Onderlinge verzekeringsvereniging

Onderlinge verzekeringsvereniging

STATUTEN

Tenminste ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering ge-

Artikel 30. De vereniging legt reserves aan die zijn voorzien door

houden, ten laatste in de loop van de vijfde maand die volgt op de

de wet en de reglementen; ze legt voorts reserves aan die noodza-

afsluiting van het boekjaar. Een verkorte vorm van de goed te keu-

kelijk zijn voor de goede gang van zaken van de vereniging.

Curalia

ren jaarrekeningen en een verkorte vorm van het jaarverslag van de

Ze kan onder meer een voorzorgsfonds samenstellen waarvan de
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raad van bestuur worden bij de oproeping gevoegd.

omvang en de bestemming door de algemene vergadering worden

De gewone algemene vergadering beraadslaagt en beslist welk ook

vastgesteld op voorstel van de raad van bestuur.

het aantal aanwezige en vertegenwoordigde leden is. Beslissingen

Artikel 31. De saldi na afhouding van de bedragen bestemd voor de

worden getroffen met gewone meerderheid van de uitgebrachte

wettelijke borgstelling en de statutaire fondsen worden onder de

stemmen.

onderschrijvers van verzekeringscontracten verdeeld volgens een

§2. Een buitengewone algemene vergadering wordt bijeengeroe-

winstverdelingsplan dat, opgesteld door de raad van bestuur en

pen op initiatief van de raad van bestuur of op vraag van hetzij vijf

goedgekeurd door de algemene vergadering, aanvaard is door de

stichtende leden hetzij vijftig gewone leden.

toezicht houdende overheden.

Curalia werd als onderlinge verzekeringsvereniging opgericht op 18 juni 1968 overeenkomstig artikel 7 van de wet
van 25 juni 1930; haar statuten werden gewijzigd op 22
november 1968, op 9 juni 1976,op 5 maart 1998, op 30 mei
2002 en op 25 november 2010.

komen aan de wettelijke eisen van solvabiliteit van verzekeringsondernemingen; tot deze afhoudingen wordt door de algemene vergadering beslist op voorstel van de raad van bestuur.
§2. Van de rekeningen van dit fonds zullen aan de leden alleen betalingen mogen worden verricht als zulks geen daling van de solvabiliteitsmarge tot onder het vereiste niveau veroorzaakt of, na
ontbinding van de vereniging, als alle schulden zijn voldaan.

Op de vraag van de genoemde stichtende of gewone leden roept

I. De Vereniging

de raad van bestuur de buitengewone algemene vergadering bij-

Artikel 1. De vereniging is een onderlinge verzekeringsvereniging. Zij

doeleinden dan de opzegging van het lidmaatschap, zal de Contro-

heeft tot doel alle verzekeringsactiviteit voor zover die door de wet

ledienst voor de Verzekeringen tenminste één maand van tevoren

Van elke betaling van de rekeningen van dit fonds, voor andere

een; de vergadering zal worden gehouden binnen de twee maan-

X. De rekeningen

den te rekenen van het ontvangen van de vraag.

Artikel 32. Het boekjaar loopt van één januari tot eenendertig decem-

De buitengewone algemene vergadering kan slechts geldig be-

is toegelaten en onder voorbehoud van het bekomen van de door de

ber. De jaarrekening en het jaarverslag, opgesteld in overeenstemming

in kennis worden gesteld. Gedurende deze termijn zal geen uitbeta-

raadslagen en beslissen indien tenminste drie vierden van de leden

wet vereiste vergunningen. Zij kan tevens, onder de naam van haar

met de van kracht zijnde wetgeving, zijn ter beschikking van de leden

ling plaatsvinden zo de controledienst zulks verbiedt.

aanwezig of vertegenwoordigd is.

doel aangepaste vormen en waarborgen, speciale kassen oprichten

ter gelegenheid van de jaarlijkse gewone algemene vergadering.

§3. In samenhang met het voorgaande kan de vereniging leningen

om de maatschappelijke zekerheid van de apothekers onder al haar

aangaan zoals toegelaten in het kader van de solvabiliteitseisen.

Wordt dit getal niet bereikt, dan wordt een nieuwe vergadering gehouden binnen de twee maanden. De agenda van de tweede vergadering is dezelfde als die van de eerste; de agenda van de tweede
vergadering vermeldt voorts de uitslag van de eerste vergadering.

vormen in te richten of te bevoordelen, evenals die van haar leden in
XI. Wijziging van de statuten,
ontbinding van de vereniging

het algemeen. De vereniging mag alle handelingen stellen die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

II. De leden

Artikel 2. De vereniging draagt de naam Curalia.

Artikel 6. De vereniging telt stichtende leden en gewone leden.

De tweede algemene vergadering beraadslaagt en beslist welk ook

Artikel 33. Ieder voorstel tot wijziging van de statuten en tot ontbin-

het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden is.

Artikel 3. De zetel van de vereniging is in het Brusselse Hoofdste-

ding van de vereniging wordt aan de buitengewone algemene verga-

De buitengewone algemene vergadering treft beslissingen met een

delijke Gewest gevestigd. Hij kan door een beslissing van de raad

dering ter goedkeuring voorgelegd.

vertegenwoordigd door stichtersbewijzen zoals voorzien in artikel 5,

meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen der

van bestuur naar welke plaats ook in België worden overgeplaatst.

Artikel 34.

§1 en die als dusdanig door de algemene vergadering, op voorstel

aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Artikel 4. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

§1. In geval van ontbinding benoemt de algemene vergadering één of

van de raad van bestuur, wordt aanvaard.

Artikel 26. De algemene vergadering vertegenwoordigt de ge-

Artikel 5.

meer vereffenaars.

De raad van bestuur kan het maximum vaststellen van het aantal stich-

meenschap der leden; haar beslissingen zijn bindend voor de leden

§1. Het maatschappelijk fonds van de vereniging bedraagt tenminste

§2. Bij vereffening worden de stichtersbewijzen terugbetaald aan de

tersbewijzen waarop een stichtend lid kan inschrijven en die dit lid kan

en hun rechtverkrijgenden.

750.000 EUR. Tot verhoging of vermindering van het minimum maat-

nominale waarde. Het eventueel positief saldo zal besteed worden ter

houden. Dit maximum kan voor ieder lid afzonderlijk worden vastge-

Artikel 27. De beslissingen van de algemene vergadering worden

schappelijk fonds wordt beslist door de algemene vergadering.

bevordering van de maatschappelijke zekerheid van de leden conform

steld; het kan worden gewijzigd, met name verminderd of verhoogd.

genoteerd in een verslag dat wordt getekend door de leden van

Het is samengesteld uit:

het doel van de vereniging.

Gewoon lid is elke persoon die een individueel contract onder-

het bureau of, tenminste, door de meerderheid van deze leden; af-

§3. Wanneer de vereffening is beëindigd leggen de vereffenaars de af-

a) bijdragen vertegenwoordigd door stichtersbewijzen van 500 EUR

schrijft zoals voorzien in artikel 13 en volgende.

schriften en uittreksel, waar die worden gevraagd, worden gete-

elk, zoals voorzien in artikel 6. De stichtersbewijzen geven recht op

rekening voor aan de algemene vergadering. De vergadering beraad-

Om lid te worden van de vereniging is bovendien vereist dat men

kend door de voorzitter van de raad van bestuur of door een lid

een vergoeding die jaarlijks door de algemene vergadering wordt be-

slaagt en beslist op geldige wijze welk ook het aantal aanwezige of

door de raad van bestuur als lid wordt aanvaard. De raad van be-

van het bureau.

paald ter gelegenheid van de goedkeuring van de jaarrekeningen.

vertegenwoordigde leden is. De vergadering beslist bij gewone meer-

stuur moet zijn beslissing niet rechtvaardigen.

De stichtersbewijzen zijn onderverdeeld in categorieën. De cate-

Artikel 7. De stichtersbewijzen zijn op naam. Zij mogen worden

gorie A tot en met categorie J vertegenwoordigen de bewijzen die

overgedragen met toelating van de raad van bestuur en onder de

zijn toebedeeld op basis van het gebied waarin de stichtende leden

voorwaarden van artikel 6.

zijn georganiseerd en hun zetel hebben.

Artikel 8. Onder de leden bestaat geen hoofdelijke aansprakelijk-

Categorie A is toebedeeld aan de stichtende leden van de provincie

heid. Het stichtende lid is slechts gehouden tot de door het lid

Antwerpen; categorie B is toebedeeld aan de stichtende leden van de

aangegane verbintenissen. Het gewone lid is slechts gehouden tot

provincie Vlaams Brabant en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest;

hetgeen in het individueel contract is bepaald.

categorie C is toebedeeld aan de stichtende leden van de provincie

Artikel 9. Een lid kan ontslag nemen door mededeling bij aangete-

derheid van de uitgebrachte stemmen.
Artikel 35. Wijzigingen van de statuten kunnen tegen de leden niet

VIII. De Commissarissen

worden ingeroepen, indien ze niet aan de leden door middel van een

Artikel 28. De algemene vergadering benoemt, in overeen-

rondschrijven zijn bekendgemaakt.

stemming met de toepasselijke wetgeving, één of meer erkende
commissarissen-revisoren.

Stichtend lid is de rechtspersoon die bijdragen stort die worden

De commissarissen-revisoren worden benoemd voor de duur van

XII. Slotbepalingen

drie jaar; zij zijn herbenoembaar.

Artikel 36. Deze statuten kunnen geen afbreuk doen aan de dwingen-

Waals Brabant en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest; categorie D

kende brief gericht aan de raad van bestuur.

de bepalingen van de controlewetgeving inzake verzekeringen.

is toebedeeld aan de stichtende leden van de provincie Henegouwen;

De raad van bestuur bepaalt de voorwaarden voor het ontslag ne-

Alle bepalingen van die wetgeving waarvan niet geldig afgeweken

categorie E is toebedeeld aan de stichtende leden van de provincie

men van stichtende leden.

wordt, worden bijgevolg verondersteld in deze statuten ingeschreven

Limburg; categorie F is toebedeeld aan de stichtende leden van de

De raad van bestuur waakt daarbij over het bepaalde in artikel 5, §2

Artikel 29. De fondsen van de vereniging worden door de raad van

te zijn. De bepalingen die tegenstrijdig zijn met de dwingende bepa-

provincie Luik; categorie G is toebedeeld aan de stichtende leden van

en zorgt ervoor dat het ontslag niet ertoe leidt dat het aantal leden

bestuur belegd overeenkomstig de geldende wetgeving.

lingen van deze wetten, worden als niet geschreven beschouwd.

de provincie Luxemburg; categorie H is toebedeeld aan de stichtende

minder bedraagt dan het door de wet voorgeschreven minimum.

leden van de provincie Namen; categorie I is toebedeeld aan de stich-

Artikel 10. Een lid kan worden uitgesloten wegens om het even

tende leden van de provincie Oost-Vlaanderen; categorie J is toebe-

welke tekortkoming aan de statuten of aan de algemene of bijzon-

deeld aan de stichtende leden van de provincie West-Vlaanderen. De

dere voorwaarden van het contract.

categorie K vertegenwoordigt de bewijzen die niet zijn toebedeeld op

Niettemin zal het niet betalen van de verzekeringspremie geen reden

grond van het gebied waarin de stichtende leden zijn georganiseerd

zijn tot uitsluiting; het niet betalen van de premie zal evenwel met

en hun zetel hebben zoals beschreven in de categorie A tot en met J.

betrekking tot de verzekering, de gevolgen meebrengen die in de al-

b) jaarlijkse afhoudingen op de gunstige resultaten van het boek-

gemene en bijzondere voorwaarden van het contract zijn voorzien.

jaar die het mogelijk moeten maken op redelijke wijze tegemoet te

De uitsluiting wordt uitgesproken door de raad van bestuur en

IX. Fondsen
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wordt aan het uitgesloten lid binnen een termijn van dertig dagen

De overige leden van de raad van bestuur worden door de algeme-

De leden van het bureau worden benoemd voor de duur van drie

Het directiecomité vormt een college. Het kan de taken onder de

per aangetekende brief betekend.

ne vergadering benoemd voor een duur van zes jaar; om gewichti-

jaar; deze leden zijn herbenoembaar.

leden verdelen maar deze verdeling doet geen afbreuk aan de col-

Artikel 11. Het lid waarvan het contract werd opgezegd of afge-

ge redenen kunnen ze te allen tijde door de algemene vergadering

§2. De raad van bestuur wordt door de voorzitter bijeengeroepen

legiale verantwoordelijkheid.

kocht, houdt op lid van de vereniging te zijn.

worden ontslagen.

telkens het belang van de vereniging zulks vereist. De voorzitter zit

De globale bezoldiging van het directiecomité wordt vastgesteld

Artikel 12. Het lid dat ontslag heeft genomen, uitgesloten is of op-

Rechtspersonen kunnen tot bestuurder worden benoemd. In dat

de vergadering voor. Bij zijn afwezigheid wordt hij vervangen door

door de raad van bestuur, na advies van de voorzitter van het direc-

gehouden heeft lid te zijn, blijft gehouden tot de persoonlijke verbin-

geval stelt de rechtspersoon een vaste vertegenwoordiger aan in

de ondervoorzitter.

tiecomité. Deze bezoldiging geldt voor alle functies die de leden van

tenissen die hij ten opzichte van de vereniging heeft aangegaan op

de raad van bestuur. Deze vaste vertegenwoordiger zal zelf aan-

§3. De raad van bestuur treft geldige beslissingen indien tenminste

het comité in het kader van hun taken in de vereniging vervullen.

grond van de statuten, het huishoudelijk reglement of het contract.

sprakelijk zijn zoals een bestuurder, onverminderd de aansprakelijk-

één derde van de bestuurders aanwezig is. De bestuurders kunnen

§2. De leden van het directiecomité gaan uit hoofde van hun taak

Het ontslaggevende of uitgesloten stichtende lid heeft recht op de

heid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Verandering

zich niet laten vertegenwoordigen in de raad van bestuur.

als lid van het directiecomité geen persoonlijke verbintenissen aan.

terugbetaling van zijn stichtersbewijzen tegen de nominale waarde

van vaste vertegenwoordiger is slechts mogelijk met instemming

Beslissingen worden getroffen met gewone meerderheid. Geen stem is

Zij zijn echter tegenover de vereniging aansprakelijk voor inbreu-

en na afhouding van de bedragen die nog om welke reden ook aan

van de raad van bestuur van de vereniging.

doorslaggevend. Bij staking van stemmen is een voorstel verworpen.

ken op de statuten en op de wetten en besluiten die de vereniging

de vereniging zijn verschuldigd. Dezelfde terugbetaling zal plaats-

§2. De leden van de raad van bestuur die worden benoemd tot

Beslissingen van de raad van bestuur worden genoteerd in een ver-

of haar activiteiten betreffen en, voorts, voor wanbeheer; deze aan-

vinden wanneer het maximum aantal stichtersbewijzen dat een

bestuurders- vertegenwoordigers van de leden van de vereniging

slag dat in een register wordt gehouden ter zetel van de vereniging.

sprakelijkheid is hoofdelijk.

stichtend lid mag houden, wordt verminderd en een overdracht van

worden door de algemene vergadering gekozen uit de kandidaten

Artikel 18. De raad van bestuur bepaalt het algemene beleid van de

de te veel gehouden stichtersbewijzen niet kan plaatsvinden. De

die worden voorgedragen door de stichtende leden.

vereniging en oefent het toezicht uit op het beheer van het verze-

ene en de andere terugbetaling gebeuren onder voorbehoud van

De stichtende leden van categorie A tot J, gegroepeerd als hou-

keringsbedrijf dat door het directiecomité wordt gevoerd.

het bepaalde in artikel 5, §2 tweede lid.

ders van een categorie van stichtersbewijzen, kunnen kandidaten

Hij oefent alle bevoegdheden uit die niet zijn voorbehouden aan

Artikel 22. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het directie-

voordragen voor één mandaat van bestuurder per categorie. De

de algemene vergadering en die niet tot de bevoegdheid van het

comité dat verder ook bijzondere volmachten kan geven; zij is op de

stichtende leden van categorie K kunnen kandidaten voordragen

directiecomité behoren.

geldige wijze gebonden door hetzij twee samen optredende leden van

voor een aantal te begeven mandaten zoveel als voorgesteld door

Met het oog op het vervullen van deze taken kan de raad van be-

het directiecomité hetzij twee samen optredende bestuurders waar-

Artikel 13. Het verzekeringscontract met een lid wordt gesloten

de raad van bestuur.

stuur in zijn midden één of meerdere comités oprichten waarvan hij

van één lid is van het directiecomité. Met betrekking tot het toezicht

door middel van een individueel contract.

De kandidaten - natuurlijke personen - mogen op het ogenblik van

de bevoegdheid bepaalt.

op het directiecomité wordt de vereniging vertegenwoordigd door de

Het wordt van de zijde van de vereniging ondertekend door een be-

de voordracht de volle leeftijd van vijfenzestig jaar niet hebben

Aan bestuurders die geen lid zijn van het directiecomité kunnen,

raad van bestuur; zij is op geldige wijze gebonden door twee samen

stuurder lid van het directiecomité en voorts door de onderschrij-

bereikt. Wordt een rechtspersoon voorgedragen dan moet in de

op initiatief van het directiecomité, bijzondere opdrachten worden

optredende bestuurders die geen lid zijn van het directiecomité.

ver. Elk contract bepaalt de voorwaarden en de premie.

voordracht de vaste vertegenwoordiger worden voorgesteld; deze

toevertrouwd; zij mogen geen effectieve leidinggevende functie

De voorwaarden, de wijze van vaststelling van de premie, de wijze

laatste mag op dat ogenblik niet de genoemde leeftijdsgrens heb-

vervullen in het bedrijf van de vereniging.

van vaststelling van de eventuele supplementen tot afwikkeling van

ben bereikt; deze leeftijdsgrens geldt eveneens bij verandering van

De raad van bestuur stelt zijn huishoudelijk reglement vast dat

de schadegevallen en de verdere kosten van de contracten worden

vaste vertegenwoordiger zoals bedoeld in dit artikel §1. De voor-

goedgekeurd wordt met 3/4 van de uitgebrachte stemmen.

Artikel 23. De algemene vergadering is samengesteld uit de stich-

vastgesteld door het directiecomité in overeenstemming met de

drachten van kandidaten moeten acht dagen voor de algemene

Artikel 19. De bestuurders gaan uit hoofde van het bestuur geen

tende en de gewone leden.

van kracht zijnde wetgeving.

vergadering, door middel van een aangetekend schrijven, aan de

persoonlijke verbintenissen aan. Ze zijn echter tegenover de ver-

§1. Elk stichtersbewijs geeft recht op één stem. De stichtende leden

Artikel 14. De premie wordt jaarlijks betaald of anderszins in over-

voorzitter van de raad van bestuur worden gedaan.

eniging aansprakelijk voor de inbreuken op de statuten en op de

kunnen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen

eenstemming met de wetgeving en de algemene en bijzondere

De onafhankelijke bestuurders worden benoemd door de algemene

wetten en besluiten die de vereniging of haar activiteit betreffen

door een lid, stichtend of gewoon lid, dat een geschreven en speci-

voorwaarden van het contract.

vergadering op voordracht van de raad van bestuur.

en voorts voor wanbeheer. Voor inbreuken op de statuten en de

aal voor de vergadering geldende volmacht voorlegt.

Artikel 15. De premie en de overige kosten zijn betaalbaar ter zetel

§3. Met uitzondering van de leden van het directiecomité zal de raad

genoemde wetten zijn de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk.

§2. Elk gewoon lid heeft recht op één stem. Het gewone lid kan zich

van de vereniging, of ook door overschrijving, of aan de houder

van bestuur zijn samengesteld uit evenveel Franstalige als Neder-

Artikel 20. De vergoeding van de bestuurders-vertegenwoordigers

op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lid,

van een kwijtschrift dat door een bestuurder of een gemachtigde

landstalige leden. Deze regel vindt geen toepassing als er onvol-

van de leden van de vereniging en van de onafhankelijke bestuur-

stichtend of gewoon lid, dat een geschreven en speciaal voor de

is ondertekend.

doende kandidaten worden voorgedragen.

ders omvat een globaal bedrag dat door de algemene vergadering

vergadering geldende volmacht voorlegt.

§4. De bestuurders-vertegenwoordigers van de leden van de ver-

wordt vastgesteld.

§3. De volmachten genoemd in dit artikel §1 en §2 worden tenmin-

eniging en de onafhankelijke bestuurders zijn herbenoembaar.

De vergoeding voor bijzondere opdrachten van bestuurders wordt,

ste acht dagen voor de vergadering neergelegd ter zetel van de

In geval van overlijden of van ontslag van een bestuurder kan de

per opdracht, door de raad van bestuur vastgesteld op eensluidend

vereniging ter attentie van de raad van bestuur.

Artikel 16.

raad van bestuur voorzien in een vervanging om het mandaat van de

advies van het directiecomité.

§4. Niemand kan, hetzij in persoon hetzij bij volmacht, aan de stem-

§1. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van

voorganger te voltooien. In afwachting van deze vervanging zijn de

tenminste zes en ten hoogste twintig leden.

bepalingen van dit artikel §3 niet van toepassing. De aanstelling van

De raad telt drie categorieën van bestuurders: in de eerste plaats

de nieuwe bestuurder die het mandaat van zijn voorganger voltooit,

V. Het directiecomité

de bestuurders-vertegenwoordigers van de leden van de vereni-

wordt door de eerstvolgende algemene vergadering bekrachtigd.

Artikel 21.

macht krijgen om deel te nemen aan de algemene vergadering.

ging, in de tweede plaats de leden van het directiecomité en in de

Artikel 17.

§1. De effectieve leiding van de vereniging berust bij het

Artikel 24. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door

derde plaats de onafhankelijke bestuurders.

§1. De voorzitter van de raad van bestuur wordt door de raad

directiecomité.

de raad van bestuur. Ze wordt voorgezeten door de voorzitter van

De raad van bestuur vormt een college.

van bestuur gekozen uit de bestuurders die geen lid zijn van het

Het directiecomité bestaat uit ten hoogste zes leden en kiest in

de raad, door de eerste ondervoorzitter of door een bestuurder die

De leden van het directiecomité mogen in de raad niet de meerder-

directiecomité.

zijn midden een voorzitter waarvan de bevoegdheid kan worden

daartoe door de raad is aangewezen.

heid uitmaken. Zij mogen evenmin deel uitmaken van de comités,

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een bureau waarvan hij de

geregeld in een huishoudelijk reglement. De leden van het direc-

De vergadering kan alleen beraadslagen en beslissingen treffen

waaronder het auditcomité, die door de raad van bestuur kunnen

samenstelling bepaalt; de voorzitter van de raad van bestuur maakt

tiecomité worden door de raad van bestuur benoemd en ontsla-

met betrekking tot de zaken die op de agenda werden geplaatst.

worden opgericht in het kader van zijn taak van toezicht op het

van rechtswege deel uit van het bureau en is de voorzitter ervan.

gen met inachtneming van de principes van de autonomie van de

De oproeping tot de algemene vergadering gebeurt door middel

beheer van het verzekeringsbedrijf.

De bevoegdheid van het bureau wordt vastgesteld in het huishou-

verzekeringsfunctie.

van een rondschrijven; deze wordt tenminste vijftien dagen voor

Het aantal onafhanhelijke bestuurders moet minstens twee bedra-

delijk reglement. Die bevoegdheid betreft het voorbereiden van

Het directiecomité heeft de bevoegdheid om, met uitzondering van

de algemene vergadering verstuurd en vermeldt het doel van de

gen. Zij worden benoemd voor de duur van drie jaar; om gewichtige

de beraadslagingen van de raad van bestuur. Met uitzondering van

het bepalen van het algemene beleid van de vereniging en van het

algemene vergadering en de agenda.

redenen kunnen ze te allen tijde worden ontslagen.

hetgeen daarvoor strikt nodig is, kan de bevoegdheid van het bu-

toezicht die aan de raad van bestuur zijn opgedragen en met uit-

Artikel 25.

De leden van het directiecomité maken van rechtswege deel uit van

reau geen beslissings- of vertegenwoordigingsbevoegdheid met

zondering van de bevoegdheden van de algemene vergadering, alle

§1. De gewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen op initi-

de raad van bestuur.

betrekking tot het bedrijf van de vennootschap omvatten.

beslissingen te treffen in verband met het doel van de vereniging.

atief van de raad van bestuur.

III. De verzekeringscontracten en de premie

IV. De raad van bestuur
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VI. Vertegenwoordiging

VII. De Algemene Vergadering

ming deelnemen voor een aantal stemmen dat één vijfde van de
stemmen der stichtersaandelen overschrijdt.
§5. Niemand kan van meer dan vijfentwintig gewone leden vol-
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