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STATUTO, aprobita kaj akceptita en 
la ĝenerala kunsido de 1976 01 23. 

Par. 1-a 
La grupo estas stariita sub la nomo 
"(Inter-) Limburga Esperanto Grupo, al- 
iĝinta al la Belga Esperanto Federacio, 
kies statuton ĝi akceptas, sub rezervo 
de la ĉi subaj nekonforrnaj difinoj. 

Par. 2-a 
La sidejo de la grupo estas fiksita en 
MAASMECHELEN, Kortestraat 2, sed povas 
esti translokita kien ajn en Limburgo, 
per nura decido de la estraro. 

Par.  3-a 
La ĉefa celo de la grupo estas la pro- 
gresigo, per ĉiuj taùga j rimedoj, de la 
universala lingvo Esperanto kaj la pli- 
vastigo de la movado. 
La grupo estas nepre neùtrala rilate 
ĉiujn temojn kiuj ne senpere koncernas 
la grupan celon kaj propagando, kiu ne 
estas konforma al tiu celo, ne povas 
esti farata pere de la grupo. 
La ofi3iala lingvo estas Esperanto. 

Par. 4-a 
La rnembronombro estas nelimigita. 

Par. 5-a 
Mernbreco sekvas post pago de la kotizo, 
ĉiujare fiksita de la estraro. La div- 
ersaj kategorioj estas tiuj de BEF, nome 
- Bonfaranta membro 
- Membro 
Junula membro (16 ĝis 25-jara) -~ Kadeta membro (gis inkluzive 15-j.) 

- Familia membro (kunloanta) - Kursano 
- Amiko de Esperanto ( sen membreco ) 

Par. 6-a 
Membroj povas ĉ  iurnomente forlasi la gru- 
pon, la pagita kotizo tamen ne estas 
repagebla. 
Membroj kiuj ne pagas la ŝulditan koti- 
zon, estas konsiderataj kiel eksiĝantaj.  

STATUUT goedgekeurd en aangenomen op de 
algemene veradering van 1976 01 23 

Art. 1. 
De groep wordt opgericht onder de benaming 
"(Inter--) Limburgse Esperantogroep, aange- 
sloten bij de Belgische Esperanto FederatiE 
waarvan zij het statuut aanvaadt, onder voc 
behoud van de hiernavolgende andersluidendE 
bepalingen. 

Art.  2 . 
De zetel van de groep is gevestigd te MAAS- 
MECHELEN, Kortestraat 2, maar kan verplaatE 
worden naar waar ook in Limburg door 
eenvoudige beslissing van het bestuur. 

Az.r  t . 3. 
Het hoofdoel van de groep is de bevorderinE 
door alle geschikte middelen, van de univez 
sele taal. Esperanto en de uitbreiding van 
beweging. 
De groep is absoluut neutraal ten aanzien 
van alle mogelijke onderwerpen die haar nie 
rechtstreeks aanbelangen en propaganda die 
niet strookt met dat doel, mag niet door de 
groep gemaakt worden. 
Haar oficiële taal is Esperanto. 

Art.  4 . 
Het ledenaantal is niet beperkt. 

Art. 5. 
Lidmaatschap volgt op de betaling van de bi 
drage, die elk jaar door het bestuur wordt 

:vastgesteld.De diverse categoriën zijn die 
van BEL, namelijk : 
. Steunend lid -- Gewoon lid 
- Jeugdlid ( 16 tot 25 jaar) 
- Kadet ( tot en met 15 jaar) 
-- Gezinslid (inwonend) 
~- Cursist 
- Sympathisant (zonder lidmaatschap) 

Art. 6. 
Leden mogen op ieder ogenblik de groep ver- 
laten, de betaalde bijdrage wordt echter 
niet terugbetaald. 
Leden die de verschuldigde bijdrage niet 
betalen, worden beschouwd als uittredend. 
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Art. 14. 
Het bestuur stelt de vertegenwoordig(st)er 
van de groep aan voor deelname aan de behe t 

raad van de Belgische Esperanto Federatie. 

Art. 12. 
ieder jeer vindt de algemene vergadering 
plaats in januari. 

Art. 16. 
Stemrecht hebben de leden A tot F incluis, 
aanwezig op de algemene vergadering, naar 
rato van één stem per aanwezige. 

Art. 17. 
Het groepjaar begint op 1 januari en ein- 
digt op 31 december. 
Ieder jaar, tijdens de algemene vergaderins; 
geven de penningmeester(es) en de secre tart 
( 	alvorens af te treden of herkozen 
te worden, respectievelijk een financieel 
en algemeen verslag over het voorbije jaar, 

Art. 18. 
Alleen de algemene vergadering is, naar 
rato van 2/3 van de aanwezige leden A tot 11 
incluis, gemachtigd zo nodig wijzigingen 
aan te brengen aan het statuut. 

Art. 19. 
Bii ontbinding van de groep, wordt het ne ti.- 
actief, na betaling van de schulden en na 
ordening van het debet, geschonken aan de 
Belgische Esperanto Federatie of, bij ont- 
stentenis, aan de Universele Esperanto 
Associatie of, bij ontstentenis, aan een 
Limburgse organisatie met weldoende doel- 
stellingen en internationaal karakter. 

Par. 14-a 
La estraro indikas la reprezentant(3n) o'fi 
de la grupo en la administrantaro de la 
Belga Esperanto Federacio. 

Par. 15-a 
iujare la ĝenerala kunsido okazu en 
januaro. 

Par. 16-a 
Vo8 donaa j't on havas la membroj A ĝis F 
inkluzive, 8eestanta j le generalan kun-- 
sidon,je po unu voĉo. 
Par. 17-"a  
La grupa jaro komencigas la 1-an de janu- 
aro kaj finigas la 31-a de decembro. 
Ciujare, okaze de la gienerala  kunsido, la 
kasist(in)o kaj la sekretari(in)o, antaù 
eloficiĝo aù reelekto, donas respektive 
financan kaj generalan raporton pri la 
pasinta jaro. 

Par. 18-.a 
Nur la enerala kunsido, proporcie 3.aù 
2/3 de la 8eestantaj membroj A gis F 
inkluzive, povas se necese modifi la sta- 
tuton. 

Par.  1 -:a 
Okaze de likvido de la grupo, la neta 
aktivo, restanta post pago de la 3uldoj 
kaj enordigo de la debe to j , estas dona- 
cita al la Belga Esperanto Federacio aù, 
te malesto, a3. la Universala Esperanto 
Asocio aù, ee malesto, al iu Limburga 
organiza3o kun bonfara celo kaj inter- 
nacia karaktero. 

-o-o-o-o--o-o-or-o-o-o-o- 

INTERNA REG ULAR° 

La prezident(in)o gvidas la kunsidojn 
kaj sankcias la decidojn de la estraro. 
Okaze de maieeesto lin anstataùas la 
vicprezident(in)o. 

La sekretari(in)o prizorgas la korespon- 
dadon, kunvokas la interesitojn al kun- 
venoj kaj raportas pri la kunsidoj kaj 
aktivecoj de la grupo. 

La kasist(in)o administras la financojn 
interkonsiliĝe lun la personoj difinitaj 
en par.13-.a de la statuto por la kurantaj 
aferoj, laù decido de la estraro por la 
gravaj aferoj. 

Ciu estrarano konscience plenumas la al 
li konfiditan kaj de li akceptitan funk- 
cion, helpas enkasigi la ĉiu jarajn koti- 
zo jn kaj aligas kiel eble plej multe da 
novaj membroj. 

INTERN REGLEMENT 

De voorzit(s)ter leidt de vergaderingen er. 

bevestigt de door het bestuur genomen be- 
slissingen. Bij afwezigheid wordt hij/zij 
vervangen door de ondervoorzit(s)ter. 

De secretaris (-esse) verzorgt de corres- 
pondentie, roept de belanghebbenden op ter 
vergadering en brengt verslag uit over de 
vergaderingen en activiteiten van de groep. 

De penningmeester(es) beheert de financies 
in overleg met de in art.13 van het statuu . 

bepaalde personen voor de courante zaken, 
volgens beslissing van het bestuur voor de 
belangrijke zaken. 

Ieder bestuurslid kwijt zich gewetensvol v~ 
de hem/haar toevertrouwde en door hem/haar 
aanvaarde functie, helpt de bijdragen inne7. 

en tracht zoveel mogelijk nieuwe leden aan 
te werven. 

La .estraro kunvenas ĉiun duan sabaton de Het betuur komt iedere 2de zaterdag van de 
la monatoi se urgas, pluan fojon. 	maand samen; indien dringend, een keer mee: 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o--o-o-o- 
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