
ESPERANTO KOMITATO INTERGRUPA 

de Bruselo. 
011eelb*****40e 4wee mmirdommikem 

STATUTO 
*e. eng st, efft 	 ditie 

Vwere *MW, ewactee. e."49,  *Mag «SM 

imesimieriemme 

La 14-an de Januar° I4. estas fondita en ßruselo .isperantom 

'Kord atomintergrupa ( EINK 

KOISISTO: 
EKImBruselo lonsistas ei la lokaj ,erupoj (kiuj hombras mini4zume 

5 membrojn) de Bruselo kaj eirkaZiaj komunumoj kiuj al Ai alitis kaj 

sin devigas per tiu alito respekti la ÄLItigestatuton. 

WImarusele ne havae individuajn nembro 
III CLO: 

EKImpBruselo celas: 
a) per elual 	oel interkontaktigi kaj kunlaborigt la aiigintaj 

grupoj organizante tiuoele komunajn kunvenojn # ai.oJn kaj restojn; 

1)) reprezent I la aligintajn grupoj kaj sekve la Bruselan esperapte 

tiataron ie la oicia1a4 inatancoj urbi , komunumej kaj eventuale 

provineall 
0) ikceli per eiuj rimedoj sed en la Mz..ai de propra agadmkarpo 

la ineruadon kaj aplikadon de Esperanto, 
Iv AlIee0J: 

Rajtas aliel al  rIc I Bru elo eiuj grupo j SENESCEPTE ekzistantaj 

en Bruwelo kaj eirkahij komunumojge 
DEVOJ: 
0111111111110010fflefflifflell 

a) La all intaelteg.rupoj ne faras politikan, religian propagandon 

en aa per lissiBruselos 

b) ImBruselo nur celas I  enoralan aleatteniron de Esperanto; 

kaj sih tenas tute neltrala je naciaj, internaciaj ah fakaj Esperanto- 

movadoji nenielein entrudante en la internan Ivivon ext propran agado de 

la aligintaj grupoj. 

VI FINANCOJ: 

Ciu all anta rupo pagas unu fojo por eiam enietot zon de 30 es 

Sian flnancan rimedon 

igeoveneio„ per libervolaj donacoj kaj eventualaj profitoj ei kursoj 

feetoj, P:  oiao3 kj ceteraj arnoji, 

131:msilo provos akilel per oficiala 



La lingvo de estas speranto. 
-ur por celoj propa,7ande ELI Bruselo uzas ligeoWn »et 

naelaCtj 

Same en la rilatoj kun n imesp 
iFOJ AL LA STATUT°. 

Sekve al propono 	eu all inta grupo la statuto povas 

entistoje l  

XI. :'0 

La icskretario, *ra Help La V Prezidanto, 

KOIATATOffleiZSTRARO 
po e egal& du konstantajn reprezentanten 

kiu kune formas la direktantan komitaton. 
En sia slno la direktanta komitato elektas la estraron klu 

ekzistas mirlmume ei tri personoj Urezidantom,  sekretario«,  kasisto] 
kiuj plenumas siajn oficejn al8='neit dun unu jaro 

viii VOC tiT 
meo diponas pri tAr voeo 

Ciu vadono efektivife7Is per simpla plimulto. 
Dum eenerala kaj jarkunvene tiuj Seestantoj de la aligintaj 
rajtas voedonie 

Okr1ONOJ 
Por glate funkcligi la EL1-aparaton kaj speoiale por pr1e41 

grupo 

Ixe FAW 

studi pro' agandeblecojn kaj sukeesojn en sip 171 e d loj ait ee 

X 

difinitaj instancoi 

komisionoWns 
L fakaj otH 

komitatote 

LINGVO. 

la direktanta komi 	 t; a o ova 	'äka(j)n 

lonotj laboras subla gvido de la direktanta 

esti Inodifata. Igodifpropono devas esti skrlbe prezentita kun 

ri8041, 
XII 414711.1404  

I ruselo nur povas likvidel e 
DU Irl,;mbroj • 

Zn kazo de lik id° la restanta 

e h vas nelpli ol 

me bro deeidas pri la 

La Preziti Le Kesisto(ino) La Sek etari 
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