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REGLEMENT . 

• \nr. 1. 

I>e Raad van Commissari . en >ergaclert op •lrn eer:ten 

7:aterdag in rle maanden Maart, eptember en Decrmber 

en op den dag der gewone Algemeene V r<Yadering >an 

aandeelhouders van ieder jaar. In den rPgel worden de 

Yergarleringen gehouden ten kantore der )faat~<chappij, 
rles middags ten half é.~n uur. 

In rlc vergadering, te honden op den t1ng der Algr

mrene Vergadering >an aandeelhouder.~ . benol'mt de Uaa<l 

uit zjjn mirlden een Voorzitt r en een \1ce- Voorzitt<·r. 

t>n desgevorderrl dr va. te Commi~sie, hrdoeld in Art. ~ 

•ler Stn.tntrn. 

~\nr. 2. 

Behalve bovenbedoelde >ergaderinge~l, wonlr:>n nog 

vergaderingen gehouden zoo dikwijl dit noodig gr?acht 

wordt, 't zij door den Voorzitter, 't zij door twee om

mi. ,;ari .. sen, 't zij door de Directie. 

Anr. J. 

De oproeping ter vergadering ge chiedt op la t >an 

den Voorzitter, door den ,_rcretari. van den Raad >an 



• 

Commi::;saris en, of, zoo geen 'eeretaris i · aancfe ·telu, 

door de Directie, zoo>eel mogelijk een \veek voor den 

vergaueringsdag. Gelijktijdig met de oproeping wordt 

aan den Regeerings-Commissaris der Zuid- Afrikaansche 

Republiek in ~ ederland en aan zijn plaatsvervangPr 

van de vergadering kenni. · cregcven. 

Van de in deze ,-eraaderingen te behanrlelen zaken 

wordt, ZOO>ecl mocrelijk, hij ue oproeping aan Commi::;,.a

ris~en kenni · gegeven. 

ART. 1. 

Zoo geen urie Cummi ·-;ari ·sen aanwezig zun. kan geen 

wettig be ·luit genomen wonlen; in spcedvPrei. c heudP. 

<Tevallen echter worrit het oonleel van de aauw 'zÎgP 

Commissari.· ·en rrevruag<l en <Ie zaak, met het ad ·ies der 

aanwezigen, toegezowlen aan de anclere ('ommissal·i- c·n, 

teneinue op die wijze een besluit uit te lokken. 

Arn. 5 . 

• \ lle lH~. luiten worrlen genomen hij meenlerheirl van 

temmen der aanwezige Commissari~sf~ll. 

temmingen over zaken geschierlen monrlelinu, die owr 

per rJnen schriftelijk met gesloten hriPne,, 

B(j ~ t.tking >an stemmen wonlt eene tweede -.tennuing 

gehou•len: hij eene tweede ·takin~ wor!lt het voor td als 

verworpen beschouwd. 

.\.t:T. f). 

Yan het verhandelde in tlr nn.~·, der:ngrn wol'fl •n 

uohrlen "ehouden door rlen . .'1·<:retari. Yan tlen Haatl of 



• 



û 

AnT. 10. 

Het aan den Raad .an omm1~sans~en toekomende 

aandeel in de overwinst, he•loehl in Art. 3-! der conce~sie, 

wordt gelijkelijk tns~ehen de leden van den I1a.td verdeeld. 

AuT. 11. 

Een b'sluit tot schor;-;ing van een Diredcnr wordt 

niet genomen, dan nadat de Direct •m· sehriftelijk in 

kenni · is gesteld met de terren hem gerezPn hezwarr.n 

en in staat j,.; gt>stelil 1laarop "·hriftelijk b• antwoorden. 

Van de gewi""ehl :;cluiftnren wordt, zou de hesli. silw 

der Algt>meene Yergatlering wonlt ingeroepen. aan deze 

medt>deeling gedaan. 

hr. I ''. 

WijziJ.rill)!t>ll in ,!jt n•glemPnt knnuPn niPt rrmaakt 

wor(len 1lau hij vol. tn•kte nle•·r•lerheitl 'nu het g,.ta! 
ommi. ari-. 'en , ilie met de voorge. telrle wjjzigiiwen 

minsten. •·•·n nwan•l b· 'un~n schriftr·l!jk in kL'Illlis 11 or

den gt>. t •l•l. 

.Aldus t'rt lfJPSteld door den Jlaarl z.·rm Co111111i ~rtri.· en 

Ïit ::ij11e U; l'(j(U/erÏII(J t'IUI 1-J .111!Jif· {U.' J 7. 

A. VAN ... TAAMEN VAN EEMNE., 
J'oo1·::itter. 

VA .. DEN WALL BAKE, 
ll'aw·ntmtnd Cl'tlrll'i<I. 
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