Ekzemplero por S(ro MAERWrS

ZAMOTTE_LOQUET

Al iuj belgaj Esperantistoj

Novaj favoraj perapektivoj prezentigas al Ia Esperanto-movado
sur la tereno de la propagando por la Lingvo Internacia.
En 1965, okaze de sia 65-jara vivjubileo, G-roj Maurice JAUBOTTELOQUET_donacis 50.000 b.f. por starigi fondalon, kiu ricevis la nomon
'FONDAU0 MAURICE JAUivIOTTE-LOQUETw.
CELO : .n la spirito de la donacintoj, la donacita sumo estu la
la komenco de kreskonta kapitalo, je la dispono de la belga
Movado por Esperanto kaj speciale de "Belga Esperanto-Yederacion,
por apecialaj propagandaj celoj, malfacile realigeblaj per la
ordinaraj rimedoj de la movado.
PROPRIETO : La Fondintoj donacis la dekomencan sumon al B.E.F., kiu
havas juran personecon, sed en timigita proprieteco, en

tiu Li senco, ke nek la Estraro, nek la Administrantero de B.E.F,
rajtos malpiiigi aa nuligi la Fonda3on per vendo de &keloj, obligaci0
ati aliaj poseda2oj de la Fonda3o.
usTak KOMISIONO : Laa propono de la Fondintoj; la du regionaj presidantoj de B.E.F., S-roj G. DEBROUWERE kaj D-ro P.

DEEOEL, estros la rondalon. Ili decidos pri la elujara uzo de la
rentumsumoj de la Fonda d o.
Pri la teknika administrado zorgan; G. MAERTENS, kia Ciu jare rapdtto
pri la stato de la Fonda3o kaj pri la praktika uzo de la rentumsumoj.
Decas ke la Fondintoj estu detala lnformata pri eiu okaza3o de la
Fonda3o.
,

•

La AdMIntstrantaro de B.E.F. rajtos estonta plilarglgi l laanactese,
tiun Ustraran Komision, eventuale al reprezentantoj de aliaj asocioj.
uza:1.1[AM Principe antaa la jara generela kunveno de B.E.F. — sed
laanecese en aliaj okazoj,— la Estra Komisiono interkonsiligos kun la Estrarano de B.E.F. pri la uzo de la disponeblaj
La plejeble Granda meza parto de la rentumaumo estos uzata eiu jare
por rekta propagando, laŭ la deziro de la Fondintoj. Povas tamen
estis decidite, ke parto el la =turna sumo helpu al plifaltigo de
la fondah kapitalo.
PLIAJ KOMIBUOJ : iuj asocioj, grupoj ma individuoj kiuj konscias
pri la neceseco de lingvo internacia, estas
invitataj, kontribui n1 la plirieigo de la Fondalo, girante eian
donacon mi mimmtamtwx kommlistwa, al la p.t. k. n° .... de
Ze necesas emfazi pri la graveco de tiu Fondalo por la estonta
agado de la belgaj Esperantistoj. Nek la kontribua#o, nek la uzado
de la Pondajo estas /imigeta al .B.E.F.
Itaj belgaj Gesamideanoj estas petataj, disvatigi la ekziston de
la Fondalo .7AUMOTTE-IACIET en siaj medioj.

Por la
G. DEBROUWERE

(s) P. DENOEI

(Cirkulero71 sendota al eiuj grupoj, al esperantistaj asocioj kaj

