CLÁRLANN NA GCARA-CHUMANN
NA HACHTANNA UM CHARA-CHUMAINN, 1896 GO DTÍ 2018

FOIRM AO
IONSTRAIM DÍSCAOILTE
le bheith sínithe i ndúblach agus Foirm
AP in éineacht léi
Uimhir Chláraithe

Ainm an Chumainn
ina iomláine

Oifig Chláraithe

Lá

Mí

Bliain

Ionstraim díscaoilte a dhéanamh ar an
de bhua A. 79 den Acht um Chara-Chumainn, 1896, agus na Rialachán Reachtúil.

(a) deimhnítear
luachanna na mball trí
vóta amháin a thabhairt
do gach ball agus vóta
breis le haghaidh gach
cúig bliana a raibh sé/
sí ina b(h)all ach ní
thugtar breis is cúig
vóta ina n-iomláine do
bhall ar bith.

(b) Luaigh cén chaoi a
ndearnadh a leithéid de
sholáthar

Tá an méid seo a leanas dearbhaithe agus socraithe:
1. Tá an ionstraim seo arna síniú ag [i gcás Cumainn nach Cara-Chumann é, trí cheathrú de
na baill, ach i gcás Cara-Chumainn] cúig shéú ar luach (a) de na baill (baill oinigh san áireamh
más ann dóibh) agus ag gach duine a fhaigheann nó atá i dteideal faoisimh, blianachta, nó
sochair eile ó chistí an Chumainn don am i láthair
seachas

ar sásaíodh a (h)éilimh go cuí nó a ndearnadh soláthar dóibh (b)

Mionsonraí an
deontóra
Ainm
Seoladh
Uimhir teileafóin

Uimhir faics

Ríomhphost

Teagmhálaí

Uimhir/Malartán DX

Uimhir thagarta

Sócmhainní agus
Dliteanais

2. Seo a leanas dliteanais agus sócmhainní an Chumainn (c):SÓCMHAINNÍ

€

C

DLITEANAIS

€

C

(c) Leag amach iad
go mionsonraithe
anseo

Luaigh cé acu an
bhfuil nó nach bhfuil
aon chuid de na cistí
i mBanc Coigiltis na
hOifige Poist.

Ballraíocht

3. Is é líon na mball ná
agus seo a leanas nádúr a leasa sa Chumann faoi seach:

Creidiúnithe

4. Níl aon chreidiúnaithe ag an gCumann (d)

(d) Nó má tá a
leithéidí ann, luaigh
an méid atá dlite
dóibh agus an
soláthar a dhéanfar
dá íocaíocht.
Leithreasú

5. Leithreasófar agus roinnfear cistí agus maoin an Chumainn ar an mbealach seo a leanas [nó
ar a leithéid de bhealach a chinnfeadh an Cláraitheoir].

Má fhágtar faoi Chinneadh an Chláraitheora é, is gá an táille fhorordaithe a sheoladh leis seo (Beidh táille €19 i
gceist sa chás nach bhfuil na cistí atá le bheith leithreasaithe nó roinnte níos mó ná €250 agus sa chás go bhfuil siad
níos mó ná sin, gearrfar €2.50 breise ar gach €100 breise nó cuid de €100).
Fógra
(e) Luaigh ainm
nuachtáin éigin a
bhíonn á dháileadh
sa chontae ina bhfuil
oifig chláraithe an
Chumainn suite.

6. Táthar ag iarraidh go bhfógrófaí an ionstraim seo i (e)

agus san Iris Oifigiúil agus tá costais a leithéid d’fhógraí á seoladh leis seo.
Costais

Iris Oifigiúil

Nuachtán Áitiúil
Cuir isteach aon
fhorálacha eile
anseo is mian leis an
gCumann a dhéanamh
maidir leis an
díscaoileadh.

Iomlán

€

C

Sínithe na mBall

Sínithe

Líon na Vótaí
ag gach Ball

Ainm i mbloclitreacha nó
i gclóscríbhinn

Sínithe na ndaoine
a fhaigheann
nó atá i dteideal
faoisimh,
blianachta nó
sochair eile ó
chistí an Chumainn

Sceideal:
Liosta na mball
nár shínigh an
ionstraim roimhe
seo

Sínithe

Na mball nár shínigh an ionstraim

Líon na Vótaí
ag gach Ball

Ainm i mbloclitreacha nó
i gclóscríbhinn

Líon na
Vótaí ag
gach Ball

