie en van 

Zuidwest Afrika alsmede de haven van Dela-goa.

BaaL 

14. Deze Wet kan voor aIle doeleinden aangehaald worden Korle titel 

         Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer’s Copyright Authority No. 10505 dated 02 February 1998 



xx UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 19TH JULY, 1922. 

No.1{28, 1922.J 	 No. 28, 1922.J 

ACT 
To provide for the formation, registration and <!>m voorziening te maken voor de oprichting, de regi

management of co-operative agricultural societies stratie en het beheer van kooperatieve lando' 
with unlimited liability, co-operative agricultural bouwverenigingen met onbeperkte aansprakeI 

companies with limited liability and co-operative \ 	 likheid, kooperatieve landbouwmaatschappijen 
trading societies with limited liability. 	 met beperkte aansprakelikheid en kooperatieve 

handelsverenigingen met beperkte aansprakelik
heid. 

BE IT ENACTED by the King's Most Excellent Majesty, ZIJ HET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 
the Senate and the House of Assembly of the Union of Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika, 

South Africa, as follows :- als volgt: 
HOOFDSTUK I. 

OPRICHTING VAN VERENIGINGEN EN MAATSCHAPPIJEN.CHAPTER I. 
1. Met inachtneming van de bepalingen van de wet be- Benoeming, 

treffende de staatsdienst van de Unie, kan de Goeverneur- machten en
FORMA.TION OF SOCIETIES AND COMPANIES. "d "d b d d plichten vangeneraa1 van tl] tot tl] een am tenaar on er e naam van R gistr teur. 

Appomt- 1. Subject to the provisions of the law governing the public" Registrateur van Kooperatieve Verenigingen" benoemen, e a 
ment, service of the Union, the Governor-General may from time to hierna genoemd de Registrateur die, in de van tijd tot tijd 
~o:ers, t nd time appoint an officer styled "Registrar of Co-operative door de Minister voorgeschreven vorm een register bijhoudt 
R~~~Str~r. S')cieties" ~hereiT\after referred. to as. the Regi~trar) who1van v.erenigingen en maatschappijen geregistreerd ingevolg~. ~e 

shall keep, In the form from tIme to tIme prescnbed by the bepahngen van deze Wet, de krachtens deze Wet of Wl]ZI
Minister, a register of societies and companies registered under gingen daarvan aan hem opgedragen machten en plichten en 
any provision of this Act and carry out the powers and duties zodanige andere machten en plichten als de Minister krach
assigned to him by this Act or any amendment thereof and tens deze Wet of wijzigingen daarvan aan hem mag verlenen 
such other powers and duties as the Minister may, subject to of opdragen uitoefent en waarneemt. Waar in een wet sprake 
this Act or any amendment thereof, confer or impose upon him. is van een registrateur van kooperatieve landbouwverenigingen 
Any rflference in any law to any registrar of co-operative agri- benoemd krachtens een wet door deze Wet herroepen, wordt 
cultural societies appointed under any law repealed by this de Registrateur van Kooperatieve Verenigingen krachtens dit 
Act shall be construed as a reference to the Registrar of Co- artikel benoemd, geacht bedoeld te zijn. 
operative Societies appointed under this section. 2. Mits zij voldoen aan de hierna volgende bepalingen en Oprichting 

. .. . . onderworpen aan het hierin verder aan de Minister verleende van vereni
:Formation 2. Subject to comphance WIth the prOVISIOns hereinafter recht van veto- gingen en 
of societies contained and subject also to the right of veto hereinafter .. . ~~tschap-
and conferred upon the Minister- (a) k~~nen zeven of meer natuur~ke personen, mdlen plJen . 
companies Zl] krachtens deze Wet tot hdmaatschap bevoegd ~rach~n: 
nnder this (a) any seven or more individual persons, if qualified under zijn, een kooperatieve landbouwvereniging met onbe- eze e. 
Act. 	 this Act for membership, may form a co-operative perkte aansprakelikheid oprichten; 

agricultural society with unlimited liability; (lJ) kunnen zeven of meer personen, mflt inbegrip van eell 
(b) 	 any seven or more persons, including any company maatschappij krachtens een of andere wet als zodanig 

incorporated or registered as such under any law, or ingelijfd of geregistreerd, of een lichaam van personen 
any body of persons corporate or unincorporate, if hetzij ingelijfd hetzij niet ingelijfd, indien krachtens 
qualified under this Act for membership, may form a deze Wet tot lidmaatschap bevoegd, een kooperatieve 
co-operative agricultural company, with limited landbouwmaatschappij met beperkte aansprakelik
liability; heid oprichten; 

(c) kunnen vijf en twintig of meer natuurlike personen(c) any twenty-five or more individual persons may forml 
een kooperatieve handelsvereniging met beperktea co-operative trading society with limited liability. 
aansprakelikheid oprichten. 

Qualification 3. Any person (including, in the case of a co-operative ?. led.ere persoon (met inbegriR in het geval van een Bevoe~dheid 
for member- agricultural company any company incorporated or regis- kooperatleve landbouwmaatschappl] van een kracht-ens de voor hd
"hip. ' 	 tId . . l"~d f . t d t h .. f maatschaptered as such under any law, or any body of persons we ~ s zo amg mge l]~ e 0 ge~~~s re~: e maa.. sc .app~], 0 . 

corporate or uninco~porate). carrying .on fa~ming opera~ions ~~n hc~aam van.O"personen het~l] mgeh]~d hetzl] met mge
for the benefit of hImself In the Umon, elther exclUSIvely <l]fd~, dIe v~?r eloen .. vo~rde~l m de U~le landbouw onder
.or in conjunction with some other person or some oth~r nemmgen dn]ft, hetzl] UltsIUlten~, h.etzl] te zamen me~_ ee.n 
business, profession or occupation, shall be qualified to andere pe~soon of een andere bezlgh~ld, b~roep of bedn]f, IS 
be a member of a co-operative agricultural society with un- be:,~egd lId te worden van een ~oop~ratleve landbo~:vver-
limited liability and of a co-operative agricultural company emgmg met onbeperkte aansprakehkheld en van een koopera
with limited liability. tieve landbou:vmaatscha,Ppij met beperkt~ aansprakelikheid. 

4. (1) Met machtnemmg van de bepalingen van deze Wet, Doeleinden 
1) A t' . It 1 . . , li' kan een kooperatieve landbouwvereniging met onbeperkte waarvoor 

Objects for . 4:.( co-opera lve. agnc~ ura SOCIety Wltn. un .m~ted aansprakelikheid of een kooperatieve landbouwmaatschappij kooperatieve 
which. co- habllIty and a co-operatIve agncultural company Wlth llImtedl b k k likh 'd f. landb~:)l~w-
operatIve r bT t b' t t th . . f th' A t b f d met eper te aanspra e el voor een 0 meer \ an de vol- veremgmgen
agr~c~tural fla lIllY may, sU ]tehc f OIl ~ proVlb~lOntS .0 IS c, e orme gende doeleinden opgericht worden, te weten:- en ko
sOCletIes and or a or any 0f e 0 owmg 0 ]ec s .- . .. operatieve 
co-operative ( ) T d' f h . ul 1 d l' (a) het op de meest voordehge Wl]Ze, van de hand zetten landbouw
agricult~al a 0 lspose 0 t e agrlC tura pro ucts or lve stock van de landbouwprodukten, of levende have van zijn maatschap
compames of its members in the most profitable manner; leden; pijen 

IDay bde (b) to manufacture or treat the agricultural or live stock (b) het verwerken of bewerken van de landbouw- of Ievende °kunnPgericht
f d f 't d f d 	 dorme . pro uctSOl S members an to dispose 0 t he pro ucts have pro ukten van Zl]n.. 1 den en het op de ene meest worden_ 

so manufactured or partly manufactured in the most voordelige wijze van de hand zetten van de aldus 
profitable manner; I bewerkte of gedeeltelik bewerkte produkten ; 
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(c) 	 to purchase or otherwise acquire on behalf of, and to 
supply to, its members agricultural i ements and 
machinery, live stock, feeding stuffs, se , fruit trees, 
manure, and other farming requisites; 

(d) 	 to manufacture or treat feeding stuffs, manure or other 
farming requisites; 

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

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

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

(It) 	 to provide by purchase, hire, construction or other
wise cold storage for the products of its members. 

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

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

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

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

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

(n) 	 to recruit and supply labourers for its members; 
(0) 	to raise money on loan for any of the lawful objects 

of the society or company and for that purpose to 
mortgage the movable and immovable property of the 
society or company; 

(p) to carryon the business of banking and insurance under 
a co-operative system; 

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

(1') 	 to do all such other things a.~ in the opinion of the 
Minister are incidental or conducive to the successful 
attainment of any of the abovementioned objects. 

(2) For the purposes of sub-section (1), unless otherwise 
provided in the regulations of a society or company

.. to dispose of", in relation to the agricultural products.
or live stock of members; III 

(c) 	 het aankopen of op andere wijze verkrijgen, ten 
behoeve van en voor levering aan zijn leden, van 
landbouwwerktuigen en machinerieen, levende have, 
voedingsmiddelen, zaad, vruchtbomen, mest en 
andere boerderijbenodigdheden ; 

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

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

(I) 	het aankopen, huren of op andere wijze ver~ijgen en 
het gebruikell en beheren ten behoeve van ZlJn leden, 
van fokvee; 

(g) 	 het ondernemen, verkrijgen en drijven van winkels 
volgens een kooperatief stelsel voor het van de 
hand zetten en leveren van landbouwprodukten; 

(/z) 	 het verkrijgen door aankoop, huur, bouw of anders
zins van koelkamers voor de produkten van zijn laden; 

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

(j) 	het employeren van bekwame personen om zijn 
doeleinden te bereiken en zijn leden raad te geven 
en te onderrichten aangaande boerderijondernemingen; 

(k) het inwinnen en verspreiden van informatie aangaande 
de beste wijze waarop landbouwondernemingen 
vO€lrdelig kunnen worden gedreven ; 

(1) 	 het inwinnen en verspreiden vari informatie bettef
fende de wereldmarkten en kooperatie in het alge
meen; 

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

(n) 	 het aanwen'en en verschaffen van arbeiders voor zijn 
leden. 

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

(p) 	het drijven van een bank en assurantie bezigheid 
volgens een kooperatief stelsel; 

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

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

(2) Voor dt~ toepass~ng van ~ug?-arti;e~i~ts!~~zpipjiJ~n:eepr:~\~s
d l van e vcrem mg 0e regu a les 	 , 

omvat
"to purchase, bire or otherwise acquire," in relation to " het van de hand zetten van" in verband met de land-

agricultural implements and machinery, live or bouwprodukten, of levende have van leden, 
breeding stock, feeding. stuffs, . ~eeds, fruit treeR, "het aankopen, huren of op ander.e wijze verkrijgen/, 
manure and other farllllng reqUlsltes; in verband met landbouwwerktUlgen en machlllerle, 

levende have, fokvee, voedingsmiddelen, zaad, vrucht
shall i.t;clude receiving and. storing, ~stabli~hing agen<:ies, in bomen, mest en andere boerderijbenodigdheden, 
the Uruo~ and other countnes, arrangI!lg f~elght and Shlpplllg het ontvangen en bewaren daarvan, het oprichten van agent
or arrang~ng transport by land, enterlllg l,nto ?on~racts, and schappen in de Unie en andere landen ; het regelen van 
guaranteemg the performance of members obhgatIOns under vracht en verscheping of van vervoer te land; het aangaan 
contract. van kontrakten, en het waarborgen van de nakoming van de 

. .. verplichtingen van leden onder kontrakt. 
(3) W~enever any of t~e ob]ec~s of a co-operatIve agncul- (3) Wanneer de doeleinden van een kooperatieve landbouw

tura~ SOCIety or co-o eratlve .agrlcu~tural. c?mpany .are s~ch vereniging of kooperatieve landbouwmaatschappij bestaan 
dealings as are .des . this Se?tl?n, sllllllar deali!lgs Wlt.h uit transakties aIs in dit artikel beschreven, worden dergelijke 
other co-operatn~e agncultural SOCIetIes or c~woperatlVe agrl- transakties met andere kooperatieve landbouwverenigingen 
~ultllral comparues shall be deemed to be mcluded among of kooperatieve landbouwmaatschappijen geacht inbegrepen 
Its lawful objects. te zijn onder zijn wettige doeleinden. 
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Objects [or 
whbh 
oo,op'3rative 
tra:lin~ 
!DelAtte. 
m'il.y ba 
formed 

Preliminary 
procedme 
prior to 
obtaining 
registration. 

5. (1) A co-operative trading society with limited liahility [ 5. (1) Een kooperatieve handelsvereniging met beperkte Doeleinden 
may, subject to the provisions of this Act, be formed for all aansprakelikheid, kan, met inachtneming van de bepal~ngen ;:;~:tieve 
or any of the following objects :- van deze Wet, voor cen of meer van de volgende doelemden handels. 

b . d f 'fi d i worden opgericht:-	 maat( ) T 
a 0 carryon any us mess, tra e or manu acture speC! e i (a) Het drijven van een in zijn statuten genocmde of Bchappijen 

in or authorized by its regula,tions, whether wholesale veroorloofde bezigheid, handel of fabrieksnijverheid, kpgencht 
or retail, under a co-operative system whereby the in het groot of in het klein, volgens een kooperatief w=~. 
surplus or gain resulting from its business, trading or stelsel waarbij het batig saldo of de winsten, die uit 
manufacturing operations, is distributed amongst its de bezighcid, handel of fabrieksnijverheid voort
members in the manner provided by its regulations, vloeien, onder zijn leden verdeeld worden op de wijzc 
after making suitable provision for reserves, or for bepaald door de statuten cryan, nadat behoorlik voor
charitable, benevolent, educational or other similar ziening gema!1kt is voor reservefondsen, of voor lief-
objects approved by its members in accordance with dadigheids-, weldadigheids-, onderwijs of dergelijke 
its regulations; doeleinden door zijn leden goedgekeurd in overeen

(b) 	 to carryon building and savings bank societies under stemming met zijn statuten; 

a co-operative system; (0) het drijven van bouw- en spaarbankverenigingen 


(0) to carryon the business of banking and insurance volge118 ccn koopcratief stelsel; 
under a co-operative 	system; (c) het uitoefenen van bank- en verzekeringsbedrijf 

volgens een kooperatief stelsel; 
(d) 	to acquire and distribute infonnation as to the markets (d) het inwinnen en verspreiden van informatie betref

of the world and as to co-operative trading in general fende de wereldmarkten en kooperatievehandel in het 

(e) 	 to establish agencies in the Union and other countries algemeen ; 


for the better carrying on of any of the objects of the (e) het oprichten van agentschappen in de Unie en 

society; I andere landen tel' betere uitvoering van de doeleinden 


(J) 	to acquire by lease, purchase or donation, and to van de vereniging; 

hold any movable and immovable property for the' (f) het onder huurkontrakt of door koop of schenking ver
better carrying on of any of the objects of the society; krijgen en het bezitten van roerend of onroerend 


eigendom ter betere uitvoering van de doeleinden van 
(g) 	 to raise money on loan for any of the lawful objects de vereniging; 


of the society, and for that purpose to mortgage the 19) het opnemen van geld op lening voor wettige doel
society's movable and immovable property; I einden van de vereniging, en het geven van ver

(h) 	 to acquire by purchase or otherwise shares in any! banden voor dat doel op de roerende en onroerende 

central co-operative trading company formed underi eigendommen van de vereniging; 

the provisions of Chapter V. of this Act, or in anyl (h) het verwerven door aankoop of anderszins van aan
other co-operative trading society registered under delcn in een centrale kooperatieve handelsmaat
this Act; , schappij opgericht krachtens de bepalingen van 


(i) 	 to do all such other things as in the opinion of the: Hoofdstuk V. van deze Wet, of in een andere 

Minister are incidental or conducive to the successful! kooperatieve handelsvereniging onder deze Wet ge
attainment of any of the above-mentioned objeets., registreerd ; 


(i) aIle andere dingen te doen, die, naar oordeel van de 
(2) It shall not be competent for a co-operative trading Minister, betrekking hebben op of leiden kunnen 

5Ociety- • tot het bereiken van de bovengenoemdc doeleinden. 
(2) 	 Een ko6peratieve handelsvereniging is niet bevoegd-

(a) to trade or carryon any of its operations on behalf'l 	 {a) ten behoeve of ten voordele van een persoon die 
or for the benefit, of any person who is not a member geen lid van de vereniging is handel te drijven of 
of the society;· zijn ondernemingen te drijven; 

(b) to dispose of t.he agricultural products or live stock I 	 (0) de landbouwprodukten en levende have van zijn leden 
van de hand te zetten op de wijze bepaald door deze 
'Vet voor het van de hand zetten van zulke produkten 
of levendc have van leden van cen kooperatieve land
bouwvereniging of maatschappij door zodanige ver
eniging of maatschappij. 

HOOFDSTUK II. 

REGISTRATIE VAN VERENIGINGEN EN lVIAATSCHAPPIJEN. 


6. (1) Met inachtneming van de bepalingen van art.ikel Stappen 
ze,venen vijftig van deze Wetwordt goen ko6peratievelandbouw- vooraf

of its members in the manner provided in this Act 
for the disposal of such products or live stock of 
members of a co-operative agricultural soeiety or 
company by such society or company. 

CHAPTER II. 

REGISTRATION OF SOCIETIES AND COMPANIES. 

6. (1) Subject to the provisions of section fifty-seven of this vereniging, met onbeperkte aansprakelikheid, of kooperat.ieve gaan~et 
Act, no co-operative agricultural society with unlimited landbouwmaatschappij met beperkte aansprakelikheid, oj' :::1njgen 
liability or co-operative agricultural company with limited koopcratieve handelsvereniging met beperkte aansprakelik- van 
liability or co-operative trading society with limited liability heid na het in werking treden van deze Wet geregistreerd, registratie. 
shall, after the commencement of this Act., be registered unless tenzij er eerst een vcrgadering gehouden is waarop het aantal 
there has first been held a meeting at which there has been present personen tegenwoordig was dat bevoegd is om een ko6peratieve 
a number of persons competent to form a co-operative agri-Jandbouwvereniging of kooperatieve landbouwmaat.schappiJ 
cultural society, or co-operative agricultural company oriof kooperatieve handelsvereniging (naar het geval mocht zijn) 
co-operative trading society (as the case may be), and atlop te riehten en waaraan werd voorgelegd~ 
which there has been presented~ i (a) een schriftelik verslag aantonende de doeleinden van 

(a) 
, 

a written statement showing the objects of t.he societYI 
de vereniging of maatschappij,en de bezigheids
vooruitzichten van de vereniging of maatschappij en 

or company, its business prospects, and facts and: feiten en statistiese gegevens bedoeld om aan te 
statistics calculated to show that, when registered, I tonen dat, wanneer geregistreerd, hij in staat zal zijn 
it will be able to carry out its objects successfully; i om zijn doel te bereiken ; 

(b) a copy of the regulations which it is proposed to tender\ (b) een afschrift van de statuten die men voorneniens 
for registration. . is ter registratie aan te bieden. 
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Application 
[or 
regist,r'ation. 

(2) If, after consi~eration of s~?h statement and such regu-I (2) Indie~ na overweging van het verslag en .de statute.n 
latIons, such a number of qualItied persons as is eompetent\een zodamg aantal bevoegde personen, ala ill staat 18 

to form a co-operative agricultural society or co-operative een kooperatieve landbouwverenigillg of kooperatieve land
agricultural company or co-operative trading society (as thebouwmaatschappij of kooperatieve handelsvereniging (naar het 
ease may be) signs an application for membership in thegeval mocbt zijn) op t,e richten, een aanzoek om lidmaatschap in 
proposed society or company, those persons shall proceed tolde voorgestelde vereniging of maatschappij ondertekent, gaan 
select the first directors of the society or company, in accord- Ideze personen over tot het kiezen van de eerste direkteuren 
ance with the provisions of section eighteen and the regulations Ivan de vereniging of maatschappij overeenkomstig de be' 
of the society or company. palingcn van artikel achttien en de statuten van de vereniging 

. [Of maatschappij. 
7 (1) Within two months afte~ the meeting at which an 7. (1) Binnen twee maanden na de vergaderillg waarop tot Aa~k, om

• ., 	 , h ' ,. f h" k h regtstratleagreement for the formation of any society or company under[de opnc tmg van een verelllgmg.~ maatsc. apri] rae tens ' 
this Act was made, application shall be made to the Registrar'ldeze W~t werd bes!?ten, w?rdt bIJ de R~g:strateur aanzoek 
in the form from time to time prescribed by the Minister, for ·Igedaan III de van tI]~ tot. tl]d door de JI.:bmste:: yoorgeschre
tb.e registration of such society or company under this Act. ven VO~~l voor de regIstratle van zulk een veremgmg of maat

. " , sChappI], krachtens deze Wet. . 
, (2) The saId apphcatlOll shall be aceompamed by the follow-; (2) Bi] gezegd aanzoek worden de navolgende dokumenten 
mg documents: - Igevoegd: 

' 	 i (a) een plechtige verklaring afgelegd door de personen die 
(a) 	 A solemn declaratIOn made by the persons who acted I kf lik I 'tt k t' t d 


as chairman and secretary respectively at the meetinO"i resPde. leve d ~ s voorZI er enI t se re adrlsdop ra e.n 

t h' h th ft' f h '. " op e verga enng waa1'op bes 0 en wer e verem

a· ,w lC d t e ~rma l~!l 0 t '~hSO~I~~Y or ~ompanl ging of maatsehappij op te richten dat aIle vereisten 
,,;aSt~·greA t ~,o comp lafce ~t a e reqUJremen S I van deze Wet in verband met zaken de registratie van 
o . IS ,c ill respec~ 0 rna ers precede~t ,to the. de vcreniging of maatschappij voorafgaande of daarop
registratIOn of the society or company and illCldental b t kk' h bb d k " lk 
thereto, which declaration may be accepted by the kl r~ i~g J ~n -\ n:ge o~Ienfdzl]nd ~ve ,.e ver-
Registrar as sufficient evidence of compliance; akrmg, oOkr e edgls 1'a eur a s aoen eWl]S van 

na ommg 	 an wor en aangcnomen ; 
(b) 	 a copy of the statement referred to in section six,' (b) een afschrift van het verslag vermeld in artikel us; 


, " (c) twee afschriften van de voorgestelde statuten onder
(e) 	 two copIes of the prop?sed regulatIOns Signed by I,tot, tekend door niet minder dan zeven (of in het geval 


less .than s.even (or, III the case of a co-operahv:ei van een kooperatieve handelsve1'eniging door niet 

tradmg SOCIety, by n?t less t.han twenty-fiv:e) appli-; minder dan vijf en t\.vintig) applikanten voor lidmaat
cants for membershIp, each of W~Os1') sIgnaturesI "chap, wie.r handtekeningen iede.r door. ten minste Mu 

shall be attested by at least one Wlt.ness. In the I getuige gewaarmerkt worden. In het geval van een 

case of a 	 central or fe?-~ral co-operatIve compan:f,· 
formed under the. prOVISiOns of ~hapter V. of t~lsi 
Act, such 	reglllatiO~S shall be sIgl!ed as aforesaId 
by 	the duly aU,thorlzed representat:ves of at least 
two of the 	applIcants for membershIp; 

(d) 	 a list containing

(i) 	 in the case of a co-operative agricultural society II 

with uulimited liability, the full names, sig
natures, occupations and addresses of the 
applicants for membership; 

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

. 
(3) In the event of non-compliance with the provisions of 

sub-section (1), every director and every officer of tihe society 
or company shall be guilty of an offence and liable on conviction, 
for every day on which such non-complianee has continued, to 
a fine not exceeding five pounds, 

(4) Subject to the proviilions of section jij~y-seven of this 
Act

(a) 	 the carrying on by any person or body of persons of 
operations as a co-operative agricultural society OT 

co-operative agricultural company, or co-operative 
trading society; or 

(0) 	 the use by any person during the on of opera
tions of the word "co-operative in conjunction 
with the term" agricultural" or " trading" society 
or company, or of any other term importing a similar 
meaning; or 

(0) 	 the holding out by any person of any society or com
pally ill any manner as a co-operative agricultura. 

eentrale of fcdcrale kooperatieve maat,schappij op
gericht krachtens de bepalingen van .Hoofdstuk V 
van deze 'Vet, worden zulke statuten op de voor
noemde wijze door de behoorlik gemachtigde ver
tegenwoordigers van ten minste twee van de appli
kanten voor lidmaatschap oudertekend ; 

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

vereniging met onbeperkte aansprl.lk(1Iikheid, de 
volle namon, handtebmingen, de beroepcn en de 
adresilen van de applikanten voor lidmaatschap; 

(ii) 	 in het geval van eell kooperatieve landbouwmaat
schappij met beperkte aansprakelikheid, of ko
operatieve handelsvereniging met beperkte aan
sprakelikheid, de volle namen, adresscn, en, 
waar lIet een koopemtieve landbouwmaat
schappij geldt, ook de beroepen van de appli
kanten voor lidmaatschap, en het aantal aandelen 
waarop door ieder van hen ingetekend is. 

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

(4) Met inachtncming van artikel zeven en vijftig van deze 
Wet, is, indien de ve1'eniging of maatschappij niet krachtells 
deze Wet geregistreerd is-

(a) 	 het doen van 7.aken door eell persoon of lichaam van 
personen, als een kooperatieve landbouwvereniging 
of kooperatieve landbouwmaatschappij of kooperatieve 
handelsvereniging; of 

(b) 	 het gebruiken door een persoon van het woord "ko
operatieve" in verband met de uitdrukking "land
bonw" of "handels" vereniging o£ maatschappij 
of van een andere uitdrukking die een dergelijke 
bctckenis weergeeft in de loop van het doen van 
zaken; of 

(c) 	 het vooIgeven door een persoon van een veremgmg 
of maatschappij op een of andere manier als een 
kooperatieve landbouwve.reniging of kooperatieve 
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Model regu
lations may 
be adopted. 

Contents" of 
regulations. 

society 01' co-opelBtive agricultural company or cOwl landbouwmaatschappij of kooperatieve handelsvereni
operative trading society, I ging, 

. , ,Ieen overtreding en wordt de persoon daaraan schuldig bij 
sh~ll, If the SOCiety or company has not b~en regIstered under I veroordeling gest,raft met een boete van ten hoogste vijf 
t.hlS Act, be aI~ o~ence and any person gu~lty thereof shall be! pond voor elke dag waarop de overtreding voortgeduurt heeft. 
hable on con~ctlOn ~o 3, fine not exceedmg ,five pounds fori 8. (1) Een vereniging of maatschappij, die voorgesteld Model. 
{;lvery day durmg whlCh the ofIence has contmued, 'wordt krachtens deze Wet geregistreerd te worden kan als zijn statuten 

8. (1) Any society or company which it is proposed tost~tuten een of meer van de models~~tuten, die in de Eerste ~::t:: 
register under this Act may adopt as its regulations all or any BIJlage ,van deze Wet 0I?g,enomen Zl]n, aanJ?-.emen. aangenomen. 
of the model regulations set out in the First Schedule to I (2)" anneer een veremgmg of maatschapPIJ krachtens deze 
this Act 'Wet geregistreerd wordt, worden voor zover de ter registratie 

. .. . . laangeboden statuten niet onbestaanbaar met de modelstatuten 
(2) Upo~ any regIstratlOn un~er thIS Act of a sO.Clety. or1zijn of dezelve niet uitsluiten of wijzigen, de modelstatuten 

company: III so. far as a~y regulatIOns tendered for regl~tratIOn,geacht deel uit te maken van de statuten van die vereni
are not IllCOn;!lstent WIth or do not . exclude or modify thelging of maatschappij, op dezelfde wi.ize en in dezelfde mate alsof 
model regulatIOns, the ~odel regulatIOns. shall be deemed ~Olzij in de aangeboden statuten vervat waren. 
form part of the regulatIOns of that SOCIety. or company, (3) De Minister kan de modelstatuten van tijd tot tijdm l 
th,e sa~e manner an~ to the same extent as If they were con-!wijzigen, uitbreiden of herroepen, en zulke wijziging, nit 
tamed m the regulatIOns tendered. 'breiding of herroeping heeft, wanneer in de Staatskoerant 

(3) The lVIinister may from time to time alter, add to or!gepubliceerd, dezelfde kracht en werking alsof zij in zodanige 
rescind any of the model regulations, and any such alteration,IBijlage vervat waren; zullende echter geen wijziging, uitbrei
addition or rescission shall, ~n publication in ~he Gazette, haveiding. of ~erroepi~g van de ~?delstatuten op e~~ vaar zodan.ige 
the same force and effect as If they had been III such Scheduleipubhkatle opgenchte veremgmg of maatschappl] van toepassmg 
contained: Provided that no alteration of, addition to, orlzijn, tenzij de wijziging, nitbreiding of herroeping door de 
rescission of the model regulations shall apply to any societYivereniging of maatschappij op een algemene vergadering 
or company established prior to such publication, unless thelovereenkomstig de bepalingen van artikel dertien aangenomen 
alteration, addition or rescission be adopted by the societY:is. 
or company, in general meeting in accordance with the pro-I (4) Iedere wijziging, uitbreiding of herroeping van de 
visions of section thirteen. I modelstatuten wordt door de Minister in beide Huizen van 

(4) Every alteration of, addition to, or rescission of any of!het J:>arl~ment tel'. Tafel gelegd binnen .ve~rtien dagen na de 
the model regulations shall be laid by the lVIinister upon thelpubh~at~e ervan m de .Sta:atskoerant, mdien het ~arl~m~nt 
Tables of both Houses of Parliament within fourteen days1dan ZlttI~g houdt, ~f mdlen het Parleme,nt dan m.~t Zlttmg 
after the publication thereof in the Gazette if Parliament iSlhoudt, bm~e~ Veertlcn dagen na het begm van ZlJn eerst
then in session or, if it is not then in session, within,volgende ~attmg. . . 
fourteen days after the eomrnencement of its next ensuing: 9. (1) De statuten worden verdeeld lD reglementen III Inhoud van 
session. 	 "!numerieke volgorde genummerd en vermelden onder andere: statuten. 

(a.) de voorgestelde naam van de vereniging of maat
9. (1) The regulations shall be divided into paragraphs schappij, met het woord "kooperatieve" als deel 

numbered consecutively. and shall set forth, inter alia- van zijn naam. In het geval van een kooperatieve 
(a) 	the proposed name of the society or company with maatschappij of vereniging met beperkte aan


the word "co-operative" as part of its name. I sprakelikheid, maakt het woord "Beperkt" het 

In the case of a co-operative company or society with! laatste woord van zijn naam uit; 

limited liability the word" limited" shall form the; (b) de plaats, waar het kantoor van de vereniging of 

last word in its name; maatschappij gevestigd zal zijn; 


(b) 	 w~ere the office of the society or company is to be I (0) de doeleinden van de vereniging of maatschappij; 

sltuate; (d) het tijdperk (indien er een tijdperk is) waarvoor 


(e) the objects of the society, or company; ! 	 de vereniging of maatschappij opgericht is; 
(d) 	 the period (if any) for which the society or company I (e) of de aansprakelikheid van de leden beperkt of onbe


is to be established; I perkt is; 

(e) 	 whether the liability of members is limited 01'1 (f) de wijze waarop het kapitaal van de vereniging of 

d~~; , maatschappij zal worden opgenomen of verkregen; 


(f) 	the manner in which the capital of the society or' (g) de wijze waarop de winst of het batig saldo voort

company is to be raised or procured; .\ vloeiende uit de bezigheid van dt> vereniging of 


(g) 	 the manner in which the gain or surplus which may maatschappij onder zijn leden verdeeld zal worden; 

result from the transactions of the society or com en, in het geval van kooperatieve landbouwvereni

pany shall be distributed amongst members; and, : gingen, de wijze waarop een mogelik verlies aan het 

in the case of co-operative agricultural societies, the I einde van het financilHe jaar door de leden verefIend 

manner in which any loss at the end of the financial I zal worden; . 

year shall be made good by members; I (h) de wijze en de voorwaarden van toelating tot hilt 


(h) the mode and conditions of admission to membership 	 lidmaatschap van de vereniging of maatschappij en'I 

of the society or company, and the circumstances de omstandigheden waarondel' een lid bedanken 
permitting of resignation or justifying expulsion kan of die zijn uitzetting rechtvaardigen en de 
therefrom and the rights and liabilities of members, rechten en verplichtingen van leden, leden die 
resigned members, expelled members, estates of de bedankt hebben, leden die uitgezet zijn, boedels van 
ceased members and members, whose estates have leden die gestorven zijn en leden wier boedels 
been surrendered, sequestrated or assigned and overgegeven, gesekwestreerd of afgestaan zijn hetzij 
whether such rights or liabilities are to exist asl zulke rechten of verplichtingen zullen bestaan tUBsen 
between the society or company and themselves, or 
between each other; 

(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 

hen en de vereniging of maatschappij, hetzij 
onderling; 

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

(j) 	de tussenpozen tussen het houden van algemene 
of the society or company, the requisite notices of vergaderingen van de vereniging of maatschappij, 
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and procedure at meetings (including the particular 
rights of members in voting thereat and the manner 
of voting and the majority necessary for carrying 
any particular class of resolution) ; 

(k) 	the mode of managing the funds of the society or 
company, of keeping and aUditing its accounts, and 
of the keeping of registers of members ; 

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

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

, . . 
(a) 	 t~e manner III whICh the .lssue and transfer of shares 

m the comp~ny O.r SocIety shall be controlled and 
the man~er m whICh payment of such shares shall 
be made, 

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

, 
(c) 	 the nominal value of each share 1D the company 

or society; 

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

de vereiste kennisgevingen en de procedure van 
vergaderingen (daarbij ingesloten de biezondere 
rechten van leden bij het stemmen op zulke ver
gaderingen en de wijze waarop gestemd wordt en 
de meerderheid vereist voor het nemen van een 
biezondere soort besluit) ; 

(k) 	de wijze waarop de fondsen van de vereniging of 
maatschappij beheerd, de rekeningen gehouden en 
geaudite.erd en de registers van leden gehouden 
worden, 

en kunnen voorziening maken voor het beslissen bij wijze van 
arbitrage of door een centrale of federale maatschappij, van 
geschillen die ontstaan tussen de leden of tussen de vereniging 
of maatschappij en leden, leden die bedankt hebben, leden 
die van het lidmaatschap ontzet zijn of de wettige vertegen
woordiger van leden die gestorven of insolvent zijn. 

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

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

(b) 	 het hoogste .b~drag, dat aan a~ndeelhouders III de 
vorm van diVldenden ~en aanZlen van de aandelen 
door hen be~eten wtbetaald kan worden, ,!elk 
bedrag echter III geen geval acht percent per Jaar 
van de bedragen opbetaald op de aandelen te
bovengaat ; 

(c) 	 de nominale waarde van elk aandeel in de maat
schappij of vereniging ; 

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

and may provide that it shall be obligatory upon members cn kwmen zij bepalen, dat de leden verplicht zijn voor een 
to subscribe capital proportionate to the use made of the aantal aandelen in te schrijven dat in verhouding staat tot 
company or society, and that the shareholdingshall be kept het gebruik dat zij van de maatschappij of vereniging maken 
progressively proportionate to that use. en dat het gehouden aantal aandelen moet stijgen in de mate 

waarin zodanig gebruik toeneemt. 
Submission 10. (1) The regulations which it is proposed to register, 10. (1) De statuten, di~ voorgesteld word~n oJ? geregi- Statuten 
of regula- duly signed in the manner described in section seven shall be streerd te worden, behoorhk getekend op de m artlkel zeven wM,?r~n aan 
. 	 , h'. d d dR' d u:ustert!~~ to submitted by the Reoistrar to the :Minister who may in his voorgesc reven WlJze, wor en oor e eglstrateur aan e vo gel gdRegtstrar 	 "'- , Mi . tId d' . . d' k' . . k or e .

anfll l'.finister. discretion veto the registration of any society or company, . illS er voorge eg, l~ te. Zl)ner IS retle .z~Jn veto an 
but if he does not exercise his right of veto and if the provisions Ultspre~en ove~ d~ re~~st:~tle van een veren:gmg. of maat
of this Act have been complied with, the Registrar shall register ~Ch?,PPIJ, doch l~dlen hlJ zlJn recht van veto met Ult~~fent en 
the regulations, file one duplicate in his office and return m~en de bepali~gen van deze Wet nagekomen ZlJn, da!1 
the other, with the date of registration endorsed thereon to reglstreer~.de RegIstrateur de statuten, bewaart het ene dupli
the society or company. kaat op ZIJn kantoor en zendt het andere, met de datum van 

de 	 registratie daarop aangetekend, aan de vereniging of 
(2) The Registrar shall not register any society or company maatschappij ~erug.. . . 

unless the regulations tendered with the application comply (2) I?e Re~,strateur regIst~eert geen veremgmg of maat
with and are in no way repugnant to or inconsistent with schappIJ, tenzll de at,atuten dIe met het aanzoek aangebode~ 
the provisions of this Act, nor until all other provisions of w~rden, aan ~e beI>.~lmgen van deze Wet y'oldoen en o~ gel1erl~~ 
this Act in respect of registration have been complied with. WlJze er mee III strl)d of ?nbestaanbaar ZIJn, en ook met tenZl] 

aan 	al de andere bepahngen van deze Wet betreffende de 
(3) A fee of one pound denoted by means of revenue stamps registratie voldaan is. , . 

shall be payable to the Registrar upon registration, and such. (3) Een bedrag van e~? po~d, ,,:oldaan door ml~del van 
stamps shall as soon as registration is approved by him, be mkomstezegeIs, wordt bl) reglstratle aan. de ~eglstrateur 
affixed to the application for registration and defaced by the betaaId, en zulke zegels worden, zodra de regIstratle door hem 
Registrar. goedgekeurd. is, aan het a~nzoek om registratie geheoht en 

door de RegIstrateur onbrUlkbaar gemaakt.
11. (1) De statuten, wanneer geregistreerd, zijn in dezel£de Gevolganita 

Effect and 11. (1) The regulations shall, when registered, bind the society mate bindend voor de vereniging of maatschappij en de re~~ ~~n:nse9.uences or company, and the members thereof to the same extent as leden daarvan als waren zij door ieder lid getekend en alsof regts ra 1$. 

tio~egIstra- if they had been signed by each member, and contained zij verbintenissen behelzen van elk lid, zijn erfgenamen en 
covenants on the part of each member, his heirs and legal wettige vertegenwoordigers om zich te houden aan al de 
representatives, to observe all the provisions of the regulations, bepalingen van de statuten, met inachtneming van de 
subject to the provisions of this Act. 	 bepalingen van deze Wet. 

, ... 	 (2) Zodra de registratie van een vereniging of maatschappij 
(2) As soon as the. regIstratIon of a sOCIety or company aldus plaatsgevonden heeft, doet de registrateur aan het 

has been so effected, the Registrar shall transmit to the office kantoor van de vereniging of maatschappij een certifikaat van 
of the society or company a certificate of registration, in registratie toekomen, in de vorm door de Minister voorge
the form prescribed by the :Minister, which shall, in all courts schreven, hetwelk in aIle hoven en plaatsell afdoend bewijs 
and places, be conclusive evidence of the facts stated therein. !evert van de daarin vermelde feiten. Op ontvangst van zulk 

         Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer’s Copyright Authority No. 10505 dated 02 February 1998 

http:reglstreer~.de


xxvi UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 19TH JUT,Y, 1922. 

Name,of 
society or 
eompany 
and change 
of name. 

Alteration 
of regula, 
tions. 

Upon receipt of such certificate suoh society or company, een certifikaat, wordt de vereniging of maatschappij voor 
shall be deemed for all purposes to be a co-operative society, aile doeleinden geacht een k06peratieve verclliging of koopera
or a. co-operative company, under this Act, and to have all tieve maatscbappij krachtens deze Wet t.e zijn en al de rechten, 
the rights, powers, privileges and duties by this Act or any machten, voorrechten en plichten te bezittcn dlfl door dcze 
amendment thereof or by any other law conferred or imposed Wet of wijzigingen daarvan of door andere wetten verleend 
on co-operative societies or co-operative companies, and shall of opgelegd worden aun ko6peratieve verenigingen of ko
be thereupon entitled to commence, or, if formed before the operatieve maatschappijen, en hij is daarna gerechtigd zaken 
commencement of this Act, to continue, operations al' te beginnen of, indien v66r het in werking treden van deze 
a co-operative society or co-operative company: Provided Wct opgerieht, zaken voort te zetten als een k06peratieve 
that any provincial or local division of the Supreme vereniging of een kooperatieve maatschappij: Met dien ver
Court having jUrisdiction may annul any such registration 'ltandc dat een provinciaJe of plaatselike afdeling van het Hoog
upon proof by the Registrar or any person interested that, gerechtshof die rechtsmacht heeft zodanige registratie kan ver
it was obtained by fraud. nietigen indien door de Registrateur of door een gelnteresseerde 

persoon het bewijs geleverd wordt dat de tegistratie door be
12. (1) A society or company may not be registered by It drog verkregen werd., , ,.. 

name identical with that by which a society or company is 12. (1) Een verelllgmg of maatschapplJ mag Dlet ge- Naal1~ ~an 
already registered or so nearly resemblinO' that name as in registreerd worden onder een r,elfde naam als die van een v~rem~ng 
the opinion of th~ Registrar, to be calcull~'ted to deceive.' If alreeds ~eregistreerde vereni~~ng of ma~tschappij of onder een ~Ch:p';j- en 
>l society or company through inadvertence or otherwise is naa:t;n dIe zoveel d.a~rop geh]k~ d~t. hI] naa.r van de verandering 
registered by a name identical with that by which a society Regls~rateur aanleld~n~ tot mlsleldmg zo:~ geven. van naam, 
or company is already registered, or so nearly resembling it Indien een, verelllgmg ~f maats?hapPl] ten gevolge van 
as, in the opinion of the Registrar, is calculated to deceive, onachtza~:uheld a,f andel'szllls gereglstre:-r~ wordt onder ee~ 
the society or company may. with the sanction of the Registrar, naa.m gehJk ~an dIe 'yaaronder een vcrelllgmg,of maatschappIJ 
and shall if the Minister so directs change its name. alreeds gereglstreerd 18 of onder een naam dIe zoveel daarop 

, , 	 gelijkt dat hij naar mening van de Registrateur aauleiding 
(2) Any society or company may, by resolution of a special tot misleidiug, zou geven, kan, de vereniging of m,~a.~sc~appij, 

general meeting called for the purpose and with the approval m?t. toestemmmg van ~,e Reglstrateur, en moet hI], mdleu de 
in writing of the Minister, change its name. MInIster zulks gelast, Zl]n naam veranderen. 

(2) Een vereniging of maatschappij kan bij besluit van een voor 
(3) Where a society or company changes its name, the dat dod belegde 8peciale algemene vergadering en met de schrif

Registrar shall enter the new name on the register in place telike toestemming van de Minister zijn naam veranderen. 
of the former name and shall issue a 'certificate of incorpora- (3) Wanneer een vereniging of maatschappij zijn naam 
tion altered to meet the circumstances of the case. verandert, schrijft de Registrateur de nieuwe naam in het 

register in in de plaats van de vorige en reikt hij een certifikaat 
(4) The change of name shall not affect any rights or obliga- van inlijving uit, gewijzigd overeenkomstig de omstandigheden 

tions of the society or company, or render defective any legal van het geval. 
proceedings by or against the society or company, and any (4) De verandering van naam is van geen invloed op de 
legal proceedings that might have been continued or com- rechten of verplichtingen van de vereniging of maatschappij, 
menced against it by its former name may be continued or noch maakt rechtsgedingen ingesteld door of tegen de vereniging 
commenced against it by its new name. of maatschappij ongeldig, en rechtsgedingen welke onder zijn 

vroegere naam voortgezet of ingesteld hadden kunnen wor
' f th 1 t' f ' t den, kuunen onder zijn nieuwe naarn voortgezet of ingesteJd 13• (J). N0 aIterat lOU 0 e regu a IOns 0 a sOCle y or . d ' 

company shall be made unless the alteration has been approved wolraen(I' ) n ., , , d t t t ., WiJ'zicringd 	 f th b . • ucell Wl]Zlglng van e s a u en van een veremgmg 0'thO

by not 1eSB than t wo- lf s 0 e mem ers present m person f t h ,. dt kt t .' d' ., ,~,van 
or by proxy (where proxies are allowed) at a general meeting 0 dmaak sc dappl]dwor 'tgem~ad' denZ1]t zo admgde wIJzlgmg statuten. 

, 11 d f th t P 'd d th t goa ge eur IS oor me mm er an wee- er en van de spema y convene or a purpose: rOVl e a any 1 d' t d' f d I h . dIt 	 t' 1 . th . d f t bli h t f 't e en m persoon egenwoor Ig 0 001' een gevo mac tlg e 
a era lOn esshenllmg ~ pel1 o 0 es ala fS metn 0 tah soctie y vertegenwoordigd (waar dit toegelaten wordt) op een a,lge
or company s a reqUlre t he approv 0 no less an wo- d . . I d t d 1 b"th' de f th ttl b f b f th ' t mene verga erlll~ speCIaa voor a oe l]eengeroepen: 

lf 0 e 0 anum er 0 mem ers 0 e SOCle y or Met dien verstande dat een wijziging, waarbij hct tijdperk 
company. van bestaan van een vereniging of maatschappij verkort 

(2) Every alteration of regulations so made shall, within wordt, goedgekeurd moet worden door met mi:t;t~er dan twee
one month thereafter, be tendered to the Registrar for regil!- de~den.:,an het totale aantalleden van de veremgmg of maat
tration, who shall, subject to a power which is hereby conferred se (;)P)l]d ld b ht "., d t t t 
upon the Minister of refusing to allow the alteration, register dt be. er a us aangdiedrac e wnZdlgIRug .vtan e : a u e? 

' f th . t wor mnen een maan aarna aan e egIs rateur "er regl
h d th th 1 tt e 	 same, an ereupon e ret;!U a 10ns 0 e SOOle y or t t' b d d' d d b dh 'd .. 11 't d "h' 11 b d b' t t th s ra Ie aange 0 en, Ie on erworpen aan e evoeg el,company as ongma y regIS ere s a e rea su ]ec 0 e d' h' b" d l\f ' tid dt t ' dalteration. 1.~ . l~r 1] aan e mlS er vcr een. wor ,om e welgeren e 

Wl]Zlgmg toe te laten, dezelve regIstreert, en daarop geld en 
(3) Every application for the registration of an amendment de oorspronke!~k ger~gistreerde. statuten va!: ~~ vereniging 

of the regulations of a society or company shall be accompanied of maat.~c~appl] met machtnemll~g va~ de wl)zlgn;tfS', . 
b 	 the following :_ (3) Bl] Ieder aanzoek ?:t:t;t de reglstratle va~, een Wl]Zlgmg van 

y de statuten van de veremgmg of maatschappl) worden gevoegd : 
(a) 	A solemn declaration made by the chairman or vice- (a) een plechtige verklaring afgelegd door de voorzitter 


chairman and by the secretary of the society or of vice-voorzitter en door de sekret'aris van de 

company of compliance with all the requirements of vereniging of maatschappij, dat aIle vereisten van deze 

this Act in respect of matters precedent to the regis- Wet in verband met zaken de registratie van de 

tration of an amendment of the regulations and wijziging van de statuten voorafgaande of daarop 

incidental thereto, which declaration maybe accepted betrekking hebbende, nagekomen zijn, welke verkla
by the Registrar as sufficient evidence of compliance; ring door de Registratellr kan worden aangenomen 


als afdoend bewijs van n,akoming; 
(b) 	 two copies of the proposed amendment signed by not . (b) twee afschriften van de voorgestelde wijziging, onder


less than seven members, each of whose signatures tekend door niet minder dan zeven leden wier handteke

shall be attested by at least one witness. In the ningen ieder door ten minste een getuige gewaarmerkt 
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ease of a cel1tral or' federal· co-operative company 
formed under the provisions of Chapter V. of this 
Act, such amendment shall be signed as aforesaid by 
the duly authorized representatives of at least two 
members. 

(4) The provisions of !:laction ten and of sub-seotion (1) of 

worden. In· het geva1 van een centrale of federale 
kooperatieve maatschappij opgericht krachtens· de 
bepalingen van Hoofdstuk V van deze Wet, wordt 
;mlke wijziging op de voornoemde wijze door de be
hoorlik gevolmacbtigde vertegenwoordigers van ten 
minste twae leden ondertekend. 

(4) De bepalingcll van artikel tien en van sub-artikel (I) vall 
section eleven shall apply in respect of the registration of artikel elf zijn vall toopassing op de l'egistratic van statuten 
regulations so altered. aldus gewijzigd.. 

CHAPTER III. 

LI;\;BILITY OF MEMBERS AND CAPITAL. 

Liability of 14. It shall be a condition of membership of-
members. 

(a) 	 a co-operative agricultural society with unlimited 
liability, that all its members shall be jointly and 
severally liable for payment of the debts and obliga
tions of the society: Provided that the liability of 
any person who has resigned his membership or has 

. been expelled from 	the society and .the liability of 
the estate of any person who has died shall cease
(i) 	 in respect of any of the society'ti debts and obliga

tions incurred after he has ceased to be a 
member; and, 

(ii) 	 in all other respects as Boon as the balancc sheet 
and profit and loss account 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-operative trading society with 
limited liability, that the liability of a member shall 
be limited to payment of the nominal value of the 
shares held by him, and to any contingent liability 
which by the regulations of the society or company 
may be attached to such shares. Shares with a 
contingent liability shall be issued only to such mem
bers as voluntarily subscribe therefor and the maximum 
amount of the contingent liability attached to such 
shares and the conditions upon which they shall be 
allotted shall be as prescribed by the regulations of the 
sooiety or company. 

Capital . 1~•. (1) No co-opera~ive agricultural society wi~h unlimitedfunds of lIabIlity, shall be reqUIred to have any fixed capItal. co-operative
agricultural (2) The funds necessary for carrying on the operations of societies sueh a society shall consist of-with , . ..unlimited (a) capl~al funds, mcludmg any loans raised by theliability. 

socIety; 
(b) 	 revenue funds, inclnding the reserve fund. 

.. . 

HOOFDSTUK III. 
AANSPRAKELIKHEID VAN IJEDEN EN KAPITAAL. 

14. Het is een voorwaarde van lidmaatschap van- AaIl8I,rake
(a) 	een kooperatieve landbouwvereniging met onbeperkte Hkh(>id van 

aansprakelikheid, dat al zijn leden gezamenlik en leden. 
afzonderlik aansprakelik zijn voor debetaling van de 
schulden en verplichtingen van de vereniging: Met 
dien verstande dat de aansprakelikheid van een 
persoon, die bedankt heeft, of die uit de vereni
ging gezet is, en de aansprakelikheid van de boedel 
van een persoon, die gestorven is, ophoudt
(i) 	 ten aanzien van schulden en verplichtingen van de 

vereniging aangegaan nadat hij ophield lid te 
zijn; en, 

(ii) in aIle andere opziehten zodra de 	balansstaat en 
winst- en varliesrekening van de vereniging, door 
zijn auditeur op de hierin later bepaalde wijze 
ondertekend, een batig saldo ten gunste van de 
vereniging aantoncn ; 

(b) 	 een kooperatieve landbouwmaatsebappij met beperkte 

aansprakelikheid en een kooperatieve handelsvero

niging met beperkte I),ansprakelikheid, dat de 

aansprakelikheid van een lid beperkt is tot betaling 

van de nominale waarde van de aandelen door hem 

bezeten en tot de voorwaardelike aansprakelikheid 

welke door de statuten van de vereniging of maat

schappij aan zulke aandelen mocht worden verbonden. 

Aandelen met een voorwaarclelike aansprakelikheid 

worden slechts aan zodanige leden als vrijwillig daar

voor inschrij ven, uitgereikt, en het hoogste bedrag 

VHn de voorwaardelike aansprakelikheid aan zulke 

aandelell verbonden en de voorwaarden waaI'Op zij 

toegewezen worden zijn zodanig als door de statuterl 

vun de vereniging of maatschappij voorgeschreven 

worden" 


15. (1) Geen kooperatieve landbouwvereniging met oIlbe- KapitaaI
perkte aansprakelikheid behoeft een Vltst kapitaal te hebben. fondsen van 

(2) D f d b d' d t 't' d d l' d kooperatievee ?n sen ~n? Ig er til v~enng van e oe em en van la.n.dbouw
een zodamg? veremgmg besta~n Ult-.-. verenigingen

(a) 	kapltaalfondsen met mbegrlp van lemngen door de met 
vereniging aangegaan ; onbeperkte 

(b) inkomstefondsen met inbegrip van het reservefonds. t~~f:'~ake 
(3) Geen deel van de fondsen van zulk een vereniging wordt. 1 eJ. 

behalve in het geval van ontbinding, onder zijn leden vcr
(3) No part ?f the .funds of ~l~y such SOCIety. shall, except In deeld bij wijze van winst, bonus, dividend of op een andere 

the event of dlssolutlOn; ?e dlVlde~ amongst Its members by wijze dan in zijn statuten toegelaten wordt met betrekking 
;vay of p~o:fit, bo~us, dIvlde.nd o~ m any other m~nner than tot kreditsaldo's verschuldigd aan leden. 
IS authorIzed by Its regulatIQns m respect of credIt balances (4) Geen lening de som van een honderd pond tt'boveu
due to members. gaande wordt door zulk een vereniging aangegaan, tenzij 

(4) No loan exceeding one hundred pounds shall' be· raised zulke lening goedgekeurd is ~oor niet minder dantw.ee
by any such society unless the loan has been approved by not derd.en van de leden tegen~~)Ordlg op een algemene vergader~ng 
less than two-thirds- of the members present at a general speCl~al ~oor dat doel bIleenge~oepe~, waarvan behoorhke 
meeting specially convened for that purpose, of which notice, kenlllsgeVlng, b~vattende v~lledIge })I~.zonderheden va~ de 
stating full particulars of the proposed loan, has been duly voorgestelde lem~g, gedaan IS ~n te~ZlJ de raad. van duek
given, and unless the board of directors has approved of the teuren tot het slmten van de lellIng ZIJn toestemmmg gegeven 

of the loan. 	 heeft.
16. (1) Het kapitaal van een kooperatieve landbouwmaat- Kapitaal.
h .. tb kt k l"kh 'd k" f fondsen va.nCapital 16. (1) The capital of a co-operative agricultural company ~c adprJ me . ~per e aanbsprake 1 el en vkal~kehen'doo~eralle:,c kooperatieve 

funds of. with limited liability, and of a co-operative trading society an e sveremgmg met . eper te a;tnspra e I eI wlsse t m maatschap
co-opera:tlve with limited liability shall be variable I'n amount according bedrag af overeenkoll1stlg de nommale waarde van de aan- pijen met 
companIes" " 	 d I "d "d . h' b ktr> the nominal value of shares from time to time subscribed e en wMrvoor van tIJ tot tI] mgesc reven IS eper te and 	 . (2) II t f ddt h .. f .. aansprakesocieties . e reserve on s van e maa sc appI] 0 vererugmg rkh 'd 
with limitea (2) The reserve fund of the company or society shall not wordt, behalve in het geval van ontbinding, niet onder de 1 el. 
liability. be distributed amongst members, except in the event of disso- leden verdeeld, en is te eniger tijd beschikbaar voar de doel
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iution, and shall at any time be applicabte to any purpose:; einden waarvoor het kapitaal van de maatschappij of vereni
to which the capital of the company or society is applicable. ging gebruikt kan worden. 

, ' , . , (3) Met inachtneming van de bepalingen van paragraaf
(3) Subject to t~e provISIons of paragraph ,(b) of sectlOn (b) van artikel 'Ceertien zijn de aandelen door de maatschappij 

fourteen the shares Issue~ by the company or SOCiety shall only of vereniging uitgereikt van slechts een hlasse en aHe van 
be of one class, all ranking equally. dezelfde rangorde, 

(4) No share in the company or society shall be allotted (4) Geen aa~?eel in. de maatschappii, of vereniging wordt 
unless one-tenth of the nominal value thereof has been paid. toegeke~d tenzlJ een-tlende van de nommale waarde daarvan 

, . . gestort IS, 
(~) Any dIvIdend or bonus to a ::nember shall be a'pphed to (5) Een dividend of bonus aan een lid wordt aangewend ter 

paymg off any calls on shares which may at the tIme such betaling "an opvragingen op aandelen welke op de tijd van 
dividend or bonus becomes payable be due by him and unpaid. uitkering van zodanig dividend of bonus door hem verschul

(6) A share in the company or society may not be sold or dig(t) e~ ndg ~iet t beta~ld moc~te~, zii~' 
transferred to any person without the consent of the directors d o~ er oe~ e%m~tg van eIre euren dgef~vend op eetn 
o'iven at a meetin of the directors, verga ~~mg van :, re eureI! mag geen aan ee III e maa 
'" g 	 schapplJ of verelllgmg aan emge persoon verkocht of overge

dragen worden, 
17. No loan shall be raised by a co-operative company or 17. Geen lening de helft van het alsdan uitgereikte aandele- Bevoegdheid 

society with limited liability, exceeding one-half the issued kapitaal van de maatschappij of vereniging te bovengaande, v~ . 
share capital for the time being of the company or society, wordt door de kooperatieve maatschappij of vereniging kooperatleve 
unless the loan has been approved by not less than two-thirds met beperkte aansprakelikheid aangegaan, tenzij de lening ::~~ijen 
of the members present in person or by proxy (where proxies goedgekeurd is door niet minder dan twee-derden van de leden en 
are allowed) at a general meeting specially convened for that in persoon tegenwoordig of door een gevolmachtigde vertegen- verenigingen 
purpose, of which notice, stating fnll particulars of the proposed woordigd (waar dit toegelaten wordt) op een algemene ver- met be~rkte 
loan, has been duly given. gadering speciaal voor dat doel bijeengeroepen, waarvan f~~fJ 0:;: 

behoorlike kennisgeving, bevattende volledige biezonderheden leningen aan 
van de voorgestelde lening gedaan is. te gaan. 

CHAPTER IV. HOOFDSTUK IV. 
BEHEER VAN VERENIGINGEN EN MAATSCHAPPIJEN. 

MANAGEMENT OF SOCIETIES AND COMPANIES. 
. 	 ,,18. (1) De werkzaamheden van elke kooperatieve landbouw- Direkteuren 

~8. (1) The operatlOns of eve:y co-o~eratlve, agrIcnltural vereniging of maatschappij of kooperatieve handelsvereniging van . , 
SOCIety or company or co-operatIve tradmg SOCiety shall be worden bestuurd en beheerd door een raad van direkteuren vererugmgeu 
ma~aged and contr.o~ed by a boar~ of directors ,who ,shall, die, me~ inachtneming :,an ,de bepalingen van sub-artikel (2) :~:;j~n. 
subject to the prOVllllons of sub-sectIOn (2) of sectIOn st.x, be van artlkel us, op de Jaarhkse algemene vergadering van de 
elected at the annual general meeting of the society or company. vereniging of maatschappij gekozen worden. 

(2) Het aantal direkteuren Iran niet minder zijn dan drief th t t b ess th(2) The number 0 e direc ors s haII no e I an three h If '.... 
nor more than eleven, and no person shall be qualified to be h~c I'dm~er da~e , en I$e~n peroon tka~ dl~~kte: t~' tenZl]

la director unless he is a member of the society or company: 1] d IdS v~n he veremgmg 0 mkaa.. sc a~pIJ : e en ver
'd d tb t' th f t'" It I stan e at III et geval van een ooperatlCve landbouwmaat-PrOVI e a m e case 0 a co-opera lye agrIcu ura company h .. t b kt k likh· 'd k ..

'th I' 't d I' b'l't d f t" t d' .. t 'th sc applJ me eper e aanspra e 61 en van een oopera-
WI Iml e 180 11 yan 0 a eo-opera lye ra mg sOCIe v WI· 	 t' h d I ' . t b k k I'kh 'dr 't d r bTt d' t f 't hi h' leve an e sveremgmg me eper te aanspra -e 1 el een 
Iml e 180 1 I Y a Irec or 0, a co~pany or some y w c IS direkteur van een maatschappij of vereniging, welke maat
a member of such co-operative agrIcultural company or co- h .. f ' , I'd' lk k" t' I d' d' , h 11 I b lifi d b· di iC appIJ 0 veremgmg een 1 IS van zu e oopera leve an operatIve tra mg SOCIety s a a so e qua e to e a rector. b t h ,. f k" t' h d I ' , kouwmaa se applJ 0 oopera leve an e sveremgmg 00 

(3) Subject to the provisions of this section, the directors bevoegd is een direkteur te zijn. 
shall be elected in the manner prescribed by the regulations (3) }\Iet inachtneming van de bepalingen van dit artikel, wor
of the society or company, and, subject to the next succeeding den de direkteuren op de in de statuten van de vereniging of 
section, shall hold office and retire as so prescribed. maatschappij voorgeschreven wijze gekozen, en onderworpen 

, ' 	 aan de bepalingen van het eerstvolgende artikel, bekleden 
(4) The drrectors shall hold meetmgs as often as may be zij hun ambt en treden zij af op de aldus voorgeschreven 

necessary f?r properly conducting the business and operations wijze. 

of the SOCIety or company. (4) De direkteuren houden vergaderingen zo dikwels als 


(5) The quorum of a meeting of directors shall be as prescribed het nodig is o~ ,de zaken. en wer~aamheden van de vereniging 
by the regnlations of the society or company: Provided that it of maatschapplJ behoorhk te dn]v:n. , 
shall not in any case be less than half the number of directors. (5) Het kworum op een vers:a?ermg van dIrekte~:en wordt 

door de statuten van de veremgmg of maatschapPl] bepaald, 
(6) The board of directors shall at its first meeting held doch is in geen geval minder dan de helft van het aantal 

after the formation of the society or company, and thereafter direkteuren. 
at the first meeting of the board held after the annual general (6) De raad van direkteuren kiest op zijn eerate vergadering 
meeting, elect one of their number to be chairman until the na de oprichting van de vereniging of maatschappij, en daama 
first or next (as the case may be) annual general meeting,op de eerste vergadering van de raad na de jaarlikse algemene 
and if any vacancy occur during such time in the office of vergadering, een uit zijn midden tot voorzitter tot de eerate of 
chairman it shall be filled as soon as a meeting of the board volgende (zoals het geval moge zijn) jaarlikse algemene ver
ean he convened. gadering, en indien gedurende zulke tijd het ambt van voorzitter 

openvalt, wordt de vakature opgevuld zodra een vergadering 
van de raad bijeengeroepen kan worden. 19. (1) A director shall vacate his office

19. (1) Een direkteur treedt af 
(a) if he becomes insolvent or assigns his estate for the 	 (a) indien hij insolvent verhlaard wordt of zijn boedel Vabture in 

benefit of 	or compounds with his creditors; or ten behoeve van zijn krediteuren afstaat of een het ambt 
schikking treft met zijn krediteuren; of v~

(b) if he becomes of unsound mind, or is convicted of any I' (b) indien hij krankzinnig wordt of schuldig bevonden direkteur.
offence and sentenced to any period of imprisonment wordt .aan een overtreding en veroordeeld tot gewithout the option of a fine; or vangenisstraf zonder alternatief van boete; of 
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bOlU"d of by the regulations of the soeiety or company on the powers of door de statuten van de vereniging of maatschappij op d~n~fad van
directorS. of the board of directors, the board shall have the same powers de machten van de raad van direkteuren gelegd, heeft de Ire euren. 

and be subject to the same obligations in respect of the society raad dezelfde machten en is de raad onderworpen aan dezelfde 
or company as if they had been conferred or imposed by a verplichtingen ten aanzien van de vereniging of maatschappij 

'general meeting of the society or company, and every directoralsof zij verIeend of opgelegd waren door een algemene ver
acting upon a resolution of the board shall be deemed to be gadering van de vereniging of maatschappij, en iedere direkteur, 
the agent of the society or company, for all purposes within handelende op een besluit van de raad, wordt geacht de ge
the scope of its objects. volmachtigde van de vereniging of maatschappij te zijn in aIle 

(2) No director shall be held liable to the society or C0111- opzichten die binnen de omvang van zijn doeleinden vallen. 
pany for any loss it may sustain unless the loss was due to (2) Geen direkteur wordt tegenover de vel'cniging of maat
his wilful misconduct or gross negligence, or to his failure to sehappij aansprakelik gehouden wegens een verlies door dezelve 
comply with any provision of this Act or of the regulations of geleden, tenzij het verlies te wijten was aan zijn opzettelik 
the society or company. wangedrag of grove nalatigheid of aan zijn verzuim om aan een 

'th d' voorschrift van deze Wet of van de statuten van de vereniging (3) Th t f di t h 11 h lid te ac s 0 a rec or s a .e va n? WI. stan .mg of maatschappij te voldoen. 
any defect tr.~t ~ay afterwards be discovered m hIS appomt- (3) De handelingen van een direkteur zijn geldig niettegen
ment or qua 1 catIOn. staande enig gebrek, dat later mag worden ontdekt in zijn 

· 	 . . aanstelling of kwalifikatie. List 	of 21• Every SOCIety or company shall, withm one month after 21 B' " d lk' l'k I 1 Ii)'st van
ilirectors ~o 	 · t 't t hR' Ii' • mnen een maan na e e Jaar 1 se a gemene vergal e- :. h I I teac annua genera mee mg, ransmi 0 t e eglstrar a st . dt lk .. f t h ., dR' t ' t mrekteurenbe sent to .. th d dd f th b h rmg zen e e veremgmg (J maa se appIJ aan e egIS 1'a cur aan de 
Registrar. cont aIlllllg e names an a resses 0 e mem ers w 0, 1" b d d d did d' 

d· 	 t f th . teen IJSt evatien e e namen en a ressen van e e en Ie, .Hegistrateurt th d t f th t tha e a e 0 e re ,urn, are e lfec ors 0 ,e socle v or "d h' d' d 1" d d' k d d• ten tIJ evan et m lenen van e IJst, eIre tenren van e te wor en 
company. vereniging of maatschappij uitmaken. toegezonden. 

. . . .. . 22. Tenzij het in de statuten van de vereniging of maat- ¥inancieel 
Financial ~. Unless It IS otherWise pr~vlded m the regulatIOns of the schappij anders bepaald is, 100pt het financiele jaar vanaf de Jaar 
year. SOCiety or company, t~e .finanCIal year shall be from. the first eerste dag van Julie tot de dertigste dagvan Junieeerstvolgende, 

day ~f JuI:y to the thirtieth day of June next enSUIng, both beide dagen medegerekend_ 
days mcluslVe. 23. (1) Een algemene vergadering van elke vereniging of Algemene 

maatschaPl'ij wordt binnen vier maanden na het sluitell v:ergade-
General 23. (1) A general meeting of every society or company shall be van het financiele jaar van de vereniging of maatschappij ge- ringen. 
meetings. held within four months after the close of the society's honden ter overweging en behandeling van de financiele toestand 

or company's financial year for the purpose of cOllsidering en de balansstaat en staat van rekellingen van de vereniging oE 
and dealing with the financial position and the balance sheet maatschappij, ter kiezing van direkteuren en auditeur, en 
and statement of accounts of the society or company and for voor aIgemene bezigheid. Zodanige vergadering wordt de jaar 
the election of directors and auditor and for general business. likse algemene vergadering genoemd en wordt gehouden op 
Such meeting shall be called the annual general meeting and een door de raad te bepaIen geschikte plao,ts en tijd. 
shall he held at such convenient place and time as shall be (2) Behalve de jaarlikse algemene vergadering kan de 
prescribed by the board. raad of kunnen twee direkteuren, die tezamen de kennisgeving 

(2) The board, or any two directors J'ointly signing the ondertekenen, door schriftelike kennisgeving een speciale
algemene vergadering van de vereniging of maatschappij

notice, may by writ~en notice ~onvene, in addi~ion to ,the bijeenroepen, wanneer het houden van zuIk een vergadering 
an~uaI general meetmg, a specl~l general meet;ng of the in het belang van de vereniging of maatschappij door hen nodiJZ 
SOCIety or company. when ~he holdmg of such, meetmg appears geacht wordt en de raad moet zulk een vergadering bijee!'t
to them necessary m the mterests of th~ SO?lety or ~o:n:pan!, roe pen indien bij de raad een schriftelik verzoek wordt inge
an~ ,the ~oard shall convene such meetmg If a. reqUISItIOn In diend ondertekend door niet minder dan een-tiende, maar ill 
wntlllg Signed by not less than one-te~th, but III no c~se le~s geen geval minder dan vijf van de leden van de vereniging of 
than five, of the members of the sO~lety ~r compan}, or III maatschappij, of in het geval van eentrale of federale maat
the ease of central or federal compame:s, by not less than two schappijen door niet minder dan twee leden van zodaniO'e 
members of such company, be transmItted to the board, maatschappij. '" 

(3) If, within twenty-one days after the transmission of such (3) Indien binnen een-e~-twintig da~en l!a de indienill/4 
requisition, a special meeting is not convened by the board, :ran .. zulk verzoek een speCIale vergadenng lllet door de raad 
it may be convened by the requisitionists. IS bl]eengeroepen, kunnen de ondertekenaars van het verz\)l)k 

zulk een vergaderinb bijeelll.'oepen. 
(4) The periods and forms of notice of annual 'and special (4) De termijnen en Yonnen vau de kennisgevingen van 

general meetings of the society or company shall be as pre- jaarlikse en speciale algemene vergaderingen van de vereniging 
scribed by the regulations of the society or company. of maatschappij worden door de statuten van de vereniging 

of maatschappij vastgesteld. 

c) if he absents himself from four consecutive ordinary 
meetings of the board without its leave (and such 
leave shall not be granted for a period covering more 
than six consecutive ordinary meetings, unless the 
absence be on the business of the society or com

, pany); or 
(Il) if he resigns his membership of the society or company 

or is lawfully expelled therefrom; or 
(e) 	 if he gives one month's notice in writing to the hoard 

of his intention to resign office and his resignation 
is accepted by the board, 

(2) Any vacancy so occurring on the board of directors 
shall be filled as prescribed by the regulations of the society 
or company. 

Powers of 20. (1) Subject to any restrictions imposed by this Act or 

(c) 	 indien hij alwezig blijft van vier achtereenvolgendl! 
gewone vergaderingen van de raad zonder verlo! 
van de raad (en zulk verlof zal niet toegestaan worden 
voor een termijn lopende over meer dan zes achter 
eenvolgende gewone vergaderingen, tenzij hij af· 
wezig is voor 2Iaken van de vereniging of maatschap
piD; of 

(d) 	 indien hij als lid van de vereniging of maatschappij 
bedankt of uit zijn lidmaatschap op wettige wij2le 
ontzet wordt; of 

(e) 	 indien hij een maand vooruit aan de raad schriftelik 
kennis geeft van zijn voornemen om zijn ambt neer 
te leggen en zijn bedanking door de ra,ad wordt 
aangenomen. 

(2) Een aldus ontstaallde vakature in de raad van direkteuren 
wordt opgevuld op de wijze in de statuten van de vereniging 
of maatschappij bepaald. 

20. 	 (1) Met inachtneming van beperkingen door deze Wet Maohten 
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24. (1) The chairman of the directors, if present, shall, 24. (1) De voorzitter van de di:r'eHeu:r'entreedt, indien hij Verrich
unl~ss the meeting otherwise determiiles hy resolution, be the tegenwoordigis, op als voorzitter van een algemenc verga dering, tingen van 
chaIrman of any general meeting. tenzij de vergaderincr anders besluit. algemene". vergade. 

. . (2) .Geen punt op de ~~endl1 wordt opeen algemene ver- ringen. 
(2). No Item of busmess shall be transacted at any general gadermg behandeld, tenZI] een kworum van de leden tegen

~eetmg unless a q~or~m of ;ne~bers is ,Present during the woordig is gedurende de tijd wanneer de vergadering dat punt 
tIme when the meetmg IS consldermg that Item. in behandeling neemt. 

. (3) Het kworum vaneen algemene vergadering is, III het 
(3) The quorum of any general meeting shall be,. in the geval van een kooperatieve landbouwvereniging met onbe

case of a co-operative agricultural society VI':ith unlimited perkte aansprakelikheid, een-tiende van de leden in per
liability, one-tenth of the members present in person, soon tegenwoordig; en in het geval van een ko6peratieve 
and, in the cage or a co-operative agricultural company landbouwmaatschappij met beperkte aansIlrakelikheid en 
'Yit~ lim!te~. liability and co-operative trading society with ko?pe~~tie:e handelsvereni~i~g met heperkte aan~prakelik
hmlted lIabIlIty, one-tenth of thl~ members present in person held, een-hende: van de leden 111 persoon tegenwoordlg of door 
Of by proxy (where proxies are allowed) if the memhers of the een gevolmachtigdevertegenwoordigd (waar 'dit toegelaten 
?ompany 01' trading society do not exceed two hundred; and, ,,:ordt~, indien het aantalleden van de maatgchappij of vereni
If the members of the company or trading society exceed two g111g met meer bedraagt dan twee llOnderd, of indien het aantal 
hundred, the quorum shall be one-tenth of such members in l~den meer dan twee honderd bedraagt, is het kworum een
respect of the first two. hundred, plus one-fiftieth in respect tlende van .. zll;lke leden ten ~anzjen van de eenlto twee honderd, 
of the members exceedmg two hundred: Provided tha.t, a plus een-vI)fhgste ten aanZlen van het aantalleden boven twee 
q.uorum shall in no case consist of less than fi.. ve m.emherslhonclerd, zullende eellter een kworum in geen gev.al uit mi.ndel' 
present in person. In the case of a pentral or federal company dan vijf leden in persoon tegenwoordi~. besta~n. In het geval 
formed under Chapter V., the quorum shall in no case consist van e~n centrale of federale maatschapplJ opgencht krachtens de 
of less than two members present by their proxies. Ibepahn~en :ran Hoofdstuk V., bestaat het kworum in geen 

geval mt mmder dan twee leden vertegenwoordigd door hun 
(4) If within one hom from the time appointed for theigevolmachtigden. 

meeting a quorum is not present, the meeting, if convened (4) Indien er binnen een uur nil. de voor de vergadering 
upon the requisition of members, shall not be held. In any bepaalde tijd geen kworum tegenwoordig is, wordt de vergade~ 
other case it shall stand adjourned to the same day in th'e ring, indien op het verzoek van leden bijeengeroepen, niet 
next week at the same time and place, or if that day is a gehouden; in ieder ander geval wordt de vergadering ver
public holiday, it shall stand adjourned to the next day daagd tot dezelfde dag in de volgende week op dezel£de tijd 
which is not a public holiday, and if at such adjourned en plaats, of indien die dag een openbare feestdag is, wordt 
meeting a quorum is not present Vl-ithin one hour from such de verga~dering verdaagd tot de eerstvolgende dag die geen 
time, the members present not being less t.han five or, in the openbare feestdag is, en indien op zulk een verdaagde vergade
case of a central or federal company, not being less than two, ring binnen een uur vanaf zodanige tijd geen Kworum aan· 
shall constitute a quorum: Provided that, it" the question for wezig is, vormen de aanwezige leden, zijnde niet mindel' dan 
consideration is the raising of a loan or the alteration of the viji, of in het geval van een ccntrale of federale maatschappij, 
regulations or the dissolution of the society or company, the zijnde met mindel' dan twee, een kworum : Met dien verstande, 
quorum preseribed by sub-section (3) of this sE'ction must be dat indien het onderwerp van bespreking het aangaan van een 
secured. lening of het wijzigen van de statuten of het. ontbillden van de 

vereniging of maatschappij is, het kworum voorgeschreven 

. (5) Save as is. otherwise provided in this Ac~ or the regula- doo: sllb-artikel, (3) van d~t artikel aanwe~ig moet zijrl. 
tlOns of the SOCIety or company, every questIon for decision (0) Be~~lve -waar anders l~.deze Wet of m de statuten van 
by a general meeting shall be determined by a majority of de ,:,er,elllgmg of maatschappIJ bepaald, wordt ieder punt, ter 
members present in person thereat and, on a show of ha'nds beshssmg ~an een algemene vergadering voorgelegd, door een 
unless a poll is demanded by at least five members, or, i~ meerderhmd der leden daarop in persoon tegenwoordig beelisL 
the case of a central or federal company formed under the en. door het ?pste~en van han~en, tel1zij een hoofdelike stem
provisions of Chapter V. of this Act, by at least two members. mmg door met nlll1der dan vi]f leden geeist wordt, of, in het 

geval van een .federale of centrale maatschappi'; opgericht krach
(6) The declaration by the chairman that a question to be te~s de bepahngen van Hoofdstuk V. van deze Wet, door ten 

so decided has been carried, or carried unanimously, or by a mmste twee led~n. . 
particular majority, or lost, and an entry to that effect in the (fl) De ve~klarll1g van de V?Orzltter dat een punt aldus te 
minutes of the meeting, shall be conclusive evidence of the worden besh?t aangenomen IS, of met algem~ne st.emmen 
fact without proof of the number or proportion of votes aangenome~ IS, of door een ?ep~ald.e ~e~rderheld, of dat het 
recorded in favour of 01' against the resolution. verworpen IS, en een aantekemng In dIe zm m de notulen van de 

vergadering leveren afdoend bewijs van het fcit zonder dat 
(7) A poll if demanded shall be t k f th 'th b t . jhet nodig is het g~tal .of de verhouding .,:,an de st.emmen voor 

, 'b' ll: en or WI '. U In of tegen het beslUlt Ultgebracht te beWI]Zen
the manner prescn ed by the regulatIOns of the SOCIety or (7) E h fd l'k t . . d' I' d . d d company. ' . en 00 e 1 e S e~llllng, In len ver ang , VIn t ad~

lik plaats, maar op de WI]Ze door de statuten van de verem
. .... . ging of maatschappij voorgeschreven. 

(~) Th~ chaIrman of the meetIn~ shall, l~ addltlon to hIS (8) De v09rzitter van de vergadering heeft, behalve zijn 
dehb~ratlve vote, have also a caRtIng vote In the case of an beraadslagende, ook een beslissende stem indien de stemmen 
equahty .of votes,. whethe.r on a show of hil:nds or on a J.loll, staken.hetzij bij. het opsteken van handen of bij een hoofdelike 
unless It IS otherWIse prOVIded by the regulatlOns of the SOCIety stemmmg, tenZlJ door de statuten van de vereniging of maat
or company. schappij anders bepaald wordt. 

25. In geval van een kooperatieve landbouwvereniging, met Stemmen 

2~• .In t~e ?~se of a co-operative agricul~ural society with onbeperkt~ aansprak~~ikheid, brengen de leden hun stemmen in :: :~n 

unhmlted habIlity members shall record then votes in person persoon lilt en geen hd heeft meer dan een stem. . . 
" ~ , , veremging 
and no member shall have more than one vote. met onbe· 

perkte aan
sprakelik
heht. 
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26. (1) In the case of a co-operative agricultural company with 26. (1) In geval van een kooperatieve landbouwmaatschappij Stemmen 
limited liability and a co-operative trading society with limited met beperkte aansprakelikheid en cen ,kooperatieve"'handels- ~: ~~~en 
liability every member shall have one vote: Provided that, if vereniging' met beperkte aansprakelikheid heeft ieder vereniging of 
so authorized by the regulations of the company or society, lid een stem, zullcnde echter, indien de statuten van de maat- ~~atschap
every member shall on a poll be entitled to an additional schappij of vereniging daarvoor voorziening maken, elk lid bij t:: met 
vote or votes based on the quantity or value, of produce een hoofdelike stemming gerechtigd zijn tot een verdere stem aa~:~~!~e
delivered to or the value of goods purchased from the company of stemmen op de basis van dc hoeveelheid of waarde van likheid. 
or society by him during a period to be fixed by the regula- produkten door hem afgeleverd aan of goederen door hem aan
tions of the company or society; and the number of such gekocht van de maatschappij of vereniging gedurende een 
additional votes (not exceeding two for anyone member) and tijdperk door de statuten van de maatschappij of verenigin,Q' 
the procedure to be observed in making the allotments thereof te worden bepaald ; en het aantal van zulke verdcre stemmen 
shall be as prescribed by the regulations of the company or (twee voor ieder lid niet te bovengaande) en de procedure te 
society. worden gevolgd bij het toekennen daarvan worden door dn 

. . . statuten van de maatschappij of vereniging voorgeschreven. 
(2) Mcm?ers may, ~)ll a poll, give t~elf votes eIther per- (2) Bij een hoofdelike stemming kunnen de leden hun 

sonall~ or, If so autliortlled b~ the regulatIOns of such company stemmen persoonlik uithrengen, of indien daartoe gemachtigd 
or SOCIety, by prox;v: PrOVided that no p~rson shall act as door de statuten van zulke maatschappij of vereniging door 
a proxy unless he IS .3 member of the s<?cIe~y or company, middel van een gevolmachtigde; zullende echter geen per
or a m~mber of a SOCIety or co~pany whICh IS a member of soon als een gevolmachtigde kunnen optreden tenzij hij lid 
the SOCIety or c?mpany: ProVided further that no person van de maatschappij of vereniging is, of lid van een vereniging 
shall at a.ny meetmg act as proxy for more than five members. of maatschappij, die lid is van de vereniging of maat

schappij ; en met dien verstande verder dat geen persoon op 
?11. (1) Minutes of the proceedings at all general meetings enige vergadering als' de gevolmachtigde van meer dan vijf 

and of every meeting of the board shall be regularly entered leden kan optreden. . . 
in separate books kept for the purpose and containing proper ?11. (l~ De notulen van de VerrI~htlllgen van aUe algemene Notulen van 
tabulated 	details of the business conducted at the meeting. vergadermgen en van elke vergadermg van de raad worden ge- algemene 


. . . regeld ingeschreven in afzonderlike, voor dat doel aange- v;ergade. 

(2) The mmutes of proceedmgs of each meeting shall be houden boeken die behoorlik gerangschikte biezonderheden rlngen en 

submitted at the next ensuing meeting and, if passed thereat bevatten van d~ bezigheid op de~ vergadering gedaan. v:; ,:er
as correct, shall be confirmed b~ the signature of the chair~an (2) De notnlen van de verrichtingen van elke vergadering ~anermgen 
thereof and shall thereupon WIthout further proof be 'fJnma worden op de eerstvolgende Vf>rgadering overgelegd, en indien direkteuren 
facie evidence in all courts and places of the proceedings of the daarop goedgekenrd, worden zij door de handtekening van te worden 
meetings of which they purport to be minutes. devoorzitter van de vergadering bekrachtigd en leveren daarop g&houden. 

. 	 zonder verdere bewijsmiddelen in aHe lLOven en plaatsen prima 
(3) E.very such mlllute book shall be kept at. the o~ce of ftlcil:. bewijs van de verrichtingen van de vergaderingen waurvan 

the SOCIety or co~pany, and ~hall .b.e open to In~~ectIOn of zij de notulen heten te zijn. 
~ny person a~thonzed theret.o III wntmg by the Mmls~er, and (3) Elk zodanig notuleboek wordt op het kantoor van de 
If ,the regulatIOns of the SOCIety or com~any s~ permJ~, such vereniging of maatschappij bewaard en kan door elke persoon 
mmute books shall also be open to the InSpectIOn durmg all daartoe schriftelik gemachtigd door de Minister worden inge
reasonable hours of any member of the somety or company. zien, en, indien de statuten van de vereniging of maatschappij 

zulks toelaten, liggen de notuleboeken oak ter inzage van elk lid 
28. (1) Every society or company shall, at each annual V:~n de verelligillg of maatschappij gedurende aHe redeIike 

general meeting, appoint a person who publicly carries on the tlJden. . 
business of an accountant as the auditor of its accounts for 28. (1) Elke vereniging of maatschappij stelt op elke jaar- Aanstelling 
the current financial year. The retiring auditor shall be likse algemene vergadering een persoon aan, die in het openbaar van ~udi~eur 
eligible for re-election. het beroep van rekenmeester uitoefent, als de auditeur van voo:J~rlikse 

.. k' hidet finanCle.8 Jaar. ."j' De a ftred d audltermg.ZIJll re enmgen voor open e 	 en (' 
(2) If an appointment of such person as auditor is not made auditeur is herkieshaar. 

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

als voorzegd om als auditeur op te treden totdat hij de reke
(3) A director or officer or member of the society or ningen van dat jaar geauditeerd heeft. 

company shall not be capable of being appointed its auditor. (3) Geen direkteur of beambte of lid van de vereniging of 
. . ' maatschappij kan als zijn auditeur worden aangesteld.

(4). The first aU~Itor of the SOCIety or company shall ~e (4) De eerste auditeur van de vereniging of maatschappij 
appomted by the dIrectors b~fore the end of the first finan,Clal wordt door de direkteuren voor het einde van het eerste 
year, and s~all hold office untIl the first ~nnual general meetlll!5' financieIe jaar aangesteld, en hij treedt als auditeur op tot de 
unless prevIOpslY,remo!ed by a resolutIOn of the members, m eerste jaarlikse algemene vergadering tenzij hij tevoren ontsla
general m~etmg, III ~hlCh case the members at that meetmg gen wordt door een besluit van de leden op een algemene ver
shall appoInt an audItor. gadering, in welk geval de leden op die vergadering een 

. , auditeur aanstellen. 	 ' 
(5) A ?asual vacancy l,n ~he office of audI~or may be fill~d (5) Een tussentijdse vakature in de post van auditeur kan 

by the dIrectors. by appom~mg a person qualified as aforea8I.d.door de direkteuren opgevuld worden door een persoon be
to hold office tIll the audIt of the accounts of that year IS voegd als voorzegd aan te stellen om als zulks werkzaam to 
completed. 	 zijn totdat hij de rekeningen van dat jaar geauditeerd heeft, 

(6) The remuneration of the auditor appointed under this (6) De beloning van de au~it.eur, krachtens di~.. artikel 
section shall be fixed by the society or company in general aangesteld, wordt .door de verelllgmg of ~aatschappIJ op een 
meeting: Provided that the directors may fix the remunera- a!gemene vergadenng. vastgesteld: Met dlen verstan~e dat de 
tion of an auditor appointed under sub-sections (2), (4) and (5), direkteuren de belonmg van, een krachtens sub-artIkels (2) 
All such remuneration shall be payable out of the revenues (4) en (5). aangestelde a::,-dIte~r kunnen vaststellen.. ~le 
of the society or company. zulke belonmgen worden mt de mkomsten van de veremgIllg 

.. .. of maatschappij betaald.
F) Every audItor appomted under thIS sectIOn shall have (7) Elke krachtens dit artikel aangestelde auditeur heeft 

a rIght of aCcess to the books, accounts, vouchers and documents recht van toegang tot de boeken, rekeningen, bewijsstukken 
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of the society or company, and may require from its directors]en dokumenten van de ~ereniging of maatschappij, en kan van 
and other officers such information as may be necessary for de direkteuren en andere beambten de inlichtingen eisen die 
the performance of his duties as auditor. Inodig zijn voor de vervulling van zijn plicht als auditeur. 

(8) Bij het doen van een verslag aan de leden van de vcr
(8) In making any report to the members of the society or eniging of maatschappij, of bij het ondertekenen van de verI 

compan,Y, or in. signing the. statements mentioned in the nextl8lag~n in het eerstvolgende artikel vermeld, verklaart de 
succeedmg sectIOn, the audItor shall statc- p:mditeur- ' 

' d th . f t' d I II (a) of hij de door hem verlangde inlichtingen en op()a w.hether h~ has 0 bt~m~ em orma Ion an exp ana-I helderingen ontvangen heeft; 
bon reqUIred by hIm, : (b) of de verslagen naar zijn oordeel behoorlik opgetrok

(b) 	 whether in his opinion ~~e statements are prop~rlYI ken zijn, zodat .. ~ij een waar en juist overzic~t.geven 
drawn up so as to exhIbIt a true and corroot vlewl van de fin~?CIele toestand. van d~ :rere?Igmg of 
of the financial position of the society or company n;t~atschapP9 ~)VereenkomstIg de mlich~mgen te 
according to the information at his disposal and! Zl]ner beschikking geste~d en de opheldenngen aa? 
explanations given to him and as shown by the booksl h~m gegeven en zoa~~ UIt.. de boeken van de verem
of the society or company' and gmg of maatschappI] bbJkt; en. 

. '. 	 • (0) of de statuten van de vereniging of maatschappij 
(0) whether the regulatIOns of the SOCIety or company nagekomen zijn, 

have 	been observed. I 29. (1) De mad maakt, niet minder dan drie weken v66r de Optrekken 
Idatum bepaald voor de jaarlikse algemene vergadering, de v.a.n finan-

Preparation 29. (1) Not less than three weeks before the date fixedlbalansstaat en winst- en verliesrekenina op ter afsluiting meleof financial for 	the annual general meeting the board shall prepare the van het voorafgaande financieIe jaar v~n de vereniging of ::~l~,:nstatements 
of the balance she~t and pro~t and loss account ?Iade up to the clo~elmaatschappij en in de vorm door de )Iinister bepaald. vereniging
society or of the preVIOUS financIal y~ar of the sOCI.et'y or company, m! (2) Zulke balansst.aat ell mnst- en verliesrekening, onder- of m~~. 
company. such form as may be prescnbed by the MInIster. Itekend door cen meerderheid van de direkteuren en door de schappl). 

I 	 ' 

. lauditeur van de vereniging of maatschappij, indien door hem 
(2) Su~h ,balance, sheet and profit and l<?ss account sIg.ned goedgekeurd na de rekeningen van de vereniging of maatschap

by a maJorIty. of dIrectors and ~y the audItor, of ~he sOCiety Ipij te hebben onderzocht, worden tezamen met enig verslag 
or company, If approved by hIm after eXamInatIOn. of the door de auditeur aan de leden gedaan, aan elk lid gezonden 
accounts of the SOCIety o,r company, shall, together With. anYimet de kennisgeving van zulke algemene vergadering, of anders, 
report made by th~ audItor t? the members, be trans,mItted'indien de statuten van de vereniging of maatschappij zulks 
~o each memb~r WI~h .th~ notICe o~ such general meet~ng or, bepalell, Jiggen de ver8lagen en het auditeursverslag 
III the ~lternatlve, If It IS so prOVided by the regulatIOns of op het kantooT van de vcreniging of maatschappij ter inzage 
the SOCIety or company, such statement and report shall be van de leden voor een termijn door de statuten te worden 
open to inspection of ~embers at its office for a period to be vastgesteld, 
fixed 	by those regulatIOns. (3) Zulke balansstaat en winst en verliesrekening (ondor

. tekend als voorzegd) en het verslag van de auditeur worden 
(3) Suc~ balance s~eet, and profit and loss account (sI~ned verder minstens veertien dagen v66r de datum bepaald voor 

as aforesaI~) and audItor s report shal: further be transmItted de jaarlikse algemene vergadering aan de Registrateur gezonden, 
to the RegIstrar at least four~een daJs before the date fixed (4) De genoemde balansstaat, de rekening en het verslag 
for the annual general meetmg. .kunnen op het kantoor van de Registrateur door een ieder 

4) A . t th . d b I h t t ,ingezien worden tegen betaling van zulke bedragen als door de 
( ny person may mspec e s,aI a ance see, accoun IMinister voorgeschreven mogen worden. 

and report at the o~ce of the Re~s~rar on payment of such (,5) De rekeningboeken van een vereniging of maatschappii 
fees as may be prescnbed by the MIlllster, . liggen gedurende kantooruren (met inachtneming van zulke 

l 
(5) The books of account of any society or company shaIl,redelike bepa1inge~ als de vereni~ng of maatscha,Ppij bij

' b' h (b' : h b .. lalgemene vergadenng bepaalt) ter lllzage van elk hd tegendunng usmess ours su ]ect to suc reasona Ie restnctrons btl' , "f h'll' .. fl' dId .. . t 	 . I t" ) b e a mg van VIJ s 1 mgR 0 zovee mIn er a s e veremgmg 01 
f 

as the socre y or coml)anv may III genera mee mg Impose e t h ,.. .. t t t 1k ' 
open to the' inspection ~f any member on payment of fivelm~a"sc appI] m ZI]n sa u en voor e e mzage moge voor

rshillings or such less sum as the society or companv mav by its [SCaOI]v(e1n). D M" t k t . t"d h thO d k . 'b f h . '. •• • e 1mB er an e emger ,1] wanneer e em n erzoe enIregu atrons prescri e. or eac InSpectIOn. 	 't h" t d tId' d d b t van zaken . : oegc I]n a ge Ige re en en aarvoor es aan een pefiloon 
Investiga 30. (1) The Minister may at any time, when it appears of persone? .aanstellen om de b?eken, rekeningen en zaken van ;:!niging
tion 	 of to him that good reason exists therefor, appoint a person or een veren.Igmg of maatschappI] te onderzoeken en daarover of mM~.
affairs of persons to investigate and report upon the books, 	accounts rapport mt te brengen en een aldus aang~stelde per~?on heeft ~::~P~rsoonsociety or 
company by and affairs of any society or company, and every person so het recht van toegang tot de bo~k~n, rekemngen., bew~~sstukken door Minister 
person appointed shall have a right of access to the books, accounts, en doku~enten van de veremgmg of maatschapP9 e~ kan Mngesteld.
appointed vouchers and documents of the society or company, and may van de ~Irekteuten en andere ambt.enaren zulke mh~htmg enby Minister. require from its directors and other officers such information op'heldermgen vorderen als voor het onderzoek nodlg mogen 

· b f h' -. ZI]nand 	exp1anatIOn as may e necessary or t e mvestigatIOn. (2') D 1\,,,... kid t d k . b de mInIster an ge asten a e osten m ver an met 
(2) The :Minister may order the expenses of and incidental zulk onderzoek door de vereniging of maatschappij gedragen 

to such investigation to be defrayed by the society or company, worden, in welk geval hij een afschrift van het rapport over zulk 
and, in the event of such order being made, the Minister shall onderzoek aan het kantoor van de vereniging of maatschappij 
cause a copy of the report upon the investigation to be trans- doet toezenden. 
mitted to the office of the society or company. 31. (1) Elke kooperatieve landbouwvereniging met onbe- Lijsten van 

perkte aansprakelikheid zendt, binnen veertien 	 dagen de ~eden ~oor 
C . a1 ( ) E .. 1 	 l' . h d d' I t h ft' .. I'd h kooperatleve,o·operatIve • 1 very eo-operatIve agncu tura SOCIety WIt un- nil. at een veran ermg p aa s ee In ZIJn I maatsc ap'landbouw
agricultural limited liability shall, within fourteen days after any change hetzij door nieuwe toelatingen, overlijden, bedanking of uit- verenigingen societies 	 .
with takes place in its membership, whether by new admission, zetting, volledige biezonderheden daarvan aan de Registrateur, met 
nnlimit-ed death, resignation or expulsion, transmit full information en in het geval van een nieuwe toelating, zendt hij aan de Regi- onbeperkte 
liability, to thereof to the Registrar and, in the case of a new admission, strateur de handtekening van het nieuwe lid. li~~:da.kc. 
transmit to shall transmit to the Registrar the new 	 member's signa- aa.n de Re.Registrar
listS of ture. gistrateur te 
members. worden

gezonden. 
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(2) The Registrar shall be entitled to assume that every (2) De Regi~trateur is gerechtigd t~. veronderstell~n, ~at 
person whose name appears on any such list or supplement~ry elke persoo~ Wiens naam,op zulk een hJst of aanvul~ngsliJst 
list, or on the list mentioned in paragraph. (d) of s~b-Se?tlOn of op ~e hJst vermeld m para~raaf (d) van ~u?-ar~Ikel (~) 
(2) of section seven, is a member of the SOCIety unless, within v~n artlkel z~ven voorkomt een hd, va~ de veremg.mg IS, tenZl] 
fourteen days, after, the publi?ation thereof in the Ga~ette, bmnen veerhen dagen na de..pubhka~l.e daar,;an m de Staat~
any person satIsfies blm that he IS not a member of the SOcIety, k?erar:t een persoon hem bewlJst dat hlJ geen hd van de verelll

.,' 	 gmg IS, 
(3) When reglstra,tIO~ of such sornety ~as been. e!iected, the (3) Wanneer de registratie van zulk een vereniging plaats

Registrar shall pubhsh m the C!a~ette a list contallllllg th~ full t;evonden heeft, publiceert de Registrateur in de Staatskoerant 
names and addresses of. all eXlstlll,g me,mbers o~ the SOCIety; een lijst bevattende de volle namen en adressen van al de 
and whenever the RegIstrar receIves lllformatlOn from the bestaande leden van de vereni rrin a , en wanneer de Reaistrateur 
society of any change in the list, of members he shall pu~lish inlichting van de vereniging o~tvangt aangaande Cleen ver
in the Gr:zet~e a supplementa~y hst. of all members who, Slllce andering in de lijstvan leden, publiceert hij in de Staatskoerant 
the publicatIOn of the previOus. hst, have become or have een aanvullingslijst van aIle leden die sedert de publikatie van 
ceased to be members of the SOCIety, de voorgaande lijst leden geworden zijn van de vereniging of 

(4) If a society makes default in complying with the require. opgehoud~n hebben led~~ te zijn. . . 
ments of sub-section (1) every director, manager or other officer (4) I!ldlen een veremglllg verzUlmt aa!l de verCls:en van 
of the society who knowingly and wilfully authorizes or permit;;, sub-artlkel (1) te voldoen, maakt. efke d~rekteur, bestul!rder 
the default shall be guilty of an offence and liable on conviction, of andere ambt.enaar van de veremgmg, ~le wetens. en Willens 
for ever da on which the default continues, to a fine not zulk een, verZUlm toest~~t of toela:at, zICh schuldlg aan een 

d ' y fi Y P u d 	 overtredmg en wordt bI] veroordehng gestraft met een boete 
excee mg ve 0 n s. 	 h "f d lk d h ' van oogstens VI) pon voor e e ag waarop et VerZUlIl1 

Jo,oper!'tive 32. (1) Every co-operative agricultural company with voortgeduurd heef~, , ..' 
lompan~es. limited liabilitv and co-operative trading society with limited 32. (1) Elke kooperatleve landbouw:maatschapPIJ met be- ~~rhkse 
md sOCiebes J 	 kt k I'kh 'd k" t h d I ',' bJst V6IllVi~h limited liability shall, on the last day of every twelve months reckoned per e aanspra e 1 el ~n. oopera leve an e sv;remgmg leden en 
iability to from the date upon which the company's or society's financia:, met beperkte aansprakehkheld maakt op de laa"ste dag kompendium 
;ran;:nnit to year begins, make a list of all persons who, at such date, are van elke ~~aa~f maanden, gerekend v~.naf de da,t~m waa;op door ~o. 
EteglStrar members of the company or society and of all persons who het finanCIele Jaar van de maatschappI] of veremgmg begmt, opera~J,:ve 
~nnual ceased to be members Sl'nce the date of the last return or een lijst op van aIle personen, die op zulke datum leden van de vererogttngen
1St of mem-	 ,. h" f " " 11 d' en maa . 
)ers and (in the case of the first return) of the registration of the com" maatsc applJ 0 veremg.l?g zlJn en van a e parsonen, lC opge- schappijen 
iUmmary. pa y or society houden hebbenleden te Zl]n sedertde datum van de laatste opgave met beperkte 

n ' of (in het geval van de eerste opgave) sedert de registratie a:aI1S~rake. 
d t h ''f . . 	 hkheld aan

(2) The list shall state the names, addresses and, in the va{n2) De ml~.a sc apPIIJd 0 d veremgmg, d . . h 1 Registrateur 
case of co-operative agricultural companies, also the occupa- ..e IJst, verme t e namen, a r~~sen, en, m et geva te worden 
tions, of all the past and present members therein mentioned, van kooperatleve landbouwmaatschapplJen, ook, de beroepen gezonden. 
and in the case of such companies or societies the number van. ane ouil-Ieden en beRtaande lede,r:- daarm ge~~emd, 
of shares held by each of the existing members at the en m het geval van zulke maatschapplJen of veremgmgen 
date of the return, the number of not tully paid-up shares het aantul aandelen door elk der bestaa~de leden op de 
transferred or forfeited by each person who has ceased to be datum van de 0lJgave bezetcll. h,et aa,ntal met ten volle opbe-
R member since the last return, or (in the case of a first return) t~alde aandelen over~edrag,~n of verheurd door elke persoon 
the registration of the company or society; and shall contain dIe opgehou~en heeft lId te ZIJn sedert de datum van de laat,s~e 
a summary specifying the following particulars :- opga:ve, of (m het geval va~ de eerste, ~pgave) sedert de regl

stratJe van de maatschappIJ of veremgmg; ':In bevat ook een 
(a) The total nominal value of shares taken by members kort overzicht waarin de volgende biezonderheden worden 

from the commencement of the company or society vermeld :-. 

up to the date of the return; (a) de totale nominale waarde van de aandelen door leden 


(b) the amount called up on each share; 	 opgenomen sedert de oprichting van de maatschappij 
(c) the total amount of calls receiyed; 	 of vereniging tot op de datum van de opgave ; 
(d) the 	 total amount of calls unpal~; (b) het bedrag dat op elk aandeel is opgevraagd ; 
(e) the 	total number of shares forfelted; (c) het totale bedrag van de ontvangen opvragingen ; 
(f) the amount of the rese~ve fund; 	 (d) het toLale bedmg van de onbetaalde opvragingen; 
(g) 	 the amount of loans raised. (e) het totale aantal verbeurdverklaarde aandelen; 

, . .. (j) het bedrag van het reservefonds; 
(3) The said hst and summary shall be completed wlt~m (g) het bedrag van aangegane leningen. 

thirty days after the last day of every twelve months aforesald, (3) De gezegde lijst en het gezegde korte overzicht worden 
and be ,forthwith transmitted by the company or society to opgemaakt biIlllen dertig dagen vanaf de laatste dag van 
the RegIstrar, elke twaalf maanden voorzcgd en worden dadelik door de 

. .. maatschappij of vereniging aan de Registrateur overgelcgd, 
,(4) If such ?ompany or s~Clety ,makes defa~lt m complYlllg (4) Indien zulk een maatschappij of vereniging verzuimt 

WIth any reqUlrements of thIS sectIOn, every dIrector, manager de vereisten van dit artikel nil, te komen maakt elke direkteur 
o~ other officer, of the comJ?any or society who kno~ngly and bestuurder of andere ambtenaar van' de maatschappij' of 
wIlfully auth~Ilzes or perm~ts. the default shall be gUllt! of an vereniging die wetens en willens het verzuim toestaat of 
offence and ,liable on conVictIOn, for e,very day on whICh the toelaat, zich schnldig aall.,en overtreding en wordt bij veroorde
default contlllues, to a fine not exceedmg five pounds. ling gestraft met een boete van hoogstens vijf pond voor elke 

.. .',' dag waarop het verzuim voortgeduurd heeft. 
Co-operative , ~'. Every co-operatl,ve agrICultural SOCiety. With ~nllllllt!ld 33. Elke kooperatieve landbouwvereniging met onbeperkte Een lijst van 
~~~ties lIabIlity, shall keep at Its office and open to lllspectlOn of Its aansprakelikheid houdt op zijn kantoor ter inzage van zijn leden, enz., 
unlimited members at all reasonable hours- led en op aIle redelike uren- . door ~o. 
liability to (a) a complete list of its members showing the name, (a) een volledige lijst van zijn leden aantonende de naam, o~e::~l':;e 
keep list of occupation and address of each member; het beroep en het adres van elk lid ; ~:t o~~- n
DleInbers, 	 b 
etc. (b) the signature of each mem er; 	 (b) de handtekening van elk lid; perkte 

(c) the 	date at which each person became a member; (c) de datum waarop elke persoon lid geworden is ; ~an8:prake
(d) the date at which any person ceased to be a member; 	 (d) de datum waarop een persoon ophield lid te zijn ; ~~~~en 
(e) a correct copy of its regulations with any alterations 	 (e) een waar afschrift van zijn statuten met eventueel gehouden. 

therein 	made and registered under this Act; and daarin krachtens deze Wet aangebrachte en geregi
'ltreerde wijzigingen; en c 

         Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer’s Copyright Authority No. 10505 dated 02 February 1998 

http:veremg.mg


xxxiv UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 19TH JULY, 1922. 

(1) a list of the directors showing the name and address of (j) een lijst van de direkteuren aantonende de naam 
each director, en het adres van elke direkteur. 

Co.oper!'tive 34 (1) Every co-operative ag' It I 'th li 't d 34. (1) Elke kooperatieve landbouwmaatschappij met Lij..t van 
comdPa~es, liabiiity and co op r t' t dI?-cU ur~ tcomp~nthY WI, 't dmll,e beperkte aansprakelikheid en elke kooperatieve handels- leden. em, 
an 	 SOCIetIes - e a lve ra lllg SOCle y WI IIml e la- , , t b kt k l'kh 'd h d "door ko,
with limited bility shall keep at its office and open to ins ection of its veremglllg:ne eper,~ aanspra e I el ,ou t op zlJn operatieve 
liability to members at all reasonable hours- p kantoor ter mzage van z~Jn leden ,?P aIle redehke uren- maatschap' 
keep list of " , (a) een waar afschrlft van zlJn statuten met eventueel pijen en 
members, (a) a corr,ect copy of Its ,regulatIOns Wlt~ any alteration daann krachtens deze Wet aangebracht.. en geregi- verenigingE 
etc, therelll made and regIstered under this Act; streerde wijzigingen; met beperk.

" 	 (b) 1" d d' kt d d aa,nspl'ake(b) 	 a Iist 0 f t he dIrectors showmg the name and address: een IJst van e lIe euren aantonen e e naam en likheid te 
of each director; '\ het adres van elke direkteur; worden 

" cn in een of meer registers- gehouden, 
and lD one or more reglsters- (e) een lijst van zijn leden aantonende de naam, het 

(e) 	 a list of its members, showing the name, address and,: adres, en in het geval van kooperatieve landbouw
in case of co-operative agricultural companies, maatschappijen, het beroep van elk lid; 
occupation of each member; (d) een opgave van de aandelen door elk lid bezeten, 

(d) 	a statement of the shares held by each member I aantonende het onderscheidingsnummer van elk 
distinguishing each share by its number' ' aandeel; 

, ' i (e) cen staat van het bedrag dat op de aandelen van elk 
(e) a statement of the amount paid on the shares of each! lid betaald is ' 

member; I (J) de datum waa;op elke parsoon lid geworden ill ; 
\1) the date at which each person became a member;' (g) de datum waarop een peraoon ophield lid te zijn ; 
(g) 	 the date at which any person ceased to be a member ;1 (h) en zodanige verdere gegevens als door de statuteD 
h) d h f rth ' ul h ' I mochten worden voorgeschreven, 

( an su,c u er partlC ars as t e regulatIOns may (2) Indien een kooperatieve landbouwvereniging verzuimt 
prescnbe, :d b I' t'k 1 d . d' k f' d', e epa mgen van ar I e ne en ert1g na te omen, 0 lD len 

,(2) If any ~o,-operative agricultural society fails to comply leen kooper~ti,eve lan~bouwmaatsc~appij of koop~ratieve 
Wlt~ the prOVISIOns of section thirty-three, or any co_operativelhande~sver~D1g111g verzUlmt de bepalingen, van sub-artlkel (I) 
agrlCultur'!'l company ~~ co-operative trading society fails to1van dlt artIkel na te komen, maakt el~e ,dnekteur, bestuurd~~ 
comply :WIth the prOVISions of sub-section (1) of this section, of andere ambtenaar }'an ?e veremgmg. of maatschaP-PI] 
every dIrector, manager or other officer of the society or (naar het geval moch~ Zl)n), dl~ wetens en Willens ~ulk verZUlm 
compa~y (as the ~ase may be) who knowingly and wilfully t??staat of t?elaat, zlCh schuldlg aan een overtredmg e~. wOIdt 
authOrIzes or permIts the default, shall be guilty of an offence !bl] veroordehng gestraft met een boete van hoogstens VI]f pond 
and liable on conviction, for every day on which the defauJtlvoor elke dag waarop het verzuim voortgeduurd heeft, 
continues, to a fine not exceeding five pounds, I 

. 	 HOOFDSTUK V, 

CHAPTER V, :OPRICHTING VAN CENTRALE EN FEDERALE KOOPERATIEVE 
i MAATSCHAPPIJEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIKHEID, 

FORMATION OF CENTRAL AND FEDERAL CO-OPERATIVE COM-J
PANIES WITH LIMITED LIABILITY, 	 35. (1) Ieder aantal kooperatieve landbouwverenigingen Oprichting 

met onbeperkte aansprakelikheid en kooperatieve land- van central 
b t h" t b k k l'kh 'd k· h ko6peratiev

Formation 35. (1) Any number of co-operative agricultural societies ouwmaa sc appI.]en me eper te aanspra e ~ eI, rac tens landbouw
of central with unlimited liability, and co-operative agricultural com- de~,e W?t geregIstreerd, kunnen .. gezamenhk et)n centrale ~:"atschap.
co-operative va:nies with limited liability, r?gistered under this Act, may ~Oop~l'atlev:e landbouwmaatschapplJ met bcperkte aansprake- plJen.agricultural 

companies. ]ollltly form a central co-operatIve agricultural company with likheld opn,chtcn,


limited liability (2) Het hdmaatschap van een centrale kooperatieve land
. bouwmaatschappij wordt beperkt tot : 

(2) Membership in a central co-operative agricultural (a) kooperatieve landbouwverenigingen, kooperatieve 
company shall be confined to- landbouwmaatschappijen en centrale ko6peratieve 

(a) 	co-operative agricultural societies, co-operative agricul- l~ndbouwmaatschappijen krachtens deze Wet gere
tural eompanies and central co-operative agricultural gIstreerd ; 
companies registered under this Act; (b) maatschappijen geregistreerd in Swa.ziland, Zuidelik 

RhodesHi, Noordelik Rhodesie, of het gewest van 
(b) 	 any company registered i~ Swaziland, ~outhern Zuidwest Afrika, en door de Minister goedgekeurd. 

Rhodesia, Nort~ern RhodeSIa, or the te~~tory of. (3) Zulke centrale koopel'atieve landbouwmaatschappij kan, 
South-West Afnca, and approved by the Mlllister'met inachtneming vande bepalingen van deze Wet, opgericht 

(3) Such central co-operative agricultural company may, wO,:den yoor een of meer van d~. doeleinden waarvoor een 
subject to the provisions of this Act, be formed for all or any ~oop~ratieve landbouwm~atschapplJ ,met beperkte aansprake
of, th~ o,hject? f?~ which a co-operative agricultural company lIkheld kan worden opgencht, zoals I~ paragrafen (~) tot, en 
With lImited habillty may be formed as contained in paragraph. met ~p) en paragraaf (r) van sub-artlk,el (I) van artlkel VUlr: 

(a) to (p) inclusive and paragraph (r) of sub-section (1) Me.~ dlen, verstande, dat onder de ~oelelDden van een centrale 
of section four: Provided that the objects of a central co- ~oop:ratleve landbouwmaatschapplJ met beperkte aansprake
operative agricultural company, with limited liability, may:hkheld kan worden opgenomen: 
include (a) 	het verwerven door aankoopof anderszins van aandelen 

in een andere centrale kooperatieve landbouw
(a) 	 the acquisition by purchase or otherwise of shares maatschappij of federale kooperatieve landbouw

in any other central co-operative agricultural com maatschappij krachtens deze Wet geregistreerd; 
pany or federal co-operative agricultural company, (b) het kombineren met een buitenlandse maatschappij
registered under this Act; I In gezamenlike ondernemingen voor het verkopen 

(b) 	 the combining with any foreign company in any joint! van produkten of het aankopen van landbouw
operations for the sale of produce or the purchase of benodigdheden ten behoeve van zijn leden en het 
agricultural requirements on behalf of its members, voor dat doel verwerven van aandelen in zulk een 
and for that purpose to acquire shares in any such I maatscha ppij die de goedkeuring val! de Minister 
company approved by the Minister, ! wegdraagt. 
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Formation 
of central 
eo·operative 
trading 
companies. 

Formation 
of federal 
co·operative 
agricultural 
companies. 

(4) Whenever any of the objects of a. central co-operative (4) Wanneer de doeleinden van cen centrale kooperatievc 
a,grieultural company are lIuch dcalingll as are described in this landbouwmaatschappij bestaan uit zaken van de in dit artikel 
section, similar dealingrs with other central co-operative agri- beschreven aard worden dergelijke transakties met andere 
cultural companies shall be deemed to be included among its centrale kooperatieve landbouwmaatschappijen geacht onder 
lawful objects. zijn wettige doeleinden inbegrepen te zijn. 

. . ". " (5) Voor de doeleinden van dit artikel wordt onder een 
(5) For the purposes of thIS s~ctl?n 3; forel.gn compan:r " buitenlandse maatschappij" verstaan een in een ander land 

means a c?mpany. agency or lllstltutIQn reg~stered or In- dan de Unie krachtens de wetten van zodanig land geregi
corporated III any country ?ther than the U;llon ~nder. the streerde of ingelijfde maatschappij, agentschap, of instellinl!, 
laws of such country, and which has as par~ of Its n;aIll objects welke onder andere hoofddoeleinden het verkopen van pro
the sale of produce or ~he purchase of farnnn.g reqIDrements on dukten of het aankopen van boerderijbenodigdheden ten 
behalf of farmers orgamsed under a co-operatIve system; behoeve van volgens een kooperatief stelsel georganiseerde 

boeren beoogt. 
36. (1) Any two or more co-operative trading societies with 36. (1) Twee of meer kooperatieve handelsverenigingen OprioMing 

limited liability, registered under this Aet, may form a central met beperkte aansprakelikheid krachtens deze Wet geregi- va~ oen~rale 
co-operative trading company with limited liability. streerd kunnen een centrale kooperatieve handelsmaatschappij ~oo~~atleve 

.. I .. met bepe:rkte aansprakelikheid oprichten. 	 m~t. s
(2) Membershlp In a centra co-operatIve tradmg company (2) H t I'd t btl k 0 t'eve ha d I h ..shall be confined to- e l .. maa sc ap van een cen ra e 0 pera I n e 8- 80 applJen. 

maatschappIJ wordt beperkt tot 
(a) co-operative trading societies and central co-operative 	 (a) kooperatieve handelsverenigingen en contrale ko

trading 	companies registered under this Act; operatieve handelsmaatschappijen geregistreerd 
krachtens deze Wet: 

(b) 	 any company registered in Swaziland, Southern (b) maatschappijen, geregistreerd in Swaziland, Zuidelik 

Rhodesia, Northern Rhodesia or the territory of Rhodesie, Noordelik Rhodesie, of het gewest Zuidwest 

South-West Africa, and approved by the Minister. Afrika en door de Minister goedgekeurd. 


(3) Sueh central co-operative trading company may, subject (3). Zulke ce.ntrale kooperati~ve handelsmaatschappij ~an 
to the provisions of this Act, be formed for all or any of the met Inachtnennng van de bepahngen van. deze Wet opgencht 
objects for which a co-operative trading society with limited wo.:-den yoor een of meer. ~an de doelemden waarvoor ~en 
liability may be formed, as contained in paragraphs (a) to ko?peratleve handeisver?lllgmg met beper~te aansprakehk-, 
(g) inclusive, and paragraph (i) of sub-section (1) of section held kan worden opgencht .zoals vervat.m paragrafen. (a) 
five: Provided that the objects of a central co-operative trading t~~ en met (~O en paragraaf (~) van sub-artIkel.(1) vEIn artlkel 
company with limited liability, may include the acquisition VtjJ: Met ~:en ve.rstande dat onder de d?~lemden van een 
by purchase or otherwise of shares in any other central co- centrale ~oop~ratleve handelsmaatschapplJ met beperkte 
operative trading company or federal co-operative trading aansprakehkhBld kan . worden opgenoJ?en het verwervell 
company, registered under this Act, or in any foreign company do?r aan~oop of anderszms van a~~delen m een ande~~ cent.rale 
approved by the Minister. kooperatieve hand~!smaatschappIJ of federale ~ooperatIeve 

handelsmaatschapplJ krachtens deze Wet geregistreerd, of 
(4) For the purposes of this section a "foreign company" in een buitenlandse maatschappij door de Minister goed

means a company, agency or institution, registered or in- gekeurd. 
corporated in any country other than the Union under the (4) Voor de doeleinden van dit artikel betekent een "buiten
laws of such country, and which has objects the same as or landse maatsehappij" een maatscbappij, agentscbap of in
similar to those of a co-operative trading society registered stelling geregistreerd of ingelijfd in een ander land dan de Unie 
under this Act. krachtens de wetten van zodanig land, en bebbende dezelfde 

of gelijksoortige doeleinden als die van een kooperatieve handels
37. (1) A federal co-operative agricultural company with vereniging krachtens deze Wet geregistreerd. 

limited liability may be formed by a combination of central 37. (1) Een federale kooperatieve landbouwmaatschappij Oprichting 
co-operative agricultural companies registered under this Aet: met beperkte 'aansprakelikheid kan gevolmd worden door een va.:'- fede.raJe 
Provided that co-operative agricultural societies and companies kombinat.ie van centrale kooperatieve landbouwmaatschappijen fO°cihratieve 
for the carrying out of whose objects no central co-operative kracbtens deze Wet geregist.reerd: Met dien verstande dat r:.~t.ouw. 
agricultural company is established, shall also be entitled kooperatieve landbouwverenigingen en maatschappijen, vom schappijen. 
to become members of a federal co-operative agricultural de uitvoering van wier doeleinden geen centrale kooperatieve 
company. landbouwmaatschappij opgericht is, ook gerechtigd zijn leden 

h·· f d I t' . It 1 te worden van een federale kooperatieve landbouwmaatschappij. (2) Members Ip mae era co-opera lve agrlCu ura com-	 (2) H t lid t h f d I k - t' I d any shall be confined to- e ma~.sc a p van een e era e oopera leve an 
P bouwmaatschappl] wordt beperkt tot 

(a) such companies and societies mentioned in sub-section 	 (a) maatschappijen en verenigingen genoemd in sub-artikel 
(1) of this section, as are competent to form and (1) van dit artikel die bevoegd zijn om een federal~ 
become members of a federal co-operative agricultural ~ooperatieve landbouwmaatschappij op te richten en 
company; lId daarvan te worden; 

(b) maatschappijen geregistreerd in Swaziland, Zuidelik 
(b) 	 any company registered in Swaziland, Southern Rho- Rhodesie, Noordelik Rhodesie, of het gewest Zuidwest 


desia, No!thern Rhodesia, or the terri~o:y of South- Afrika en door de l\finister goedgekeurd. 

West Afnca. and approved by the Mimster. (3) Zulk een federale kooperatieve landbouwmaatschappij 


(3) Such federal co-operative agricultural company may, kan, .met inachtneming van de bepalingen ~an deze Wet. 
subject to the provisions of this Act, be formed for all or any opgencht worden .';lOor e.en of meer van de doelemd?;t waarVOOl 
of the objects for which a central co-operative agricultural een centrale kooJ?era~leve landbouwmaatschaPP1J ~et be
company with limited liability, registered under this Act, perkte aansprake~Ikheld kra~htens deze Wet gereglstreerd 
may be formed: Provided that the acquisition of shares in a kan worden op&encht: Met dlen v~~stan~e dat het verwerven 
central co-operative agricultural company shall not be deemed van a~~d~len III een centrale ~ooperatleve la~~bouwmaat
to be included among the objects for which such federal co- scha~pIJ nIet zal worden geacht m}'egre"p,en teo Zl}n onder de 
operative agricultural company may be formed. doelelllden 'Y.aarvoor zulk een fe~erale kooperatleve landbouw

_. 	 maatschapplJ kan worden opgencht. 
(4) Whenever any of the objects of a federal co-operative (4) Wanneer de doeleinden van een federale kooperatieve 

agrieultural company are such dealings as are described in landbouwmaatschappij bestaan uit transakties van de in 
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this seetion, similar dealings with other federal co-operative dit artikel beschreven aard worden dergelijke transakties 
agricultural companies shall be deemed to be included among met andere federale kooperatieve landbouwmaatschappijen 
its lawful objects. geacht onder zijn wettige doeleinden inbegrepen te zijn, 

38. (1) Twee of meer centrale kooperatievc handelsmaat- Oprichting
Formation 38. (1) Any two or more central co-operative trading com- schappijen met beperkte ilLansprakelikheid kraehtens deze v~ fede.rale
of federal panies with limited liability, registered under this Act, may Wet geregistreerd kunnen een federale kooperatieve handels- ~oo~e~atleveco-operative
trading form a federal co-operative trading company ,vith limited maatschappij met beperkte aansprakelikheid oprichten, :~t~ s-
companies. liability, (2) Het lidmaatschap van een federale kooperatieve handels- schappijen. 

maatschappij wordt beperkt tot 
(2) Membership in a federal co-operative trading company (a) centrale en federale kooperatieve handelsmaatschappijen 

shall be confined to- krachtens deze Wet geregistreerd; 
(a) central and federal co-operative trading companies (b) maatschappijen geregistreerd in Swaziland, Zuidelik 

registered 	under this Act; ~ Rhodesia, N oordelik Rhodesia, of het gewest Zuidwest 
. , . Afrika en door de Minister goedgekeurd. 

(b) 	 any company regIstered m SwaZiland, Southern Rho- (3) Zulk een federale kooperatieve handelsmaatschappij 
desia, NO.rthern Rhodesia, or the te::ri,tory of South- kan met inachtneming van de bepalingell vall deze Wet op-
West AfIlca and approved by the l\Eruster, gericht worden voor een of meer van de doeleinden waarvoor 

., 	 , een eentrale kooperatieve handelsmaatschappij met beperkte
(3) Such ~e,deral co-operatIve tradmg company may, subJect aansprakelikheid krachtens deze Wet geregistreerd, kan 

to ,the proVlslO~s of thIS Act, be forme~ for all .or any of the worden opgericht: Met dien verstande dat het verwerven van 
o~Ject,s ,for ~hi~~ a ce.ntral co-operat~ve tradmg company, aandelen in een centrale kooperatieve handelsmaatschappij 
With ~lmlted habIlIty, r~g~s~ered under t~lS Act, may be form~d : niet zal worden geacht inbegrepen te zijn onder de doeleinden 
Pro,:"lded that the acqmsltlOn of sh[l,res m a cen~ral co-operatIve waarvoor zulk een federale kooperatieve handelsmaatschappij 
tradm~ company. shall not be deemed to. be mcl.uded among kan worden opgericht. 
the obJects for whICh such federal co-operatIve tradmg company 39. De bepalingen van deze Wet die van toepassing zijn op Bepalingen 
may be formed. een kooperatieve landbouwmaatschappij met beperkte aan- be~reffen~e 

, , .. 	 , sprakelikheid zijn mutatis mutandis, van toepassing op een kooperatleve Provisions 3,9. The provislOns of th~s Ac~ ,!hlch ll;PP~~ to a cO-fperatlv,e centrale kooperatieve landbouwmaatschappij met beperkte!:~~ouwapplying to 
co-operative agrlCult,ural company WIth lImIted li~blhty, s~al mutat~s aansprakelikheid en federale kooperatieve landbouwmaat- schappijen 
agricultural mutand~.s applJ:" to a,ny. ~entral co-operatIve agnc~ tural ~om- schappij met beperkte aansprakelikheid krachtens deze Wet van toe-
companies pany WIth bnuted habilIty, and federal co-operatIve agncul- . ht passing te 
to apply to tural company with limited liability formed under, this Act. opgerw . zijn op 
central and centrale en 
federal federale
co-operative kooperatieve
agricultural landbouw
companies. maat

schappijen.
Provisions 40. The provisions of this Act which apply to a co-operative 40.' De bepalingen van deze Wet die van toepassing zijn op Bepalingen 
applying to trading society with limited liability shall mutatis mutandis een k06peratieve handelsvereniging met beperkte aan- betreffen~eco-operative
trading apply to any central co-operative trading company with sprakelikheid zijn, m1ltatis mutandis, van toepassing op een koo~ratleve 
societies to li~lite~ l.iabili~y,. ,and federal co-opera.tive trading company central~ ko?peratieve handels~aats<:happij met beperkte aar~~ :::e~~ingen
apply to WIth hmlted habllIty, formed under thIS Act. 	 sprakelikheld en federale kooperatlCve handelsmaatschappIJ van toe. 
central and -	 met beperkte aansprakelikheid krachtens doze Wet opgericht. passing te federal r.ijn opco-operativ" centrale en trading HOOFDSTUK VI. 	 federalecompanies. kooperatievtl

DISSOLUTION OF SOCIETIES AND COllH'ANIES ONTBINDING ¥AN KOijPERATIEVE VERENIGINGEN EN MAAT- handels-
Modes of SCRAPPIJEN, maat41. A society or company may be dissolved either--	 schappijen,dissolution. 

(a) voluntarily on a resolution of the society or company 41. Een vereniging of maatschappij kan worden ontbonden : Wijzen van 
under section forty-two; or (a) vrijwillig, na een besluit van de vereniging of maat- ontbinding. 

schappij krachtens artikel twee en 'Veertig; of 
(b) on an order of court under section forty-three; (b) op het bevel van het hof krachtens artikel drie en 

and shall be dissolved without any resolution thereof or order ' 
t h 	 f f th t . d 'Veert~g ;f? cou~t upon 	 e occurrence 0 any 0 e even ,8 mentIOne en moet worden ontbonden zonder enig besluit daarvan of 

m sectIOn forty-four. . zonder het bevel van het hof wanneer enige der gebeurtenissen 
V:olunta:ry 42. A society or company may be dissolved by resolution plaatsv!nden ver~~ld in sub-artikel (l).van artikel vier en veertig. 
dlsso1~tlOn passed by not less than two-thirds of theHotal,lnumber of 42. Een verelllgmg of maatschapplJ k~n w~rden ontbonden Vrij~~ge 
of SOCIety or members of the society or company present in person or by wanneer daartoe besloten wordt door met mmder dan twee- ontbmding 
company. proxy (where proxies are allowed) at" ~ general meeting specially derden van het totale aantalleden van de vereniging of maat- van .. 

~ h" . t d' f d I ht' d verenlgIngconvened for that purpose, 	 sc appI] m persoon egenwoor Ig 0 oor een gevo mac Ig e of maat-
C . . vertegenwoordigd (waar dit toegelaten wordt) op een alge- schappij. 
d?mplul~ory 43. A sOClety or company m.ay be dIssolved on the order mene vergaderinet speciaal voor dat doel bi]'eenrreroepen.

lSSO utlOn . . 1 1 I d< < . f th S C)' .< '" 	 <:>
of society or?f ~nJ:" P.r0vlI~Cla or oc~ .IVlSlOll 0 e uprel~e ;ourt lavlllg 43. Een vereniging of maatschappij kan worden ontbondenop Gedwongen 
company. llll'lsdlCtion:n, the dIStrict where. th? SOOlety s ,or com- het bevel van iedere provinciale of plaatselike afdeling van het ontbinding 

pany's office l~ ,Htuate, upon the apphcatlOn of some lllterested Hooggerechtshof die rechtsbevoegdheid bezit in het distrikt van .. 
~ k d" f h" . d vererugmgperson. waar het antoor van e veremglllg 0 maatsc appI] gevestig of maat

Circum- 44. (1) A society or company shall be dissolved without any is, opaanzoek van .e~n belanghebbende,.persoon.schappij. 
stances . lution t 11ereo£ or order of court~ 44. (1) Een veremglllg of maatschapplJ wordt zonder een Omstandig
under which Ieso • besluit van de leden of een bevel van het hof ontbonden- heden waar 
a society or (a) if the number of members is reduced, in the case of (a) indien het aantal leden gedaald is, in het geval van onder, ~n 
chornllPabny a central or federal company, below two; or in the een centrale of federale maatschappi]' tot beneden vferemgIt~g
s a a f" ul I . t 	 ' . 0 mas
dissolved. 	 case 0 a co-opera.tlve agIlc tUfa BOOle y o.r comp~ny twee, of, in het geval van een kooperatieve land- sohappij 

bcl?w seven; or III the case of a co-operative tradmg bouwvereniging of maatschappij, tot beneden ontbonden 
somety. below twenty-five; zeven of in het geval van een kooperatieve han- moet 

delsvereniging, tot beneden viif en twintig:; worden. 
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(b) 	 if the society or company does not commence business 
within a year of registration or suspends business for 
a period of more than six months; 

(0) 	 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. 

(2) For the purposes of this section a society or company 
shall not be deemed to be dissolved if the number of its qualified 
me~bers is, through death, reduced, in the case of a co-operative 
agrlcl).ltural society or company, below seven or in the case of 
a co-operative trading society, below twenty-five: Provided 
that the widow or any other beneficiary from the estate 
o! the deceased member becomes with the approval of the 
dIrectors a member of the society or company in the place of 
the deceased and as such beneficiary takes over within two 
months after his death the rights and obligations of the de
ceased in respect of the deceased member's interests in the 
society or company. 

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

(a) 	 at. the t~me ?f passmg. the r~solu.tlOn authorIzmg the 
dIssolutIOn If such dIssolutIOn IS voluntary; 

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

(c) 	 the date upon which the event occurs upon the 
occurrence of which the society or company is to be 
dissolved, if the dissolution is under the provisions 
of section forty1our. 

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

, 

(b) 	 indien de vereniging of maatschappij verzuimt een 

aanvang met zijn werkzaamheden te maken binnen 

een jaar nadat hij~geregistreerd is, of indien 'hij zijn 

werkzaamheden _voor een langere termijn dan zes 

maanden staakt; 


(0) 	 wanneer.....het tijdperk (indien dit is vastgesteld) door 

de statuten bepaald voor het bestaan van de ver· 

eniging of maatschappij verstreken is; 


(d) wanneer een gebeurtenis plaatsvindt bij het plaats. 
vinden waarvan de vereniging of maatschappij 
krachtens ,zijn statut~n o~tbonden moet wor~~n 

(2) Voor de ~?el~mden van dlt artlkel wordt,.een .ve~emgmg 
of maatscha~:pl] met g,e~cht ontbonden te Zl]n, mdwn het 
aantal van Zljn gekwahficeerde leden ten gevolge van over
lijden in het ge;ral van ~en kooperatieve landbouwvere,niging 
of ,maatschappI] tot mmde~. dan. zeven wordt ve~:n;mderd 
of, m het ge~al van, ee? kooper~tleve handelsveremgmg tot 
mmder dan VI]f en twmtlg: Met dlen verstande dat de weduwe 
of een andere :voordeeltrekkende pe~soon van de b?edel van 
~et overleden lId met .d~ toestemmmg v~~. de dlrekteuren 
lId wordt van de veremgmg of maatschapplJ m de plaats van 
de overledene en als zodanige voordeeltrekkende persoon de 
rechten en verplichtingen van de overledene wat betreft de 
b~langen van de overledene ~~ de vereniging of maatschappij 
bmnen twee :n;aanden na zlJn dood, o:vernee.mt. . .. 

45. De ontbmding van een vereIllgmg of maatschappIJ Begin van 
wordt 'geacht te beginnen- ontbinding. 

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


(b) ten tijde van het bevel van h of waarbij de ontbin
ding van de vereniging of maatschappij gelast wordt, 
in~en de ontbi:r;tding /?eschiedt ~ngevolge 'de be
pahngen van artlkel dr~e en veert~g;. . 

(c) 	 0P .. de datum :waarop de gebeurte~s. plaatsvmdt 

bI) het plaatsVInden waarvan de veremgmg of maat

schappij ontbonden moet worden, indien de ont
binding krachtens de bepalingen van artikel v£er 
en 1)eertig geschiedt. , , 

46. (1) De RegIstrateur of een ander door de l\'hmster Likwidateur. 
aangestelde persoon, is de likwidateur van een ingevolge de 

(2) The liquidator shall be paid fees on a scale to be pre- bepalingen van artikel twee en veertig, drie en veertig of vier 
scribed by the Minister. 

47. The liquidator shall have powerLil!uidator's 
powers. (a) 	 to bring or to defend any action or other legal pro

ceedings of a civil nature in the name and on behalf 
of the society or company in any competent court 
of law;' . 

(b) 	 to carryon the business of the society or company 
as far as may be necessary for the beneficial 
liquidation thereof; 

(0) 	 to sell the movable and immovable property of the 
society or company by public auction or privalje 
contract and to give valid title thereof to the purchaser 
by transfer or otherwise; 

«(l) 	 to collect amounts due to the society or company 
and to abandon any claims which are, m the liquida
tor's opinion, irrecoverable; 

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

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

. .,. " 
Distribution 48. (1) After all the liabIlItIes and oblIgatIOns present or 

en veertig ontbonden vereniging of maatschappij. 
(2) De likwidateur wordt betaald volgens een door de Minis

ter voor te schrijven tarief van fooion. 
47. De likwidateur bezit de volgende bevoegdheden: Bevoegd

(a) 	eisend en verwerend in rechten op te treden in civiele ~ede.n van 
zaken ten name en ten behoeve van de vereniging of hkwldateur 
maatschappij in een bevoegd gerechtshof ; 

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

(c) 	 de roerende en onroerende goederen van de vereniging 

of maatschappij bij publieke veiling of uit de hand 

te verkopen en geldige titel daarvan aan de koper te 

geven bij akte van transport of anderszins ; 


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

(e) 	 namens en ten behoeve van de vereniging of maat
schappij aIle akten, kwitanties of andere doku
menten te tekenen welke ter zake van de likwi
datie nodig zijn; 

(j) 	al zodanige andere dingen te doen welke nodig zijn 

voor de afwikkeling van de zaken van de vereniging of 

maatschappij.


48. (1) Nadat al de tegenwoordige of voorwaardelike ver- . 
of surplus. 	 contingent of a society or company dissol~ed under section bintenissen en verplichting Tan een krachtens artikel twee en ~:::Z:n. 

forty-two.,Jorty-t.hree or forty-four have been dIscharged ~nd the veertig, drie en veertig of vier en veertig ontbonden vereni
~ost o~ dIssolutIOn has been defrayed, the. su~plus (1~ any), ging of maatschappij voldaan zijn en de kosten van ontbinding 
lllclud~ng the reserve fund, shall be distnbuted m the vcreffend zijn wordt het overschot indien er lets over is, inbe
followmg manner:- grepen het reservefonds, op de volgende wijze verdeeld : 

(a) 	 In the case of a co-operative agricultural society with (a) in het geval van een kooperajeve landbouwvereniging 
unlimited liability, among existing members in pro- met onbeperkte aanllprakelikheid, onder de be

         Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer’s Copyright Authority No. 10505 dated 02 February 1998 

http:o:vernee.mt


Xx.x viii 	 UNION GAZE'l"l'E EX1l'RAORDINARY, 19TH JUL'Y, 1922. 

portion to the value of the business of each member. staande leden in de verhouding van de waarde van 
with the society in respect of agricultural products i de bezigheid van elk lid met de vereniging ten aan
or live stock delivered and farming requisites pur-I zien van landbouwprodukten of levende have 
chased by him during the last preceding fifteen years, door hem geleverd, en boerderijbenodigdheden door 
or if the society has not existed for such period" hem aangekocht gedurende de voorafgaande vijftien 
during the existence of the society; i jaren of, indien de vereniging niet zo lang bestaan 

heeft, gedurende het bestaan van de vereniging; 
(b) in the case of a co-operative agricultural company I (b) in h,tgeval van een kooperatieve landbouwmaatschap

with limited liability, among existing members in I pij met beperkte aansprakelikheid, onder de bestaan· 
repayment of the nominal value (or such lesser I de leden ter terugbetalmg van de nominale waarde 
amount as may have been paid up) of the shares! (of zulk minder bedrag als opbetaald mag zijn) van 
registered in their names, and if any assets remain 'I de aandelen in hun namen geregistreerd, en indien er, 
over after such repayment has been made, the same nadat zulke terugbetaling gemaakt is, nog baten
shall be distributed in proportion to the value of the overblijven worden dezelve verdeeld in de verhou
business of each existing member with the company ding van de waarde van de bezigheid van elk be
in respect of agricultural products or live stock staand lid met de maatschappij ten aanzien van
delivered and farming requisites purchased by him lalldbouwprodukten of levende have door hem
during the last preceding fifteen years, or, if thel geleverd en landbouwbenodigheden door hem aange
company has not existed for such period, during kocht gedurende de voorafgaande vijftien jaren of,
the 	existence of the company; indian de maatschappij niet zo lang bestaan heeft, 

gedurende het bestaan van de maatschappij;(c) in the case of a co-operative trading society with 'I 

(c) in het geval van een kooperatieve handelsvereniging limited liability. among existing members in repay
met beperkte aansprakelikheid, onder bestaandement of the nominal value (or such lesser amount as 
leden ter terugbetahng van de nominale waardemay have been paid up) of the shares registered in I 

their names, and if any assets remain over after such i (of zulk minder bedrag als opbetaald mag zijn) van 
repayment has been made, the same shall be dis-: 	 de aandelen in hun namen geregistreerd, en indien 

er nadat zulke terugbetaling gemaakt is, nog batent.ributed in proportion to the value of the business 
overblijven, worden dezelve verdeeld in de verof each existing member with the society in respeot 
houding van de bezigheid van elk bestaand lid metof goods purchased by him during the last preceding 
de maatschappij ten aanzien van goederen door hem five years, or, if the society has not existed for such 
gedurende de voorafgaaude vijf jaren gekocht of, period, during the existence ofLthe society. 
indien de lllaatschappij niet zo lang bestaan heeft 

,. I £. gedurende het bestaan van de maatschappij.
(2) For. the purpose" of this sectlOn, the va ue 01 the busllless. (2)"tT d d I' d d't t'k 1 kt' di d' fi. (h b ) , d' I v oor e oe mn en van 1 ar 1 e maa , In ell edllIlllg fifteen or ve years as t e case may e lmme late y t t t d .. f t h " 11 bid 

Preceding dissolution' with the society or company of any is a u en van e ve,rl'lll!5lng 0 maa sc appIJ zu ~~ . epa en .,e
waarde van de bezIgheld gedurende de laatste 'vl]ftlen of vlJf member who-
Ijaren (al naar gelang) v66r de ontbinding met de vereniging of 
Imaatschappij gedaan door een lid(a) has died; or 
, 	 (a) dat gestorven is; of 

(b) 	 in the case of a co-operative agricultural society or I (b) dat, in het geval van een kooperatieve landbouw
co-operative agricultural company, has resigned con- vereniging of een kooperatieve landbouwmaatschappij, 
sequent upon his relinquishing farming operations, bedankt heeft ten gevolge van het opgeven van zijn 

boerderij, 
shall, if the regulations of the society or company so provide, een deel uit van de aanspraken op de baten van de vereniging 
form part of the rights to the assets of the society or company of maatschappij door een bestaand lid verkregen van zulk lid dat 
acquired by any existing member from such resigned member, bedankt heeft, of van de boedel van zulk gestorven lid. 
or from the estate of such deceased member. . (3) Indien de likwidateur er niet in mocht kunnen slagen om 

'Ibinnen een tijdperk van zes maanden, gerekend van de datum 
(3) If the liquidator fails within a period of six. months, waarop aIle baten te gelde waren gemaakt en aHe verbinte

reckoned from the date upon which all the assets were realised nissen en verplichtingen waren voldaan, een persoon te vinden 
and all the liabilities and obligations were discharged, to trace aan wie ingevolge de bepalingen van dit artikel gelden ver
,my person to whor;n moneys are payable under this s,ection, 'lchuldigd zijn, dan draagt hij die gelden aan het Departement 
he shall pay the sald moneys to the Department of Flllance, van Financien af, dat daarna daarvoor aansprakelik is: Met 
wIDch shall thereafter be liable therefor: Provided that no claim dien verstandc, dat door het Departement van Financien 
t~ such moneys shall~e ~ecognized by .the Department of na de verstrijking van eel1 tijdperk van vijf jaar, gerekend van 
Fmance after the explfatlO~ of ~ penod of, fiv,e years, de datum van hun ontvangst van de lidwidateur, geen aan
reckoned from the date of then receIpt from the hqUldator. "praken op zodanige gelden meer erkend zulIen worden, 

49. (1) Indien er na de tegeldemaking van al de baten Dekking van 
Heeovery of 49. (1) If, after the realization of all the assets of a co- van een kooperatieve landbouwvereniging met onbeperkte een tekort in 
a deficit in operative agricultural society with unlimited liability anytansprakelikheid nog onvoldane verbintenissen of verplich-~:ge~al 
the case of a I' b'l' bl" 'di h d h l·.'d ,', z" t It d ll'kWl'd t r k t 'b t' I' ee~ociety with la 1 lty or 0 IgatlOn remams un sc arge , t e lqUl ator ,mgen ~J.n, see , a <:u een ~n fl u ler~ i:Clllng vereniging 
unlimited shall frame a plan of contribution apportioning the debt or op Waar?lJ de schuld of verpl~chtl~g onder dIe leden, dle voor met 
liability, obligation among those persons liable t.o pay. de betahng ervan aansprakehk zlJn, verdeeld wordt. onbeperkte 

(2) Indien een persooD, die voor de betaling aansprakelik ~hl.~~ake, 
(2) If any person liable tJ pay dies before or after his name is, v66r of nadat zijn naam in de kontributierekening is op- <, 

has been included in the plan of contribu~ion, his estate shall senomen, komt te sterven, is zijn boedel verplicht om bij to 
be liable to contribute. ,!ragen. 

(3) Indien een persoon, die voor de betaIing aansprakelik 
(3) If any person liable to pay becomes insolvent or assigns is insolvent gaat of zijn boedel afstaat, hetzij v66r hetzij 

his estat.e, either before or after his name has been included nadat zijn naam in de konilributierekening is opgenomen, dan 
in the plan of contribution, there may be proved against the kan tegen de insolvente of afgestane boedel het geraamde 
insolvent or assigned estate the est:mated value of liability bedrag van aansprakelikheid voor toekomstige zowel als voor 
to future calls as well as calis already made: Provided that if alreed" gedane opvorderingen bewezen worden: l\Jet dien 
any such person's estate is rehabilitated before the date upon verstande dat indien de boedeJ van zulk een persoon v66r de 
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which the society's affairs are finally liquidated he shall remain datum waarop d~. zaken van de ve!.eniging fin~al gelikwidee~d 
personally liable for the whole or any calls"fixed under the w?!den gerehablhteerd wordt, hi] l?~rsoonhk aansprakehk 
first or subsequent plan of contribution. bli]ft voor alle bedragen vastgesteld bl] de eerste of volgende 

kontributierekening. 
(4) The liquidator may, in framing the said plan of contri- (4) De likwidateur kan. bij het opstellen van de g~zeg~e 

bution, take into consideration the probability that some of kontributierekening rekenmg houden met de mogelikheld 
the persons liable to pay may partly or wholly fail to pay. dat sommige van de personen die voor betaling aansprakelik 

zijn slechts een gedeelte of in het geheel niet zullen betalen. 
(5) The liquidator shall publish the said plan of contribution (5) De likwidateur publiceert de gezegde kontributierekening 

in the Gazette and in a newspaper circulating in any district in in de Staatskot'rant en in een nieuwsblad in omloop in een 
which the society or company was carrying on operations. distrikt waar de vereniging of maatschappij zijn zaken dreef. 
That notice shall state that an application will at the ex- In die kennisgeving wordt vermeld dat de likwidateur, na 
piration of fourteen days from the date of publication thereof, verloop van veertien dagen na de verschijning daarvan, bij het 
be made by the liquidator to the court for confirmation Hof aanzoek zal doen om bekrachtiging van de gezegde kontri
of the said plan of contribution. butierekening. 

. (6) Een persoon, wiens naam op de kontributierekening 
(6) Any person whose name appears in the plan of contribu- voorkomt, kan op de dag waarop het aanzoek om bekrachtiging 

tion may appear before the court on the day the application van de gezegde rekernng gedaan wordt voor het Hof verschijnen 
for confirmation of the said plan is made, and upon good cause en indien goede redenen worden aangetoond kan het Hof de 
being shown, the court may order the removal of the name verwijdering van de naam van zulk een persoon van de kontri 
of such person from the plan of contribution or reduce any butierekenin~ gelasten of enig bedrag voorkomend in zodanige 
amount appearing on such plan. rekening verminneren. 

. (7) Een bevel van het Hof, waardoor een kontribu
(7) An order by the court confirmmg a plan of 'ierekening bekrachtigd is, levert afdoend bewijs dat de 

contribution shall be conclusive evidence that the persons daarin genoemde personen voor de betaling van het respektieve
mentioned therein are liable to pay the amount set opposite tc lik tegenover hun namen gestelde bed rag aansprakelik zijn en 
their respective names, and shall be an order upon such persons is een bevel aan zulke personen om te betalen, in gebreke 
to pay, in default whereof the movable and immovable property waarvan de roerende en onroerende goederen van de in gebreke 
of the defaulting person shall, ten days after notification by gebleven persoon, tien dagen na kennisgeving per geregistreerde 
registered letter to his address, and without any further order of brief aaIi zijn adres, en zonder verder bevel van het Hof, door de 
court, be subject to seizure and sale by the sheriff of the court Baljuw van het Hof op een op verzoek van de likwidateur 
upon a writ issued upon the application of the liquidator. getekende lastbrief in beslag genomen en verkocht kunnen 

worden. 
(8) If any person liable to contribute under the plan of con- . (8) Indien e.en persoon die ingevo~ge ~e kon~~ibutiereke

tribution confirmed as aforesaid, has not paid his contribution n.l:ug ?ekrachtl~d als voorzegd verphcht IS om bl]. te .dragen 
and has not, to the knowledge of the liquidator, property zl]n bl]~rage met betaald heeft en ,:o~r zover de hkWldat~1!r 
or effects sufficient to meet his liability, the liquidatOl weet,. me~ voldoende goederen of bezlttl~geJ?- heeft om aan Zl]n 
shall frame a further plan of contribution apportioninr verphchtmgen te voldoen, dan stelt de hkWldateur een verdere 
among each of the other persons the share of th( kontributierekening op ~aar?ij de door de in gebreke gebleven 
defaulting person's unsatisfied liability; and if any person persoon onvolda~e ,:erphchtmg onder ~e ~ndere personen ver
liable to pay under the second plan of contribution, after deeld. wo~dt en .mdlen een pers.o~n die mgevolge ~e t'Y'ee~~ 
confirmation thereof is unable to pay the liquidator shal kontnbutlerek~mng nll: bekrachtIgmg daarvan verphch~ IS bl] 
frame a third plan of contribution in the manner aforesaid and le dragen met m staat. IS om te betalen, dan stelt de llkwldateur 
so on until all the liabilities and obligations of the society'shall up de voorzegde wijze e~n d~rde kontribut~ere~ening op en 
have been settled. The provisions of sub-sections (2) to (7) zo vo.o~t totdat alle .~erbmtemssen. en verphchtmgen. van de 
inclusive of this section shall apply to the second and any veremgmg voldaan Zl]n.. De ~epah~¥en van sub-a.rtlkels (2) 
subsequent plans of contribution framed by the liquidator. tot ell met (8) van dlt artlkel Zl]n van tor.passmg op de 

tweede en volgende kontributierekeningen opgesteld door de 
(9) If a co-operative agricultural society with unlimited likwidate~r. . .. 

liability is dissolved within twelve months after the resignation (9) Indien een ko?per~tIev~ landbouwveremgmg met on
of any member; such resigned member shall remain liable for b~perk~e aansprake~kheid bmnen twaalf .. maanden. nil: de 
his proportionate share of the costs, charges and ex enses of UlttredJ~g van een h.d ontbo~~en wordt? bIJ]ft zodamg Ultge

' 1 t' 	 p treden hd aansprakehk voor ZI]n evenredig deel van de kosten, diSlSo u IOn. 	 k . . b d d b' d'on osten en Ultgaven m ver an met e ont m mg. 
iethod of . . 50. Indje~. er na de .t~geldemaking van al de baten v~n e~n Wijz~ van
~vering a ~O. If, .afte! r.eahz~tIO.n. of all t.he. ~ssets of.8. c.ompany. or maatschappl] of veremgmg met beperkte aansprakehkheld dekklOg van 
fi 't' th SOCIety WIth lumted liabilIty, any habIhty or obhgatIOn remams noer onvoldane verbintenissenof verplichtingen over zijn vinnen een tekort in 
:BeClor'~ e undischarged, the provisions of sub-sections (1) to (8) inclusive de cbepalingen van sub-artikels (1) tot en met (8) van' artikel het geval 

. f t' t: . h 11 . d . I t th 	 van een)Cletyor 0 sec Ion Jorty-mne s a mutat~.s mutan ~s app y ,0 e recovery negen en veerti!J mu.tatis mutandis toepassing ten aanzien van vereniging 
~mpa~y. d and settlement thereof: ProvIded that- de I'uvordering en voldoening daarvan met dien verstande dat· of maat-Ith Ilffilte ., ' .. 
llbility. (a) de personen aansprakelik voor de betaling die personenBcha~IJ kte 

(a) 	 the persons liable to pay shall be those persons who zijn, die op de dat.um van de ontbinding leden van de :~Bpr::
were members of the company or society at the date vereniging of maatschappij waren. en die personen, die likheid. 
of dissolution and those persons who have within binnen de aan zodanige datum voorafgaande twaalf 
twelve months prior to such date resigned as members maanden als leden van zodanige kooperatieve vereni
of such co-operative society or company; but ging of maatschappij bedankt hebben, zullende 
such resigned member shall not be liable to echter zodanig uitgetreden lid niet aansprakelik zijn 
contribute in respect of any debt or liability of the om bij te dragen ten aanzien van een schuld of ver
company or society contracted after he has ceased plichting welke door de vereniging of maatschappij 
to be a member; aangegaan werd nadat hij opgehouden had lid te 

zijn; 
(b) 	 no member shall be required to contribute more than (b) van geen lid geeist kan worden dat hij meer zal bij

the amount unpaid on the shares registered in his dragen dan het op de te zijnen name geregistreerde 
name; but, in the case of a company or society aandelen nog onbetafAide bedrag, maar, in het geval 
to whose shares a contingent liability is attached'J van een vereniging 00 maatschappij aan de aandelen 
a member shall in addition be liable for a further waarvan cen voorwaardelike aansprakelikheid is 

verbonden, een lid huitendien aansprakelik is voor 
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ahloUnt hot exceeding the amOllnt of such contingent 
liability. 

Saving as h ' , h' A 1 11' I'd " 51" Not, mg III t, IS ~t S!a lllva 1 ate any prOVISIOnto insurance 
policies, etc. 	 cont~m~~ In an,Y ~O~ICy of msurance or other ~ontraet whereby 

the hablht:r of mdiVIdual ~ember~ of any SOCIety or company 
on the pO~ICy or contract IS restrICted, or ~here~y the funds 
of the ~oCIety or companY,are alone made hable III respect of 
the polley or contract. 

, 
ReJ?o."al of 52. Whenever a society or company has been dIssolved, 
SOCIetIes and then, if the dissolution was by resolution or under section 
~~~anies forty1our, the directors shall or, if the dissolution was by the 
register. court, the officer registering orders of such court shall, within 

een verdeI' bedrag, het bcdrag van Zodullige VOUl'
waardelike aansprakelikheid niet tebovengaande. 

51. De bepalingen van deze Wet maken een bepaling vervat y-oorbehom 
, k' I' f d k t kt d d m verband III een verze ermgspo 18 0 an er .on I'll, waar 001' e aan- t 
sprakelikheid van individuele leden van een verenigiug of :~eI'~e:~-
maatschappij ten opzichte van de polis of het kontrakt beperkt polis, enz, 
wordt, of waardoor aUeen de fondsen van de vereniging of 
maatschappij ten opzichte van de polis of het kontrakt aan
sprakelik worden gemaakt, niet van onwaarde, , 

52. Wanneer een vereniging of maatschappij ontbonden is Doorhalmg 
en in~ien de ontbi!lding, geschiedd: bij besluit of in,gevolge de ::i~i~;~~ € 

bepallI~gen V2,n artI~el,vter en veerttg, dan gcvcn, de dlrekteuren, ~~ats?hap-
of indlen de ontbmdmg door het huf gescInedde, geeft de pIJ~n m 
ambtenaar, die de bevel,en, van he~ hoi registr~ert, binn~n regIster. 
veertien dagen na de ontbIlldmg ,k~mlls aan de Reglsr,~~t:ur, ~:e 

fourteen days after the dissolution, givc notice to the Registrar, 
i 

daarop de naam :"a,n de vercmglIlg of ~),aatschappI] m zl]n 
who shall thereupon remove the name of the society or COIll- register yan veremgmgen en maatschapplJen doorhaalt, , 
Pany from his register of societies and companies. 53. (1) Het Hof kan, op aanzoek van de likwidateur, een Bevoegdhhel

"f t h .. f om voor (ambtenaar van de veremglllg 0 maa·sc appI] 0 een persoon hof person€ 
r ",. van wie het bekend is of die verdacht wordt dat hij eigen- te laten ve 

:=o~oper- 53. (1) The CO.'lTt may, upon ~ppheatI~n of the lIqUIdator, dommen van de vereniging of maatsehappij in zijn bezit heeft, sohijnen, 
sons before summon before It any officer 01 the S?Clet;y or company or of die gedacht wordt bij de vereniging of maatschappij in de v~rdacht 
court person known or ,suspected to have m hIS p088es~IOn an~ '!chuld te staan, of een persoon die het Hof in staat acht om ~I!~%en 
suspected property ?f the SOCIety or company or supposed to be mdebted betreffende de bezigheid, transakties, zaken of eigendommen vall van een 
of havingof to the sOCIet;:- ~r co,mpany O! any perso~ whom the court d:eIlls de vereniging of maatschappij inlichtingen te vNiltrekken, vereniging 
~!i~!ety cap~ble of glvmg mformatIO~ concernmg the trade, dealIngs, voor zich Claten v(';rschijnen, ~fhma.:~-
or company. affall's or property of the SOCIety or company. (2) Het Hot kan hem onder ede daaromtrent ondervragen, t~ ~~f:~en. 

betzij mondeling, hetzij op schriftelike vraagpunten en kan 
(2) The court may examine him on oath concerning the same, de door hem gegeven antwoorden op schrift laten stell en en 

either by word of mouth or on written interrogatories, and verlanuen dat hij die ondertekent en het kan van hem verlanp:d 
may reduce his answers t,o writing and require hi,m to sign worde~ dat !iij een vraag die hem hij de ondervraging gesteld 
them, and he may be rcqUIred to answer any questIOn put to wordt beantwoordt niettegenstaande dat het antwoord llCm aan 
him at the examination, notwithstanding that the answer een kriminele vervolging zou blootstellen: Met dien verBtande, 
might tend to incriminate him: Provided that any answer dat een op zulk een vraag gegeven antwourd niet tt·gen hem 
given to any such question shall not be used against him in gehrllikt zal worden in een vervolging anders dan voor meineed 
any prosecution other than for perjury or for an offence of voor een overtreding ingevolge artikel vieT en zestig, 
under section sixty-four, (3) ,Het Hof kan van hem de overlegging vorderen van al 

de in zijn bewaring of beheer zijnde boeken en stukken die 
, . op de vereniging of maatschappij betrekking hebben, doch 

(3) T,he ~ourt may reqUlre hun t? produce an~ books and indien hij beweert op dc door hem overgclegde boeken of 
papers 1Il hIS custody or P?wer relatl~g to the SOCIety or com- stukken een preferent recht te bezitten, dan doet de overlegging 
pany; but w~ere he claIms ,any lIen on b?oks or 1?ap~l's aan zodanig preferent recht geen afbreuk en is bet hof rechts
produced ?y hIm the productIOn shall bc ,wI~h~ut, pre)udICe bevoegd om in de likwidatie aile vraagpunten in verband 
t,o ~uch, lIen, and t~e court sh~ll have }UTlSdictIOn I;n the met zodanig preferent recht uit te ",..jjzen, 
lIqUIdatIOn to determlIle all questIOns relatmg to that lIen. (4) Indien een aldus gedagvaarde pel'soon, nadat hem een 

. redelik bedragvoor zijnonkosten is aangeboden, in gebreke blijft 
(4) If any perso~ so summon~d, after bemg tendered a om op de bepaalde tijd voor het Hofte versehijnen, zonder dat hij 

reasonabl~ sum for h,IS expenses; fads to appear before the court een geldige verontschuldiging heeft (welke ten tijde van de 
at the tIme appomted, h~VlIlg ~o ~a~ful excuse (made zitting aan het Hof medegedeeld en door het HoI goedgevonden 
~nown to the court at the, tIme of ItS sIttmg and allowed by is) kan het Hof hem laten arre;.;teren en voor het Hof tel' 
It), the court may cause !llm, to be apprehended and brought ondervraging laten brengen, 
before the court for exammatIOn. .. k' 'd B d54. (1) 	 Het Hof kan, op aanzoe van de bkWl ateur en na h~voeg -, 

, dR' t ' Old om ' , , , , overwegmg van een rap:p,ort van e egI~ rateur, waarm openbare-
Power to. 54. (I) Upon .an apphcatIOn by the lIqUId,ator, and, aft~r hij meedeelt dat naar Zl]n oordcel door lemand bedrog ondervra
order, pu~1ic considering a report by the Re~istrar, showmg that ,m hIS gepleegd is bij de eerst~ ,stapp en genom en t~~ of bij de op- ~ng van 
eoxfa~attiOn opmIOn a fraud has been commItted by any person III the richting van de veremgmg of maatscha,ppIJ of door een direkteuren 

......,0 ors, ' f - f th ' t 	 'f b d" f t h .., te bevelenetc. 	 promotIOn or ormatIOn 0 e, SOCIe y or co~pany,. or duekteur 0 am tenaar :"a;n e veremgmg 0 n;~a sc appI] .:n enz. • 
by a director or officer of the SOCIety or company III relatIOn verb and met de vererugmg of maatschappI] sedert ZI]n 
to the society or company since its formation, the court may, oprichting, na overweging van het rapport, gelasten dat een 
after consideration of the report, direct that any person who persoon die deelgenomen heeft aan de eerste stappen genomen 
has taken part in the promotion or formation of the society or tot of aan de oprichting van de vereniging of maatschappij of 
company or has been a director or officer of the socie~y or die een direkteur of ambtenaar van de vereniging of maat
company, shall attend before the court on a day appomted schappij is geweest, op de '1001' dat doel door het hof 
by the court for that purpose, and be publicly examined as vastgestelde dag voor het hof verschijnt om in het openbaar 
to the promotion or formation or the conduct of the businessond~rvraagd te worden aangaande de eerste stappen 
of the society or company or as to his conduct and dealings uenomen tot of aangaande de oprichting of het drijven van de 
as director 	or officer thereof. bezigheid van de vereniging of maatsrhappij of aangaande zijn 

gedrag en 	 transakties als direkteur of am.btenaar daarvan, 
(2) The liquidator may take part in the examination (2) De likwidateur kan aan de ondervragmg deelnemen en 

and if the liquidator is not the Registrar the Registrar also indien de likwidateur niet de Registratenr is kan de 
may take part ther~i~ an~ for that purpose may, if specially !l-e~istrateu~ daaraan, ook ~e~lnemen en k~n voor dat doel, 
authorized by the Miruster 1Il that behalf, employ an attorney mdren spemaal dOOI de :Mjmste~ gemachtIl?d, een prokureur 
with or without counsel. met of zonder advokaat voor dit doel bezlgen. 

         Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer’s Copyright Authority No. 10505 dated 02 February 1998 



xli UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 191'H JULY, 19212. 

(3) .An! cre~itor or contributory may also take part in the (3) Een krediteur of kontribuant kan eveneens hetzij in 
exammatIOn eIther personally or by attorney with or without peraoon of door een prokureur met of zonder advokaat a.a.n 
counsel. de ondervraging deelnemen. 

(4) The court may put such questions to the person examined (4) Het Hof kan aan de ondervraagde persoon zodanige 
as the court thinks fit' vragen stellen als het goeddunkt. 

. 	 (5) De onden'faagde persoon wordt onder ede ondervraagd en 
(5) The person examined shall be examined on oath and moet op aHe vragen antwoorden welke het Hof hem stelt 

shall answer all such questions as the court may put or 'allow of toestaat aan hem te stellen, niettegenstaande dat een ant
to be put to him notwithstanding that any answer may tend woord hem aan kriminele vervolging zou kunnen blootstellen. 
to incriminate him. (6) Aan een peraoon krachtens dit artikel gelast om onder

. .. v.raagd te worden, wordt, indien hij zlilks verlangt, v06r zijn 
. (6) A person ordere~ to be ~xaI:llned umle~ thIS S,ectIOn shal.l at ondervraging op €ligen kosten efn afschrift van het rapport 

hI.S own cost, before hIS ~xamI,natIOn, be furmshed If h.e so deSIres van de Registrateur verstrekt., en kan hij op eigen kOl:iten een 
"lIth a copy of the Re&1strar s ~eport, and may at hIS own cost prokureur met of zonder advokaat bezigen die 7.Odanige vl'agen 
e,mploy an attorn~y WIth or wI,thout counsel, who shall b~ at mag stellen als het Hof billik acht ten einde hem in staat te 
liberty to put to hIm su,ch q~estIOns as ~he court.may deem lust. stellen de door hem gegeven antwoorden toe te lichten of te 
f~r the purp.ose of enabling hIm to explam or quabfy any answers kwalificeren: ~let dien verstande nat indien naar oordeel van 
gIven by him: Provided that if he is, in the opinion of ,the het, Hof zijn onschnld aan een tegen hem ingehrachte of te 
C?urt, exculpated from any ~harges made or Sl!gg~ste~ agal~st berde gebrachte beschuldiging bewezen het Hof hem zodanige 
~Im, the ~ourt may allow hIm such costs as III Its dIscretIOn kosten kan toestaan als het in zijn diskretie mocht goeddunken. 
It may thmk fit, (7) Van de ondervraging moeten notulen gehonden en aan de 

(7) Notes of the examination shall be taken down in writin a ondervraagde voorgelezen of door hem gelezen worden en door 
and shall be read over to or by, and signed by, the perso~ hem ~o!den on~ertekend en deze kun~en daarna, behoudens 1 
examined, and may, save as herein provided, thereafter be als ~Ierm .. voorzlCn,. tegen ~em gebrUIkt ~orden en op al~e 
used in evidence against him, and shall be open to the inspection redehke tIJden ~er lllzage hggen your kredlteuren of k?ntn
of any creditor or contributory at all reasonable times: Pro- buanten: ~Iet dl.en verstande dat een do?r fen persoon bl] een 
vided that any answer given by a person upon an examination kraclltens dlt artIkel gehouden .ondervragmg ~.egeven antwo?rd 
un~er this section shall n?t be used against him in any prose. glechts teg~n hern kan gehrmkt wordez:. bl]. een vervol~lllg 
cutIOn other tha.n for perjury or for an offence under section w,egens me~need of wegens £len overtredmg mgevolge artikel 
sixtyjour. vzer en Zf!,st~g.

(8) Het Hof kan, indien het zulks goeddunkt, de onder
(8) ?,he cour.t may, if it thinks fit, adjourn the examination vraging van tijd tot tijd verdagen. 

from tIme to tIme 55 H t H f k k d l'k 'd . d'• 	 , • ., ..~. 0 an op aanzoe van e : WI ateur en In len Bevoegdh~i i 
55. The court may, upon the apphcatIOn of the hqUIdator het beWljS gel~verd wordt dat er reden IS om ~an te nemen om voortPower to 

arrest and on proof that there is reason to believe that a contributory dat .een kontnbuan~. op ~et punt fltaat de Ume te ver~aten vluch~ige 
abl!!<londing is about to quit the Union or otherwise to abscond or t~ of zich op andere WIJze mt de voeten te maken, of om elgen- kontnbuant 
oontribu	 , , d t "d f t b h t dId te arreswrcremove or to conceal any property for the purpose of evading omI?en e VerWI) ere.n o' e ver er~en met e .oe om e _.
tory. payment of calls, or of avoiding examiuation, respecting the betalmg van opvorder~ngen te ontdmken, of om z10h te on~-

affairs of the society or company, may cause the contributory t~ekken aan onderv~~gtng, aan~aande de zaken van de vere~I-
to be an:ested, and ~is books and papers and movable property gmg of maatsch~pPIJ, de kontnbuant laten ar;esteren en ZlJn 
to be seIzed, and hIm and them to be safely kept until such boeken en papleren en .roere,n.de goede!en m beslag laten 
time as the court may order. nemen en hem en dezelve III vellige bewanng laten houden tot 

zodanige tijd als het Hof mocht gelasten. 
CHAPTER VII. 

HOOFDSTUK VII. 

ApPLICATION OF ACT TO CO-OPERATIVE SOCIETIES AND CO 


OPERATIVE COMPANIES FORMED AND REGISTERED UNDE; TOEPASSING VAN WET OF KOOPERATJEVE VERENIGINGE~ EN 
KOOPERATIEVE MAATSCHAPPIJEN OPGERICHT EN GEREGI

SOME OTHER LAW BEFORE THE COMMENOEMENT OF THIS STREERD KRACHTENS EEN ANDERE WET v66R HET IN

AOT. 	 WERKI~GTREDEN VAN DEZE WET. 

56. (1) ~his Ac~ shall apply to every co-operative agri- 56. (1) Deze. ~Vet is. val?-. toepa~sing ?P elke kooperatieve ToepaApphcation 
of Act to cultural SOCIety whIch, at the commencement of this Act was la.ndbouwveremgtng, dIe bI] het lnwerkmgtreden van deze van Wet Of! 
co-operative registered under Act No, 17 of 1908 (Transvaal) or Act Wet geregi~treerd was krachtens W.et N?: 17 van 1908 (Tril.ns- kooperatieve 
agricultural No.1 of 1910 (Orange Free State) or Act No, 30 of 1916 in vaal), of 'ht No.1 van 1910 (OranJe VIlJstaat), of Wet No. 30 landb?~w-
societies 'f" 	 '1916 d lfd .. 1 f d . , . vererugmgent e same. manner as 1 the sOCI~ty had be~n for~ed az:.d registered va~ , op eze e WIJze asoe VerenIgLr~g opgencht ~n. ge- opgerichtformed h 
under the under thIS Act, and every SOCIety to whICh thIS Act IS so applied regtstreerd was krachtens deze Wet, en !edere veremgmg, krachtens de 
1'ransvaal shall be deemed to be duly registered under this Act: waarop deze Wet aldus van toe passing gemaakt wordt Tra.nsv~se 
and Orange g~acht behoorlik krachtens deze Wet geregistreel'd te zijn: avn,PtrantJe
Free State Provided that-	 M d' t d d filS all, saet 	 len ,:,~r;s an. e at-- ,,' , .. Kooperatie.Co-operative 
Laws and (a) reference in this Act, express or implied, to the date (a) verwIJ~lng m deze Wet, hetzlJ mtgedruk~ of s~11zWIJ- va :etten 
the Land of registration, shall be construed as a reference to gend mbegrepen, naar de .. d~tum van registratle, ver- t~n;bank
Bank Act. the date at which the society was registered under klaard w.o~dt als ee~ verwlJZlng naar de datum waarop Wet. 

the said Act No. 17 of 1908, or Act No, 1 of 1910, or de veremgmg geregtstreerd werd krachtens de gezegde 
Act No. 30 of 1916; Wet No. 17 van 1908 of Wet No.1 van 1910 of Wet 

No, 30 van 1916 ; 
(b) 	 the provisions of this Act relating to the dissolution (b) de bepalingen van deze Wet betreffende het ontbinden 

of co-operative agricultural societies shall not apply van kooperatieve landbouwverenigingen niet van 
to any such society if it has commenced to be dis- toepassing zijn op zulk een vereniging indien de 
solved before the commencement of this Act, but ontbinding daarvan begonnen is v66r het in werking
the dissolution of any such society shall be continued treden van deze Wet, maar de ontbinding van zulk 
as if this Act had not been passed. een vereniging WOl'dt voortgezet als ware deze Wet 

Th . f " 	 . . niet gepasseerd.
(2) e r~gIsters 0 co-operatIve agncultural SOCIetIes kept (2) De registers van kooperatieve landbouwverenigingen 

by the Reglstrar and the Land and Agricultural Bank of door de Registrateur en de Land- en Landbouwbank van Zuid
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8uuth Africa of societies regiatered under the laws mentioned Afrika gehouden van verenigingen geregistreerd krachtens de 
in sub-section (1) shall be deemed to form part of the register in aub-artikel (1) vermelde Wetten worden geacht een deel 
to be kept under this Act. nit te maken van het register krachtens deze Wet te worden 

gehouden. 
. , 57. (1) Elke vereniging of maatschappij, die opgericht is Toepassing 

Application 57. (1) Every SocIety or company whiCh has been formed for voor een of meer van de doeleinden uiteengezet in artikel va~ We~ op 
of Act to, any of the objects set forth in section jour or jive, or which in I'ier of ~ijf of die op een of andere wijze zaken gedaan heeft koop~rl.!'tleve
co-operatIve . d t' t" It 1 -. , . 	 veremgmgen
~ocieties ami an~ manner carrIe, on op~ralionsla6 a co-opera Ive agncu U.ra 0.18 een kooperatieve landbouwvereniging, kooperatieve land- en ko. 
co.operative sOCl~ty, co~operative a~ncu tura company, or co-ope,ratIve bouwmaatschappij of kooperatieve handelsvereniging en die operatieve 
companies trading SocIety, and which at the commencement of this Act bij de invoering van deze Wet geregistreerd was krachtens een maat· .. 
registered was registered under a law (other than Act No. 17 of 1908, andere wet dan Wet No. 17 van 190.'" Transvaal of Wet No. ] skrchaPhPl]en 
under laws T I A t N 1 f 1910 0 F St tAt N 	 '" ' -' ac tensother than ranfsvaa, or lC 0 , 0 h R' . range ,rehi~ !1 e, or hC f 0, van 1910, Oranje Vnjstaat, of Wet No. 30 van 1916, doet andere 
the co.opera- 30 0 1916), s ha I app1y tO,t e e~Istrar, Wit n SIX ~ont sater binnt'n zes maanden na de invoering van deze Wet, op het wetten dan 
.iva laws. the commencement of thIS Act, III the form prescnbed by the door de Minister 'loorgeschreven formulier hij' de Registrateuf de 1m-. 

. t t b . t d d th' At' 	operatleveMinIS er, 0 e regIs ere un er IS c. aanzoek.,om onder deze Wet geregistrt'erd te worden. wetten g'!l

' 1" h 11 b . d b h f (2) BIJ het gezegde aanzoek worden de volgende dokumenten registrool-d,
(2) The saId app IcatIOn s a e accomparue y t e 	 ollow- gevoegd :_ 

ing documents :- (a) een certifikaat van de registratie van de vereniging of 
maatschappij krachtens voornoemde Wet; 

(a) A certificate of the society's or company's registration (b) twee door de voorzitter en sekretaris gecertificeerde 
under the law aforesaid; afschriften van de reglementen of van de akte van 

oprichting en statuten van de vereniging of maat
(0) 	 two copies certified by the chairman and secretary of schappij geldende ten tijde van het aanzoek om 

the regulations or memorandum and articles of associa registratie krachtens deze Wet; 
tion of the society or company in force at the date of (c) een door de voorzitter en sekretaris gecertificeerd 
application for registration under this Act; afschrift van de balansstaat, winst- en verliesrekening 

en van het auditeursverslag over het laatste financiele 
(c) 	 a copy certified by the chairman and secretary of the jaar vaar de datum van aanzoek om registratie krach

balance sheet, profit and loss account, and the auditor's tens deze Wet; 
report for the financial year immediately preceding the (d) een lijst bevattende de namen, adressen, en, in het 
date of application for registration under this Act; geval van een kooperatieve landbouwvereniging of 

maatschappij, ook de beroepen van al de bestaande 
(d) a list containing the names, addresses and, in the case leden, en het aantal en de klasse (indien meer dan 

of a co-operative agricultural society or company, also efon 	 klasse uitgereikt is) van de aandelen door elk 
the occupations of all the existing members, and the hunner bezeten ; 
number and class (if more than one class has been (e) een lijst van de direkteuren van de vereniging of 
issued) of shares held by each of them; maatschappij, de naam en het adres van elke direkteur 

aangevende. 
(e) a list of the directors of the society or company, showing (3) Indien naar het oordeel van de Minister zulke vereniging 

the 	name and address of each director. of maatschappij zaken doet als een kooperatieve landbouw
vereniging, of kooperatieve landbouwmaatschappij, of ko

(3) If in the opinion of the Minist~r such .society or c~mpany operatieve ,~andelsvereniging, ,:registreert . de Registrateur 
carries on operations as a co-operatIve agncultural SOCIety, or zulke veI'emgmg of maatschapplJ ais Z?da~lg krachtens de~e 
co-operative agricultural company, or co-operative trading Wet, met of zonder.beperkte aans'pra~ehkheld, oVf'reenkomstlg 
society, the Registrar shall register such society or company de reglementen of akte van oprlchtmg en statuten met het 
as such under this A~t, with or without limited li~bility, ac- aanzoek als .v?ornoemd overgelegd. , , 
cording to the regulatIOns or memorandum and artICles trans- (4-) De MmIster kan het aanzQek van zulke veremgmg of 
mitted as aforesaid with the application. maatschappij weigeren, en in zulk geval geeft de Registrateur 

aan 	de veremging of maatschappij kennis van de weigering 
(4) The Minister may refuse the application of such society van de Minister, en vermeldt in zulke kennisgeving aan welke 

or company, and in that event the Registrar shall give the vereisten van de Minister de veremging of maatschappij voldoen 
society or company notice of the Mimster's refusal, and shall moet ten einde geregistreerd te kunnen worden. De kennis
state therein such requirements of the l\:linister as will enable geving stelt een tijdvak vast (een jaar niet te bovengaande) 
the company or society to become registered. The notice shall gedurende hetwelk de vereniging of maatschappij aan de 
fix a period (not exceeding one year) during which the society vereisten van de Minister kan voldoen, 
or company may comply with the Mimster's requirements. (ti) De Minister kan de registratie krachtens deze Wet 

goedkeuren van iedere kooperatieve vereniging of kooperatieve 
(5) The Mimster may approve of the registration under this maatschappij opgericht vaar het inwerkingtreden van deze 

Act of any co-operative society or co-operative company formed Wet (hetzij met beperkte hetzij met onbeperkte aansprakelik
before the commencement of this Act (either with limited or heid) en geregistreerd als voormeld mettegenstaande dat zijn 
unlimited liability) and registered as aforesaid notwithstanding reglementen of akte van oprichting en statuten in strijd zijn 
that its regulations or memorandum and articles of association met enige van de bepalingen van deze Wet, en zulk een vereni
are in conflict with any of the provisions of this Act, and such ging of maatschappij kan na registrat.ie zijn zakm voortzetten 
society or company when registered may continue to carry op dezelfde wijze en in dezelfde omvang als v6ar het inwer
on its operations in the same manner and to the same extent kingtreden van deze Wet. 
as before the commencement of this Act, (6) Ren zodanige vereniging of maatschappij, die in gebreke 

blijft binnen het bepaalde tijdvak aanzoek te doen om of zich 
(6) Any such society or company which fails within the stated bevot>gd te maken voor registratie krachtens dit artikel en die 

period to apply or to qualify for registration under this section ala deel van zijn naam het woord "kooperatief" gebruikt 
and which uses as part of its name the word" co-operative" in in verband met de uitdrukking landbouw- of handelsvereniging 
conjunction with the term agricultural or trading society or of maatschappij of andere uitdrukking die een dergelijke 
company or other term importing a similar meaning, or holding betekenia weergeeft, of die zich op een of andere wijze voor 
itself out in any manner as a co-operative agricultural society een kooperatieve landbouwvereniging of maatschappij of 
or company or co-operative trading society, shall, upon a. kooperatieve handelsvereniging nitgeeft, zal, op 8chriftelik 
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. written order of the Minister, forthwith cease to use the word'bevel van de Minister ogenblikkelik ophourlen het woord 
" co-operative" or any other word importing a similar meaning ,; kooperatief" of ander woord, dat cen dergelijke betekeni~ 
in its name, or to hold itself out in any manner to be a co- weergeeft, in zijn naam te gebruiken, of zich op een of andere 

.(7) If any socle~y or compa~:y to whIch thIS .sectIOn apph.es artikel toepassing is, verzuimt de bepalingen sub

operative society or co-operative company. wijze voor een kooperatieve vereniging of kooperatieve maat
schappij uit te geven. 

, . . . . (7) Indien een vereniging of maatscl1appij, waarop dit 
van van 

faIls to com~ly WIth the pro~sIOns of .s~b-sectIon .(1) o~ faIls artikel (1) nil, te komen, of verzuimt een door de Minister 
to comply .~th any o~der which the. MInIster may Issue m ac- krachtens sub-artikel (6) uitgereikt bevel na te komen, maakt 
c?rdance WIth sub-sectIOn (6), the SOCIet:y or co;npany and every de vereniging of maatschappij, en elke direkteur, bestuurder, 
dIrector, n:anager or. other officer .of tlle sOCIe~y or company of andere ambtenaar van de vereniging of maatschappij, die 
who kno~gly or WIlfully aut~orlzes or pe.r~ts the default wetens of willens het verzuim machtigt of toelaat, zich schuldig 
shall b~ gUllty of an offence ~nd liable on convlCtI?n ~o a fine not aan een overtreding en wordt bij veroordeling gestraft met een 
exceedIng fifty pounds or, In ~he ca~e of a continUlng ~efault, boete van ten hoogste vijftig pond, of in het geval van eell 
five pounds for every day durIng whIch the default contInues. voortdurend verzuim, met een boete van vijf pond voor elke 

dag waarop het verzuim voortgeduurd hceft. 
. t t' 	 d thi A t f . t (8) Wanneer krachtens deze Wet de registratie plaats vindt(8) Upon regIs ra IOn un er s c 0 any SOCIe y or com- . . ..... k 

pany, which at the time of such registration is registered under va~ een. veremgmg of maatschappIJ, dIe ~en tIJde. van zul e 
. t h 11' t' th f t thany 0ther 1aw, the RegIS rar s a gIve no Ice ereo 0 e 

officer who has registered the society or company, and such 
officer shall thereupon remove the name of the society or com
pany from his register, 

CHAPTER VIII. 

MISCELLANEOUS, 

, 	 '" 

remstratie krachtens een andere wet gereglstreerd IS, geeft de 
0', . 	 •• 

~egIstrateur daarv~J?- kenn:s aan de ambtenaar, dIe de verem
gmg 0df maatschaPdPIJ gere~ls~reerdf heeftt, hwaar?~ zu!~e a~btte
naar e naam van e veremglllg 0 mall, ~c applJ III zlJn regis er 
schrapt, 

HOOFDSTUK VIII. 

GEMENGDE 	BEPALINGEN. 

~8. BI,ke vereniging of maatschappij die een certifikaat va,}) vereniging 
regIstratIe volgens deze Wet verkregen heeft en elke verem- of maat
ging of maatschappij die volgens artikel zes en vijJtig of zeven schappij. 
en vijftig geregistreerd wordt, doet op een in het oog val
lende plek en in letters die duidelik leesbaar zijn, zijn naam 

Publication 58. ~ver:y SOCiety or co~pany whICh has obt!Lmed a certIficate en vermelding dat hij aldus geregistreerd is op de buiten
of name by of ,regIstratIOn unde~ thIS Act and any. SOCIety o~ com y deur van elk kantoor of elke plek waar de bezigheidsociety or 
compa.ny. 	 whlCh becomes regIstered .under sectIOn fifty-szx or - van de vereniging of maatschappij gedreven wordt, schildtlren 

se~en shall cause to, be pamted or affixed and shall. ,of daaraan bevestigen, en houdt dezelve daarop geschilderd 
pamte~ or affixed Its n~me and a statement that It IS of daaraan bevesti d en laat zijn naam en vermelding van 
so regIstered on the outsIde door of every office or place " g 'd' 1 b I .. I ( hi" 
, hi h th b' f th ' t .. d regIstratie als voorzeg m ees are etters op zIJn zege zo J 
III w: c e ,usmess 0 e sO~Ie y or com~any IS carne er een heeft) graveren en vermelden op aIle kenllisgevingen, 
on, lD a conspICUOUS place and m letters whICh are clearly I d t t' d ffi '-1 dedeII'n~en van zulke ver'bl II' f ' . a ver en Ies en an ere 0 CIe e me 	 v1egl e; and sha have ItS name and statement 0 regIstration .. f t h" II' Is" pro n ssen order . .. 	 " em m 0 mall, sc appI] en op a e Wisse, 1 e, . 
as aforesaId ,engraveCi ~n legible ch,aracters on Its seal (If aD;Y) bri~f e~ voor eld of oederen vrachtbrieven fakturen ont
and stated m all notICes, advertIsements and other offiCial J .. g . g d' d k ' b . d ~ h

bI" t' f h ' t 	 d' 11 b'll i vangstbew1]zen, bneven en an ere 0 umenten ge eZlg m et 
pu Ica Ions 0 .suc sOCIe y or company an lD a 1 s 0 drijven van de bezigheid van de vereniging of maatschappij. 
exchange, promissory notes, orders for money or goods, way
~ills, invoices, receipts, lette~s and other d~cuments required 59. Een vereniging of maatschappij hoeft de macht zijn lenen Opleggan 
III the performance of the busmess of the SOCIety or company, 'loor overtredingen van zijn statuten te beboeten, De voor- van boaten 

waarden en omstandigheden waaronder zulke bOflten kunnen attn laden 
voor over

worden opgelegd en het bedrag daarvan worden door de tredingen 
statuten van de vereniging of maatschappij voorgeschreven. van 

Imposition 59. A society or company shall have the power to impose Zulke statuten maken tevens voorzien:ng dat geen zodanige statuten. 
of fines upon fines on its members for any infringement of its regulations; boete op leden wordt gelegd, alvorens schriftelike kennisge
hrl~~:~:o~ the conditions and circumstances under which such fines may vina van het voornemen om de boete op te leggen en de reden 
of regula. n 	 be imposed and the amount thereof shall be prescribed by daa~voor aan het lid toegezonden is, en hij de gelegenheid 
tions. 	 the regulations of the society or company. Such regulations gehad heeft om in persoon voor de direkteuren te verschijnen met 

shall also provide that no such fine shall be imposed upon any ~f zonder getuigen of aan hen cen schriftelike verklaring 
member until written notiee of intention to impose the fine and door hemzelf en door andere personen ondertekend 
the reason therefor has been transmitted to him and he has had in te zenden ten einde gronden aan te voeren tegen 
the opportunity of appearing before the directors in person de oplegging van de boete. AIle zulke boeten kunnen 
with or without witnesses or of sending to them a written bij wijze van aktie in een bevoegd hot verhaald worden, 
statement signed by himself and by others, for the purpose of Indien aan een lid van een kooperatieve landbouwvereniging 
showing cause against the imposition of the fine. Any such fine of maatschappij een boete wordt opgelegd omdat hij zijn pro
may be recovered by action in any competent court. If a fine dukten niet door bemiddeling van de vereniging of maatschappij 
is imposed on a member of a co-operative agricultural society heeft verkocht en een aktie voor de bet.aling van de boete 
or company because of failure to sell his produce through the wordt ingesteld, rust op het lid de last om te bewijzen dat 
society or company and legal proceedings are instituted for de bewering van de vereniging of maatschappij, ten aanzien 
payment of the fine, the burden shall lie upon the member of waarvan de boete werd opgelegd, onjuist is. De boete 
disproving the allegation of the society or company in respect kan geheel of ten dele verrekend worden met geld aan 
of which the fine was imposed. The whole or any part of the zodanig lid verschuldigd ten aanzien van produkten door 
fine may be set off against any moneys due to such member in hem aan de vereniging of maatschappij afgeleverd, maar geen 
respect of produce delivered by him to the society or.company, gedeelte van de boete wordt verrekend met een voorschot aan 
but no part of the fine shall be set off against any advance due h",m door dezelve verschuldigd op produkten aldus afgeleverd, 
to him by it against produce so delivered, The member shall Het lid wordt niet beschouwd de statuten van een vereniging 
not be deemed to have infringed the regulations of of maatschappij te hebben overtreden in geval een verzuim om 

         Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer’s Copyright Authority No. 10505 dated 02 February 1998 

http:compa.ny


xliv UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 19TH JULY, 1922. 

a societYlor company on account of a failure to deliver pro~uce[prodll:~ten aan deze1ve. af te leveren het gevolg was van he~ ~eit 
to it if the failure was due to the fact that unde~ the regulatlOnsldat hI] overee~,ko,mstlg de statuten va~ ?en an~~re ve~emgmg 
of another society or company he had bound himself before he of maatsehapplJ Zlch verbondep .had, voordat hlJ e~!l lId w~:d 
became a member of the first mentioned society or company toivan de eerstgen?emde veremgm.g, of maatschapplJ, ?m ZIJn 
deliver such produce to that other society or company and'produkten aan die andere veremgmg of maatschapplJ af te 
had actually delivered such produce to it. \levcren en zulke produkten aan dezelve metterdaad afgeleverd 

had. 
Exemption 60. Notwithstanding anything contained in any other 1aw'. ' . 
of ,or in any by-law or recyulation in force within a local i 60. NlCttegenstaande het bepaalde III een andere wet of III Vrijstellinlt 
~~?pulertatlvle authority's J'urisdiction it "shall not be obli«atory upon any 'Ieen verordening of regu1atie van kracht binnel1 het rechtsgebied van k?
~",.lC ura , to l' b 'h' l' h d operatleve
societies and co-operative agricultural society, with unlimited liability, or van een plaatse lk estuur IS et met verp IC ten voor een I db 
co-?perative co-operative agricultural company, with limited liability, to ~ooperatieve landb?uwvereniging met onbepe~kte aansprake- :e~en~:;ei 
~~c~~::l obtain a licence from any provincial or local authority to tradehkheid of ,kooreratleve la:t;tdb01;wm,aatschappIJ met beperkte en ko: 
froni obliga- or carryon business. i aansprakehkheld om een hcentle Ult te nem~.n van cen pro· operatleve 
tion to ivinciaal of plaatselik bestuur om handel te drIJVen of zaken te landtbouw

mall. 
?bta!n trad· 
mg hcences. 

Penalty if 61. If a co-operative agricultural society or company or 
society or co-operative trading society fails to observe the restrictions 
~~ilsp~~y placed by this Act upon its power to trade, it shall be liable 
obsen'e to a fine not exceeding one hundred pounds, and after repeti
restrictions tion of the offence the Minister may, in addition thereto, order 
upon powers the Registrar to remove the name of the offending society or 
to trade. company from the register. 

Shares, etc., 62. Notwithstanding anything contained in any other law, 
issued i,n no share or any other instrument or document issued in con· 
c~~ectl~~al nection with the capital by a society or company with limited 
;~t lfu,St~ to liability registered under this Act, shall be liable to stamp duty. 
stamp duty. 

Penalty if 63. If a society or company continues to carryon its opera-' ~ hevig aan 
!lociety or tions when the number of its qualified members is reduced, in the zegelrecht. 

~~:'k~~ case of a central or federal company, below two, or, in the case 63. Indien een vereniging of maatschappij doorgaat met zijn Straf indien 
operations of a co-operative agricultural society or company, below seven, werkzaamheden, nadat het aantal zijner bevoegde leden, in het vereniging 
after number or, in the case of a co·operative trading society, below twenty- geval van een centrale of federale ma&tschappij, minder ge- sOcfhmapapal.tJ:me 
ofdmemdbers five, for a period of one month after the number is 30 reduced, . f ' 1 k . I d 
re uce l' d' f h' worden IS dan twee, 0 , III het geva van een ooperatleve an • zijn werk· 
below the, eve:y pers0Il; w 10 IS ~ lre~tor 0 t e ~oCIety. or comp,any bouwvereniging of maatschappij minder dan zeven, of in het zaamheden 
nut;tber wIth durmg the tIn~e that It, contm~es to carryon ItS op~ra~lOns geval van een kooperatieve handelsvereniging minder dan vij£ en doorgaat 
wh~oh a after such penod, and IS cogmsant of the fact that It IS SOtwintig voor een tiJ'dperk van een maand nadat het aantal aldu3 nadat het 
SOCIety or ' 't t' 'th 1 tha tel ' aantal ledel company carrylllg on 1 s opera IOns WI, e,ss n wo or sev nor iverminderd is, maakt behalve in de omstandigheden speclaal minder is 
may be ~wenty-~ve (as the case ~y be) qua~Ified ~llembers, s~all exceptbepaald in sub-artike1 (2) van artikel vier en veertig, elke dan het 
formed. III t~e cIrcumstances speCIally prOVIded III ,sub-sectIOn (2), of Ipersoon die een direkteur is van de vereniging of aantat waar 

section forty-four be gUIlty of an offence a~d habl~ on convictlOn maatschappij gedurende de tijd dat hij doorgaat met zijn mede. ~n 
t? a fine of five .pounds for every day durll115 ,which the opera- werkzaamheden na zulke termijn, en die bewust is dat ~t=~g 
t~ons are so ~arned on, and ~hal~ further be Jom,tly and severally hij aldus voortgaat met zijn werkzaamheden met minder dan scbappij 
~Iable to satI~fy all the ,obligatIOns of the SOCIety or company twee of zeven o~ vijf en t>;iutig (zoals het gev~l moge zijn) b~~ opgerich~ 
lll~urred dunng such tIme, a~d ~~y be, sued for, the same voegde leden, zlCh schuldlg aan een overtredlllg en wordt bIJ kan wor en 
wIthout any other member bemg ]OIned III the actIOn. veroordeling gestraft met een boete van vijf pond voor elke dag 

iwaar op zijn werkzaamheden aldus voortdurend en is verder 
geZamenlik e~ ~fzonderlik verplic~t om aan al de verpl~chtingen 
,van de veremglllg of maatschapplJ gedurende zulke ti]d aange

. .gaan te voldoen,en kan wegens dezelve in rechten vervolgd 
Penalties for 64'.If any person makes III any return, report, worden zonder dat een ander lid in de aktie gevoegd wordt. 
wilful false finan,CIal statement or balanc. e sheet, or other doc.ument 64. Hij, die in een staat, verslag, financieel verslag of Straffen op 
statements d f h f h A f Iin docu- reqmre or t e purposes 0 t IS ct, a statement a se many balansstaat of ander dokument voor de doeleinden van deze het op.
ments material particular, knowing it to be false, he shall be guilty Wet vereist, een verklaring maakt die in een belangri]'ke bie- zettelik
' . fi d' , maken vanf d li bl required by 0 an 0 ffence an a e on conVICtIOn to a ne not excee mg zonderh~id vals is, :llaakt zich schuldig aan een overtreding en valse 

this Act. one hundred pounds. 
 wordt blJ veroordeling gestraft met een boete van hoogstens verklaringen 

honderd pond. in doku· 
menten doOl 
deze Wet 
vereist. 

Pena.lty on 65. Any director or officer of a society or company who 65. Een direkteur of ambtenaar va.n een vereniging of maat· Straf voor 
director or accepts any commission, fee or reward, whether pecuniary schappij,. die een kommissie, fooi of beloninO", hetzij van direkteur of
officer or otherwise, from any person for or in connection with a geldelike aard of anderszins, van een persoo; aanneemt, ~btenaaraccepting 
commission, trans~ction of such person ~vith the soci~t~ or company sh:,-11 wegens of i~ :verband met een ~~ansaktie t,ussen zulke persooll ~o~sie, 
etc. be gUllty of an offence and hable on convICtlon to the penaltIes en de veremgmg of maatschappI], maakt zICh schuldig aan een enz., 

mentioned in the last preceding section, and shall furtherovertreding en wordt bij veroorde1ing gestraft met de straffen aannoomt. 
be liable to make good to the society or company double the lin het voorafgaande artikel vermeld, en is verder verplicht 
value or amount of such commission, fee or reward. [aan de vereniging tweemaal de waarde van het bedrag Van 

zulke kommissie, fooi of beloning to betalen. 

doen. schappijen 
van ver
plichting Oli 
handels. 
Iicenties uit 
te nemen. 

61. Indien cen kooperatieve lalldbouwvereniging of maat· Straf indiel 
I!chappij verzuimt de beperkingen door deze Wet op zijn vereniging 
bevoegdheid om handel te drijven gelegd, in acht te nemen, of m&.I1;~' 
wordt hij gestraft met een boete honderd pond niet teboven- schapp1J

t
h l' d d' k d Mi' verZUlmgaande. en na her a lUg van e overtre mg an e ~Is.ter beperkingen 

de Reglstrateur verder gelasten de naam van de veremgmg op zijn 
of maatschappij in zijn register door te halen. handel in 

acht te 
nemen. 

62. Niettegenstaande het bepaalde in een andere wet, is Aand~len, 
geen aandeel of een ander stuk of dokument, uitgereikt in ver- enz·, 1n

b d. . I ' 1 d "f t h .. t ver an meband met Zl]n mpltaa" oO.r een vere~uglllg 0 maa sc appl] me kapitaal 
beperkte aansprakehkheid gereglstreerd krachtens deze uitgereikt 
Wet onderhevlg aan zegelrecht. niet onder· 
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enalt,y for 66. Any p~rson who, where no penalty is expressly provided, 66•. Hij die, waar geen straf uitdrukkelik bepaald is, een Straf vo?r 
mtraven. fails to comply with any requirements of this Act within vereiste van deze Wet binnen de tijd of op de daarin voor- overtreding 
on for 'I' · 'h h b 'd . 1 .. • t t k f d waaropgeenthe. tIme 	 or m t e manner t ere y prescnbe or commIts gescnreven Wl}Ze verZUIm na e omen, 0 een an ere over- straf nit. hiDh"no' 
analty any other contravention thereof, shall be liable on conviction treding daarvan begaat, wordt bij veroordeling gestraft met een drukkelik 
ocpressly to a fine not exceeding twenty-five pounds. boete van hoogstens vijf en twintig pond. gelegd is,
rovided. 67. (1) Het optreden in rechten, eisende zowel als verwerellde, Het op
egal pro 67. (1) All legal proceedings bv or a,o'ainst any society or geschiedt in de naam van de vereniging of maatschappij, trehdeten in

'" - _.. 	 dJ 	 recnoorledings by company shall be instituted or taken in the name of the societv (2) Indien vonnis tegen een kooperatieve landbouw- of tegen
r against or company. 	 - vereniging met onbeperkte aansprakelikheid verkregen vereniging )cietyor 
>rnpany. is en aan zulk vonnis binnen drie maanden daarna niet voldaan of maat

(2) If judgment has been obtained against a co-operative is kan de eiser aIle leden of ieder lid van zulke vereni"in" sebappij. 
~gricultu:al.society, with unlimited liability, ,and such judg:ne~t bij wijze van dagvaarding in rcchten vervolgen met betrekking 
IS not wlthm three. month~ thereafter satIsfied, the piamtiff tot zulke aansprakelikheid. 
may pro?e;d ,by actIon agamst a~l t;I~mbers or any member of (3) Behalve zoals vOOTmeld of zoals in Wet No, 18 van 
such SOCIe y m respect of such habilIty. 1912 of in een wijziging daaTvan bepaald, kan geen lid van de 

(3) Save as aforesaid, or as in Act No. 18 of 1912, or in any ;rereniging persoonlik wegens een verplichting van de vereniging 
amendment thereof, provided, no legal proceedings shall lie III rechten vervolgd wor~en. . . Registratie 
against a member of such society individually in respect of an 68. (~) Elk onroerend eI?endon:.door een veremgmg of maat- en vestiging 
obligation of the society. sChappl] kracht.ens deze "et o~ ZIjn statuten verkrege~ ~n be- van eigen. 

zeten kan gereglstreerd worden m de naam van de verelllgmg of dom van 
:egistration 68. (1) Any immovable property acquired and held by a maatschappij zonder verwijzing TIaar de namen van de leden verenigingen 
nd vesting society or company under this Act or its regulations may be daarvan. ofhmll.8;~-r property registered in the name of the society or company without (2) Alle roerende eigendommen door een vereniging of maat- se apptJen.t societies 
rld eom	 reference to the Dames of the members thereof. schappij verkregen en bezeten, worden in aIle civiele of krimi
a.nies. 	 , . ncle zaken geacht aan de vereniging of maatschappij te behoren, 

(2) AIl mo~rble property ~cqUlred and held b:f a soc~e~y or 69. Een ieder, wie ook, kan de door de Registratcur bewaarde Im~ien van 
co.mJ?any sha be deet;ted m al~ legal proceedmgs, CIVIl or dokumenten inzien tegen betaling van de door de Minister dokumentnn 
crimmal, to be vested m the SOCIety or company, vOOfO'eschreven fooien en een iede ... kan een certifikaat van de doo~ 

. '" • 	 .• £- h" d f RegIstra.teur 
. t th d t k t b th regIstratle van een veremgIng 0 maatsc appI] vor eren, 0 gehoud9nlspection 69• Any person may mspec e ocumen s ep y e f h 'ft f "tt' kId d k t f d It •R . t t f h f th M" . t een a sc rl 0 ill re ;!e van een an er 0 umen 0 ge ee er doeu ef9-s rar on paymen 0 suc ee as. e lUIS, er may pre- van een ander dokument door de Registrateur te 'wordentents kept 

scn.be; ,and any per~on may reqUIre a certIficate of the gecertificeerd, tegen betaling voor het certifikaat, gecertifiy.
,eglstrar. 	 regIstratIOn of any SOCiety or company or a copy or extract ~eerde afschrift of uittreksel van de door de Minister voor

of any other document or part of any other document to be h f' 
rt'fi d b th R . t 	 f h 'fi !!esc reven OOlen. 

ce ~ eye egIs rar, on payment or t e. ~ertI cate, ~ '10. AIle fooien, door de Minister krachtens deze Wet voor- Betaling van 
certlfi~d copy, or extract, of such fee as the MInIster may geschreven, worden door middel van inkomstezegels betaald, ~:a~e~oor 
prescnbe. 	 die behoorlik door de Registrateur onbruikbaar gemaakt voorge

ayment of '10. AIl fees prescribed by the Minister under this Act shall worden. 	 sehreven. 
ell 	 be paid by means of revenue stamps which shall be dulY'll. De bepalingen in deze Wet vervat, hebben geen invloed Reehtsmid
~eBcribed defaced by the Registrar. hoegenaamd op het rechtsmiddel en de machten aan de Land- en tele~bva~

'f 
inister. Landbouw Bank van Zuid-Afrika verIeend of op enige ver- n~~ an 


emedies of '71. Nothing in this Act contained shall in any way affect the plichting op ~e leden van een k05peratiev~ landbouwv~reniging beinv\')ed 

a.nd Bank remedies and powers conferred on the Land and Agricultural be~enk:.odan~g~bbadk geletgd krachtens elllge op zodalllgc bank door Wet. 

>t affected Bank of South Africa or any obligation imposed on the members e re mg e en e we . ". 	 PI' ht
'f Act. of any co-operative agricultural societies to such bank under . 72. Wanneer de gezeg~e ba~k bewI]s verlangt. :ran het 10._ van 

any law relating to such bank. 	 'hdmaatschap van ee~ ko?peratleve land?ouwveremgmg met ::fteur. 
onbeperkte aansprakehkheld, zendt de ReglstrateUl', op verzoek wanneer 


utyof . '12. Whenever the said Bank requires evidence of the mem- v~n de gezegde bank, deze~v~ eer:. volledige l.ijst toe ,:"~n leden 1;Jewijs van 

egistrar bership of any co-operative agricultural society with unlimited dIe d~n leden vap de veremgmg Zl]n, behoorhk door ZI]n hand- ~:~;at-
hen liability, the Registrar, at the request of the said Bank, shall'idence of 
embership transmit to it a complete list of members for the time being of 
qnired by the society, duly certified by his signature. 
Il.nk, 

'13. The laws mentioned in the Second Schedulespealof 	 to 
WS. 	 this Act are hereby repealed, to the extent set forth in the 

fourth column of that Schedule. 

,terpreta. '14. In this Act unless inconsistent with the context
>n of terms "co-operative agricultural society with unlimited lia

bility" or "co-operative agricultural society" or 
" society" (in relation to a co-operative agricultural 
society) means a society formed for all or any of the 
objects set out in section four; 

"co-operative agricultural company with limited lia
bility" or "co-operative agricultural company" or 
" company" (in relation to a co-operative agricultural 
company) means a company formed for all or any of 
the objects set out in section four; 

"co-operative trading society with limited liability" 
or "co-operative trading society" or "society" 
(in relation to a co-operative trading society) means 
a society formed for all or any of the objects set out 
in section five.; 

tekenmg,gecertlficeerd. verlangd 
door bank. 

'13. De wetten vermeld in de Tweede Bijlage van deze Wet Herroeping 
worden mits deze herroepen in de omvang beschreven in de van wetten. 
vierde kolom van die Bijlage. 

'14. Voor de toepassing van deze Wet, tenzij in strijd met :o~r?-
de samenhang, wordt verstaan onder- ep Ingen. 

"kooperatieve landbouwvereniging met onbeperkte aan· 

sprakelikheid" of "kooperatieve landbouwvereni

ging" of "vereniging" (in verband met een 

kooperatieve landbouwvereniging) een vereniging die 

opgericht is voor een of meer van de doeleinden 

uiteengezet in artikel vier; 


"kooperatieve landbouwmaatschappij met beperkte aan

sprakelikheid" of "kooperatieve landbouwmaat

schappij" of "maatschappij" (in verband met 

een kooperatieve landbouwmaatschappij) een maat

schappij die opgericht is voor een of meer van 

de doeleinden uiteengezet in artikel vier; 


., kooperatieve handelsvereniging ~ met'l' beperkte1 aan

sprakelikheid "of "kooperatieve handelsvereniging " 

of "vereniging" (in verband met een kooperatieve 

handelsvereniging) een vereniging die opgeriiJht is 

voor een of meer van de doeleinden uiteengezet in 

artikel vii!; 
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" board" means the board of directors of a society or 
compa.ny; 

"central co-operative agricultural company with limited 
liability" or "central co-operative agricultural com
pany" or "central company" or "company"! 

" (in relation to a central co-operative agricultural 
company) means a company formed under the pro
visions of section thirty-jive; , 

"central co-operative trading company with limited 
liability" or "central co-operative trading com
pany" or "central company" or "company" (in 
relation to a central co-operative trading company) 
means a company formed under the provisions of 
section thirty-six; 

"federal co-operative agricultural company with limited 
liability" or " federal co-operative agricultural com
pany" or "federal company" or "company" (in 
relation to a federal co-operative agricultural com
pany) means a company formed under the provisions 
of section thirty-seven; 

"federal co-operative trading company with limited 
liability" or " federal co-operative trading company" 
or "federal company" or "company" (in relation 

" raad " de raad van direkteuren van een vereniging of 
ma.atschappij ; 

"centrale kooperatieve landbouwmaatschappij met be
perkte aansprakelikheid" of "centrale koopera
tieve landbouwmaatschappij" of "centrale maat
schappij (in verband met een centrale kooperatieve 
landbouwmaatschappij) een maatschappij opgericht 
krachtens de bepalingen van artikel vijJ en dertig ; 

"centrale kooperatieve handelsmaatschappij met be
perkte aansprakelikheid" of "centrale koopera
tieve handelsmaatschappij" of "centrale maat
schappij " of "maatschappij " (in verband met een 
centrale kooperatieve handelsmaatschappij) een maat
schappij opgericht krachtens de bepalingen van 
artikel zes en dertig ; 

"federale kooperatieve landbouwmaatschappij met be
perkte aansprakelikheid" of "federale koopera
tieve landbouwmaatschappij" of "federale maat
schappij " of "maatschappij " (in verband met een 
federale kooperatieve landbouwmaatschappij) een 
maatschappij opgericht krachtens de bepalingen van 
artikel zet'en en dfJrtig; 

"federale kooperatieve handelsmaatschappij met be
perkte aansprakelikheid" of "federale koopera
tieve handelsmaatschappij" of "federale maatto a federal co-operative trading company) means al 


company formed under the provisions of section 
 schappij " of "maatschappij " (in verband met een 
thirty-eight; . federale kooperatieve handelsmaatschappij) een maat

schappij opgericht krachtens de bepalingen van at,tikel
" loan" means any amount raised or borrowed m: acht en dertig;

the form of loans repayable on a fixed date or in! " lening" een in de vorm van leningen opgenomen of 
instalments, or in the form of overdrafts or cash. geleend bedrag, terugbetaalbaar op een vastgestelde
credit accounts; I datum of in termijnen, of in de vorm van een bank

" Minister" means the .M:inister of Agriculture or in hili I overtrekking of in de vorm van een kas-krediet 
absence any other Minister for the time being acting! rekening; 
for him or any other Minister to whom the Governor
General may assign ministerial responsibility for the 
administration of this Act; 

"model regulations" means the regulations set out in 
the First Schedule to this Act, or such regl11atioIl8 
as altered or added to under section eight; 

" Registrar" means the officer appointed under section 
one; 

" regulations" means in relation to a society or com· 
pany, the regulations or any alterations thereof 
or additions thereto registered in accordance with 
this Act, 

'15. This Act may be cited for all purposes as the Co-opera-Short title 
and com tive Societies Act, 1922, and shall commence and come into 
mencement operation on a date to be fixed by the Governor-General b,,' 
of Act. , Jproclamation m the Gazette, 

" Minister" de Minister van Landbouw, of de Minister 

die gedurende zijn afwezigheid tijdelik zijn departe

ment waarneemt, of een andere Minister die door de 

Goeverneur-generaal met ministerieIe verantwoor

delikheid voor de uitvoering van deze Wet belast 

wordt; 


" modelstatuten" de statuten uiteengezet in de Eerste 

Bijlage van deze Wet, of zulke statuten gewijzigd 

of uitgebreid krachtens artikel ache ; 


" statuten" (in verband met een vereniging of maat

schappij) de statuten of wijzigingen of uitbreidingen 

daarvan krarh tens deze Wet geregistreerd ; 


" Registrateur" de ambtenaar aangesteld krachtens 

artikel een. 


. ,
75. Deze Wet kan voor aIle doelemden worden aange- KOT,te tIte) 

haald als de Wet op Kooperatieve Verenigingen 1922, en en kII)
d' k' d d G 1 b" we,r mgtree t III wer mg op een oor e oeverneur-generaa ;J treden 

prokJamatie in de Slaatskoerant vast te stellen datum, van Wet., 
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First Schedule. 	 Eerste Bijlage. 
HA.. "t"A.*' 

\fODEL REGULATIONS FOR CO·OPERATIVE AGRICULTURAl MODELSTATUTEN VOOR KOOPERATIEVE LANDBOUW· 
SOCIE'l'IES, WITH UNLIMITED LIABILITY. VERENIGINGEN MET ONBEPERKTE AANSPRAKELIK· 

HElD. 
THE••.••............... CO·OPERATIVEIREGULATIONS OF 

AGRICULTURAL SOCIETY. STATUTEN VAN DE..........•.....KOOPERATIEVE LAND· 
BOUWVERENIGING. 

NAME. 

L The name of the society is the.............. Co-operativeI NAAM. 
Agricultural Society. 1. De naam van de vereniging is de ................ I{ooperatieve 

OFFIOE. Ll1ndbouwvereniging. 
KANTOOR. 

2 The office of the society will be situate at ..................... . 

2. Het kantoor van de vereniging wordt gevestigd te ..... . 

OBJEOT!'l. 
DOELED<DEN. 

3. The objects of the society are-
3. De doeleindell van do vereniging zijn : 

(a) to dispose of the agricultural products and live stock of the (a) 	het van de hand zetten van de landbouwprcdukten en levende 
members in the most profitable manner; have van de leden op de meest voordelige wijze ; 

(b) het verschaffen aan de leden van de nodige werkt.nigen, z&den, 
artificial manures and other farming requlsites; 

(b) to supply the members with the necessary implements, seeds 
kunstmesten en andere boerderijbenodigheden; 

(0) het verkrijgen en bezitten van roerend en onroerend eigendom
(c) to acquire and hold any movable and immovable property 1 ter betere uitvoering van de doeleinden van de vereniging ;for the better carrying out of any of the objects of the society ;1 (d) het opnemen van geld op lening voor de wettige doeleinden van 
(d) 	to raise money on loan for any of the lawful objects of the I de vereniging en voor dat doel verbanden te passeren op het 

society and for that purpose to mortgage the society'S movahle. roerende en onroerende eigendom van de vereniging;. 
and immovable property; I (el het verwerven van aandeJen in centrale ko()peratieve land· 

bouwmaatschappijen geregistreerd krachtens de Wet op de 
pany registered under the Co-operative Societies Act, 1922. 

(e) to acquire shares in any central co·operative agricultural com.! 
Koiiperatieve Verenigingen, 1922. 

TUIE 01' ESTABLISHMENT. 	 TUD VAN BESTAAN. 

4. The society shall be established for a period of ................ i 4. De vereniging wordt opgeriC'ht. voor een tijdperlt van ........... . 
years, which period may from time to time be extended. ijaren, welk tijdperk van tijd tot tijd verlengd kan worden. 

CAPITAL. 	 I KAPlTAAL. 

5. The fnnds necessary for carrying on the operatiolls of the society! 5. De fondsen benodigd ter uitvoering van de doeleinden van de 
shall consist of- Ivel'eniging ):>estaan uit: . . 

(a) any loans raised by the societv 	 I (a) lemngen aangegaan door de v.er.enIglllg;
• 	 (li) het reservefonds van de veremgmg.

(b) the reserve fund of the society. 	 i 
1 LIDMAATSCHAP. 

MEMBERSHIP. I 
(a) Entrance. 	 (a) Toe/reeling 

6. Bona fide farmers may become members by applicatIOn to thel' 6. Bona fid.e, boeren kunnen lid worden op ~nzoek bij de mad va"!l 
board of -:tircctors, wh.o shall have the. right to ac~ept applican~s for dlrekteuren, dIe het recht heeft aanzoeken om hdml1atschl1,P op d; baSIS 
membershIp on the basIS of these regulatIons or to reJect such apphcants,va!l deze statuten aan te nemen of zuJke aanzoeken te welgeren zonder 
without assigning any reason for doing so. Iemge r~~e~en .oP te geven waarom zulks gedaan wordt. . 

. . 	 ... ,7. HIJ. die hd wenst te worden. moet de gedrukte aanzoekformuheren, 
7. ~very person deslIOU~ of .becommj5 a member must SIgn m duplIcate Idie voor dat doel vorschaft worden, in duplikaat tekenen, en doze aan 

the prmted forms of apphcatIOn prOVIded for. the purp~se and forw~rd de raad van direkteuren zenden, die op zijn volgende vergaderillg 
them to the board of dIrE~ctors who shall deCIde at thelI next meetmg, beslist of het lidmaat.schap al dan niet toegestaan zal worden. 
whether or not membershIp shall be granted. 8. Ieder lid is door zijn handtekening op het aanzoekformulier 

8. Every member shall by his signature on the form of application gebonden aan de bestaande statuten en verdere statuten of wijzi
be bound by the existing regulations and any additional regulations or gingen van st.at,uten, (lie van tijd tot t!jd wettig gemaakt mogen 
alterations to the regulations which from time to time may lawfully worden. .. . 
be made. 9. De toetredmgsfoOl voor Jeden IS •••••••••...••••••• ' welk bedrag 

9 Th t f f b h II b I . h t onderhevig is san verandering op de jaarlikse algemene vergedering. 
. e e~ ranee ee ?r mem ers s a e ..•... :. w ll~ amoun Deze toetredingsfooi wordt bij het reservefonds gevoogd. 

shall be subJect to alteratIOn at the annual general meetmg. ThIS entrance: 10. De wedtiwe van een overleden lid of andere voordeeltrekkende 
fee shall be ~dded to the reserve fund. . . Ipersoon van zijn boedel kan, onder goedkeuring van de direkteuren, 

.10. The WIdow C?f a deceased member or any other benefiCIary fromitoegelaten worden als lid in de plaats van de overledene en, binnen twee 
hIS estate may, subject to the approval of the directors, become a memberjmaanden na zijn overlijden, als zodanige voordeeltrekkende persoon zijn 
in plac? of the dece~ ~d, within t'":o ~ont~s after his death, as such Irechtcn en verplichtingen wat betreft de belangen van de overledene 
benefiCiary take over his rIghts and obligatIOns m respect of the deceased in de vereniging overnemen. Indien geen voordeeltrekkende persoon 
~ember's inte~est. in the society.. I~ no beneficiary. takes over. such jzulke rechten en verplichtingen overneemt, zijn de voordecltrekkende 
rIghts and oblIgatIOns, the benefiCIarIes shall be entItled to receIve a'personen gerechtigd een zeker bedrag te ontvangen dat door de raad 
certain amount which shall be determined by the directors but which,van direkteuren vastgesteld wordt maar dat in geen geval 75 percent 
in !I0 case shall exceed 75 per cent. of the deceased's interest in theite boven gaat van de belangen van de overledene in de vereniging; 
sOCIety; the balance to be added to the reserve fund. Ide rest wordt bij het reservefonds gevoegd. 

I 
(b) Resignation and Expulsion. I 	 (b) Bedanking en uitzetting. 

11. A member may resign only at the end of the financial year; and I 11. Een lid kan slechts aan het einde van het financiEile jaar bedanken. 
then only if he shall previously have given three months' written notice len dan slechts indien hij drie maanden van te voren schriftelik a.an de 
to the society of his intention to resign. Such notice shall be placedlvereniging van zijn voornemen om te bedanken kennis gegeven heeft. 
on the agenda, and be recorded in the minutes of the first meeting of Zulke kennisgeving wordt op de agenda geplaatst en in de notulen 
directors after its receipt by the society and the member shall thereafter van de eerate vergadering van direkteuren na dezelve door de verenigIng 
with as little delay as possible be notified in writing bv the society that ontvangen is genoteerd en zo kort daarna als mogelik wordt het lid 
the notice has been so recorded. • door de vereniging schriftelik bericht, dat de kennisgeving aIdus is 

12. A member may be expelled from the society at the end of the genoteerd. . . '_'" . 
financial year if such expulsion has been previously agreed to by not 12. Een. hd kan. aa!l het emde van het finan.Clele l~mt de.veren:gmg 
less than two-thirds of the members present at a general meeting specially worden mtgezet mdien daartoe vroeger beslo~n IS door met mmd.~r 
convened for that purpose: Provided that such expulsion shall occur dan twee·derden van .de op een alge~ene, speclaa! voor dat '!oel ~ll' 
for or on account of one or more of the following grounds or reasons eenge:oopen vergadermg tegenwoordlge leden, IllIts zulke Ultzettmg
viz:-' , geschiedt om of ten oorzako Vim een of meer Vim de volgende redenen, 

te Wotan: 
(a) in the event of such member calling a meeting of creditors OJ.'. • • •lU.'rivin&" at a compromise with them: (al mgeval z~k ~ld een vergad.~rlllg v,:n krediteur&n bijeel'lroept 

of een achikking treft met ZlJn krediteuren ; 
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of his creditors such insolvencv or assignment shall not in itsclf. tcr- ~lJn r . euren a s aat, wor Zl~n 1 ~~.aa .30 ap Ult 00 evan z e 
. t b' h' 	 .. ., lllsolvent18 of afstand alleen met boollldigd. 

mma e mem ers Ip. . . 	 . . 15. Ingeval een lid bedankt omdat hij zijn boerderij heeft opge
!r;.. In the ~vent of a. member reslgnlll& consequent upon hIS relm- geven, kan hi), met goedkouring van de direkteuron, zijn aanspraken 

q:usmng farmm~ ~perat~ons he may, subJect to the approval of .the op het reservefonds on op alle baten van de vereuiging aan een lid 
dIrectors, cede hIS ~Ig~ts In t~o reserve fund ru~d t;-ll assets of the socIety van zijn familie die binnen twee maanden er in toestemt lid te worden 
to any member of hiS famIly who a~Tecs 'Ylthl.n two months there- overmaken, mits de aldus verkrogen aanspraken onderworpen zijn aan' 
after, to become a m~mber of the society :. ~rovlded that tile ~Ighb, so al c:e voorwaarden van lidmaatschap; en mits verder dat zulke goed
acqu!red shall be subJeet to all the cOI,ltlibon~ of member·,ll,?; and keuring van de direkteuren verkregen wordt bij besluit van de raad, 
provlded furthor that such approval ot the dIrectors be obtamed by genomen binnen twee maanden na de datum waarop zulke bedanking 
res?lution of th~ bOll;rd passed within two months from the date upon ingaat. 
whICh such reslgnatlOn takes effect. 	 16. Behalve zoals in reglement Hi bepaald, hebben leden, die bedankt 

16. Save as is provided in regulation 15, members who have re.9igned h~bben, of uitgezet zij:". geen aanspraak op het reservefonds of ander 
or have been expelled shall have no claim on the reserve fund or other orgendom van de veremgmg. 
property of the society. 

AANSPRAKELlIrH:ElID VAN LXDXN. 

LIABILITY OF MEMBERS. 17. Een van de voorwaarden van lidmaatsehap is, dat aIle leden 
. . , " ~ezamenlik en afzonderlik voor de betaling van de schulden en ver

17. It shall b~ a condItIon of mombershlp that all me~ber~ be Jomtly plichtingen van de veroniging, aansprakelik zijn, zullende echter de 
an~ severally. hable for pa~mt;~t of the debts and obhgatlO~s of t~e aansprakelikheid van een persoon, die bedankt heeft, of nit de vereni
socIety: P.rovlded that the hablhty of any pors~m who has r~l~~d hIS s.;ing gezet is, en de aansprakelikhoid van de boedel van een persoon, 
membership or has boen expelled .from the ~oCl~ty and the !labilIty of dio gestorven is, ophouden te bestaan ten aanzien van schulden en 
the, est~te of !my person :wh~ has :hed shall cease m respect of any of the verplichtingen van de vereniging aangegaan nadat hij opgehouden 
SOCIety s debt~ and obhgatIons mcurred aft!')r he has ceased to be ~ heeft lid to zijn en houdt de aansprakelikheid ook in alle op7ichten op 
memb~H; and m all respocts sho.l.l also. cea~e as. boon ~s the. amma, zodra de door zijn auditeur ondortekende jaarlikse finanoieIe verslagen 
finanClal statements of the SOCiety Engned by Its auditor disclose a van de verenigin<Y een batig saldo ten gunste van de vereuiging aan
credit balance in favour of the society. 	 tonen," 

18. In the event of the balance·sheet and profit and loss account 18. Ingeval de balansstaat e;-; winst- en ve~liegrekening aant?I!-en 
disclosing that the vear's operations have resulted in a loss to the society, d.~t dt; werkzaamheden van het J~!tJ·.op ee? verlies voor de veremgmg 
such 10S8 shall be borne in equal shares by the members of that year Zlln .Ultgelopen, wordt zulk verhes m geliJke del~n door de leden van 
and the amount of such share shall be a debt by the members of the dat Jaar godragen, .~ het bedrag van zulk deel IS een 8C?~ld door de 
Booiet and recoverable by the society from the members. leden ~an de veremgmg betaalbaar en kan door de vererugl.llg van de 

y, . 	 leden mgevorderd worden. 

BOARD OF DIRECTORS. 	 RAAD VAN DIREKTEUREN. 

19_ The operations of the society shall be managed and controlled 19. De werkzaamheden van de vereniging worden bestuurd en geleid 
by a board of directors consisting of seven members. At the first annual door eon raad van direkteuren bestaande uit zeven leden. Op de eerate 
general meeting four of the directors, who shall be determined by ballot, jaarlikse algemene vergaderin!:5 treden vier van de dircktouren, wier 
shall retire, after which the directors shall retire yoarly by rotation of three namen door middel van stembriefjes vastgosteld worden, af, en daarna 
and four. trcden jaarliks afwis.~elend drie en vier direkteuren af. 

20. 	 Retiring directors may bo re-elected. 20. Aftredende ~irekteuren zijn .h~rkiesbaar. " 
. " 21. Een tussentlJdse vakature, dIe m de loop van het Jaar m de raad 

21. 	 Anyeaaual vacancy occurnI,lg. on ~he board ~f dl1'ectors durmg van direkteuren plaats vindt, wordt door de overblijvende direkteuren 
the y,ear shall bo filled by the remaInmg directors untIl the next general tot de volgende algemene vergadering opgevuld. 
meetmg. 22. De vereniging kan. bij besluit genomen op een speciaal voor dat 

22. The society may by resolution passed at a general meeting doel bijeengeroepen alg-emene vergadering een direkteur uit zijn ambt 
specially convened for that purpose remove any director before tho ontslaan v66rdat het tijdperk van zijn ambt verstreken is en oen andere 
expiration of his period of office and appoint another qualified person bevoegde peraoon in zijn plaats aanstellon. Een aldus aangestelde 
in his stead. Any director 80 appointed shall not hold office for a longer direkteur bekleedt zijn ambt niet voor een langer termijn dan de direk
period than the director in whose stead he was appointed would have teur, in wiens plaats hij aangesteld is, hetzelve bekleed zou hebben 
held the same if no vacancv had occurred. indien er geen vakature ontstaan was. 

23. Four directors shall form the quormn of any meeting of directors. .23. Vier direkteuren vormen een kworum op een vergadering van 
dlrekteuren. 

24. The directors shall elect from amongst themselves a chairman 24. De direktouren kiezen uit hun midden een voorzitter en een 
and vice·chairman. vice-voorzitter. 

25. Questions arising at any meeting shall be determined ,by a 25. Vraagpunten,.welke zich op een ,:,ergadt;ring voordoen, wor~en 
majority of votes, and in the case of an equality of votes, the chaIrman door eon meerderhOld van st~mmen beshst ~n mgeval van een stakmg 
shall have a casting vote in addition to his deliberative vote. van stemmen, heeft de voorZltter, behalve zlJn beraadslagende, ook een 

· h II . h f th . t d"h besliss8nde stem.2O. The,dIrect?rs. s a act. II! t e name 0 e so,cle y an "ey 26. De direkteuren handelen namons de voreniging en zij oefenen, 
shall exer~Jlse, wlthm the hffilt!3 of these regulatlO~s, the same binnen de beperkingen van deze statuten dezelfde machten uit alsof 
powers as If they had been determmed at a general meeting. ertoe besloten was op een algemene vergadering. 

27. The directors shall report and account for all their tran- 27. De direkteuren geven verslag en rekenschap van al hun trans
sactions at each general meeting when called upon so to do. akties aan elke algemene vergadering wannecr zij opgeroepen worden 

28. The directors shall meet as often as is necessary. zUlk s tDe ddio?n' k d'kw I b" I d"g• • . 2 . 0 rekteuren omen zo 1 e s IJeen Ii Ii! no Ig IS. 
29_ The posItIon of direct,or shall. be honorary, save Il:nd exe:ept 29. Het ambt van direkteur is honorair, behalve wanneer een of 

when one ~r more of them are appomted t<;> perform epecHl.l ~ervlces meer van hen aanjresteld wordon om speciaal werk voor de vereniging te 
for the sOCIety, but out-?£-pocket expe~se8 mcurred by the directors varrichten, maar de onkosten gemaakt door de direkteuren terwijl zij de 
when engaged on the busmesa of the SOCletv shall be refunded. zaken van de vereniging waarnemen worden hun vergoed. 

(Or alternative claUS!!.) 	 (OJ aUernatiej reglement.) 
All the necessary and actual out-of.pocket expenses incurred by the Alle nodige en werkolike onkosten door de direktell1'en gemaakt. t?n

directors by reason of their being engaged upon the business of the gevolge van hun waarnemen y~n de zaken van <!e v:eremgmg 
society shall be refunded to them, and the society may also at the annual worden hun veygoed, en de :veremgmg kan verdt;r op de Jaarhkse alge

eIloral meeting vote to the directors'remuneration for their services ~ene vergaderlllg aan do dl1'ekteuren e!ln J::elonmg toestaan voor hun 
~uring the previous financial year. dlCDsten ge~urendo het algelopen financlele Jaar. 

30. 	 De dlrekteuren stellen een voldoend personael aan om de zaken
39' The directo.rs shall engage a su~cient ~taff to carry ~:m the van de vereuiging te doen, stellen hun salarissen vast en bepalen welk 

busmesB of the sOClety, and shall fix theIr salarIes and determme the werk door hen gedaan moet worden. De direkteuren hebben ook het 
w.ork to be carried out by them. The directors shall also have the reeht van sehorsing en ontslag. 
right of suspension and dismissal. " 31. De direkteuren zorgen, dat elk lid van het personeel dat in de 

31. The directors shall cause 	every officer in the employ of the dienst ,:,an de vereuiging een verantwoordelike post bekleedt, voldoende 
society occupying a position of trust to give adequate security. zekerheld stelt. 

. . 32. De direkteuren !lorgen, dat boeken van de rekeningen geopend en 
32. The directors shall cause books of accounts to be opened m a in een doo r de Registrateur goedgekeurde vorm gehouden worden 

(b) 	in the event of sucn member:being declared insolvent or at any 
time failing to pay his true and lawful debts, or any order being 
issued against him by any court of law for payment of money; 

(c) 	in the event of Buch member failing to dischargo his obligations 
to the society, whether prescribed by these regulations, or 
arising out of any contract. 

13. A deceased member shall be deemed to have retired at the close 
of 	the business year in which he died. 

. s' let 0 S8'gnS h' state f the b eft14. If a member becomes In 0 v n r a 1 18 e or en 1 

(b) 	 ingeval zulk lid insolvent verklaard wordt of to eniger tijd 
vorzuimt zijn ware en wettige schulden te betalen, of ingeval 
door een gereohtshof een bevel tegen hom. wordt uitgereikt 
voor de betaling van een 80m gelds. 

(c) 	ingeval zulk lid verzuin,t zijn verplichtingen tegenover de 
vereniging no. te komen, hctzij door deze statuten VOor
geschreven hetzij ten aanzien van een kontrakt. 

13. Een lid, dat gestol'ven is, wordt geacht afgetreden te zijn aan het 
einde van het financiiHo jaar waarin hij stier£. 

14. Indien een lid insolvent wordt of zijn boedel ten behoove van 
.. k edit f t dt " r dl t h . h fd ulk 
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form approved by the Registrar which shatl truly reflect the transactions die een juist overzicht geven van de transakties van de vereniging, 
of the society and they shall see that such books are kept up to date. en zij zo~n dat de boeken tot op datum }>ijgehouden worden. . 

" • ' " 33. De direkteuren openen een ba.nkrekenIng op ~aam van de verew· 
33. The dIrectors shall open a bankIng account In the name of the ging waarin aUe ontva.ngen gelden zodm mogelik na de ontvangst 

society into which all moneys received shall be deposited as soon as d~an gedeponoord worden. AIle op de ba.nkrekening getrokken 
!!ossible after receip~. AU cheques draVlfn on such account shall be cheques worden door een van de direkteuren onderJ:ekend en door de 
signed by one of the directors, and countersIgned by the secretary or some sekretaris of een andere ambtenaar door de raild van direkteuren daartoe 
other officer auth.orized by th~ board of directors. The directors J?lay gemachtigd, medeondertekend. De direkteu:en kunnen o,ok ~en bank· 
alB? open a banking,account In the name of th~ secretary as such, roto rekening openen op naam :.van de sekretarls als zodanlg, In welke 
which account the dll'ec~rs may cause to be paId by means of cheq,ues rekening de direkteuren door middel van cheques getrokken op eer~.t
drawn on the first-mentIOned accOUI!-t, such moneys as may, from time genoemde rekening zodanige gelden kunnen'laten storten sis van tlJd 
to time be necessary in order to enable the secretary to def~ay Current tot tijd nodig mochton zijn om dEl.s(jkretaris in staat te stellellom 
expenses and to make such advances to members as they may be lopende uitgaven te dekken enzodanige voorschotten' te geven aan 
entitledtQ d~mand from time to ,time: Provid.ed -that the total amount leden als zij gerechtigd zijn van tijd ,tot tijd ta,v0rderen: Met dien 
pf the ba.nIpng account opened In the name of the secretary as such verstandedat het totaat bedrag van de bankrekenIng geopendopnaam 
shall. in no case ,exceed the amount in respect of which the secretary has van de sekretaris als zodanig in geen geval het bedrag zal to boyen 
given securltyin terms of regniation31. gaan waarvoor de sekretaris zekerheid gesteld heeft' overeenkomstig 

, 	"T ' , h II' , . . , . t I" t reglement 31.
3~. . ,he directors s , a arrange Insurances ~runs o~s, ,..amage 0, 34. De direkteuren zorgen voor verzekering tegen ,verlies, schade 

or liabl.litJ; of, the society by reaso~ of fire, ~Cldent, peril of the s~a, or aan, of aansprakelikheid van de vereniging wegens brand, ongeluk, 
otherWise, and shall als,! effect such Insurances In respect of memJ:lers pro- gevaren van de zoo, of anderszins, en malten ook voorziening voor 
duoo or .other goods while un~er the care and control of the sOClety, zulke verzekeringen ten aanzien van de produkten van leden ,en andere 

35•.The directorS shall cause minutes of the proceedings at all goederen te:wijl die Qnder de zorg en het beheer van de vereni~ng, zijn. 
general meetings and of every meeting of the- 'board of directors to be 35. De direkteuren zor~n dat de notulen van ~e vernchbngen 
entered in separate books kept for the purpose and containing proper van al~e algemene vergadenngen en v~ elke verg~enng vaIl. de raad 
tabulated details of the business conductEld at the meeting. The minutes van direkteuren aa~etekend ~orden In ~zonder~ke voor dat doel 
of the proceedings of each meeting shall be submitted at the next gehouden boeken die beho?rlik gerangschikte blezonderheden be
ensuing meeting and if passed thereat as correct shall be confirmed vatt~lll ,:an de op de vergaden~ behlmdelde zaken. De notulen van de 
b the si atu~ of the chairman thereof.' v:errlChtlngen van elk!? v~rgadenng worden op de e(jrstvolgen~~ vergade

y gn nng overgelegd. en Indien daarop goedgekeurd, worden ,Zll door de 
36. 	\Vithout prejudice to the powers conferred by regula.tion 26, handtekening :van de voorzitter daarvan bekrachtigd. 

it is hereby expressly' declared that the directors shall have the 
following powers

(a) to make by-laws provided they are not in conflict with these 
regulations ; 

(b) 	to mortgage any property of the society as security for any 
loans legally raised; 

(e) 	 to give in the name and on behalf of the society indemnities 
in pursuance of a guarantee to be issued by any bank, central 
or federal co-operative company or similar institutions in 
respect of any obligation incurred or contract entered or to be 
entered into by the society; 

(d), to impose on members the fines prescribed by these regulations. 
Any fines so imposed shall be added to the reserve fund., Any 
moneys (other than an advance) due to a member in respect of 
produce delivered by him to the society may be applied in 
payment of any fines imposed by the society: Provided that 
whenever the directors have decided to impose a fine on a 
member they sh,ll cause to be transmitted to him written notice 
of their intention and the reasons th€refor and state in the notice 
that within a period to be specified therein he ma.y appear 
before them in person with or without witnesses or may send 
to them a written statement signed by himself and by others 
for the purpose of showing cause against the imposition of the 
fine, The imposition, of the fine shall be deferred until the 
expiry of the period specified in the notice: 

37. 	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 UIlSOlmd mind. or is convicted of an offence 
, 	and sentenced' to any period of imprisonment without the 

option of a fine;, or 
(e) if he absents himself from four consecutive ordinary meetings 
. 	 of the board without its lea.ve (and such leave shall not be 

granted l'or a ,period covering more than six consecutive 
ordinary meetings, unless the absence be on the business of 
the sOO1ety); or 

(el) if he resigns his membership of the society, or is lawfully e,x
pelled therefrom; or 

(el 	if he gives one month's notice in writing to the hoard of his 
intention to resign office and his resignation i~ accepted by 
the bo.ard. 

BORROWING POWERS. 

. 	 .,'... .. h 

36. Onvermmderd de bevoogdheden door reglement 26 verleend. 
wordt hierbij uitdrukkelik verklaard, dat de direkteuren de volgende 
bevoegdheden hebben:-

(a) 	 reglementen te maken mits die niet in strijd zijn met deze 
statuten; 

(b) 	verbanden te pa.Bseren op eigendommen van de vereniging 
a1s sekuriteit voor W'ettig aangegane leningen; , 

(e) 	namens en ten behoove van de vereniging. een verbintenis 
tot schadeloosstelling aan te gsan krachtene een door een bank, ' 
centrale of federale kooperatieve maatschappij .of ,dergelijke 
instellingin verhand met een door. de verenigingaangegane 
verplichting of gesloten of:te sluiten kontrakt te geven borg· 
stelling; 

(d) 	de leden de door deze statuten voorgescbreven booten, op 
te leggen. Aldus opgelegde booten worden iIi het reservefonds 
gestort. Geld (niet zijnde oon voorscli:)t) san een lid 
verschuldigd ten aanzien van produkten door hem, 'aan 
de vereniging afgeleverd kan aangewend worden. tQt 
betaling van boeten aan hem door de vereniging opgelegd:, 
Met dien verstande dat, wanneer de direkteuren besloten 
hebben een boete aan een lid op te leggen zij san 
hem een schriftelike kennisgeving van hun voornemen en de 
redenen daarvoor doen toezenden en daarin vermelden dat 
binnen een tijdperk daarin te worden bepaald hij in persoon 
voor hen kan verschijnen met of zonder getuigen of aan hen 
een schriftelike verklaring door hemzelf en andere personen 
ondertekeIid kan inzenden teneinde gronden san te voeren 
tegen de oplegging van de boete. Het opleggen van de boete 
wordt uitgesteld totdat het tijdperk bepaald in de kennie
geving verIopen is. 

37, 	 Eon direkteur treedt af: 
(a) 	indien hij insolvent verklaard wordt of zijn hoedel ten behoove, 

van zijn krediteuren afstaat of een schikking treft met zijn 
krediteuren; of ' 

(b) 	 indien hij krankzinnig wordt of schuldig bevonden wordt 
a.an een overtreding en veroordeeld wordt tot gevangenisstraf 
zonder alternatief vari boete; of ' 

(e) 	 indien hij afwezig blijft van vier achtereenvolgende gewone 
vergaderingen vaIl. de raild zonder verlof van de raild (en zulk 
verI of :tal niet toegestaan worden voor een termijn lopeilde 
over meer dan zes achtereenvolgende gewone vergaderingen, 
tenzij hij afwezig is voor zaken van de vereniging); of 

(d) 	indien hij als lid van de vereniging bedankt of op wettige wijze 
uit zijn lidrnaatschap ontzet wordt; of 

(e) 	 indien hij cen maand vooruit aan de raild schrifte}ik kennis 
geeft van zijn voomemen om zijn ambt neer te leggen en 
zijn bedanking door de raild wordt aangenomen. 

BEVOEGDHElD OM LENINGEN TE SLUITEN_ 

38. De direkteuren kunnen geen lening aangaan die de vereniging 
, 3.8. 'The dir~ctors may'not raIse a loan mvolvmg a habihty of t e een verplichting zou opleggen van meer dan £100 (oon'honderd pond), 
SOCIety exceeding £100 (one hundre~ pounds) unless such loan has been tenzij zulke lening goedgekeurd is door niet minder dan twee-derden 
approved by. not le~ than two-thirds of the members pr~ent a~ a van de leden tegenwoordig op een algemene vergaderingspecioorvoor dat 
gen~l meetmg. Apeclally convened for the purpose. of w:hlCh notICe, doel bijeengeroepen, waarvan behoorlike kennisgeving is gedaro;J. onder 
statmg full partICulars of the propoeed loan has been duly gIven. opgave van volledige biezonderheden van de voorgestelde lening. 

39. Any resolution authorizing a loa~ from the Land and Agricul. 39. Eon ~luit tot het sangaan van eenolening hi} de Land· en L~. 
tural Bank in the form of a cash credit account shall fix the period fOJ bouwbank 1Il de vOrl? van een kas-krediet rekemng stelt ?-.e terrm~n 
which the loan is to be obtained and such period shall in no case exceed vast waarvO?~ ~e lewng aangegaan wordt, en zulk een termiJn gaat In 
five ysars reckoned from the date of the granting of the loan by the geen geval, VlJf Jlll>r te boven gerekend van de datum van het toestaan 
saidLbank. van de lerung door de gezegde bank. 
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,~. # wAj4J j :e;q.~, .• t:;:¥,> ......!J~-;;e;:;;:: ... P; .. ;i_ ¢ 

CENt"ltAL MElJ:TfNCS. 	 I ALGl!l:M..mNE VEBOADERJNGEoN. 
4t:>. An annual gen'1ral· m~ting ·of ~embers !Shall be held within. 40. Een jaarlikse algemene vergadering van leden wordb binnen Viel' 

fOlll'months after the close of ·thefipanclal year ,iorthe purpoee of- jma.anden"na het eindevan hekfl.nanei,lile jQlU';gelrou.d •.:.tlM\~.~.he.iI>doe11-
'd' th b~1 h fit d. I -" (a) de bala.nl!stlllB.t;winilt.en\'er1ieellfl~qeah~tc'6Bwte'W'SwJ'i!lag

( ) a oQns~ er~ e ... anoe,$ eet, pro an ass aocount an"l . te, overweg&lI!.;, . . . 
and!tflr.s report; " \ (h) eenalgemeen rapport van.de·diroktsm'etl·,te-o.~Jlllll'egINl'

(b) oonsi:derlll? a general repo~t by the dIrectors; 	 (e) direkteuren en auditeuren. te kiezen.; en., 
(c) eleotmg dIreoto~s and. audit?r; and. I (d) voor algemene onderwerpen, doorbij ingeslotenkllieMen•. die 
(d) 	for generalbusmess, mcludmg. any eomplamts that may bel door leden. voorgebrllcht'mogenwem.ell.


lIllade ·by. m~J,llQer$.

" 41. De read van .direkteuren~,o{ tweevan-Id\l,(ijrek!le~ll: k~. 

41•. "J.:Jlli' bl)ard of.dlli!otor~·or a,ny two difeotors .IIllay whenever .hey wanneer· zij iilulbgeschik1l achtet\', "11' Ii~le~a~l!'v~~».t 
thlnltit, cony.tie IJ"IJpeQitil g!'Ilfmd meeting. bijeenro~pen. 

4jt. A speo,iaJ genil~l ~..htg;8hf,jJI be con~ened at ImY time UpOl). a 42. Een spee!ft1e;algeml;'nf)VergadBrillgwerdti·;te 'e!1geJHijci·'bi~.
r~~ition;in writing to-th~Qoardof direetofSsignf)d by not less than ro~pen.op sc~{telik verzoe~-aan'de'Ta~ van~~;oWl'~ad 
one-.tenlh, btit in.ll() cQ,$f/J-less tha.n.five of the ,members of the society, door llIet rrunder dan een-~le.nde, d()l,lh lD: geen:~al- mil'ld61'-d&Jlt-vijf 
for the consideration of such business as shall Qe specifically stated in van 4e leden ya~ de veremgmg, ter behandelibg van zulli:, on~e~ 
tl!ie',rf)quisition. Hwi'4hilJ:'twenty.one days after the transmission of a!s U1tdrukkelik.m.het verzoek ~l.~?rden ulteengll~t. Indion;~et 
lI'IlCh:l'ei1juisition a'spellial geller.$.1 meeting be not convened by the board, tnnnen een en twm~lgdagen nQ,'liem~elllng.vanzul~ ve1'l1loek eexUi!JIQQI1ale 
it'1llay,be-convened-by:the-req1.'lisitionists. lalgemene vergadermg.door .de r~ n,d,e,ollder,....1Mi Ii!! 

, . . 	 Iteke:naa.rs van het verzoek zulk. . 
4:9,' Allmeetings, whethe:annual or· speoial general meetings, ~haU 43. AIle vergaderingen, hetzij jaarlikse of . vergade

be cO:t;lvened 'by notice, which shall be posted to the addresses of ~he ringen, worden bijoong~ro~pen,dQI;I'..Jte~villlJf>ll,.die~~vee1'$ien 
members at least fourteen days before the date fixed for the meetmg dagen· v66r ,de datum vastgestek1"V~I'~da ,ver~ng,a&JlI.; de~R 
and shall specHy. the date, place and hoUl' of meeting, and the naturE' van,de leden per post woraen·vel,'lt$n(ieJil..,sn die ..de datUUl,.de'"p~,en 
of the business to be transacted.. The non-receipt of such notice by any de tijd van de v~ng en. de' aardvuM te,~hten.~~ 
nielillber shall not invalidate the proceedings at any such meeting. aangeven. Dt3 niet-ontV8.I.lgst van~ll..ulke,kemU$gevingil90r oon·lidmJl,aJn 
'" The' ohain:nan of, the board of directors, ir' present shall. unless de verrieht,inge~ op ztj.lk ·een ve:rgBll~ring,,~et' o~g, .. .. 

tlie'meeting otiherwise.deternlines Qy resolution, be the chairman of 44. De V.Oo~zltter van .de r.·.ve.n difmeUJ1entree4t, Indi. ~~ 
any general moot.i:ng 	 tegenwoordig Icl, ab voorzItter van een algemene vergadermg op, tenZlJ 

• . . 	 de verg&l.ering andel'S besluit; 
41'l. One.to~tll of the members of the sO,(lIety shall· form a quorum; 45. Een.tiende vlln de leden Vim de verenigi,ng..vormt een-,.kworum. 

provided tliata quOl'\:lrtl shall in, no case consist of less than five members, maar een kworum bestaat in geen geval nit minder d.,·vijfleden.· 
46. If within one hour from the time appointed for the meet,ing a 46. Indien er Qinnen een uur no. de voor de vergadering bepaalde tijd 

quorum is not· present, the meeting, if convened 'upon the requisition geen kwol'um aanwezig iB, wordt ,de vergaderiI1g.indieIt<'Op het verzoek 
of members, shall not be held; in any other case it shalhtand adjourned van leden bijeengeroepen, niet gehouden; in ieder, ander, geval wordt 
Mthe same day in tae' next ·week at ·theRame time Imd place, or if that de vergadering verdaagd tot dezelfde·dag in de volgende week op dezelide 
day iq a publicholida.y; it shll,ll:stand adjoumed to the naA"t day which tijd en plaats, of indien die dag een openlJa1lei~g..is, wordt de vel'
ianot a public holiday, and ·if at such, adjourned mooting a quonun i~ gadering verdaagd tot de eerstvolgende dag die geen openQare feestdag 
IlP.t present 'wit'hln '1)nehQU\' ·fl'olll· sooll· time; thememQers present IIOt is en indien op zulk eon verdaagde vergedering binnen' een UUI' na 
Wng, less ·th~:'fWe'sh&1lowstitute8i qu01'l!!m·: Provided that if the zodanige .. tijd geen kworunl aanwezig is, vormen de aanwezige leden, 
q~fol'; co'D~eratimr· biF the"raillillg , of a. loan or to alter these zijnde niat minder dan viji, sen kwonun: l\fetdien varstanda,dat indian 
~gUlatrons Ol'to dissolve theil6Olety, t1tequi:l~ prescribed Qy regulation het onderwerp van Qespreking het aap,gaanvan een lening ,ofeen wijzl
4:; must be secured. ging van deze etatuten of het ontbinding van de vereniging is, het 

47: ~lemb...rs,shall recor.d their vote~ in person and uo member shall kworum voorgesohi'evendool'·reglemaa~4IHl.a_~,rooet'zijll.: 
.......vmo-tlla'" one vote. 47. De leden brengenhun· stemmen In pe1'8Oon'llIteIl1 gl.Kln lid heaft 
.... e~, .... .. . 	 '. meer dan eenstem. 

• 48. Save ,!\;sis ot;b:erwiseprov~ded'in' these·re~ations, eVery .'lu~s- 48. leder punt ter beilissing ~n,een, aIgeJOOJl6/ vet:gadering voor· 
tlOn fOl'.deeislonby>a.genel'al ~tUlg shall.be deliermmed by the majorIty gelegd 'wordt. behalvewaar and91'stn, de.ze; statuten< be~.' door eon 
of ..m~be~:pel'.st)na.lly'ppesent tlilereat, aDd ;on a-show ...)f hands, unles!'. meerderheid ,van' de daarop' in-· persoonr tegetl.WOoWige·led~,beslist. en 
a' poll"be ,dehi:anded· ·byat' least ·five memba!'!!. door het opsteken' van ·hande»; tenzij eenrhoofdelike'sttlmming door nif't 

49' At a peU the votmcr shan be by ballot 	 mindel' dan viji leden verlangdwordt.
• . "'.' ~ 49. Hij een hoofdelike stemming. wortien' de st.emmen oo.or middel 

51!. Ill: the·c~,of '~n equalIty of votes, w~ether on. a sho:",. of han~F van st.embriefjes nitgebraeht. 
or,,?n,aJ?Oll •. tbi'!,chatrJ:lllj.n·shall ,have a oastmg vote In additIOn to hiS 50. lndiende stemmenstaPn:.' hetzi.; QijhetoPliteken, Vim handen 
debber.atw6,vote. 	 of bij et'n· hoofdelike stemmiag"he&£t delVoonmterbehalve zijn beraarl-

AMENDMEN<r OF REGULATIONS. 8Iagende.:stem ook een beslissende·stem. 

ItL No~.l'ationshan Qe me.de in·theseregnlaliions unless such alter. WI.TZIGING VAN STATUTEN. 
atiol'l :haa been approved Q5" at least two.t,hirds of the membera presen! 51. Geen wijziging wordt in .dez./!) st&tutan. g~kt tenzij zodanige 
a.t a general meeting specially convened for that pUl'pose. Any alter· wijziging goedgekeurd is door met minder dan twee-derden van de laden 
ation lessening the period of establishment of the society shall require tegenwoordigopeenalgemene,verg~eri:ng,spooia.al.voQrdat dOl'll bijean
t~_:IlpprQl\ral of nOl; Ie!l$ thll<ll,two·thirds Qf the total number of members geroepen. Een wijziging, wruYldOOf' het' tijdJltlfk VaR .bestaan van de 
of,thEl SQ~iy. vereniging verkort wordt, moot goedgekeurd wordEln door niet mindel' 

FINANCIAL YEAR. 	 dlln twee-derden van het t<>ta,le aanta! leden van deverenigi!li. 

52. The fiIAanQtal' yeM' of the ,society shall' be reokoned from the 52. Het financH\le jaar ~!~~IE:e~~:g,'WOrdt gerekend te lopen 
..........•. , ........ , ... ,tothe; ........ , ..•...... ,.... van de•.........................•.tot·df•.....•............. 

APDl'l'. AV1lIT1!lJiIN.G... 
"''' A ••J· 'L-U '-_ '_6_-'. th' d' 'W' d d h' 5110· Atj.wtew-s wortien, ~d~, h_ plich_ gllll'lg'lld.; en hun 
...~ ."'~tWid!- . Ut:I-.appql..-u •. e1l' .utwsreg ~te ,.an t eIT beloning bepaald overeenkomstig de bepali&gen .voo,. arti~l a.c1a en 

l.'Ot!1unel'&fI»n·fillt~.ll'l. aef;lO~nae:Wl!'h sect~on ~/lJenfJy'!rlght of the Act, twinUg van de Wet of alsdan, van,kraoht zijnde. wij~gi~gen daarvan. 
,or ImY amen<bneJlts,the1'6of fo!' the tlDle belngm force. 54. Een afschrift van de Qalansstaa:\> en wiI\St.- en verliesrekening, 

54. A' copy oftha·l!alal\oe·sheet and profit, and 108S account duly behoorlik door de auditeur en ean meerderheid van de direkteuren ondar. 
sign~ bY' the auditor and a majority of the directors shall, with thf' tekend, met het verslag van de,.auditeur.daa.rbij, ligt·op, het ka.ntoor 
auditor's report attached ·thereto, be open to inspection of the member~ van de vereniging tel" inzage van.(le laden minsllens,veertieu. dagen v66r 
at the' office of 'the society at least fourteen days before t,he date fixed dA datum va.~tgesteld voor de jaarlikse algemena vergaderingy en wordt 
for the annual generaltneetmg., and·be sent to theR.egiiltrar, immediately onmiddellik nadat zodanige termijn vaninzage een aanvang neemt a.an 
such period of insPflotion commences. de Registrateur gezonden. 

DELIVERY m' PRODUQJ.:. 	 LEVERING VAl!if PltODUXTEN. 
., . 	 . 55. Ieder lid is gehoudenal zijn,pr.oduk:~.te,weten,. ........ ..


}a, Every member shaH .b~ bound t@ sell the whole of hIS produce, ..................................•.dQoJ:',nddM!l vlloll'.de,verenisPlg 
V1Z:••........•...... , ......................... ,., ., through the te verkope1~ met uitzondering .. van wat bij voor zijp eigeu gliIb",uk 
society, with the exception of what he requires for his own consumption, nodig heert;: ' '. ' 

56. EVery memQer shall pay into the fuuds of the society a fine of 56. leder lid betaalt a&n de £OnliS!llR van, d(l. v61-enjgipg,een,JlQ~~ 
..... " ....... for every...................... lbs. of produoe which van .............voor elke ........ : .......lb!!. produkten die hij 
he..f",Usto deliver in aooordance with the .last prec~ding regulation. v~~Ulmt af te leve~n overeenkolllStlg;,het:voor~'reg.\am_ en 
anQ. ..hall a:1sa be liable fo~ a~;v £u;ther loss or. damage whi?h the socie~y blI.Jf~ ook aBnilprakelik v.~or enc ~'veclies of· sehfl4e. '. d<!er, d~"v.ar
roily sustam by reason of hIS JallUi'e to dehver, except In the specll3J emgmg·geleden we!J!l11S 2<lJn'; v~l'!IIWHh)ntI· te-deV~l met U1tzon.deJl1l'1g 
circum~tl;m(le8 indicated in regulation 62. . lechter van het speeul,le geval In reide.ment 62·vennl'lW.· 
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51. Every. membeJ: must. immediately after reaping, furnish the' 5'1; lederlid. moot, onmiddellik. na het oogsten, de raad van direk
board oh:lmectoESin writing with uefinite partic~", cWlcerning- teuren scl:miftelik bepaalde biezonderheden. versohaffen aangaande

(a) the kind! quality and quantity o£;his harVest,; v (a) ·de soort, kwaliteit en hoeveelheid vanzijn oogst; 
(b) 	the number of;;................... whioh he. will. require (b) het aantal .•..............dat· hij voor zijn eigen gebruik 

for; peraonal COM~iQu.. :nqlligt, ml .hebb~. 
~. An,y lD,.~n:t~.• whQ, fails, to. comply with tbe last rr~ooing 58. Ean lid, dat verzuimt de bepalingen van het voorafgaande regle

regplli.tit:Jn shall be liable to a fine of £10. mellt na te k?men. wordt g!lStr~t met ~en boote van £10... 
. . 	 .. . . 59. leder hd moet, zo spoedig mogelik na het oogsten, zlJn produk.

59. Every member shall w1th as httle del",y as pjll;iS1bJe lOiter rftaplllgten bij lmt :naaste pakhuis van' de vereniging aHeveren. 
d~UWl' ~.p~~d»ce.to.the'llearen stor..hQUs(H)(tha. society. (Of alte.1'1l.aIi;e/ regl6ment..) 

(<»·~rn~""I.I.cl~!t81!') Zo spoedig mogeW!: nada.t. de biezonderheden. vermeldin reglametlt 
The·,~d 'sha.li, as soon 80S possible aft-er bei,Hg fUl'lli.ehed with, the 5'1 vewehaft~zijn;:. rn83kt. de. raad ,8311 het lid bekend waar en binnan. 

~ult\1'S mentiQ!!.ed in regulation 5'1; im-ol'm the member where' andweik:e,."tij¢.hij. zijn,;produkten. moet' leveren. 

within what time he will be required.to deliver his produ61', 60. AIle prod~D;"maeten..· behoorlik .gesorteerd. en ,ge:nerkt wQrd~ 


60. 	All produce must be prQP!:lrly,(ll!!{js~a.alld, T41St'ked. III ""'/;Ie of ~val van. een: ;dlflp}lut· over de. afgelf:'verde p~odukten 1S het beslUlt 
anu diaput.e ail to the prodlWe.deiivered~ tru;, .decillion oCthe bOl},rd or ite va.n de raad,of ZlJn vertegeD;woordiger blndend. AlIa pro?~en worden. 
~ h II b fu 1 All d ha.II· h 'bi b Id ,wa.ar mogehk volgeus gewtoht zowel als volgeus kwalitelt verkocht. 

np. e sa, e ill. pro \fce s, w ere POSSI e, e so a.o·' 61. Geen voorsch'ot wordt aan leden betaald voordat de produktsn 
corQing to we1ght as well.as quality. in hetpakhuis van de vereDiginga.fgeleverdzijn. 

61" No a.dvance shall be pmd to, members until the produce is 62. Ingeva.l de oogst van een-lid beschadigd of verwoest wordt door 
delivered in the storehouse of'the sooiety. omata.ndigheden .waa.roverhij geen machtheeft, zodat hij zijn verplich. 

62. In the event of a member's crop.beil,lg damaged or destroyed by tinge~ t€;genover de vereDi~ng Diet kan nakomen, wordt. hij .yan zqn 
circumliltances beyond his control so that he cannot fulfil his engagements verplicht1ngen met betrekki~g tot zulke oo~t ontslagen, rmts hI) dadehk 
~cl9·;the, society. he. shall be relieved;of'hi.$•.obligatiQ(l!!l,in.respect daa.rvan aan de. raad van direkteuren !remus geeft. 
o{\su. C~Jll'1 ~vided be.immedie,tely- advises the;· bolYd of. dwect-ors 
to,ttm.tefileet. 

PAYMENT TO MEMBEllS. 

68. The bOl:\J:d of directors rQ.ay in .its ~cretion- I 

(a}ppol. an4· manufapt1lU'e. o.r p&.I!.Uy m~tW:0 the Pf~du.qll 
o£,tbe,me:Qibel',,·and,disp~ of.·itindl.,mfl,nuf&etured 'or pa'ftIy 
:ow.nutactW/ed 81;3$,; . 

(b) 	ppo\,the. PJloduce.oL the,members and.dispose of. it ill: an un
man;uf~etured .staJ;e ; 

(c) 	 dispose of the produce of the members without manufacturing 
or pooling the same. 

!H.. l\hm\;lel'iil, maY' rooeive:~\I>l).\les on pr!>duce deliNel'ed· by them 
to tke. sooi~ty OIl the foilo'iV;iqg, .basis : 

., .......................... , .. .. .... . . ........ . .. .... .... . ... •. 


................................................................ 


........... , ................................................ " '.' 

, 

65. Tim balance of the- price realiz~d 'on sueh produce less· acommis. 
~ion of...... pel' cent. shall. be pai~ to'illem.bers so soon Ilathe produce 
18 sold, and th!l purohase prICe obtamed. 

(01' alternatwe clause.) 
ThebaJa.nae of ,the •average priQ~ ~e~for each grade and kind 

'<>_ L T 

""",TALING AAN EDE'N. 
63. De raad van direkteuren kan naaf goodduIJ.k:en

(a) 	de pl'odBktenvan de laden tot een geheel te 2amen voegen en 
die. gehooL of gedooltelik, verwerken en de produktan in die 
geheel of,gedeeloolikbewerkte. toestand Vll.lll de hand. zetten; 

(b) 	d~. produkiea. :van de leden tot eengeheel te zamen voegen: en 
die in onbewerm.toestand .van de hand zetten; 

(c) 	de pl'Qdukkln van de ledenvlim de. handzetten zonderdie eel·.t 
te bewerken· of tot een geheel te zamen te voegen. 

64. Leden kunnen op de produkten door hen aan de vereniging ge. 
leverd voorschotten ontvangen op de volgende basis: 
.....•...............•........•.....•...•...•....•.......••.... 

65. De balans va.tli de. prijs VOOl' zulke produkten 'vel'kregen, na 
aftrekvan een kommissie van ......percent, wordt aan leden uitbetaald 
zOd(Or~ daUe pro..~?,~tenlvel'~~c)ht zjJ.·n en de verkoopprijs ontvangell is, 

J 	 ernt«//,eJ reg eme, ... 
De ba.lans . va.ll. de gQmiddeld& prijzen verkregen voor elke graad en 

soert Van zulke tot een geheel samengevoegde produktell ua aftrek 
van een kotnmissie van...... percent wordt aan leden uitbetaald bij 
afsluiting van de pot.rekening. 

66. 	Ingeval de aan laden. op. produkten betaalde voorschotten hoger 
of su~h produce pooled, less a .commlssion of ....... , per. cent., shall zijn dan de netto prijs daa.rvoor door de vereniging verkregen, nil. aftrek 
be paId to members on the elOllmg,-off of the pool account.. van kommissie, wordt zulk te veel betaald bedrag door die leden, die 

66. In the event of the advan.c.esp~ to memberlilon atly. produce bet ontvailgen hebben terugbetaald. 
beiug in .8X(less.of.the nett pricereal~·by the society after deduction"; (Of drie altem~~ reglerr:ente1/; 0001' 63, 64, 65 en 66.) 
of couunissiQn, such excess shall be refunded by thClSe members who Le~~en.biJ hAt begin.van elke.m.aand een.voorschot van ...•.. 
received it. .. percent ontva.ngen vtln de. vermoedelike waa.rde van de .•.•....door 

(Or three alternilMve cla.uses /:r 63, 6,." 6;) and 66..). hcn g!l<iumruf,1l df;l vorl.ge. m~daande vereniffi~ geleverd.welk voor· 
Member.s may receive.at the beginning of. every month an, advance IKlhot VMl maa.nd tot maand door de raa.d van.direkteuren vastgeateld 

of ...... per.cent,ofthe·p:robable value ,of.the........ supplied ,by themwordt. . '. . . 
to the sooiety.d.urlng tbe previQus month, such adv:ance tc be determined . Na,aftrek.v&Q.sld~ o~~~a.vande verenIgmggduren?-e he~finanClele 
by tIm boa.rd of dirootprs from month to. month. la&". eJ:I.. nadat..VOorzieniDi{IS 'S!lmaakt voor waa.rd.avermmdenng en voor 

. 	 . . . . ' onvoarzi!lne u\~ven..ten.QOknadat een.~eker bedrag in het. reservefonds 
lVtt;r havmg deducted al! the expenses of the ~oc~ety dUrmg the gestort is (welk: bedraB op.een algelllene vergadering vastgesteld wordt 

~_eiB;l year and·after havm~provld~ for depreclatu:m and for eon- maa.rni.et minde,rJ:Il8gzijn dBn.dat door de. direkteurrn aanbevolen), 
tmgenOles, and a.lse .after havmgset alilide. a .8Ulll to be t:ansferred to wordt be.t overllc1toi;,onid~l\ de..leden. verdeeld na.a.r verhouding. van de 
the reserve fund, whICh sum shall be fb;ed.Jll general meeting; but shall levera.tlities van etk lid g6durende bet financiele jaar. Ingeval de ba.lans
n?t ~e less than recommended br the dLr~ors, t.he su;plu;> shall be staat en must. en verliesrekening een verlies aantonen, wordt zullt 
dlBtnbuted a;nongst the m?mbers III proportIon to the delIverles of e&eh verlies, niettegenstaande het bepaalde in reglement 18, door de leden ge_ 
memhar·dlll'mg tlre,finanCIal year. . ... drag¢nnaar verhouding van de omzet van elk lid gedurende bet jaM.

In the eveDt,oftbe balance sheet and profit and loss account dlOOloslng . - . 
any loss, 81loh loss sha.ll, notwithstanding the provisions in regulation IS,. HET VERSClIAFFEN VAN LANDBOUWBENODIGDlIEDEN A..<iN LED llltf. 
be borne by the members in pl'Oportiflll'ttll the tum·over of each member 
dnring:th&.year. 67. Indien de vereniging daartoe in staat is, voorziet hij zijn leden 

van landbouwwerktuigen en andere boerderijbenodigdhaden. 
SUl'l'L1!' =oFFA.I1J1iljifG. RE;QUlSlTES TO l\1111lliBl!lRS. 6s.. Zulke a.ttikelen worden, verscbaft tegan kostprijs plus 0011 kOIll. 

6i. The.. soQiety, shall, if it is.iu a. poaitioll sa to do, supply its miS!!ie door. da.l'aad van,direkteuren te worden b<ilpaald,. 
m~bers .Wiith. agrlewtura.lJimplements ;:'a,nd otbeF farming rC'tuisit-es. 69. De totale we,arde van de boerderij benodigdhedell dia. de vereni., 

68. SUch articles shall be supplied ··~t COi'lt price plus a commission ~ngin voOttaad kan hebben om aan lerlen te verschaffen zal te gener 
to be d\3termi lle,dby the hOal'd oLdirectors. tljdhet bedrag van ... , .................... te bovengaan. 

69. Tlle. total value·of tbl! farm-mgreqQis.ij;e.s which, th/;l, society may WINST OF BATlG SALDO. 
have ill,stock for, supp,ly to .membersshallillot. at any. time .exceed•.. , ..
pounds. 70 .. De wiust of. het batig saldo, voortvlooiende nit de ve~richtingen 

GAIN Olt, S,.:SPJ,us. v:m: de verenigi~ gedur,:lnde het ~nci.ele jaa.r wor?t, nada.t. voor· 
. .. . zlenlnggf,tmaakt·ls voor waardeverrnmdenngvan. het e1ge~dom van de 

7? Tha gam or. surplus resultmg from ~he oper~h0n.:" of the S~Cl?ty vel'eniging.. oi voor· onvow:zie.ne, aauspl,'akeliklmid .. voor verlies, aan het 
dUnD.!Jithe finanolal year shall, after haVIng provided fol' depreeIatlOn einde.. van.zulk.ja,ar. bij .het reservefoilds gevoegd. 

inva.lU0 of. the soei&ty's·properly ol'forcontingent.lIability for 10Sll', be 

added to the-'reserve fund, at the and of sueh. yeaf'. Ar.GEMEEN. 


GENERAL. 	 7 I. Bij ,besiuit Vim een aJgemene. v&l'gilldering van ledml, of van een 
7I. By re&J1utiQU of a general melilting of. m<;lmll8!'" OJ' >I, llWt'thlg of vergadering van de raadwan,direkt.eut'ell,kan.een·komitee worden.aa.nge. 

thern:w,rd,of directo:r;<I, a (,ommittee may ba.appointedfOl· tt.. , exeeutiOn!"teldVOOJ.' de uitvoering. van' zulk. sp<'0iaal werk, als wenqelil •.~eMll~ 
of fllwh special duties as may be (leerned desirable. wordt. 
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72. In the office shall be kept a true copy of theBe regulations and 
also in one or more books a register of the members and of the directors 
of the societ,y, wherein must be entered all the particulars mentioned 
in section thirty.three of the Act. 

to the73, All .communications to the society should be addressed 
.secretary. 

. 
74. All transactions of the somety shall be for cash. 

72. In het kantoor wordt flen waar afschrift van deze statuten ge
bonden, aJsook, in een of meer booken; een register van de lederi en van 
de direkteuren van de vereniging, waarin al de biezonderheden vermeld 
in artikel drie en derlig van de Wet aangetekend worden. 

73. Aile mededelingen aan de vereniging worden a~n de sekretaris 
gericht. ." . . . 

74. 	AIle transakties van de vereniging geschieden tegen kontant. 
75. 	De registratie van de vereniging wordt gepubliceerd zoals bepaald 

75. The fact of the registration of the society shall be published as in artikel ooht Iln vijftig van de Wet. 
required by the provisions of section fifty-eight of the Act. . ,,76. De vereniging. t~eedt eisende en verwerende in rec~ten op in 

76. The society shall sue and be sued in the name of the SOCIety,: de naam van de verelllgmg en aHe yolmachten en dokumentf;1n m verband 
and all powers of attorney and documents in connection therewith' daarmed? v;;ord~n door d~ VO?rzItter van de raad van dIrekteuren of 
shall be "igned by the chairman of the board of directors, or any person ee~ wetbg m dIe hoedalllgheld handelende persoon en door de sekre
lawfully acting in that capacity, and by the secretary. tarls getekend. 

~ A' bJ t 'd d h ld b th . t h 11 77. Vast eigendom do~ de vereniging verkregen en bezeten wordt7 ,. . ny Im!ll0va e proper y acqu~ an eye some y sa, op naam van de vereniging geregistreerd. . 
be regIstered In the name of the SOCIety. ! 78. Ingeval van een verschil van melling, met betrekking tot de 

78. Should any dispute arise in regard to the regulations of the' st.atuten van de vereniging, dat niet in der minne uit de weg geruimd 
society which cannot be amicably settled, a special general meeting shall kan worden, wordt een speciale algemene vergadering bijeengeroopen. 
be called at which three members shall be elected as arbitrators. The waarop drie leden als scheidsrechters gekozen worden. De beslissing 
decision of the arbitrators ;;hall be final and may not be appealed against, van de scheidsrechters is finaaJ zonder hoger beroep. ' 

ONTBINDING.DISSOL UTION. 

79. The society may be dissolved by resolution passed by two-thirdB 79. De verelllgIng kan worden ?J?-tb~nden indien twee-der.den van 
of the total number of members of the society present in person at a het totale aantalle?en van ,de verelllgIng In pers?pn tegenwoordig op eeo 
general meeting specially called for the purpose. II.b~gedi~ene tevergaderIng speCtaal voor dat doel bIJeengeroopen voor onto 

In ng s mmen. 
80. In case of dis,qolution, ilie debts of 'the soc.iety shall first be paid 80. Ingeval van ontbinding, worden eerst de schulden van de ver

and other engagements fulfilled. The surplus, including the reserve eniging afbetaald eo andere verplichtingen nagekomen. Het overschot 
fund, shall then be distributed amongst existing members in proportion waaronder het reservefonds, wordt dan onder de bestaande leden ver. 
to the value of the business of each nember with the society during deeld naar gelang van de waarde van de bezigheid van elk lid met de 
the last fifteen years. In determining such value of business due regard vereniging gedurende de laatste vijftien jaren. Bij het vaststellen 
shall be given to any rights any existing member may have acquired van zulke waarde van de bezigheid, worden aanspraken van bestaande 
under regulation 15. leden krachtens reglement No. 15 verkregen behoorlik in acht genomen. 

" B." " B." 
MODEL REGULATIONS FOR CO·OPERATIVE AGRICULTURAL MODELSTATUTEN VOOR KOOPERATIEVE LANDBOU\V· 

COMPANIES WITH LIMITED LIABILITY. MAATSCHAPPIJEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIK
HEID. 

REGULATIONS OF THE•.•.•.••.•...••.•••• AGRICULTURAL STATUTEN VAN DE KOO"PERATIEVE LAND
CO-OPERATIVE COMPANY, LIMITED. 	 ... ............. .


BOUWMAATSCHAPPIJ BEPERKT. 

NAME. 	 NAAM. 
l. The name of the Company is' the................ Agricultural 1. De naam van d~. maatschappij is •....•...•......Kooperatieve 

Co.operative Company Limited. LandbouwmaatschapplJ, Beperkt. . 

KANTOOR. 
OFFIOE. 

2. Het kantoor van de roaatschappij wordt gevestigd te ...•. " ...•..
2. The Office of the company will be situate at••..•.......•.•..... 


OBJECTS. 	 DOELEINDEN. 
3. De doeleinden van de maatschappij zijn :3. The objects of the company are-

(aj het van de hand zetten van de landbouwprodukten en 
(a) 	to dispose of ilie agricultural products, and live stock of the levende have van de leden op de meest voordelige wijze;

members in the most profitable manner; (b) het verschaffen aan de leqen van de ' werktuigen, zaden, 
(b) 	 to supply the members with the necessary implements, seeds, kunstmesten en andere bcerderijbeno eden; 

artificial manures. and other farming requisites; , (c) het verkrijgen en bezitten van roerend en onroerend eigendom . 
(c) 	 to acquire and hold any movable and immovable property for ter betere uitvoering van de doeleinden van de maatschappij ; 

the bettcr carrying out of any of the objects of the company; (d) het opnemen van geld op lening voorde wettige doeleinden van 
(d) 	to raise money on loan for any of the lawful objects of the de maatschappij en voor dat doel verbanden te passeren op het 

company and for that purpose to . mQrtgage the company's roerende en onroerende eigendom van de maatschappij ; 
movable and immovable property;' , . (Il) het verwerven ivan aandelen in oontrale kooperatieve land

(6) 	 to acquire shares in any central co-operativeagricultural company bouwmaatschappijen geregistreerd krachtens 'de Wet, op de 
registered under the Co·operative Societies Act, 1922. Kooperatieve Verenigingen, 1922. 

C KAPITAAL. 
APITAL. . . 4. Het kapitaal van de maatschappij wordt verkregen door de uitgifte 

4. The capital of the company shall be raised by the issue of shares ~an aandelen aan pers?!len. verenigingen of maatschappijen die tot 
to 	persons, societies or companies qualified for member~hip. hdmaatschap bevoegd zlJn. 

, AANDELEN. 
5. De nominale waarde van elk aandeel is !'len pond, waarvan een·SHARES. tiende betaalbaar is bij aanzoek en de balans in zulke paaiementen en op 

5. The nominal value of each share shall be one pound, of which zu,lke datums, tij?en en p1!l'atsen als door d? direkteuren wordt bepaald, 
one·tenth shall be payable at application and the balance in such in. ffilts geen opvragIng een-vIer:!e v,an de nommale waarde van het aandeel 
stalments and on such dates, times and places as may be determined by the t.eboyengaat of ~etaalbaar ,IS bmnen een maand vansf de laatste ?p
directors: Provided that no call shall exceed one-fourth of the nominal vr~ng•. en ten !llmste veertlen dagen VaI,l te voren van zulke opvragIng 
value of the share or be payable at less than one month from the last schrlftelIk, kenms gegeven wordt. " 
call and that at least fourteen days' notice of such call shaH be given. 6. De dlrekte~n kumlen, naar goedd~ken, van een lId, dat bereld 
. .:v 'tin IS hetzelve VOOruIt te betalen, het geheel of een gedeelte van het bedrag 
m rl g.. .. . . vel'8chuldigd op de door hem bezeten aandelen ontvangen, boven het 

6. The dIrectors may, If they thmk fit, receIve from any member bedrag werkelik opgevraagd, en op het geld aldus voomit betaald, of 
willing to advance t~e same, all or any part of the money due upon zoveel er van als van tijd tot tijd het bedrag te boven gaat dat opgevraagd 
the shares held ?y !nm beyond the sums actually called fo,,:, and upon is op de aandelen in verband waarmede de vooruitbetaling gemaakt 
the money so paId III advance or so much thereof as from tII~e to tIme werd, kan de maatschappij rente betalen tegen een tussen het lid, dat 
exc~s the amount of the calls then made upon the shares m .respect de vooruitbetaling gedaan heef!, en de direkteuren overeengekomen voet. 
of whICh such advance has bCf;1n made, the .<,ompany may pay ~nterest Indien op aandelen het gehele onopbetaalde bedrag in eens betaald 
at such rate as the member paymg such sum ill advanoe and the dIrectors wordt kunnen de direkteuren die aandelen Iills ten volle opbetaald uit 
agree upon. If the whole a.mount unpaid on a.ny shares be paid, the reiken'. 
directors may issue those shares as fully paid up. 	 7. Op achterstallige opvragingen wordt rente berekend tegen ......•. 

7. Overdue calls shall bear interest a.t the ra.te of... : .... per cent. Pl':r:oont, per jaar voor het tijdperk gedurende hetwelk zij onbetaald 
per anIlum for the period o~ default. bhJven. 
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8. If a member fails to pay any call on the day appointed for payrnentl 8. Indien een lid verzuirot een opvraging te betalen op de datum, die 
- thereof, the shares in respect· of which the call was made may be for- voor de betaling daarvan bepaald is, kunnen de aandelen, ten aanzien 
. faired by a' resolution of the directorS to that effect: Provided that in waarvan de opvraging gedaan werd, door 'de direkteuren bij een daartoe 

rio case shatl such forfeiture be enforced unless the defaulting members genomen besluit verbeurd verklaard worden: Met dien verstande 
shall have. boon given an opportunity extcnding for at leastonc month dat zulke verbeurdverklaring in geen geval wordt toegepast tenzij aan 
to remedy the default. 	 het in gebreke geblevcn lid gelegenheid gageven is om binnen hoogstens 

9, Any dividend or bonus to a member shall be applied to paying cen maand ,h~t verzuim goedte mak~n. , 
off any calls on shareR which may, at the time such dividend or bonm, 9. Een d~vldend of bonus aan,een lid ~ordt _ngewe~~ tot afbetaling 
becomes payable be due by him and unpaid. van opvr~gJngen op aandclen, die, ten tIlde dat zulk dlvlden~. of bonus 
'. 	 verschuldigd wordt, door hem betaalbaar maar onbetaald zIJn. 

10. The certificate of title to shares in the company shall be issucd 10. De certifikaten van titel op aandclen in de maatschappij worden 
~der the authority o! the b~oard of di:ectors and in such fo~ as the uitgereikt op machtiging van de raad v~ direkteuren en in zulke ,:"orm 
dIrectors shall determme. Every.certIficate shall bear the signaturp ale de direkteuren vaststellen. Elk certIfikaat moet door twee direk
of two directors and of the secretary. teuren en door de sekretaris ondertckend worden. 

11. The shares shall be numbered progressively beginning with the ll. De aandelen worden met opkli~mende nuroroers genummerd, 
numbcr one. and particulars thereof shall be entered into the register aanvangende .met het !,-ummer een, en blezonderheden daarvan worden 
which is required to be kept under regulation 8'2. . aangetekend m het regIster dat krachtens reglement 82 gehouden wordt. 

. 	 . 12. De door de maatschappij uitgereikte aandelen zijn het persoon
12. The share~ ~ssue~ by the company shall be personal to the. mem- lik eigendom van het lid, wiens naam daarop vermeld staat, en kunnen 

ber whose name IS msc.l'1bed thereon and may ?e transferred only WIth .the slechts overgedragen worden met de toestemming en machtiging van de 
approval and authorIty of the board .of ?-ll:ectors. who shall satIsfy raad van direkteuren, die zichzelf zal overtuigen, dat de voorgestelde 
themselve!1 that t~e proposed transfer~e ~s elIgIble t? be a me~b~r of the \overdracht-ontvanger bevoegd is om lid te zi.jn van de maatschappij_ 
company. The dIrectors can .at any tIme and wltho'!t assIgnmg any De direkteuren kunnen te eniger tijd en zonder enige redenen daarvoor 
reasons therefor, refuse to regISter any proposed transler· op te gaven, weigeren om een voorgestelde overdracht te registreren. 

13. 	 Save in the case where the transferee is- I 13. Behalve in het geval waar de overdracht ontvanger
(a) 	a member who has relinquished his farming operations; Or (a) cen lid is, dat zijn boerdecij opgegeven heeft; of 
(b) 	 the representative of an eRtate of a member who has died; I (b) de vertegenwoordiger isvan de boedel van een lid, dat gestorven 

any shares transferred under the last preceding regulation shall not I' is ; 
entitle the transferee to any right or interest the transferor may have geven de aandelen krachtens het voorafgaande reglement overdragen 
had to or in the company, other than in the "hare capital of the company. aan de overdracht ontvanger gOOJl recht op de aanspraken en belangen 

14. 	 The shares registered in the name of a member who has relin. van.de overdrager in of op d~. maatschappij, andel'S dan in het aandele

been previously sold to a person approved by the board of directors be 
cancelled by resolution of the mflmbflT'Q in general meeting. and upor 
such cancellation t,he directors shall refund to the member or his estate 
the nominal value of the shares so cancelled, or such lesser amount as 
may have been paid by him in respect thereof: Provided that no such 
cancellation shall be made within twelve months reckoned from the time 
the member has relinquished his farming 0 erations or has died. 

p, 
MEMiumsllIP. 

(a) Entrance. 

15. Bona fide farmers, co-operative agricultural societies and com. 
panies, and such associations as are mentioned in gection three of thf' 
Co.operative Societies Act. may become members by application to 
the board of directors. 

16. 	 Every person, society or company desirous of becoming a memo 
ber must apply on the printed form provided for the purpose for the 
number of shares it is desired to take up. 

17.. The directors. shall hQ¥e the rig~t to accept ~pplicants for !'-lem
b~rship on ~he. basIS of these regnlat~ons or to reject such applIcants 
Without assIgJ1mg any reason for domg so. 

18. In the event of art application for membership being rejected, 
the amount paid in respect oithe shares applied for shall be refunded 
by the' company to the applicant 

. 

(b) Resignation and Expulsion. 

19. A member may resigJ1 only at the end of the financial year, and 

quished his farming operations or who has died may, unless theyshaU have kapltaal van de maatschll:PPIJ. 	 '" 
. l.~. De aandelen gerCgJstreerd ten. name van een.}I~•. dat ZlJ!1 boer
del'lJ hceft opgegeven, ?f dat gestorven IS, kunnen, tenzlJ ~~J voor d,cn aa~ 
een d?or de mad van dJrekteuren goedgckeurde ~ersoon zlJn verkocht, hIl 
beslll!.t van ~e leden op .een algemene vergad~rlllg doorgehaaJd wo~en 
e~ bIJ zodamge d~lOrhalmg wordt door de dIrekteuren aan het IId?f 
ZIJI!- boedel de nommale waa~de van de doorgehaalde aand~len ?f zodamg 
kleme: bedrag als door hem m verb~nd daarme.de geston IS,. Ultgek?Crd : 
Met dlen verstande, dat geen zodanige doorhahng zal geschieded bmnen 
twaalf maa,nden vanaf de datum waarop het lid zijn boerderij heeft 
opgegeven of gestorven is. 

LIDMAATSaHAP. 

(a) ToetrlJding. 
15. 	Bona-ftde beeren, koiiperatieve landbouwverenigingen en ko· 

iiperatieve landbouwmaatschappijen en de in artikel drie van de Wet 
op Koope.~atieve Verenig:ingen gen<?emde verenigingen kunnen op 
aanzoek bIJ de raad van dl~e~teuren hd worden:. . . 

16. Elke persoon, vererugJng of :naatschappIJ, du~ lId wenst te wor
den, moet op het gedrukte formulier voor dat doel verschaft aanzoek 
doen voor het aantal aandelen dat men wenat op te nemen. 

17. 	De direkteuren hebben het recht aanzoeken om lidmaatschap 
op de basis van deze statuten aan te nemen, of zulke aanzoeken zonder 
enige redenen daarvoor op te geve.n, te weigeren. . 

18. Ingeval een aa~oek om li;dmaatschap gewetgerd wordt, wordt 
het bedrag dat betaald 18 ten aanZlen van de aandelen, waarom aanzoek 
gedaan is, door de maatschappij aan de applikant terugbetaaId. 

(b) Bedanking en uitzeUing. 

19. 	Een lid kan slechta aan het einde van het finaneiele jaar bedan
then only if he shall previously have given three montt '8 written notice ken, en dan slechta indien hij drie maanden van te voren schriftelik aan de 
to' the company of hi., intention to re;;;ign. Thf' company shall with as maatsehappij van zijn voornemen om te bedanken kennis gegeven heeft. 
little delay as possible acknowledge in writing the recf'ipt of any notice De ontvangst van kennisgevingen van bedanking wordt door de maat
of resignation. sehappij zo spoedig mogelik schriftelik erkend. 

20. A member may be expelled from the company if at a general 20. ~en ~d kan uit de maatschappij worden uit.ge~et indien daartoe 
meeting specially convened for that purpose two-thirds of the members d?or ruet mmder dan twee-derden va.n de op een spe~Iaal voor dat doel 
present vote in favour of such expulsion: Provided that such expulsion bIJeenger?epen, alg~men~ vergade,nng tegenwoordige leden besloten 
shall occur for, or on account, of one or more of the following grounds wordt, mlts zulke Ultzetting geschledt om of tel' oorzake van oon of 
or reasons viz- meer van de volgende redenen, te weten:

. . ' .•. 	(a) ingeval zulk lid een vergadering van krediteuren bijcenroept
(a) 	m the. eyent of such men;tber ~allIng a meetmg of credltor~ of een schikking, treft met zijn krediteuren ; 

.or arrIvmg at a compromIse Wlt~ them:. (b) ingeval zulk lid insolvent verklaard wordt of te eniger tijd 
(b) 	m the. eve:n~ .of ~uch me:nber bemg declared m~olvent or at verzuimt zijn ware en wettige schulden te betalen of ingeval 

any time railIng to pay hIS true and lawful debts, or any order door een gerechtshof een bevel ter betaling van geld tegen 
being issued against him by any court of law for payment hem wordt uitgereikt: 

.of money; 	 . . . .., (e) ingeval zulk lid verzuimt zijn verplichtingen tegenover de maat· 
(e) 	 m the event of such member fail~g to dIscharge hI!!! obl~gatlOns schappij na te komen, hetzij door deze statuten voorgesch:reve:!1 

to the company. whether prescrtbed by these regulations, or hetzij ten aanzien van een kontrakt 
ari3ing out of any contract. . . . .

21. 	De aandelen van de leden dIe bedankt hebben, of dIe mtgezet 
21. The shares of members who have resigned or who have been ex- zijn, worden aan de maatschappij verbeurd verklaard. 

pelled 	shall be forfeited to the company. 

AANSPRAXELIKHEID TEN AANZIEN VAN VERBEURDVERKLAARDE 


LIABILITY IN RESPEOT OF SIIARE51 FORFEITED. AANDELEN. 

'22. A person whose shares have been forfeited, whether the for- 22. Een persoon wiens aandelen verbeurd verklaard zijn, het7ij ten
. teitlIre has been consequent upon resigJ1ation, expulsion or failure to pay gevolge van b@danking, uitzetting of verzuim om opvragingen te betalen, 
any calls, shall remain liable to pay to the company the whole amount is verplicht het gehele bedrag aJsdan nog onopbetaald ten aanzien van 
still unpaid in res~ct of sucQ shares, but his liability shall cease if and zulke aandelen aan de maatschappij te betalen, maar zijn aansprakelik
when the company shall have received payment of the nominal amount haid houdt op indien en wanneer de maatschappij ten volle betaling 
of the shares. '. ontvangen heeft van de nominale waarde van de aandelen. 
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:!;l. A forfeited bilsl'e lllay, rmbject to the pro\'i,;ioll~ of tlleEie regula- 23. 'Ben verbeurd verkllUl,rd II&nd001 ka;n, onderworpen ltall de bepa· 
Iions he ~old 01' othel'wi~(' di~posed of Oll l'lH'h lenIlS ami eouditiollS as the liugen Yen doze statuten, verkocht of op a,ndere wijze. ,van de hand-8e~ei' 
directors thmk fit. worden op de. tern~en en voorwaard€ln welke de direkteuren geschlkt 

U.All moneys.paid to tbecompally in re1!pect of forfeitlld'ilhates VG~4rkoAl:n:te1n. d' t h .. t . . , bd k1 -""d
;.hall be added to the reserve fund. ~. €I 'aan €I maasc applJ .~~ aallZlen van ver eur ,ver S,," e 

, 	 sandelen betaalde gelden worden blJ het reservefonds gevoegd. 
25. Shares which have been fOI-feited may be eOll(·t·ned by aresolu· 25. Verbenl'd vel'kls,arde aaridelen kunnenbij' besluit vall de leden 

tion of the members in general mooting. op een algemene vergadering doorgehaald word€ln. 

LIABILITY OF MEMBERS. 	 AANSPRAKELIRHElD VAN LEDEN. 

~6. The liability of a member is limited to payment of the. nomina,l 26. De aausprakelikheid van oon lid beperkt zieh tot de hetaliug 
amount of the shares held by him. van de nominale waarde van de door hem bezeten aandelen. 

BOAltD 01" DlREC'I.Ol:R. 	 RAAD VAN DmEKTEUREN. 

27. The operutiolls of the company ~hflll be mUUllgf'rl and controlled 2~. De "'erkzaamheden .van de maatschappij. worden bestUl~rd en 
hya board consisting of Heven directo)'s. At the first annual general geleld ?ooreen raad van dlrekteurt;ll bestaande.Ult zeve~ leden. OP:le 
meoting four of the directOl'~, who shaH be determined hv ballot, shall eerste .1 aarhkse.. nlgemene verga~er~l1g tl'eden Vlel' del' dire~eurell WIer 
retire, after which the ilirectors shall ret.ire yeH!'1v bv rotation of three namen door. mlddeI. vnn stem~rlefJes yastg.esteld worden at, en daarna 
and four 	 • •. tredel! jaarhks afwlsselend ill~e en VIer dll'ektelmm aI. 

• . , • . . ' 28. Geen peraoon is bevoogd direkteur te zijn tenzij hij lid van d.e 
::!8. ~o persollshall be qUlI;ldied to ~e a ~reclor unless he IS I~ m~'m- maatschl'lppij is, of een direitteur van een vereniging 'of maatschappij 

bel' of the company, or a dJ.rCctor of a SOCIety or company wInch IS a die lid van de ·maatschappij is. ' 
member of the company. 29. Aftredemle dll'ekteuren zijn herkiesbaar. 

29. Retiring directors may be re-eleeted. 	 30. Tussentijdse vakatlll'es, die in de raad van direktl'1ll'en in de 
30. Any casual vacancy occurring on the hmnxl of dilX,! ..tOl"" dnring ~op v~n h~t ja~r ontstaan, wor;en. door de oVJ~blijvlimde direkt.euroo tot 

.0tpgeVII,he year ~,hall be filled by t.he remaining dil'edoJ'''' until the next', g .. neral e"lvo,,~~n e ta ~eme~? kvergba.. eIb,mgl . . I 
• • .J • ,LA: maa ,scuapplJ an IJ es Ul genomen op een speclaa VOOI' 

meetmg. , . dat doel hijeengeroepen algemene vergadering een direkteur uit zijn 
:l1. '1'he cOlllpany lllay by re:;olutlOn pas~ed at a general meetmg, anibt ontslaan voordat hElt tijdperk van zijn ai:nbt verstreken is en ean 

specially convened for that purpose, remove any director before the andere 'bevoegde peraoon in zijn pla,ats aanstellen. Een aldus aange
expiration of his p.eriod of office Il;nd appoint another qualified pllrson in stalde direkteur'bekleedt zijns,mbt niet voor' een langer terml.jn dan d", 
his .stead. Any d~rector ~o appomted shall not hold <;>IDce for a longer direkteur, in wiens plaats hij aangesteld is, hetzelve bekleed zou hebben 
perIOd than the dIrect,or 10 whose stead he was Rppomted would haye indien 'er goon vakatul'e ontstaan was. 
held the same if no vacancy bad occurred. 32. Vier direkteuren vormen een kworum op een vergadering van de 

32. Four directOr>; shall form the quorum of any meeting of direkteuren. 
directoffl. 	 33. De direktenren kiezen uit hml midden een Yoorzitter en 0011 

. vice-voorzitter. 
33. !he di~'eetor" !!hall !:lleet from among,;t t.lJelIl~elvol< a ehall'lllttn 34. 'Vraagpunt,en welke zieh op een vf'\rgauol'ing voordoen wordeu 

and vice-chau'lllan. door een meerderheid nlll stemmen besli;;t en ingeval van een"staking 
:.14. (luestions arising at any meeting 8hall be determined by ajvan stemmen, heeft de voorzitter, hehalve zijn berB.adslagende, ook 

majority of votes, and III the cllSe of an equalit~ of votes, the ehoirml1n een beslissende stem. 
shall have it casting vott) in addition to his dehberative vote. j 35. De direkteuren llll.ndelen namellS de maatschappij en zij 

:15. The directof3 shall act in the name of tho compan:!.". and theyloefenen, binnen de beperkingenyan deze stat~ten, dezelfde machten uit 
shall exercise, within the limits of these regulations, the ~ame powers alsof op ee~ algemene vergadeI'lng een beslmt genomen was. 
as if thev had been determined at a O"eneral meeti. . 3.6. De dlrekteuren geven versla~ en rekenscha,P van 01 hun trans

.. 	 '" ng iaktIes aan elke algemene vergadermg wanneer ZIJ opgeroepen worden 
36. The directors shall report and account for allJ their transactions 'zulks te doen. 

at each general meeting when called upon 80 to do. 	 3i. De direkteuren komen zo dikwels bijeen all'. nodig is. 
37. The directors shall meet as often as is necessary. 3S. Het, ambt van direkteur is honorair, behalve wanneer oon of 
. 8 TI .. f di t hall be h d meer van hen aangesteld worden om'speciaalwerk voor de maatschapp.i.j
.3. Ie pO!JltlOn 0 rec or S. onorary, ~ave ~ ,:,xcept te verriehten, maar de onkost.en gemaakt door de direkteuren tel'wijl 

when one or more of them are appomted ~o perform speClal!'!;l1'Vlces for the zij de zaken van de maat.scha,ppij waarnemen worden h'ID vergood., 
company, but out-~f-pock~t expenses 1Oc~1'l'ed by the directors when (O.f alternatief reglement.) 
engaged on the busmes5 of the company shall be refunded. AIle nodige en werkelike onkosten door ue direkteuren gemaakt ten

(Or alternat·it'(i clause.) gevolge van hun waarnemen van de zaken van de maatschappij worden 
All necessary and actual out-of-pocket expenses incurred by the hun". ver~o:d ,en de ":laa.tschappij kan v~r'der op de jaarlikse al~emelle 

directors by reaBon of their being engaged upon the business of the ver",aderm" aan de dlrel.teuren e?n b~lonmg t<>estaan voor hun dleusten 
company shall be refunded to them, and the company may ,aLso at the gedurende .het afgelopen fi.nanclele Jaar. 
annual general meeting vote to the directors remuneration for their 39. De clirek~~ul'en stellen een voldoend,Personeel aan om de zaken van 
services during the previous financial year. de maatschapplJ te doen, stellen hun sa!anssen vast en bepalen welk werk 

. " door hen gedaan moet worden. De clirekteuren hebbeu ook het reeht 
3~. The dlreetors shaUengage a 8uffic!ent st.aff to carry <;>n the van schorsing en ontslag. 

busmess of the c.ompany and shall fix thel!, sallmes and detelmme the 40. De direkteuren zorgen, dat elk lid van het personool <.lat in de 
~ork to be caJT~ed out b:l;' t~em. The dil'ectors shall also have the dienst van de llllilltschappij een ,,-erllJ'ltwoordelike post bekloodt, vol, 
rIght of SuspensIon and dIsmIssal. doende zekerheid stelt. 

40. The directors shall cause every officer m the employ of 	 the 41. De direkteuren zorgen dat boeken van de rekeningen geopend 
company 	occupying a position of trust to give adequate security. e~ 'in ee;t .door de. Registrateur goodgekeurde.vorm gehouden wotd~! 

T' I b k f ' die een JUlst overzlCht geven van de transaktles van de maatsehaPPJ c.ause41. he ~rectors shal 00 s 0 accounts to be ,opened 10 a en l"Jj zorgen dat de booken tot op datum bijgehouden wordeu. 
form approv,ed ~y the RegIstrar whleh sh~n truly reflect the transactIOns 42. De direktelll'en openen een bankrekening op nRam van de maat. 
of the eompally and they shall see ,that such books are kept up-to-date. schappij, waarin aIle ontvang'CD gelden zodra mogelik na de ontv!mgst 

42. The directors shall open a banking account in the name of the daarvan gcdeponeerd worden. AIle op de bankrekening getrokkE'u 
(;ompany int,o whieh all moneys received shall be deposited as soon as cheques worden door een van de direktenren ondertekend en door de 
possible after receipt. All cheques drawn on such account shall be sekretaris of een andere ambtena.ar, door de raad van direkteuren 
sib'lled by ·one of the directors and countersigned hy the secretary or daartoe gemaehtigd, mede-ondel'tekend.Dedirekteuren kunnen ook 
some other officer authorized by the .board of directors. The directors een baukrekening openen op naam van de sekretaris als zodanig, ill 
may also open a banking account in the name of the secret90ry as such, welke rekening de direkteuren door middel van cheques getrokken op 
into which account the directors may cause to be 'paid 'by means of eel'stgenoemdc rekeuing zodanige gelden kunnen latoo storten als van 
cheqUe>; drawn on the first·mentioned account such moneys as may from hjd tnt tijd nodig mochten zijn om desekretaris in staat te stellen om 
time to time be in order to enable the l'lecreta.ry t<l defray lopende uitgaven te dekken en zodanige vool'schotten te 'geven aan 
current expenses and to such advance'S to members as they may leden als zij gercclltigd zjjn van tijd tot tijd te vordel'en: :Met dien 
be entitled to demand from time to time: Provided that the total verstande dat het totaal bedrag van debankreltening gcopend op 
amount of the banking account opened in the name of the secretary as naam yan de sell:retaris als zodaniginge~m geval het bedrag zal te 
such shall in no case exceed the amount in respect of which the secretary boven gn,an woarvoor de sekretaris zekerheid gesteld heeft overeen
has given security in terms of regulation 40. komstig reglement 40, 

.13. The directors shall arrange insurances agaiIllit lOBS, damage te, 43. De dil'ektell;'"'en .zorgen voor verzeker~!lg tegen verlies, schadu· 
or liability of, the company by reason of fire, accident, peril of the sea, aan, of aansprakehkh?ld van ~le, maatschapplJ, w:gen~ b!,and, ongeluk. 
or otherwi8€', and Ahan also effect. Buoll iusurance in respect of members', gevaren yan .de. zoe, of, anderS2Iln::;, en rnaken ook v oorzlemng voor zulke 

roduce or other goOdA while'l1ml"r the ('./lre and (Jonfuool of tht) nompBn . vcrz~~m'l.llg(m It)llI1Hll:.lWn van de pl'oduklen vanlt,den l'll and;!'''' !,;o('deren 
p. 	 . . . y terWl)] die olldet .1" ~org ell het beheer van de maatschapplJ zlJn. 

44. The dl,rectori' shall cause m:nutes of the 'proce~dit1gs at all 44. De direkteuren zorgen, dat de notulen van de v()rrichtingEln van 
general In.eetmgs and of every mootmg of the boa.rcl of directors to'be alle aIgemelle vergaderingen en van eIke vergadering van de fllad van 
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'el'ltel'ed in 1!leparate books '. kept for the. purpose and containing proper direkteuren ll.Il4lgetekend'w01'den in abonderJike voor dst' aool"gehottden 
tabnlateddetails of the business conducted at the meeting. The minutes boeken, ·die behoorlik . gerangSllhikte 'biezonderbeden 'bev&'tten van 
of the proceedings of eaeh meeting shall bel!Ubmitti'd at tho next ensuing de op de vergadering behandelde zaken. De notulen' van de ver· 

.n.'-ElI'l.till.'g',aM, iIp~d'th:ereat as' correet, sha.ll· be confirmed by the richt.iDgen van ~lkc: v .Dgiworden(jp ,de ®l'f1tvo1~?ndever{3&_...ng 
8Igtmture 'of the ~hainrtan' th~of. overgelegd.enUldien d,! wQI!den ,zIJ:door·,·l!l.e·,Jmad'· 

" .', .' ',' 1..' . ." 'Itekening van·de voorzitter~an,.bekr~btigd. 
.. i~.Wlthout. preJudiee. .to, the "PO_I~ . oonfer'rod., lly . ,regulatIOn ~lJ,. .45. Onvermimierdde bevoegdheden door reglement 35 verl_d 
It IS hereby expressly decl&r&I that the dlrcctors shall have the followmg: wordt· hierbij uitdrukkelik· verklaard, ,dat .de 'diwkteuren de volgende 
powers :- Ibevoegdhtidenhebben : 

(a) 	to make by.laws prmrided tlley are not in conflict with these, (a) reglementen te maken mits die niet in stcijd zijn ·met ,da2;e 
rtlgulations ; I statuten ; 

. (b) verbanden te passeren op eigendonunen. van de maat';'happii
{Il) 	to ID'Ortgege' any, property of. the company os seeurlty for any al S kur't it . ee' tt'g . I '. e •, loans! 'I all .raised . : s e 1 e voor n we laangegane erung, 

, . . ~ y", _ . _ I (oj namena en ten bell(~eve van de maatschl1ppij een verbintenis 
(r) 	to gIve m'the name and on behalf of the con1pany llldemmtles! tot schadeloosstellmg aan te .gaankrachtens een door flen 

in pursuance of agtlQrantee ·to be issued byany bank, centt'ali bank, centrale of federale kooperatieve rnaatschaI'Pli of derge· 
or . f~deral co-operative company 0r similar institutions inl lijke instelling in verband met een. door de 'lpaat.~chj).ppij 

're!3pect of, any obligation incurred or contract ('ntered 01'1' aangegane ve,rplichting of gesloten of te slui ten kontrakt. t6 
to be entered into by the company. geven' bo1'gstelling. 

\d) 	to-impose on members ,the ,fin.es. prescribe.d by these regulations. i (d) de leden de door deze statuten voorges('h~even boeten op: te 
Any fines so imposed shall be added to the resen'e fund. Anyi leggen. Aldus o~gele~;:Ie booten worden In hetreser,:,efonds 
money,. {other;: than,alil" advance) due to a member in respect; geator~. Geld (me.t zlJnde een voorschot) aan een ltd ver· 
of. produoocdelivered by him to the company may be; schuldi~d ten aal1Z1en van produkten door· hem asn de rna:at • 
8>.pplied. in payme.nt of. allY fm.es imposed, by the compaoy:I RChapplJ afgeleverd, kan aangewendworden, ~ot betolmg 

,Provided 	 that whenever the directors have decided to van boet.en aan hem door de rnaatoohapplJ opgelegd: 
impose a fine on a llltimber they shall Cl1lh"lO to bel .:I-let dien verstnnde datt w~neer .de direkteu~'~n beslo' en 
transmitted to him written notiee of t,heir intelltioll hebben e:en ,hoL>te all:n e~n hd 9P te leggen. ZIJ ; san hem 
and .•the reasons ·th6l'efor ,and s~ate in the I1Dtice that: een oohriftehke kenlllsgevmg van hUll VOOl'uemen en .de 
witllinaperiod to be ,specified therein he mny appear heforel redene:, uaal'Voor .?oen toeze~deJ\ en daarin ,ermel(}"~ 
them in'pel1f1Onwith or without witnesses or may send to them 
a written statement signed by himself and by others for the 
PUFpOSQ. .ofsho~g cause ~ainst the. Imposition of the fine. 
The imposition of ihe·fine shall be deferred until the expiry of 
the period specified in the notice. 

40. 	A director shall vacate his office-

(a) ·if he becomes. msolventor a!l8iJ;(l1s his· estate for· the benefit 
of-'oroompoWlds with his ereditors; or 

(b) 	if he becomes of unsound mind, or is convicted of an ofhmce 
arid sentenced' to any pe.riod of impl'isonment. without the 
option of ai' fine ; , or 

(c).i£,he·absents. himself from. four consecutive ordinary meetings 
,of.the boaFd w:i,thout. its l~ve (and such leave shall not be 
granted for a period eovel'wg more than six consecutive 
ordinary meetings unless the absence be on the business 
of the compomy); or 

(a) 	if ·be .rC$igns·,his membership of the company, or is lawfully 
ell:pelled·t~rom; or 

(e) 	 if he, gives one month's notico in writing to the board (If his 
intention' 'fo :resign''lIffice and his re<signlltiou is acceptf'd by 
the board. 

BORROWING POWBRS. 

47. 'I'he directors may not raise a loan involving a liability of the 
company exceeding one·half of the issued share capital for the time be. 
ing of'the cempa.ny, unless such· loon has been approved by not less 
than t\Vo..t.hirds of the members present in person or by proxy at a 
special general mooting convened for that purpose, of which notice 
sto;tihg {'lill partieulars of f'hepropesed loan hail b(){>n duly. <rivE'n, 

. 	 '" 

:·48,-'An.annual genoral meeting'of members sball be.hold within four 
months after the cl08e of the financial year for the"purpoBe'of

(a) 	oonsidering the balance...sheet, profit and IOS8 account and 
auditor's .report; 

(b) ~onsidering a.generalooport by the directors; 
(1') eleotingdirootors and auditors; and 
{d) .for g<;lleral,lwBiness, inclUding any complaints that may be 

made 	by members. 
, . 

~9. The board of dIrec~or8, or any two .d1l'eCtol's, may, whenever they 
think fit, convene a speolal general meetmg. 

50. AspeQialgellfllal~'8hallbe convened at any time upon 11 

requisitwn in writing t~ the boordof dirootorssigned by not less than 
one.tenth! but in no 08i1e' le:ssthan Jive of the members of the company 
for the consideration of _ch' business as .shall be spooifically stated in 
the requisition. If within <twenty·one days after the transmission of 
such requisition a special general meeting be Dot convened by thE' board, 
it mav:he eorrveneei,by .the-I'Qquisitionists.
'. . . . 

51.. All. meetmg~! woo:her annual or speCIal general Uleetmgs, shall 

?at blllnen een tIJdperlt daru.~n te worden bepaald, hlJ 
)~ peraoon \'001' hen. ka~ versehlJll?n met of zander; getUlgen 
of aan hen oon schrIftehke. verklarmg do;or hemzelf en,alldere 
personen ondertekend ~n mzenden tenemde gronden p.an te 
;;oeren tegen de opleggmg van de. boete. Het opleggen van 
de boete wordt uitgesteld totdathet tijdperk bepaald in'de 
kennisgeving vel'lopen is. 

46. 	Een direkteur treeut af-
(a) 	indien hij insolvent verklaard wordt of zijn boedel ten bebotlve 

van zijn krediteuren afstaat of een schikking tl'\')ft, metzijn 
krediteuren ;of 

(b) 	 indien. hij krankziJmig wordt of sohnldig bevondtm..wordt aa1l 
oon overtreding en veroordeeld wordt tot gevangenisstraf zender 
alte1'llatief van boete; of 

(e) 	 indien hiI afwezig blijft van vier achtereenvolgende gewolle 
vergaderingen van de raad zonder verlof van de raad (en zulk 
verlof zal niet toegestaa.n worden voor een termijn h::>pende 
over meer dan zes aehtereenvolgende gewone' vergaderingen 
tenzij hij afwezig is voor zaken van de maatschappij); of 

(d) 	indien hij als lid van de ma.a.tschappij bedankt of op wett.ige 
wijze rut zijn lidmaatschap ontzet wordt: of 

(e) 	 indien hij een maa.nd vooruit san de raad schriftelik kennis 
geeft van zijn voornemen om zijn ambt neer te Iegg"!n en 
zijn bedanking door de raad wordt aangenornen. 

BEVOEGDlIEID 0111 LENlNGEN Till SLUlTEN. 

47, De<;lire~teuren kunnen goon lening aangaan,di& de maatich!l;ppij 
ee!l verplichtmg. oplegt van meer dan ~c: helft..van he,t al~n mtge· 
relkte aa;,delekapl~aal v.an de maatschapplJ, terurJJ zodamge le.m.ng good· 
gekeurd IS ~oor met mmder d~ twee-derden van d!'l leden m parsoon 
tegenw:?Ordlg of door gev<!lmachtlgden vertegenW?0rdigd op oon voor'd!lt 
doel biJeenge1'Qepen speCiale algemene vergadffl'lng waarvan behoorltk 
kennisgeving is gedaan onder opgave van volledige biezonderheden 
van de voorgestelde lening. 

ALGElIIENE VEBGADBBINGEN. 

48. Een jaarlikse algemene vergadering van leden wordt binnen vier 
maanden no, het einde van het financiele jaar gehouden met het dool: 

(a) 	de balansstaat, winst· en verliesrekening en het audiUiU1'B. 
verslag teo overwegen; , 

(b) ec:n E!JgemeenrapJl<!rt van. de ~1'Ckteuren te overwegen; 
(e) direkteurcn en auditeuren te kieze~! .en 
(d) 	voor algemene onderwerpen, daarblJ mgesloten klachten, die 

door leden voorgebracht mogen worden. 
49. De raad van·direkteuren kan. of twee"van. de. di:rekteuren k1ll:l.llell, 

wa.nneer zij zulks geschikt achten,. een spElciale algomenevergadering 
bijoenroepen. 

50. Een speci!,le ~lgemelle 17ergaderirtg W01;'dl; te eqiger tijd, bijeen. 
geroep~n op ~chriftehk verzo~k p.an deraa:d van direkteure:r;t.o.nderu.ken~ 
door met mInder dan een.tIende:. doch III geen. geval nunder dan viJf 
van ~e leden v:au;de maatschapp1l, ter bebalJ,de~ng van· z\Uke~gh~id 
a~ Ultdrukkelik.Ill, het verzoek ~l_ w'?!'den uiteel1gezet. Indian t;l1e1> 
blmlen een en twm~)g dagen no, de m;:II~.ng van znlk ve:rzoek een speCIale 
algemene vergaderIng door de mad IS b1Jeengeroo~. kmm.en-de onder
tekenaarB van het verzoek zulk een vergadering bijeeW'Oepen.

51. 	Alle vergaderingell, hetzij jaarlikse of speciale algemenev61" 
be convened by notICe whIch shall be,posted to the addresses.of the memo gaderingen, worden bijeengeroepen door kenuisgevingen, die miI)stens 
hers.a~ least fotIrteen days before·the date fi,xe~ for the mef'tIng and shitll veertien dagen v66r de datum vastgeeteld voor de verglVierillg aan ,de 
:;pe';'Ify the .date, place, .and h~;u- of the lue~tmg, and the ~tllre of the adrcssen van de leden per post worden verzonden 'en die de .datpm,de 
busmessto be transact;ed. lhe non.re~eIpt of such not1l"e bi anYplaats en de tijdvan de vergadering en de a.a,rd·V'an de te ver:iclJ.ten 
member shall not invalidate the proceedmgs at any such meetmg. bezigheid aangeven. De niet.ontvangst van· zulke kennisgeving door 

een lid maakt de verriehtingen op zttlkeen vergadering Iiiet ongeldig. 
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52. The chairman of the board of directors, if present, shall, Wlless 52. De ,:oorzitter van. de raad van direkteuren treed~, indien ~~ 
th~ I!leeting otherwise determine by resolution. be the chairman of any tegenwoordifoJ: is, als voorzlt~r van een algemenevergadenng op teJWJ 
general meeting. '.' . . de vergaden;tg anders beshnt. ... . . ." 

• 	 . . . 53. Een-tlende van de leden v:;tn de maatl;!chappIJ In persoon tegen
53.' One-tenth of the .members of. the ~ompany present eIther per- woordig of door gevolmachtigden vertegenwoordigd vormt oon kworum• 

. -sonallyer. by prC!xy shall form a. quorum If the members do not exceed indien het aantal leden niet meer bedraagt'dan twee honderd, of indiEm 
two hundred or, if the. membe~ e.xceed two hundred, the quorum shall het aantal leden meer dan twee honderd bedraagt, is het kwornm oon
be one-.tent~ of the membl;!rs m respect of th~ first two hundred plu.. tiende van de leden ten aanzien van de eerate twoo honderd, plus oon. 
"!lEl.fiftIeth m respect of ~e members ex:ceedmg two hWldred: Pro- ,vi'fti ste ten aanzien van het aantal leden boventwee honderd. 
vuled that a quorum shall In no case consist of less than five membersm~argeen kworum bestaat in goon geval uit minder dan vijf leden in 
personally ~n:sent. .. . persoon tegenwoordig. 	 .,. 

M. H wlthm one hour from the tIme appomted for the meetmg a 54. Indien er binnen een uur na de voor de vergadenng bepaalde tIld 
quorum is not present, the meeting, if convened upon the requisition geen kworum aanwezig is, wordt de vergadering, indien op het verzoek 
of members, shall not, be held; in any other case it shall stand adjourned van lOOen bijeengeroepen, niet gehouden; in ieder ander geval wordt 
:to the same day in the next wteek at the same time and place, or if that de vergadering verdaagd tot dezelfde dag in de volgendeweek op dezelfde 
~ay is a pu~lic h~liday, it ~han stand il:djourned to ~he next day :vhich tijd en plaats, of indien die dag een openbare fees~dag is, wordt de 
IS not a public holiday and If at such adjourned meetmg a quorum IS nOT vergadering verdaagd tot de eerstvolgende dagdie geen. openbare 
present within. one hour from such time, the members present not feestdag is, en indien op zulk.oon verdaagae vergailering bJI1nen een 
being less than five shall constitute a quorum: Provided that if the uur nil. zodanige tijd geen kworw;n aanwezig is vormen de aanwezige 
question for consideration be the raising of a loan or to alte.r these laden zijnde niet minder dan vijf een kworum: ::I<let dien verstande, dat 
regulations or to dissolve the company, the quorum prescribed by indien het onderwerp van bespreking het aangaan van een lening of het 
regulation 53 must be secured. wljzigen van deze statuten of het .ontbinden van. de ma.atschappij..is, 

55. Save as is otherwise provided in these regulations every question het kworum voorgeschrev~m_ door reg}ement 53 aa:nwezlg ~oet zlJn. 
for de<'is;on by a general meeting shall be determined bv the majority 55. leder pWlt ter besllsSlng aaneen algemene vergadertng voor
of members personally present thereat and on a show of hands unless geIegd, wordt, behalve waar .anders in dezestatute~ bepaald, do?r oon 
a poll be demanded by at least five members. meerderheid van de daarop 111 per~<?on tegenw0C!rdige ledc:n beslist, .en 

door het opsteken van handen, tenzlJ een hoofdelike stemmIng door met 
56. E;rery member shall have one ,":ote, hl:lt. on a poll every ~ember minder dan vijf leden verlangd wordt. . . 

present I~ person or by proxy shall, In ad~ltlOn there~o, be entitled to 56. Elk lid hooft een stem, maar bij oon hoofdelike stemmmg heeft 
one vote If th? total v~~ue of produce and hvestock dehvered t.o and !he ieder lid in peraoon tegenwoordig of door gevohnachtigde vertegen
value of fa.rmm~ reqUIslt~s purchased from the company by hIm durm!, woordigd een verdere stem indien de totale w.~rde van de produkten 
the .l~st precedinii finanCial year exceeds £.•... ; .. '. and to two such en levende have door hem aan de maatschapplJ geleverd en de waarde 
additional votes If t~e total v:alue of such delIveries and purchases van de boerderijbenodigdheden door hem van de maatschappij aange
exceeds £.••. : •.. , With a maXImum of three votes. koeht gedurende het voorgaande financieIe jaar de Bom van £ •••••••..• 

57. In the case of an equality of votes, whether on a show of hands te boven gaat, en heeft hij twoo zulke ve~dere stemmen indien de totale 
or on a poll the chairman shall have a casting vote in addition to his waarde van zulke afieveringen en aankopmgen de som van £ .•...•.••. , 
deliberative 'vote. . te boven gaat, zullende echter hij niet meer dan drie stemmen hebben. 

. 	 . . 57. Indien de stemmen staken, hetzij bij het opsteken van handen 
58. The 8:ppomt~ent of a p~oxy shall be m such form as the directors of bi' een hoofdelike stemming, heeft de voorzitter behalve zijn beraad. 

shall from tIme to tIme preSCribe. slage~de ook een beslissende stem. 
59. No person shall act as a proxy lIDless he is a member of the 58. De aanstelling van OOn gevolmachtigde gescbiedt in de vorm 

company or a member of a society or company which is a member of the welke door de direkteuren van tijd tot tijd voorgeschreven w<!rdt. 
company, and no person shall at any meeting act as proxy for more than 59. Geen peraoon treedt als gevolmachtigde op, tenzij hij lid van de 
five members of the company. maatschappij is, of lid is van een vereniging of maa.tschappij die lid is 

van de maatschappij, en geen peraoon treedt op een vergadering op aIs 
AMENDMENT OF REGULATIONS. de gevolmachtigde van meer dan vijf leden van de maatschappij. 

60. No alteration shall be made in these regulations, mIiess such 	 WIJZIGING VAN STATUTEN'. 
alteratio~ has been approved by at least two.tI:irds of the members 60. Geen wijziging wordt in deze statuten getnaakt tenzij zodanige 
present lD ~erBon or by proxy at a general meetmg specially held for wijziging goedgekeurd is door met minder da~ twee-derden van de.leden 
that purpo.e. in peraoon tegenwoor~g of do?r gevolmachtlgden v:~rtegenwoordigd op 

FINANCIAL YEAR. 	 een algemene vergadenng spemaal voor '!-at doel hlJeengeroepen .. 
61. The financial year of the cOI;npany shall be reckoned from the FINANCIEEL JAAll.. 


.....•....•..... to the........• : ............. . 

61. Het financiele jaar van de maatElchappij wordt gerekend te 

AUDIT. lopen van de ...... '" ...............tot de.......•.....•..•..•.. 

62. Auditors shall be appointed, their duties regulated, and their AUDlTERINO. 
remuneration fixed, in accordance with section twenty-eight of the Act, A d' d tel'" h li ht eld en h n 
or any amendments thereof for the time being in force. 	 62. u Iteuren wor en aang~s "" un.p c en ·gere~ • . u 

beloning bepaald overoonkomstig de bepalmgen van artlkel acht en 
. 63. A copy of ~he balance-sh~t. and profit. and loss acco~t duly twintig van de Wet of alsdan van kracht zijnde ~ijzigingen ~aarvan.. 

Signed by the audItor and a majOrity of the directors shall, With th{' 63. Een afscbrift van de balansstaat en WInst- .en verliesrekemng 
auditor's report attached thereto, be open to inspection of the membe!'" behoorlik door de auditeur en een meerderheid van de direkteuren onder· 
at the office of the compan:l; at least fourteen dayf'l be~ore t~e date.fixed tekend. met het verslag van de auditeur daarbij, ligt op het kantoor van 
for the annual general meetmg and be sent to the RegIstrar ImmedIately de maatschappij ter inzage van de leden minstens veertien dagen v66r de 
such period ·of inspection commences. datum vastgesteld voor de jaarlikse algemene vergadering, en wordt 

onmi ddellik nadat zodanige tennijn van inzage een aanvang neemt aan de 
DELIVERY 01" PRODUCE. Registrateur gezonden. 

64. Every member shall be bound to sell the whole of his produce, LEVERING VAN PRODUKTEN. 

viz............................... _... through the company, with 64 led lid' h d I" dukt n te et n 
. f h t h . f h' t' 	 er IS ge ou en a zlJn pro e, we .•........•...
the exception 0 w til. e reqUires or IS own consump Ion. • ... '.................. _ • door middel van de maatschappij te verkopen, 


65. Every member shall pay into the funds of the company, a ~ne met uitzondering van wat hij voor zijn eigen gebruik nodig.!l:ooft. 
of...•..•....•............ for every.......... lbe. of produce whICh 65. Ieder lid betaalt aan de fondsen van de maatschapplJ een boete 
he fails to deliver in accordance with the last preceding regulation, and van•...................voor elke •••....•.....•.... ; .fbs. produkten 
shall also be liable for any further loss or damage which the company die hij verznimt af te leveren overeenkomstig het voorafgaande regie
may sustain by reason of his failure to deliver, except in the special ment en blijft ook aansprakelik voor elk verder verlies of schade door de 
circumstances indicated in regulation 71. maatechappij geleden wegens zijn verzuim om te leveren, met uitzonde· 

66. Every member must, immediately after reaping, furnish the ring echter v~ het special~ gev~l in reglement 71 vermeld. . : 
board 	of directors in writing with definite particulars concerning- 66. Iedar lid moet, onmIddellik na het oogsten, de raad van direk· 

. . . ' . . '. teuren scbriftelik bepaalde biezonderlIeden verschaffen aangaande: 
. (a) the kmd. quahty and quantIty of hiS harv:est; . . (a) de soort, kwaliteit en hoeveelheid van zijn oogst; 

(b) 	 tl1e number of., ..... : ..•........... WhICli he will reqUire (b) het aantal. ...................dat hij voor zijn eigen gebruik 
,for personal consumptIOn. nodig zal hebben. 

67. Any member who fails to comply with the last preceding 67. Ieder lid, dat verzuimt de bepalingenvan het voorafgaande 
regulation shall be liable to a fine .of £10. reglement n9: te komen, wo~t gestra~t met een boete v~ £10. 

6S; Every member shall with as little delay as possible after reaping ..68. Ieder lid moet ,!-O spoedig mogelik na..het oogaten ZIJn produkten 
dcliver his prOduce to the nearest storehouse of the company. . bIJ 3~taln~.pakhUls van de maatschapplJ afleveren. 

(Or alternative clause.) . .•. ~~ s/e . Ul 'nada't de biezonderhe'den vermeld in reglement66 
. The board ~hall 8;6 Boon as .posslb!e after be;mg furnIShed With the .pa;. h ft kt d aad aan het lid bekend waar en binnen welke 

tlcu~ars mentIOned 111 regulatIOn 66 mform the member where and WIthm ;.~~~~ .~IJn, ~'cltte er t l' . • : 
what time he will be required'to deliver his produce. . . . IJ J ZlJn pr n moe everen. 

         Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer’s Copyright Authority No. 10505 dated 02 February 1998 

http:WInst-.en


.lvii UNION .GAZETTE EXTRAORDINARY, 19TH JULY, 1922. 

69. All produce must be properly cl88Sified and marked. In easel· 69. Alle produkten moeten behoorlik gesorteerd en gemer~ worden. 
of any dispute as to the produce delivered, the decision of the board Ingeval van een dispuut over de afgeleverde produkten,· IS het be· 
or its nominee shall be final. All produce shall, where possible, be I1i>ld.sluit van de raad of zijn vertegenwoordiger bindend. Alle produkten 
according to weight as well as quality. . . ;. . worden waar mogelik volgens gewicht zowel als volgens kwaliteit ·vEl!'· 

70. 	No advance shall be paid to members Until the produce is kocht. 
delivered 	in the storehouse of the company. . 70. Geen v?orschot wordt aan I~den betaald :,.oordat de produkten 

,. . in het pakhuls van de maatschapplJ afgeleverd ZIJn. ... 
71: In the event of a .member s crop belOg damaged or ~estroyed 71. Ingeval de·ooglilt van een lid beschadigd of verwoest .~or~t door 

by Cll'Cumstances beyond hiS control so that ~e can.not ~ulfil ~IS e.ngag~. omstandigheden waarover hij geen macht heaft, zodat hlJ ZlJn ve~: 
ments towards the compan;r, he sha:n be r~lIeved of .hlS obhgatlons m plichtingen tegenover de maatschappij uiet kan nakomen, wordt ~lJ 
rt;'lpect of such crop: PreVided he unmedIately ad"'lses the board of van zijn verplichtingen met betrekking tot zulke oogst ontslagen, mIts 
directors to that effect. hij dadelik daarvan aan de raad van direkteuren kenuis geeft. 

PAYMlIINTToMEMBERs. 	 BETALING AAN LEDEN. 

72. The board of directors may in its discretion-	 72. De raad van direkteuren kan naar .goeddunken:· 
(a) 	pool and manufacture or partly manufacture the produce of (a) de produkten van de leden tot eon geheel te zamen voegen en 

the members and dispose of it in a manufactured Or partly die geheel of gedeeltelik verwerken en de produkten in die 
manufactured state; geheel of gedeeltelik bewerkte toestand van de hand zetten ; 

(b) 	 pool the produce of the members and dispose of it in an un· (b) de produkten van de leden tot eon geheel te zamen voegen en 
manufactured state; die in onbewerkte toestand van de hand zetten; .. 

(c) dispose ?f the produce of the members without manufacturing (c) de produkten van de leden van de hand zetten zonder die eerst 
or poolmg the same. . te bewerken of tot een geheel te zamen te voegen. 

73. Members may receive advances on produce delivered by them 73. Ledon kunnen op de produkten door hen aan.de maatschappij 
to the company on tho following basis: ......................•... geleverd voorschotten ontvangen op de volgende basIS ............. . 
.. .. ... .. .. .. ,. ............... ,. ......................................... " ........ ~ .......... * ~ .......... ~ 
 • .. .. .. " .. :1-" ......... * • ~ ~ ... ~ • .. • .. • • • • • • ~ • • .. • .. .. • • ... ~ * • • • : ..... '......... ,.~ • '" .... . 


.......... ..... ..... ............................. .. .............. . 
~ ~ ~ 	 ~ ~ ·............ ........ ..... " ........... " ..... " "' ..... " ......................... ... , ........... " 

~............... .................. '" .......................... " ...... '" ................. : .......... .• " • 0 ................. " ....................... " .. .. 09 ............................................... " ~ 


........................... ................. " " .......... " ........... ...... ...... .......... .
~ ~ 	 ~ ~ 

·..........................: ......: . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
 .74: .~ . b'ai~~ .~~~ .d~ .prij~' ~~~~. 'zclk~' pr~d~t"a~ .;~~k:eg"a~','~~ 
.74: The balance of the price realized .on such produce less a com'aftrek van een kommissie van.......... percent, wordt aan leden,uit. 

mills Ion ~f .........•per cent., shall ~ paid ~ members aR soon as the betaald zodra de produkten verkocht zijn en de verkoopprija verkregen is. 
produce IS sold, and the purcha.'le pnce obtaIned. (OJ alternatiej reglement.) 

(Or 	 alternative clause.) De baJans van de gemiddelde prijzen verkregen voor elke graad. en 
The balance of the average prices realized for each grade and kind Ewort van zulk.e ~ot cen geheel samengevoeg~e produkten ~ aftrek 

of such produce pooled, less a commission of •.......•. per cent., ~nean· k;olIln:uSSle van...•... : .. percent, WOldt aan leden Ultbetaald 
shall be paid to members on the closing.off of the pool account. blJ afsluitIng .van de pot.rekenmg. . 

• . 	 (OJ alternatUlv6 reglementen vorrr 72, 73, en 74.)
(Or two alte.rnatwe clause., jcr 72, 73, and 74.) Bij het begin van elke maand kunnen de leden een voorschot krijgen 
Members may receive at the beginning of every month an advance of van•....... percent van de vermoedelike opbrengst van de ....... :: .. . 

. . . • • . . • . . per cent. of the probable value of the.......•.... supplied door hen gedurende de voorafgaande maand aan de maatschappI~ ge. 
by them to the company during the previous month, .such advance to Ieverd, welk voorschot van maand tot maand door de raad van direk. 
be determined by the board of directors from month. to month. teuren vastgesteld wor4t.. 

. . Na aftrek van al de .onkosten van de maatschappij gedurendeAft~r havmg ~educ~d all the expenaes of the companr durmg. the het finanoH!le jaar-m~t inbegrip van de betaling van rente aan leden 
financI~1 year-mclu~ the payment to members of ~terest (not (welke niet meor dan acht percent per jaar mag bedragen) op het 
exc?edmg a rate of .elght IX;r cent. per an.n~) on the paid.up sh,are opbetaalde aandelekapita.al-eri nadat voorziening is gemaakt voor 
capital and after ha:vmg prov~ded for depreCiatIon and for contIngencies, waardevermindering en voor onvoorziene uitgaven en ook nadat eon zeker 
~nd also .after haVIng set asIde .a sum to be tr,ansferred to the reserve bedrag in het reservefonds gestort is (welk bedrag op een algemene verga. 
nInd, whICh sum shall be fixe? In general meetmg but shall n?t ~e less doring vastgesteld wordt, doch niet minder mag bedragen dan dat aanbe. 
than recommended by. the dIrect;ors, the surpl,us ~hall be dIstributed volen door de direkteuren), wordt het batig saldo onder de leden verdeeld 
amongst the members In proportIOn to the delIveries of each member h di an de leveranties van elk lid gedurende het financieleduring the financial year. : 	 !laar ver ou ng v . 

Jaar. 
76. In the event of the advances paid to members on any produce 75. Ingeval de aan leden op hun produkten betaalde voorschotten 

being in excess of the nett price realized by the company after deduction gooter zijn dan de door de maatschappij, na aftrek vande kommissie, 
of commission, such excess shall be refunded by those members who gemaakte netto prijs, wordt het verschil door de leden die het ontvingen 
received it. . terugbetaald. 

SUPPLY OF FAR1IflNG REQUISITES TO MEMBERS. RET VERSOHAFFEN VAN LANDBOUWBENODIGDHEDEN AAN LEDEN. 

76. The company shall, if it is in a position so to do, supply its 	 76. Indien de maatschappij daartoe in st~~ is, v~orziet hij zijn leden 
members 	with agricultural implements and other farming requisites. van landbouwwerktuigen en andere boerderIJbenodigdheden. 

. . . .. 77. Zulke artikelen worden verschaft tegen kostprijs, plus een kom
77. Such ~lcles shall be supph~d at cost price, plus a commISSion missie door de. raad van direkteuren te worden bepaald. 

to be determIned by the board of directors. , . ' , 78. De totale waarde van de boerderijbenodigdheden die de maat. 
18. The total value of the farming requisites which the company schappij in voorraad kan hebben om aan leden te verschaffen zal te 

may have in stock for supply to members shall not at anyone time gener tijd het bedrag van............ te boven gaan. . 

7~. The gam or ~urplus resultmg frem the. operatlO~ of the. compll!lY ziening gemaakt is waardevermindering het eigendom 

exceed••••••••pounds. . 
WINST OF BATIG SALDO. 

GAIN OR SuRPLUS. 79. De winst of het batig saIdo, voortvloeiende uit de verrichtingen 
. . ... . . van de maatschappij gedurende het financiele jaar, wordt, nadat voor. 

voor van van 
~~g the finanCial year ~han, after haVIng I?reVideC! f?~ depreCla. de lllaatschappij of voor onvoorziene aansprakelikheid voor verlies, 
tIon In ~alu? of the com~any s property or for contIngent hability for loss, aan het einde van zulk jaar in de volgende volgcrde aangewend : 
be applied m the follOWIng order at the end of such year- . (a) betaling aan leden van rente (acht percent per jaar niet te 

(a) 	payment to members of interest (not exceeding a rate of eight bovengaande) op het bedrag door hen op hun respektieve 
per cent. per annum) on the amount paid up by them on their aandelen betaald; 
respective shares; (b) een. bedrag bij het reservefonds te worden gevoegd, welk bedrag 

(0) 	a sum to be placed to the reserve fund, which sum shall be fixed op cen algemene vergadering wordt vastgesteld, maar niet 
in general meeting, but shall not be less than that recommended minder is dan dat door de direkteuren aanbevolen; 
by the directors; (0) betaling van cen bonus aan leden naar gelang van de hoeveelheid 

(0) 	 a payment of a bonus to members in proportion to the amount bezigheid door hen met de maatschappij gedurende het jaar 
of business transacted by them with the company during the gedaan. 
year. 	 80. Rente of bonussen welke verklaard zijn san een lid too te komen 

. . worden aangewend tot voldoening van opvragingen op aandelen welke 
80. Any mterest or bonus declared payable to a member shall be ten tijde van de uitbetaling van zulke rente of bonussen door hem ver

applied to paying off any calls on shares which at the time such interest schuldigd of nog niet betaald zijn. 
or bonus becomes payable may be due by him and unpaid. . . 

ALGEMEEN. 
GENERAL. 81. Bij besluit van een algemene vergadering van leden, of van een 

81. By resolution of a general meeting of members or a meet.ing of the vergadering van de raad van direkteuren, kan cen komitee worden 
board of directors, a committee may be appointed for the execution aangesteld voor de uitvoering van zulk speciaal werk als wenselik geacht 
of such special duties as may be deemed desirable. .: wordt. 
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;'82. In the office shall be kept Ii true copy of theseregtilations;' and '82.i,ln het kantoor wordt een waarafschrift van deze statuten::ge
also in one ot more books a register of the members and of the directors hoWien; alsook, in een of meer boeken, een register van de laden en". 
of'tbe company. wherein must be entered all the·pa.rt.icu'lar8'mentionedde'dimkteU:riln vande maatschappij, waarin al de bieilondethedenver 
in sub.section (I) of section thirty-four of t·he Act, meld in sub-arlikel (1) van artikel vi"" en ckrlig van de 'Vet aangetekend 

'83, All communications 	to the company should be addre",ed to the worden.. ,.
secretary. ~3. AlI,e mededclmgen aan de maat.8chapPIJ worden aan de sekre· 

tam' gencht. 
"84. All transactions of the company shall be for cash, 84. Ane transaJ.."tieH van de maatschappij geschieden tegen kontant. 
-85, The fact of the registration of the company shall be published 85, De. regi~tratie van d~. I?aatschappij wordt gepubliceerd zoals 

a... required by the provisions of section fifty.eight of the Act. bepaaJd ill arhkel ach~. en tn:Jft~g .van de Wet. . 
. . 86. De muat~chapplJ treedt el~(lnde en verwel'ende III rechten op

86. The company shall sue and be sued ~n the n~e of the e~mpany, in de nawn van de maatschappij en aUe volmachten en dokurnenten 
and.all powers of a~torney and document~ In connectIon therewIth shall in verband daarmede worden door de voorzitter van de raad van direk
he ~gn~d by tho cha1l;nan of the board of drrectors, or any person lawfully teuren of een wettig in die hoedanigheid handelende persoon en door 
aotmg m that capaCIty and by the secretary, de sekretaris ondertekend. 

:87. Any immovable property acquired and held by the co{npany 87. YaRt eigendom door de rnaatschappij verkregen en bezeten worelt 
shall be registered in the name of tho company. op-naam vall de maatsehappij geregistreel'd. 

SS.Should any d;pute arise in regard to the regulations of the 88. Ingeval van een vers~hil vall n~ening. ~let lx;trekking tot. de 
bl' ttl d . 1- - 1 t' statuten van de maat~chupPlJ, dat lilet m del' tnmlle mt de weg gerUlmd company wh'ch cannot boo'I v ~mlCa J se e, a speCIa genera meemg, d dt . 1 I d' b" 

shall be called at vvhieh three members shall be elected as arbitrators. "an wor e~, wor €len spe.Ola e a gemene verga ermg IJoongero.ep?n, 
The decision of the arbitrators shall be final and rna 01; be It I d waarop drll~ Ieden ala ~cheldsrechters gekozen worden. De beshssmg
against, 	 ' y n ppes. e van de scheJdsrechters IS tinaal zonder hoger beroep. 

DISSOLUTION. 	 ONl'lIlNDING. 

- ~9. The'\company lllay beldissolve<i by:resolution pass~ by two- 89. Df\ maatsehappij kan worden ontbouden indien t,,,-ee·derden 
thirdlf of the total number of ~embers?f the company present m person van het. totltle aantalleden van de maatschappij in persoon tcgenwoordig 
or by proxy at a general meetmg Speclally called for the purpose, of door gevolmachtigden vcrtegenwoordigd op eeu I1lgemene vergaderjng 

90.nIn case of dissolution, the debtsl~of the company shall first be speciaal voor dat doel bijeengeroepen voor ontbinding stemmen. 
paid and other engagements fulfilled. The surplus, including the reserve BO.. ~J?-geval van ontbmding, word?n e~l'st de schuldeu van de maai. 
fund. shall then be distributed amongst existing members in repayment schapplJ afbetaald en andere verphchtm~,.~n nagekomen, Het over
o! the nominal value (or such lesser anlOunt as may have been paid up) schot, waaronder het r:eservefonds, w?rdt dan onder de bes~aande leden 
of the shares registered in their names, and if any· assets remain over verdeeld ter terugbet.1l1mg van de nommale waarde (?f zulk mmder bedrag 
after such repayment has been made, the same shall be distributed--in ~ls .roods opbetaald IS) van de. op hun na~m gereg:Istreerd~ !landelen en 
proportion to the value of the business of each member with the Indlen er nil. zulke terugbetalmg nog emge baten overbhJven worden 
company during tp.e _last fifteen years. In determining such value of daze. vetdeeld naar verhou~~g _van de _w_rde van .'!e. bez~gheid va!~ 
business, due rega:rd shall be given to"sny right>; any existing member. elk hd met de·maatschappIJ geclurende de .Iaat:ste VlJftlen Jaren. BIJ 
may have acquired under regulation 13. 

(ie." 

MODEL REGULATIONS FOR CO·OPERATIVE TRADlNGSO· 
CIETIES,WITH LIMITED LIABILITY, 

REGULA1'IOKS -OF THE •••••.•.•.•••.•••••• CO·OPBRATIVE 
TRADIKG SOCIETY. LIMITED. 

NAME. 

1. 	Th."ilame of thc society is'the •• _ ....••... Co.o-parative Trilding 
SoCiety, Limited. 

OFFICl::. 

2.. ThEfof)ice of. the societY"will be situate a.t~ ..................... . 


. O:a::rECTS, 

3. The objects of the society are~ 
(al 	to carry on the business of storekeepers, either whole~ale or 

retail under a co-operative system; 
(b) to aoquire and hold any movable and immovable property fori 

the better carrying out of any of the objects of the society; 

(c.) to raise money on loan for any of the lawful objects of th!'j 


sooiety and for that purpose to mortgage the society's movaBle 
and immovable property; 

(d) 	to auquire shares in any central co.operative trading cornpany 
registered under the Co·operative Societies Act. 1922. 

C _ 
APIT_4.L. 

. 4. l'he capital. of the society .~hall be raised by the iSsue of shares to 
individual persons and co·operative trading societies. 

SHARES. 

5, The nominal amOllllt of each share shall be one. p·ound. of which 
one.tenth shall be payable at application and the balance in such in. 
stalments ami on such .dat€8, times and plaees as may be determined 
by the directors: Provided that no call shall exceed one·fourth of the 
nominal amount of the .share, or be payable at less than one month from 
the last call, and that at least fourteen days' notice of such call shall 
bc given in writing. 

. . " .• _ 
.6.. Tho drrcctors may, If thcy thlllk lIt, recen-e !l'om any member 

willing to advanc.e tho same, all or any part of the money due upon the 
:-;hares held by; h~m beyond the smnS actually called for, a:r:dupon .the 
moneys 80 paId m advance or so much thereof as fr?ID tlID~ to tlIDe 
excee~s the amount of the calls then made upo~ the shares III .respect 
of whooh such advance has been m.ade, the Soclety.may pay mterest 
at such rate _as the member' pay.ug snch ",um _ill advance and 
the directors agree upon. If the whole ",monnt unpaid un auy shares 
be paid, the directors may iRsue t.hosellhares as fully paid up. 

7. Overdue calls shall bear interest at the rate of. ...•..... par cent. 
per annum for the period of default. 

het vaRtstellen van zulke wlI.arde van beZlgheld, worden aanspraken 
van bestaande leden kraehtans reg1ement 13 verkregen beboorlik in 
aeht genomen. 

MODELS'rA'l'UTBN VOOR KOOPERATIEVE RANDELSVER· 
ENIGlNGEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIKHEID. 

STATUTENVANDE .•...........• KOOPERATIEVEHANDELS· 
VERENlGING BEPERKT. 

NAAM. 
I. De Ilaam van de vereniging is de ............... , ....... , ... . 


Kooperati(lve Handels'I1creniging, Beperkt. - 

KANTOOR. 
2. II.et kantoor van de vereniging wordt gevestigd te .. ~ .......... . 


DOELEINDE....... 
11. De uocleinden van de veremgmg zijn 

(0.) 	 Bezigheid to drijven als winkelier, in het groot of in het· klein 
onder een koOperatief stelsel ; 

(b) 	het verkrijgen en bezitten van roerend en onroerend eigendom 
ter betere uitvoering va·n enige van de doeleinden van de 
vereniging ; 

(c) 	 het opnemen van geld op lening voor de wettige doeleinden van 
de vereniging en voor dat doel verbanden te passeren op hct, 
roerende en onroerende eigendom van -de vereniging. 

(d) 	het verwerven van aandelen in enige andere centrale koopera. 
tieve handelsvereniging geregistreerd kra.ohten!;l de Wet Op 
Kooperatieve Verenigingen, 1922. 

KAPITA.!..L. 
4, Het kapitaal van de vereniging wordt verkregen door het uitreiken 

van aandelen aan individuele personen en ko<5perative handelsvereni . 
gingen, 

AANDELl~N. 
5. De nominale waarde :van elk aandeel is een pond, waarvan een· 

eiende betaalbaar is bij aanzoek en de balans in zulke· paaiementen en 
op zulke ~atumH, tijden .en plaats~n als doo'r dB di:ekteuren worden 
bepaald, mlts geen opvmgmg, ren·vlerde v~n ~t' nommale waorde van 
het aandeol te bo-yen gaat ot b.etaalbaal' ~d bumen een maand vanat 
de laatste op.vragmg,. en. ten m~ste veertlen dagen van te voren van 
z~copv:agmg schriftehk kenms gegeven wordt. . . 
_ b. D" direkteu~en kUl1nen, naar goeddu~lkcn, van een hd, dat bereld 
IS hetzeh-? voorUlt te betalen, het geheel of €len gedeelte van het bedrag 
verschuldlgd op de door hem bczeten a<J,ndelen ontvangen, boven het 
bedrag werkeJik 6pgevraagd, en op het geld alduR voornit betaald. of 
zoveel eryan als van tijd tot tijd het bedrag te boven gaat dat opgevraagd 
is op .de aandelen in verband waal'mede de vooruitbetalin gemaakt 
werd,:kan d~ vereniging rente betalen tegen een tussen het td, dat do 
voorUltbetaling gedaan heeft, en de direkteuren overeengekomen voet. 
Indien op aandelen het gehele onopbetaalde bedrag in eens betaald 
wordt. knnnen de direktt'uren die- aandelen a18 ten volle opbetaald nit. 
reikelJ. 

7. Op achterst-allige opvragingen w'ol'dt l'onte berekend tegen ..... , ,. 
percent per jaar voor het tijdperk geduremle hetwelk 7.ij ollbeta.w.d 
blijven.
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8. lfa: me:mber fails to payfiny u,U ont~ d&y;,appGm~l\bt~en.1 'S."JJ1dienteen lid verziIirnt een opvre.ging te betalen op de datum, die 
t.hereof; the shares in respect of which 'the ei$ll was mdde may be forfeited voor de betaJing d.a.arvan bepaald is, kunnen de aandelen, ten, aanu61l 
by a resolution of the directors to that effect:" Provided that in no' cf-Se waarvan de opvraging gedaan werd, door de direkteUlen bij een daartoe 
shall such forfeitUle be enforced unless the ,defm.iltiDg~mernber' shall genomen besluit verbeUld~Verkla.ard worden: "Het dien verst-ande dat 
have been given an opportill1ity extending for at JooSt one month 00 iMI1ke verbeUPdverld" val wordt toegepast tenzijaan het 
remcdy the default. , in ·gebreke gebleven Ii gegeven is om binnen hoogstens een 

9. Any dividend or bonus to a mmnbcr shall be' applied to paying off maand het verzIDm goe te maken. 
any caUs on share~ which may a.t the time Iluch diVidend or bonus be. 9. Een dividend of bonus aan een lid wordt aangewend tot afbeta.ling 
comes payable, be due by him and unpaid. Van opvragingen op sandelen, die, ten tijde dab zulk dividend of bonus 

10. The certificate of title t·o ~haresin the society shalf beis8ued UIider verschiIldigd wordt, 'door hem betaalbaar maar onbetaald zijn. 
the authority of the board of directors,and inillch form as the directors 10. De' uertifikaten van titel op aandelell in de vereniging worden 
shall determine. Every cerlificate shall bear the signature of two uitgereikt op ma<ihtiging van de' raad van direkteUlen en in zulke voml 
directors' and of the secretary: als de direkteUlelI vastSte1len. Elk certifikaat moet door twee direkteuren 

11. The shares shall be numbered progressively beginning with the en door de sekretaris ondertekend worden. 
number one, and particulars thereof shall be entered into the register 11.,De sandalen 'worden met opklimmcnde llUIrnners genUlmmml, 
wh ieh is required to be kept ,under regulation 66. aanvaJ),gende ,met nummer een, en biezonderheden daarvan worden 

I 2. The shares issued by the society shall be personal to die member aangetekend in het register dat krachtens regiement 66 gehouden wordt. 
whose name is inscribed thereon and may be transferred only with the 1~. De door de vereniging llitgcreiktc- aundelen zi.in hel; persoonlik 
approval and,authority of the board of mreetors. The .directors can at eigendi>m van het lid, wiens na.am daarop vermeld staat, cn kunnen 
'any' time· and wjtho1lt assigning any reasons therefor, refuse to register S1echtsovargedragen worden met de toestemming en machtiging van de 
any proposed transfer. raad va:ndirekteUlen. De' direktenren kunnen te eniger tijd en zonder 

13. Save in the case where a transferee is the representative of an 'atligEl'1'ooenen daarvoor op,. te"gevenweigeren om een voorgestelde over· 
estat,e ofa member who ·has died, any shares traYsfel'red under the last idracht, teregistreren. 
preceding regUlation shall not entitle the transferee to allY right orl 13. Behalve in het geval waar eon overdraehtontvllnger de vel" 
interest the transferor may have had to or in 't,he society, other thanltegemvoordiger is van de boedel van aenlid, dll..t gestorven is, geven do 
in the ehare capital of the sooiety. 'krschtens het voorafgaande reglement overgedragen aandelen de over· 

Idrachtontvanger geen' rec ht op de aanspraken en belangen van de over· 
MEMBERSRJP. Idrager in of 'op"de-vereniginganders dan in het aandelekapitaal van de 

Vilreniging
(a) Entrance. 	 II . LIDIllAATSCHAP. 

14. Any individual pel\son or ()o.operative trading sodety may become (a) Tv()weding. 
a member by application to the board of directors. , I '14. ledere' iudividuele pel'soon of kOiiperaf,ievo halldebveI'l)nigil'g, 

15. Every pe!'i;on or society desirous of becoming a member must ikan op aanzoek bij de rasd van direkteuren lid worden. ' 
apply on the printed form provided for the purpose, for thE) number ofl 15. Elke pel'soon of vel'eniging, die lid wenst te wordell, moet op 
shares it is desired to take up. Ihet gedrukte· formulier voor dat doel verschaft aanzook doen voor lwt 

1n. '1'hedirectot'S shall have the right to aeeept applicants for mem- aantal, aandelen dat men wenst op te nemen. 
bership on the basi" of those l'egulatiollB or to reject suchl1ppljl'Rnt.s with. ,Ill. De direkteuren hebben het recht aanzoeken om lidlllaat~dHll' 
out, _nssigning any reaBon for d?inll' so. ... I!)P ,de- basis vnn d<'lze statuten aan te nemen, of zull,!' mmzQoken zonder 

1'1. In the event of an apphcatIOll for memhershIp bemg re,Jected,).mige rodenen daarvoor op te geven ta weigerell. 
the ltmount paid in respect of the shares apI)lied for shall be refunded 17. Ingeval een aanzoek om lidmaatsehap geweigerd wordt, wordi, 
by the society to t,he applicant,. " ihe.t bedl'agdat biltaald is ten aanzien vande aandelen waarolll aanzoek 

gedMn is dQOr de vereniging aan de liIopplikant terugbetaald. 
(b) Re8ignatio'l1 and Expu18ion. 	 (b) B d 7.1 U't tt' . .., e an/{i.ng en 'I "e tng.

J8. A member may' resIgn only at the end 'of the fi1l811Ctal year, and! 18. Een lid kan slechts aan hot einde vun hot, finaneiiHe jaaJ: he. 
then only if he shall previously have given three months' written notice ,danken, en dan ldechts indien hij drie maanden van te voren 8chliftelik 
to the society of his intention to resign. 'The society shall, with as little !ian de vereniging van zijn voornemen OIll te bedanken kennis gegeven 
delay as possible, 'acknowledge' iu'wl'iting the: receipt ofoJlY notice of h!!eft. De ontvangst van kenrusgevingen van bedanking wordt door de 
resignation. . . vereniging zo spoedig mogelik Echriftelik erkend. 

19.. A me~ber may' be, expelled from thesoc:ety,'tf at a general 19. !Een lid kan nit'de vereniging worden uitgezet indien daarto~ 
meetIng spee~ally convened for that r:urpose tW.O-tlllrdS of the memh;-rs door niet minder dan twee-derden van de op een speciaal voor datdoel 

I present vote In favour of "ueh expnIfllon : ProVIded tiint ~uch expul!non bijeengeroepen algemene vargadering tegenwoordige leden besloten 
HhRIl ocem: for, or on account of, on!' or ~nore of the follOWIng gl'onnd~ or wordt.mitg zulke uitzetting.geschiedt om of ten oorzake van een of 
reaSOns, 'I.'lz.- meer ,van de volgende redenen, te weten : 

(a) 	in the event of such member calling a meeting of creditors OI (a) iugeval'zlll:k.l,id een vergad~:ing va:n krediteureu hijeenroept 
i1rriving at a compromise 'with them; , .01 een sch~g ~reft lllet ZIJn kredlteuren ; ... 

(I)) 	 in the event' of such member beln'" deolared insolvent or·at (b) IliIgeval znlk hd.msolvent verklaard wordt of te emger "tlJd 
anY' time failing to pay his true anci"'laWful debt!!, 'or a,ny order I veriluimt zijn ware, en wettige Bchnlden t'! betalen of ingeval 
for payment of money being issued against him by a.ny ooIlrt door een, g~ht~of een bevel tel' betaling van geld tegen 
of law' hem wolldt mtgereikt J 

(e) 	 in the e~ent of such member faiting to disoharge his O'bligations (c)ingeval, 2IiIlk:; lid verzuimt zijn ':'~l'plichtirigen tegenover de 
to thc soeiety, whether' prescribed by theso'reglllations,' or maatschapPlJ ~ te kome~, hetZlJ door deze statuten voor
arising out of Bny contract. gesehreven hetzlJ ten a.anZlen van een kontrakt. 

, 20. De aandelen van leden, die bedankt hebben, of die uitgezet zijn 
21l. The shares of members who htl.ve rel"igned or who have been ex 'I'worden aan de vereniging verbCUldverklaard. 

pclled shall be forfeited to the society. 
, AANSl'RAKELIKHEID TEN AANZIEN VAN VEl!.BEURDVlllRltLAARDE 

JJTABILlTY IX RE~ECT OF SH'ARES E'OR1'NI'I'ED.' AANDELEN. 

'21. A person whose shares have b,)en forfeited, whether the forfei., 21. Een peri<oon wi~ns a~ndel?n verbeurdyel'klaard zijn; hetzij 
, ture has heenconseqnent ttpon resignation, expUlsion orfailure to payany'l tengevol~ van. beda:nkmg, mtzettmg of verzUlm om opvragmgen ~ te 
eidl", shall rema,in liable to pay to the society the whale amount still betalen, IS verpheht het gahele be,d~ag alsdan nog onopbe~:,ald ten aa~en 
l1nprtid in respeut of suuh shares, but his' liability sh&lI' cease if and when Iva~ 2\ulke aande~en~n de veremglllg te betale~,.maar ZIJn aansprakel.Ik. 

'the ·~ociety shall ha,ve received payment in' fnll of theribmin!'!.l amount, held hondt op IIldlen en w~nneer de verelllgmg ten volle betalmg 
or t,he shares., Ion~:angen heeft van dc nommale waarde van de aandelen. 

22. A forfeited share may, subject to the provisions of these regula.; 2.~. Een verbeurdverklaard aandeel kan onderwo~l?en aan de be
t,iOlJ8, he ,SOld" or otherwise disposed, of on SUCh. tcrms and,' "onditiO, ns as I' r"Ja,lmgen van,d,eze statuten, 'verkocht of op anderew1J2\e. van de hand 
the 	director" think fit. gez?t'worden op de termen en voorwa,o,rdell wclke de direkteuren go. 

2:1. AU, moneys paid to· the societv in respect of forfeited shares sha;]] 3elllkt voorkomen, . . , 
he added to th~ reserve ftilld. • ! ;23. Aile gelden aall de verer;!gmg betaald ten aanZlcn van verbeurd. 

24. Shares which have been forfeited may be emHlelled-by t:I re••olutionlve~klatt~de'aandelen wOI'den blJ het reservefon~s gev~gd. 
of the member:, in general meeting. I ~4. Verbeurdverklaa:rde. aundelen kunnen bIJ besImt vall de lodell

IIOP Ben'algemene vergadermg doorgehaald worden. 
LIABILITY OF :MEl<IDE,RS. VERANTWOORDELIKREID VAN LEDEN. 

25. The liability of a member is limited' to paymcnt·Of the nominal 25. 1:)e vemntwoordolikhoid von ecn lid heperkt zieh tot de bptolillg 
'amount of the shares hl'ld by him. ,'a'll: d6''>t1orri:inale waarde van de door hem bezeten 1l.andelen. 

HOARD eli' Dun;cToRs. 	 RUD YAN DUtEKTEU:R.:IDN. 

26.'I'ho opera.tion.., of the society ~JHtIl be managed"and eontroJled ·26. J'Je werkzaamhedeu' yan' cit' verenigiIlg: worden be8tnUJ'Il en gp . 
. by'a board consisting of sev"n 'directors. At the first Illltrual general leld 'd(J/ll', e.'U' ra~ui "un dh·elrt<.lLlt'f'n b{cst·anude uiL zevan leelen. Of' t1" 
meeting :four of the dil'ol.>tol'l3, who shall be 'tl(·j,,,'rmined..,y hallot., shalll",erHte Ijaarlikse algLnneue yergadel'ing t.reden vier dc-r dil'ektelll'en, 
riltire, after which the directors shall'retire 'yearly by rotation oi tlll'eeIwim' 118ttlen door'middcl van stembriefjes vostgestcld worden, aI', en 
and four. daama treden jaarliks afwisselend drie en vier direkteuren af. 
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27. No I;E'rson shall ?e qualified to hi; a direc~r ~ess he is a member 27. Geen peraoon is bevoegd direkteur te zijn tenzij hij lid van de 
of ~he SOCIety, or a director of a SocIety WhIch IS a member of the,lvereniging is of een direkteur van een vereniging, die lid van de vereni· 
SOcIety. ", "ging is. " , ' , , , ' 

28., Retiring directors, may be re.elected. : :::8. Aftrede~.de direkt1mre,n zij:l J:erkiesbaar. '. 
29 A I . .. i 29. TussentIJdse vakatures, dIe In de !'aad van direkteuren in de 

h . ny casua vacancy occurrm~ .on t~e board 0: directors durmg loop van het jaar ontstaan, worden door de overblijvende direkteuren tot 
t e y,ear shall be filled by the remammg dIrectors until the next general de volgende algemene vergadering opgevuld. 

meetIng. 30. De vereniging kan bij besluit genomen op een .peciaal voor dat 


30. The society may by resolution passed at a general meeting doel bijeengeroepen algemene vergadering een direkteur uit zijn ambt 
~pecially convened for that purpose remove any director before the ontslaan voordat het tijdperk van zijn ambt verstreken is en een andere 
expiration of his period of office and appoint another qualified person bevoegde persoon in zijn plaats aanstellen. Een aldus aangestelde 
in his stead. Any director so appointed shall not hold office for a direkteur bekleedt zijn ambt niet voor een langeI' termijn dan de direkteur 
longer period than the director in whose ,stead he was appointed would in wiens plaate hij aangesteld is, hetzelve bekleed zou hebben, indien er 
have held the same if no vacancy had occurred. 'Igeen v~tur~ ontstaan was.' , 

31. Four directors shall form a quorum of any meeting of directors. 1. 31. '\ IeI' dIrekteuren vormen een kworum op een vergadermg van 
duekteuren. 	 ' 

32. The directors shall elect from amongst themselves a chairman i 32. De direkteuren kiezen uit hun midden een voorzitter en vice· 
, andvice·chairman. ' Ivoorzitter. 

33. Questions arising at any meeting shall be determined by al 33. Vraagpunten welke zich op een vergaderjng voordoen worden 
majority of votes, and in the case of an equality of votes the chairman door een meerderheid van stemmen beslist en ingeval van een staking 
shall have a casting vot£ in addition to his deliberative vote. !,'an,stemmen heeftde voorzitter, behalve zijn beraadslagende. ook een 

34 	 Th d' t h n t' th f h . beshssende stem. ' '. e. Ir~C ors s . a, ac In ' e name 0, t e SOCiety. and they aha:l 34. De direkteuren handelen nolmens de vereniging en zij oefenen 
exerCISe, WIthIn the h;lllts of these regulatlO?ls, the same powers as If 'binnen de beperkingen van deze statuten, 'dezelfde machten uit alsof 
they had been determmed at a general meetmg. er toe besloton was op een algemene vergadering. 

35. The directors shall report and account for all their transactions at 3i5. De direkteuren geven verslag en rekenschap van al hun trans. 
each general meeting when called upon so to do.akties aan elke algemene vergadering wanneer zij opgeroepen worden 

36. 	The directors shall meet as ofteil as is necessary~ Izulks te do.en. ..., , 
. . ' ' ' , , 	 I 36. De direkteuren komen zo dlkwels blJeen als nodlg 18. 

37. The pOSItIOn of director shall be honorary, save and except when: 37. Het ambt van direkteur is honorair, behalve wanneer een of 
on~ or more of them are appointed t<; perform special se;vices for the I moor VMl hen aangesteld worden om speciaal werk voor de vereniging te 
SOCIety, but out.of·pocket expenses Incurred by the directors when iverrichten, maar de onkosten gemaakt door de direkteuren terwijl zij de 
engaged on the business of the society shall be refunded. 'zaken van de vereniging waarnemen worden hun vergoed. 

(Or alternative clause.) 	 I IOf alternatief reglernent,) , 
. ' AIle nodige en werkelike onkosten door de direkteuren gemaakt

. All necessary and ac~ual .out.of.pocket expenses. mcurred by .the tengevolge van hun waarnemen van de zaken van de vereniging worden 
dIrectors by reason of theIr bemg enga~ed upon the busmess of the SOCIety hun vergoed en de vereniging kan verder op de jaarlikse algemene vel" 
shall ,be refunded to th?m, and the society. may also ~t the ?,nnual ~eneral gadering aan de direkteuren cen beloning toestaan voor hun diensten 
mee~mg vote to. the dIrectors remuneratIOn for theIr serVIces durIng the gedurende het afgelopen financiele jaar. . 
preVIOUS finanCIal year. 	 38, Dc direkteuren stellen een v~ldoend personeel aan om de zaken 

38. The directors shall engage a sufficient staff to carryon the busi. van de vereniging te doen, stel~n hun salarissen vast en bepalen welk 
ness. of the society and shall ~x their salaries and deter:n;ine the work to be Iwerk door hen ~daan moet worden. De direkteuren hebben ook het 
carrIed out by them. The dIrootorsshall also have the rIght of suspension recht van schorsmg en ontslag. 
and dismissal. i 39 .. De direkteuren zor?e?l' dat elk lid van het pel'8oneel dat in 

39. The directors shall cause every officer in the employ of the soc'et ,de dlenst van d~ veremgmg cen verantwoordehke post bekleedt, 
. . . f . de . I Y voldoende zekerhmd stelt. 

occupymg a pOSItIOn 0 trust to give a quate seeUrIty.' '0 D d' kt d t b k d k' d. ' 	 .... e Ire ~uren zorgen, a 06 en van e re enmgan geopen 
40. The directora shall ~ause bo?ks of accounts to be opened in a en.in een door de R€'gistrateur goedgekeurde vorm gehouden worden, die 

form appr?ved by the RegIstrar WhICh shall truly reflect the transactions een juist overzicht geven van de transakties van de vereniging en zij 
of the SOCIety, and they shall see that such books are kept up-to·date. zorgen, dat de boeken tot op datum bijgehouden worden. 

41. The directors shall open a banking account in the name of the . 41. De ?irekteurt'n openen cen bankrekenin~ op llaRm van de vereni
society into which all moneys received shall be deposited as soon as gmg waartn aIle ontvangen gelden zodra mogeli~ na de ontvangilt ervan 
possible after rece.ipt. All cheques drawn on such account shall be signed gedeponeerd worden. AI~e op de bank:rekemng getrokken chequ<;B 
by one of the dIrectors and countersigned by the secretary or som€' worden door een van de direkteuren onderte.kend en door de sekretans 
other officer authorized by the board of directors. The directors may o,f een andere ambtenaar, door ?-e raad van direkteuren daartoe gema~h. 
~so op?n a banking acc~)Unt in the name of the secretary as such, tIgd, mede·ondertekend. De dIre~teuren k~en ?ok een bank:re~enmg 
Into whICh account the duectors may cause to be paid by means of I o.penen op naam v~n de sekretarIs als zodamg, In welke rekenmg de 
cheques drawn on the first.mentioned account such moneys as may d:rekteuren. door mlddel van cheques getrokken op ee~genoe~~e rek~
from time to time be necess~ in order to enable the secretary to mng zod=.~ge gelden kurmen. l~ten storten als van tIJd tot tI.1? nodig 
defray ourrent expenses: PrOVIded that the total amount of the banking mochten ZIJn om d~ sekretaris ill staat te stellen om lopende mtgaven 
account opened in the name of the secretary as such shall in no case te de~en: ,1Ylet dlen verstande dat het ~taal bedr~g .van de bank· 
exceed the amount in respect of which the secretary has given security
in terms of regulation 39. . 

" .,
42. The dIrectors shall arrange msurances ag,amst loss: damage to, 

or liabilit~ of, the society by reason of fire, aCCIdent, peril of the s€'a, 
or otherWise. , 

43. The directors shall cause minutes of the proceedings at all general 
meetings and of every meeting of the board of directors to be entered 
in separate books kept for the purpose and containing proper tabu
lated details of the business conducted at the meeting. The minutes 
of the proceedings of each meeting shall be submitted at the enslling 
meeting, and, if passed thereat as correct, shall be confirmed, by the 
signature of the chairman thereof. 

44. Without prejudice to the powers conferred by regulation 34, it is 
hereby expressly declared that the directors shall have the following 
powers-

(a) 	to make by-laws provided they are not in conflict with these 
regulations ; 

(b) 	to mortgage any property of the society as security for any 
loans legally raised; 

(e) 	 to impose on members the fines prescribed by these regulations. 
Any fines so imposed shall be added to the reserve fund: 
Provided that whenever the directors have decided to imposeI 
a fine on a. member they shall cause to be transmitted to him 
written notice of their intention and the reasons therefor and 
state in the notice that with~ a period to he specified therein he 
may appear before them in person with or without witnesses 
or may send to Ithem a written statement signed by himself 

rekenmg geopend op naam vlln de sekretaris als zodamg In geen geval
het bedrag zal te boven gaa* waarvoor de sek:retaris zekerheid gesteld 
heaft overeenkomstig reglement 39. 

42. De direkteuren zorg€'n voor verzekering legen verlies, schade 
aan of aansprakelikheid van de vereniging, wegens brand, ongeluk, 
gevaren van de zee, of anderszins. ' , 

43. De direkteuren zorgen, dat de notulen van de verrichtingen van 
direkteuren aan tekend worden in afzonderlike voor dat doel gehouden 
boeken,. . angschikte biezonderheden bevatten van de op 
de verg zaken. De notulen van de verrichiingen van 
elke verg ering worden op de eerstvolgende vergadering overgelegd, 
en indien daarop goedgekeurd, worden zij door de handtekening van 
de voorZitter daarvan bekrachtigd.

44. Onverminderd de bevoegdheden door reglement 34 varleend, 
wordt hierbij uitdrukkelik verklaard, dat de direkteuren de volgende 
bevoegdheden hebben;

(a) 	reslementen te maken mite die niet in strijd zijn met deze 
statuten; 

(6) 	 verbanden te passeren op eigendommen vande maatschappij 
als sekuriteit voor een wettig aangegane lening ; 

(c) de leden de door deze statuten voorgeschreven boeten op te 
leggcn. Aldus opgelegde boeten worden in het reservefonds 

,gestort; Met dien verstande dat, wanneer de direkt£uren 
besloten hebben een boete aan oon lid op te leggen zij aan 
hem cen schriftelike kennisgeving van hun voornemen en de 
redenen daarvoor doen toozenden en daarin vermelden dat 
binnen een tijdperk daa.rin te worden bepaald hij in persoon 
voor hen kan verschijnen met of zonder getuigen of aan hen 
een schriftelike verklaring door hemzel en andere personen 

,ondertekend kan inzenden ten einde gronden aan te voeren 

         Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer’s Copyright Authority No. 10505 dated 02 February 1998 

http:Aftrede~.de


UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 19m JULY, '1922. 	 b:i 

and by others for the pUrpose of' shOWIng cauSe against the 
imposition of the fine. The imposition of thefihe shall be 
deferred until the expiry of the period specified in the notice. 

(d) 	to giye in the name and on behalf of the societ,y indemnitie', in 
pursuance of a guarantee to be issued by any. bank, central or 
federal co-operative company or similar institutions in respect. 
of any obligations incurred or contract entered or to be .entered 
into by the society. 

45, A du:octor shall vacate his office

(a) 	.if he becomes itisolvent or assigns his estate for the' benefit 
o.f orcompo~ds with his creditors; or 

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

(e) 	 if he absents himself from four consecutive ordinary meetings 
of the board without its leave (and such leave shall not. be 
granted for a period covering more than six consecutive ordinary 
meetings, unless the absence be on the business of the society) ; 

tegen de oplegging. van de boete. Het opleggen van de boate 
woidt uitgesteld totdat het tijdperk bepaald in de kennisge
ving verlopen is. . 

(d) 	namens en ten behoeve van de vereniging een verbintenis tot 
Bchadeloosstelling aan te gaan kracht.ens een door een bank, 
centrale of federale kooperatieve maatschappij of dergelijke 
instelling in verband met eeD door de vereniging aangegane 
verplichting of gesloten of te sluiten kontrakt te geven borg
stelling. 

45, 	Een djrektenr treedt aI-· 
(a) 	indien hij insolvent verklaard wordt of zijn boedel ten behoove 

van .2iiin kredi,teuren afstaat of een schikking treft met zijn 
. kredlteUren" of" .. .' . 

(b) iriliien hij Ida.trk~ihnig wordt of schuldig bevonden wordt aan 
, een . overtreding 'en'veroordeeld tot gevangeniSstraf zonder 
alternl'ttief van boete; of 

(e) 	indien hij afwezig blijft van vier achtereenvolgende gewone 
vergaderingen van de raad zonder verlof van de raad (en zulk 
verlof zal niet. toegestaan worden voor een termijn lopende 
over meer .dan zes achtereenvolgende gewQne vergaderingen, 
tenzlj hij afwezig is voor zaken van de vel'eniging); of 

(d) indien hij ais lid van de vereniging bedankt of uit zijn lidmaator 	 I' 

(d) 	 if he resigns his membership of the society or is lawfully e~pelled 
therefrom; or . 

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

, ,.. 

schap op €len wettige wijze ontzet wordt; of 
(e) 	 indien hij een maand vooruit aan de l'aad schriftelik kennis 

gceft vanzijn voomemen om zijn ambt near te leggen en zijn 
bedanking door de raad wordt aangenomen. 

BEVOEGDHEID OM LENINGEN TE SLUITEN. 
. 46. De direkteuren kunnen geen lening aangaan, die de vereniging 

aan verplichting oplegtvan meer dan de helft van·het alsdan uitgereikte 
BORROWING POWERS. ......, ...' .....' .ai),n:d&lekapi:tlta.l. van de. vereniging; tenzij zodanige lening goedgekeurd 

46. The directors may not raise a loan involving' a:liabilityof·'the!iS. door niet mindel' dan twee-derden van de leden in persoon tegen
society exceeding one-half of the issued share capit!!;l for the time being w.~o,rdig of 4001' gevol'?lachtigden vertegenwoor?igd op €len voordat do_el 
of the society, unless such loan has been approved byi;tot less. than tW'O,'lbl~~e~rc:.e~t;t.,.s:eeC1ale algemene vergadennjS w~arvan behoorlik 
thirds of the members present in person o.l' ~y pro~~. at. a sP.eciitl genEl.ra.l.'.l.k.El.pxllsgeVlng IS, ge.a~.n onder opgave van volledlge blezonderheden van 
meeting convened for that purpose, of which notICe, stating full par. de voorgestetde lerong. 

ticulars of the proposed loan has been duly given. . . 'I.,·.' .' ALGEMENE VERGADERINGEN.


i" ' 	 

41. Een jaarlikEe algamene vergadering van leden wordt binnen 
GENERAL :l\1EETINGS. Ivier lIDaanden na het einde van het financiele jaar gchouden met 

47. An annual general meeting of members shall be held within fOurijhet doel
months after the close of the financial year for'the'purpose of-' . (a) de \>a1!l.l1S!ltaat , winst- en verliesrekening en het auditeursverslag 

(a) 	considering the balance.sheet,' profit and loss account: and, .te . ()yerwegen ; .. . . 
auditor's report; . 	 I' {b), eelf alg~ttiepn rappb.rt van d.e dlrekteuren te overwegen;

-(or dii-ektElilren 'en auditeuron te kiezen; en 
(b) 	considering a general report by the directors; . (d) voor algemene' onderwerpen, daarbij ingesloten klachten die 
(e) 	 electing directors and auditor; and I dObr leden voorgebracht mogen worden. 

. . 48.· De Ilaad van direkteuren kan, of twee van de direkteuren
(d) 	 for general business, including any complaints that. ma;V be, kunnen, wanneer zij zulks geschikt achten €len speciale algemene vel'. 

made by members. , .' gadering bijeenroepen.. ... 
49. 	Een speciale aigemene vergadering wordt te eniger tijd bijeen

~8. The board of dir(;,~tors or any two. directorB may, wh~never they geroopen op schriftelik verzoek aan de raad van direkteuren, ondertekend 
think fit,. convene a speOlal general mcetmg. door niet mindel' dan een-tiende doeh in goon geval mindel' dan vijf van 

49. A special general mooting shall be convened at any time upon d~ leden ~~ de vereniging, tel' behand?ling van zulk .0Dde~erp alB 
a requisition in writing to the board of directors signed by not less than Ultdrukkeh,k l;t het verzoek za~ w,?rd?n ulteengezet. Indlen met bin:wn 
one.tenth, but in. no case less than five. of the. members of the sooiety, een en twmtlg da;gen na de mdieI,~.mg..van zulk verzoek een speCiale 
for the consideration of such business as shall be specifically stated in algemene vergaderlng door de raad IS bIJeen~roe~n, kunnen de onder
the requisition. If within twenty.one days after the transmission of tekenaars van het v~rzoek zulk; ce;t ve;gadenng bIJ?enroepen. 
such reqniSition a special general meeting be not convened by the board 50.. Alie vergaden~~n hetZlj Jaarlikse of .speCl,ru.e alg?me~e vel" 
it may be convened by the requisitionists. gadenngen, worden blJeengeroepen door kenrusgevlngen die mlnstens 

. 	 ". veertien dagen v66r de datum vastgesteld voor de vergadering aan 
50. All mootmgs, .wheth~r annual· or. speClal general meetlllgd,shaJI de adressen del' leden per post worden verzonden en die de datum, 

be convened by notICe whICh shall be posted to the addreSBes of ~he de, plaats en de tijd van de vergadering en de aard van de te verrichten 
members at l?ast fourteen days before the date fix~d for the meetmg beZigheid aangeven. De niet-ontvangst Van z1l1ke kennisgeving door 
and shall s:pecify the date, place, and hour of th~ meetmg, and ~he ,nature cen lid maakt de verrichtingen op zulk €len vergadering niet ongeldig. 
of the busilless to ?e tr,;nsacted. The no.n-reoolpt of such notlC,e by any 51. De voorzitter van de rasd van direkteuren treedt, indien hij 
member shall not mvahdate the proccedmgs at any Buchmeetmg. tegenwoordig is, op ala voorzitter van cen algemene vergadering 

51. The chairman of the board of directors, if present,shall, unless tem;ij de vergadering anders besluit. . 
the mceting otherwise determine by resolution, be the chairman of /lny 52. Een-tiende van de leden van de vereniging in persoon tegen
It'nera.! meeting. . woordig of door gevolmachtigden vertegenwoordigd vormt een kworum. 

52. One-tenth of the members of the society present either personally indien het aantalleden niet meer bedraagt dan twce. honderd, of indien 
or by proxy, shall form a quorum if the members do not excced ':et aantalleden meer dan t,,:,ee honderd bedraagt, IS het kworum cen
two hundred or, if the members exceed two hundred, the quorum shall tl.~n~e van de lede~ ten aanzlen van de cerste twee honderd, plus €len· 
be one.tenth of the members in respect of the first two hundred, plus VlJftlgste ten aanzlen va~ het aantal le.den. boven twe~. honder~; 
one-fiftieth in respect of the members exceeding two hundred: Pro- maar cen kworum ~staat m geen geval Ult mmder dan vIJf leden m 
vided that a quorum shall in no case consist of less than five members pe~3'00In d~genwoob~dig. d d d' b ld

rsonally present .). n len er Innen cen uur na e voor e verga erlng epaa e 
pe .,' .' " , tij dgoon kworum aanwezig is, wordt de vergadering, indien op het verzoek 

53. If "'lthin one hour from the time appOinted for the meetmB a van leden bijeengeroepen, niet gehonden; in ieder andcr geval wordt 
quorum is not present, the m~ting, if conveus.d. upon the re<l~itioD de 'vergadering verdaagd tot dezelfqe dag in de volgende week op 
of members, shall: not be held; m any other case_It shall stand adl~urned dezelfde tijd en plaats, of indian die dag cen openbarefeestdag is, wordt 
to tb.e same ~ay ill.the n~xt week at the ~ame time and pla~ or, ift~at de vergadering verdaagd tot de eerstvolgende dag die geen openbare 
?ay IS a pub,lic h~hday, It s,hall stand ~Journed to ~he next day .'i:"hich ~et:~tdag is, en, indi~? op zulk cen verdaagde .ver,gadering binnen €len 
IS not a pubhc hohday, and If at such adlourned meeting a quorum IS not: uur .!la. zodaruge' ,ti]d geen kworum aanwezlg IS, vormen de aan
pr~nt within one hour from, such tIme, ,the m~mb?rs presen~ pot w!lzige,leder; z~jnde niet mindel' dan vijf een kworum: Met' dien ver
bellg. less than fiye sh,:"ll COnstitute !"'.quorum:, PrOVided tha~ ~f the st¥ltde dat mdlen het onderwerp van bespreking het aangaan van cen 
questlo;n for con~deratlOn be ~he raIsmg of a loan ~r to alterth~se·leni.rig of. het.wijzigen van deze statuten of het ontbinden van de vereni
regulations or to dissolve the sOCiety, th. quorum prescnbed by regulatlOn ging is, het kworum voorgeschreven door reglement 52 aanwczig moet zijn. 
52 must be secured. 54. leder punt ter beslissing aan een algemene vergadering voor

54. Save as is otherwise provided in these regulatio~s every question gelegd, \Y~rdt, behalve waar .anders in deze statute;n bepaald, do~r een 
for decision by a genera.! meeting shall be determined by the majority meer:del'held van de daarop m pers.~on tegenwo~rdige led.::n beslist, .en 
of members personally present thereat, and on a show of hands, unless d~or het opste~en van handen, teIlZlJ €len hoofdehke stemmIng door met 
a poll be demanded by at least five members.' mmder dan vlJf leden veriangd wordt. 
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5r,. E~'()ry n1ernb,'r shall havE> one yote, but on iii. poll ove,y Illembl'r li6.: Elk Iid.b,oofte~n St.6IQ, lIlB.U bij een hoofdelike stemming heart 
pres6nt IX: person or by proxy,shalI..in.a44itiontheretQ, be,~titled to iedel'did in:~r,:;oon t<lgen:W.Q~mligf·of dq91' g1lvolm£!.Chtigdo vertegen. 
one. vote If the total v~lue of goods purchased fromi-he Booiety by him w:o~miligdeen.:"erd.~,jjIu,IJlf.illdien de.to\;fl,le~w~,rde :V!tU degoedereu door 
dUl'lug the last preceding financi&l year exceeds :£, ..•....... , !lJld to he,m van de vereniging ~l!'llkocht gedurende het voorafgaande financiele 
two.such addition~l votes if ~he.total val~of iHIOPpurehltBe& exceedlljOOJ\d!'! s9mVaI;l .£, .........•. te bovengll;at"en heeft hij twee zulk" 
£•.•.•. ; ..... , Wlth amaxlmurn, oJ ~.. votes. Iverdere Bte~etl imlien ~totalewaat:de vafl. zul,~e aBnkop~ngen d., 

56. In thec~ of ' an e.qualityof votes, wheth~.ona.Showofhancl'!lsorn .. v~·:£; ........ , .. hI hovengBat; J>alI~f'nd(> hlJ ",~Mf\r Ulet In''''J:' 

or on II. poll the. chairman shall have a casting vote in adctiMn to his dan dne stemmen habben. 
deliberative 'vote. I 56. Indien de stammen staken, hetzij bij het opsteken van handen 

. 	 .' . . of bij een hoofdelike stemming, heeft de voorzitter, behalve zijn beraad· 
57. The a'ppomtm~mt of a p~'Oxy shall be ill sneh form n,s the dll''1ntors slagende. ook een beslissende stem. 

shall from tune to bmG pres(,rlbe. 51. Dea.a.nstelljng" van oon geyo~machtigd", geschiedt inhet fqrmu
6S. No person shall act as a. proxy unless he:isa. m~r of the tier hetwelk door de diTektenren YantijdtGt tij:i1 voorgeschrev6n word•. 

Ii,~illty. o~ a.;l:nember of· a,IIO!Iilltyc'Wbi.chc i~ a0~be¢ of th&:.so~ty. 58. Goon peraoon treedt alB gevolmachtigdll' op, terizij hlj lid vau de 
~~.n9 Pf!~lHlh.all aj;'.aI;lynwetjpg.aQta,s"proxydQJ:' more"-tban fivevfi!l'_8'b~,is. of lid. 'is van elln..vereniging,·die lid isvaa·da vereni~ng. 
members 	of the socillty. en'- geen:epeJlk)o.,tteedt op'een vergaderingio{}' als de. gevolmachtIgde 

van meer dan viji leden van de vereniging. 
AMB:NDlIlENT OF REGULAl'IO~8. WtJZIGI':NG VAN STATUTEN. 

r,9. No rut€ration "hall bll made in the~e regulatiqns, unless "uch 59., Goon wijzi,ging wordt in delle statntengemaakt tenzij:zodanige 
alteration has been approved by at leas.t two:t.bi.rdaof the membel'lil wij~llg. goedg1lk~urd is door niet mindel' dan.wee.derden van d., 
p~ent in person or by proxy at.a generatme.e~ingspe\li8Dy\he).d fqf that l~ in persoon tegenwoordig of door gevolmachtigden vertegenwoordigd 
purpose. . op een .a.lgemene vergadering specia.a.l voor dat doel bijeengeroepen. 

FIN~OUL Y,&AR. 	 FmANcIEEL J.U.ll. 

60. The fipa'lloial year of the society shall ba rookoned from the 00. Bet fiDa~el~ jaaz: van de. vereDigi;ng, wordt gerekend"te lopen 
•••••••••••••••••••••••••• 1;0 the· ....•.•.......•••••••• v~.de•••.......•.•...••....•• tot d~,·.'•.....•......... 

AUDIT. 	 AUlIITERING. 

61. 	 Auditors shall be appointed, their duties regulated and their 61.. Auditeurs worden a.a.nges,teld, hun I?lichten gereg~ld. en hun 
t • fi ed . ..- '--'th t" ....~.,......"z.. f t ...·~. 'A~t lbelemng beptUlld overeenkGmsttg de bepalingon van arllkel acht en re.munera lon x ,m acoor....noe ,..see Ion .wv·-If·~·."" 0 ,- '" " d 'U' f '~d kr 1 .. d .... d 

or an amendments thereof for the time being· indoree. 	 ,eWtnllg van e , .. ~t, 0 a .. an van .00 It ZlJO e,wIJzlglugen, .aal'van.. 
y 	 : 62. Een a{sohrJ~t van· de bala!lSStaat, en Wlnst· en verliesrekem.ng. 

62. A copy of the balance.shee.. t and profit Bnd 108A account dUl.YI~orJik d.oor~dea.uditeur en een.. mee.,rderheid va. n de di.rekteuren" 
signed by the auditor and a majority of the dirloctors shall wjth til. ondertekend,.~j; bet verslag van dill auditeur d!tMbij, ligt.op het km+toor 
auditor's report attached thereto, bo open to inspection of the ~ber,s~vande verexPgillg .tlll' illll.age van'de ledf.ll.millfltens.veertien d!\genv66r 
at the office of the society at least feurteen days bei~re tI:e date.fixed Ide datum vastgesteld Voel' .de, jaarlik:s,e algemene vergadering, I'n. wordt 
for the annual genera!meciing and be sent to the Reglstrar'lmmedmtely onmiddellik nadat zodanige termijn van inzage een aanvang neemt 
sucb period of inspectien commences. laan de Registrateur gezenden. 

I 
WmST of,lU.TIG S.ALDO. 

,. . . ' . '. ' • 63. De winst .of bet ba.tigsaldQ voortvloeiende uit de verrichtingen 
GAIN OR SURPLUS, 	 ! 

6~. 'lIlt' g?,1l1 o~ surplus 1'0sultmg frou~ the 0I_:"ratlOn,; of. t.h~ S?cwtYlva.l. de- veranigiag ~urende; het' fiDanciele ja~, wordt, nada,t 1I00r. 
durlllg the financ.lal ~ear shall, afteT havmg ~l'oYlded. f~ .depr6ClatlOn m1zie[Jing gemaakt is voor waardevermindering va;n. het eigendom van 
valu? of. the somety ~ property or for contillgent ·lu;bUity. for lqliS, be ;de vereniging of voor. onvoor7.i,me aanspr!tkelikhl'id voor verlies aan het 
apphed m· the followmg order at the end of such Yl1ar- 'einde van zulk jaar in de volgende volgorde aangewcnd--.

(a) 	payment to membel'S of interest (not exceeding a rate ofeighti (a) betaling aan leden van rente (ooht percent per jaa.r·niet t.e· 
per cent. per annum) 011 the amount paid up by them en theiri boveng~nd"l) ,op het bfldr,ag door hen op. hun. rcspektieve 
respective shares; aandelen betaald: 

(v) 	a sum to be applied to the reserve fund, Which. sha:U befif'ed:.~ i (b) een bedmg bij het reservefol'l:ds te worden gevoegd, welk bedl'.ag 
general meeting, but sball not be less than thatreeom~enlifll4 r oJ? een, algemene verga<;lerll?g werdt vastge,'lteld, ma,ar met 
by' the directors; nun<;ler IS dan dat dQor,de,dlrekteuren- Ilanb\'lvolen; 

• • . i (e) betahng van een bonus uan leden naar gelang van het bedrsg
(e) paYl;Uent of a bonus ~o members III proportIOn to the amwnt of. van hun aankepingen gedurende het jsl).l'. 

tllelr purohases dnrmg the year. l 64. nente' ofbonuasen welkeyerkMardzijn aan een lid toe tekomen 
!werden aan~wend tervoldoening van 0pl'Oepingen op aa.ndelen welke 

64. Any interest or bonus declared pay?,h!e to a n;ember ~~lall be'l ten tijde van M uitbetaling van zulke rente of honussen doer hen 
applied to paying of any calls on shaTes WhIC.h, at the tun.e su('h iR4;6re;<tverschuldigd of niet betaald zijn. 
or bonus boooml'.s payable, InRy be duo by lnm I1ndUllpfl.ld. ! 

i 
GENERAL. ; 65. Bi; .besluit van een algemene vergadel'ing van leden, of van een 

" . .. 'verga4ering van.de raad evan direkteufen, kan.een komitee wo,rden aange. 
65. 	 By reselution or a general meeting et met,nbers of It meeting; ot isteld voor de uitvoering van zulk "peciaal wel'k als w{}nselik geooht

the beard of diroct{)rs, a committee may be appomted 'for the executlen iwordt. 

of such special duties as may.be deemed'desira.ble. ' 66. In het .l{antoor _'Wol'dt €len waal' afsohrift van delle sta;l;uten ge. 


66. In the office RhaJl be kept a t·rue ('opy of these regulations. amIi "ouden,. il;1sook,.in eel1 of meer b'?6~en,. een, ~'6~;;:t,ef va~ de leden en 
also in one or more books a register of the members,~d;oftl:lfilllijref,l~rsivan, de dm"kteuren .van de. vore,:ugmg, waartn aJ dEl blezo~lderheden 
~,.the. soc~ety, wherein must be. entered all the p,~ticulaJ;II.~ioned ,vel'me,ld in sl1b-a,1'l:·ikeJ (I) van attlkell'i~I' 1'1/ rll'l·tig van de, Wet aangEl" 
in sub-section (1) of section tl.irly1ou1: ofthe..'\ct. Itekend worden. , . ". . . 

. -. ,. .. '. . . h 11 be -'-' . 1 til jl 67. Aile mededehngen aaT! de verontgmg WordflTt aan de 8ekret.ft.rl~ 67. 	All eommllIllcatlOns to the SOClet.y II ou ( !lUlll'efloS&,,·t') III 'gericht.. . 

"""tary'. 	 1 69; Alie transa\tties van de vereniging geschieden tegenkolltmit. 
6S. All trIJn8actioD~ of the society sbn,ll bo for (lash. i 69. De regUri;r&tie Vl.lr!' dEnrereniging 'I\'ordt gepnblil'eertl zoals hBpaahl 
69. The fact of th.~ registration of the society.shall be"PUhli"tled.ru;ilin;.al'tikelaeht~n:fJ'iifUg van.de Wet, ., . '. . 

. 	 d h h . . f t' fit. . It f th At .0. De· voremgmg·treecit'(,lSfmde onverwerende mrechteu-op Ind<1
reqtllre y t e provlslOns 0 sec 10n lJ'Y'C'lg I. 0 e· C'	 'no.aIll van de vereroging en atl:& ,volmaoh<l;en. en ,dokumenten in vfll'll<Uld 

70. The soeiety ~hall sue and be ~ued in the nameof the .Yoci(>t~, and da.a.rril.ede werden door de veorzitter van de raad van d1rekt-euren, of eBlIlall powers of atterne;y and documents in co~eetion there.wit~: .shalI 1we. ttig; in de' hgedanigb<!id handelende pel'800lJ en (1001' dllsekretaris 
be signed by the chalrJllan of the board .of dIrectors, or any personj0ndenekend. 
tawfully acting in that capacity, and by t.he se.Cl·etary. 7LV~,.·eigend~ln dllor de vereniging vel'kregen en bezet~{.. WPI:\ltI 

1';.71. Any immovable properly acquired and held· by .the..society"shall op ~ vall; de· vereniging~r~gistreerd, . . 
beregilJtered iD the name of the sQCiety. 72. Ingeval van OO~l ,vl.'lr80hll yan. merung. filet .betrek19ngto~ de 

. " '. . atatut.en. vande·.ve~I\lgIDg.dat ruet mder mmne u~t.dli!lw~g,ge\:Jl.l:md.
~2. Sho~d any dispute.~~ III ~gard to .the regulatIOns. of the,Jean ~. wortit. een .sW!cilicle.algeIlle~%rg~!i1ripg..~~~. 

8eClety whloh oannot l:Ie anllcab.y sett.ed. " apemal gen'eml.meetIng.!Ill 'wUl'tJp ~ ~e:n,ala schEli.<lsroohters, ,g~o~ I wJ)l1d6l¥ De ,.besliasing 
be called at which t·hree members shall be elected ',as arbItrateD!!. Thelvim de.•iql!~ter.s is.finaal, zOQderho~r ~ 
decision of the B.rbit.rat.oTs shallbe final and,may'not be appealed ~l . 

• 	 i ONTBINDING. 

DISSOLUTION. . ! 73. De vereniging kan worden o!;l.tbonden indien tw~e·derden van 
73. Th.e Kociety may be dissolved by t\.. resolutioll.. pfiScl..'!"d b1 ,twQ'j'.het totale aal).talledenvan d(lv~eWgi.ng,inpersoon te~weo~g".·Of ~6W·. 

thirds of the total number of members .of thesooieJ;y present, lll',per.>M or g~olmachtigdell·Ve1't~genwoordlgd,'()P eerr al~eIllene verge.dEl'rlngspeClaa! 
by proxy at a general meeting speoially eallecl for tl),e:pm'po~e", toor dat. doel bijoongeroepen voorout»indillg. stemmen, 
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lx.iii 

l'rovince 
or Union. 

Transvaal •. 

Orange Free 
State. 

Union 

Second Schedule. 

LAWS REPEALED. 

No. and year 
of law. 

Act No. 17 of 
1908. 

Act No. 21 of 
1909. 

Act No.1 of 
1910. 

Act No. 21 of 
1914. 

Act No. 30 of 
1916. 

Act No. 17 of 
1917. 

Act "No. 29 of 
1919. 

Short title of law. 

The Co-operative Agricul
tural Societies Act, 1908. 

The Co-operative Agricul
tural Societies Amend
ment Act, 1909. 

The Co-opel"l1.tive Agricul. 
tural Societies l\Ct, 
1910. 

The Co-operative Agri
cultural Societies (TranB. 
vaal and Orange Free 
State) Amendment Act, 
1914. 

The Land Bank Act 1912 
Amendment Act, 1916. 

The ::lo·operative Agri
cultural Societies (Trans
vaal and Orange Free 
State) Acts Further 
Amendment Act, 1917. 

The Co-operative Agri
cultural Sooieties Acts 

Tha 

The 

: 

The whole·)O 'V"ranle rlJ
staat 

The whole'! tIme 

S~1!:' I 
TOO W hole. I 

The whole'l 

Amendment 1919. 

UNION GAZETTE EX'l'RAORDIN.A.RY, 19m JULY, 1922. 
$iF 0_;: M *4 si 

74. Tn Cfl,;;(lof dislmJution, tho oob1,8 of tho societ,y Rhall fil'8t be paid 74. Ingevll>1 VIl,n outbinding, worden _'st de Bchulden vau de Vel'

and other engagements fulfilled. The surplus, including tho reserve eniging afbetaald cn andere verpliehtingen IlagekomcIl, Bet overschQt. 
fund, shall then be distributed amongst existing members in repayment waaronder het reservefonds, wordt dan onder be6tuande leden verdeeld 
of the nominal value (or lIuch lesser amount as may have been paid up) tor terugbetaling van de nominale waarde (of zulk mindel' bedrag a16 
of the shares registered in their names, and if any assets remain over reeds opbetaald is) van de op hun uaam geregistreerde aandelen en 
after such repayment has been made, the same shall be distributed in indien 81' nil, zulke oorugbetaling enige baten overbJijven, worden deze 
proportion to t,he purchases of eMh member from the 8OOiot.y during the verdoold naar vel"houding van de o.anlwpingen van elk lid van de vereni
last. five year><. In determining such purchases due regord shall giug gedl1rende de luatste vijf jnren. Bij hat vast.Rtelien van zulke 
be given to any right~ any existing member may have IU'quired under aankopingen wordon aanapraken vab besta,ande leden krachtens 
regulation 13. reglement 13 verkregen behoorlik in aoht genomen. 

Tweede Bijlage. 

\VETTEN HERROEl'IlL". 

=-_=c'~".:_:"=~~~~.~==C..~:=-~:~=:-~:"__~_',,:_:=::__:.___:,.,,::~:_~_=,,~ I·-=~-=--=':::;~::;--=-=~·~~~:":"···· 

No. en jaar 
van wet. 

Wet No. 17 
van 1908. 

Wet No. 21 
tvan 1909, 

Wet No. I 
van ]910. 

Wet No. 21 
van 1914. 

Wet No. 30 
van 1916. 

Wet "No. 17 
van 1917. 

Wet No. 29 
van 1919. 

Omvang 
Korte titel van wet. van 

herl"ooping. 

De Kooperatieve Landbotlw., 
verenigingen \V(lt, 1908. 

De Kooporatieve Landbollw-, 
verenigingen 'Vijzigings
wet, IIIOg, 

De Kooporatiev,].Landhouw
gonootsehnppen Wet, 1910.; 

De KoopOl'at.ieve Landbouw· . 
v(.renigingen (Tro.nsvaal en : 
Ol'anje Vrijstaat) Wijzi
gingswet, 1914. 

De LandbankWei, 1912 
Wijzigingswet, 1916. 

De Kooperatieve Landbouw
vel'enigingen (Transvaal en ; 
Oranje Vrijstaat) Wetten 
Verdere ViTij zigingswet, 
]917. 

De Koopel'atieve Landbouw
verenigingen Wett('>n Wij. 
zigingswet,. 1919, 

Geheel. 

Geheel. 


Gehe.,l. 


Gche,,!. 

Artikel 
drie. 

Gshe6L 

Gebecl. 
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