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REQUEST BY A NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION TO BE ACCREDITED TO PROVIDE
ADVISORY SERVICES TO THE COMMITTEE

1. Name of the organization

Please provide the full official name of the organization, in its original language as well as in
French and/or English.

Het Domein Bokrijk vzw I The Domain Bokrijk

2. Address of the organization

Please provide the complete postal address of the organization, as well as additional contact
information such as its telephone or fax numbers, e-mail address, website, etc.. This should be
the postal address where the organization carries out its business, regardless of where it may be
legally domiciled (see item 8).

Bokrijklaan 1 13600 GENK I T + 32 11 265300 IF +32 11 265310 I
E bokrijk@limburg.be Iwww.bokrijk.be

3. Country or countries in which the organization is active

Please identify the country(ies) in which the organization actively operates. If it operates entirely
within one country, please indicate which country. If its activities are international, please indicate
whether it operates globally or in one or more regions, and please list the primary countries in
which it carries out activities

I::2J national

D international (please specify: )

D worldwide

D Africa

D Arab States

D Asia & the Pacific

D Europe & North America

D Latin America & the Caribbean

Please list the primary country(ies) where it is active:

4. Date of its founding or approximate duration of its existence

Please state when the organization came into existence.

1958
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5. Objectives of the organization

Please describe the objectives for which the organization was established, which should be "in
conformity with the spirit of the Convention" (Criterion C). If the organization's primary objectives
are other than safeguarding intangible cultural heritage, please explain how its safeguarding
objectives relate to those larger objectives.

Not to exceed 350 words; do not attach additional information

The Domain Bokrijk houses a large open air museum. Bokrijk is the museum in Flanders
where in a 1-to-1 scale peasant houses from all over Flanders in open air are shown,
preserved and studied. Through its unique collection of buildings, objects, churches,
chapels, interiors, tools, its knowledge about crafts, rituals and practices in daily life and
historical fauna and flora the museum wants visitors to experience what it could have
meant to live in the countryside in what is now called Flanders. Through interactive
means and media (theatre, music, word, images) and in an appealing and
understandable language the museum aims to confront people living in the 21 st Century
with the way in which a former rural society - its people, dwellings, and daily practices 
has gradually changed by showing them the cradle of the present. Moreover the
museum wants to tease and wonder a culturally diverse public, to have them rethinking
their own lives and memories and to make them sensible about the relativity of past,
present and future. The museum aims to keep and upgrade the innovative methods it
works with to achieve this mission for a socially and culturally diverse public.

In short, the Domain Bokrijk including the Open Air Museum Bokrijk aims a culturally and
socially diverse public to appreciate, enjoy and understand the cultural (both tangible
and intangible) and natural heritage since 1500 on the countryside in what is now called
Flanders by collecting, preserving, protecting, researching and valorising aspects from
the culture of daily life.
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6. The organization's activities in the field of safeguarding intangible cultural
heritage

Items 6.a. to 6.c. are the primary place to establish that the NGO satisfies the criterion of having
"proven competence, expertise and experience in safeguarding (as defined in Article 2.3 of the
Convention) intangible cultural heritage belonging, inter alia, to one or more specific domains"
(Criterion A).

6.a. Domain(s) in which the organization is active

Please check one or more boxes to indicate the primary domains in which the organization is
most active. If its activities involve domains other than those listed, please check "other domains"
and indicate which domains are concerned.

[2J oral traditions and expressions

[2J performing arts

[2J social practices, rituals and festive events

[2J knowledge and practices concerning nature and the universe

[2J traditional craftsmanship

o other domains - please specify:

6.b. Primary safeguarding activities in which the organization is involved

Please check one or more boxes to indicate the organization's primary safeguarding activities. If
its activities involve safeguarding measures not listed here, please check "other safeguarding
measures" and specify which ones are concerned

[2J identification, documentation, research (including inventory-making)

[2J preservation, protection

[2J promotion, enhancement

[2J transmission, formal or non-formal education

o revitalization

o other safeguarding measures - please specify:

6.c. Description of the organization's activities

Organizations requesting accreditation should briefly describe their recent activities and their
relevant experience in safeguarding intangible cultural heritage. Please provide information on
the personnel and membership of the organization, describe their competence and expertise in
the domain of intangible cultural heritage and explain how they acquired such competence.
Documentation of such activities and competences may be submitted, if necessary, under item
S.c. below.

Not to exceed 750 words; do not attach additional information

The Domain and the museum have over the years, from its opening in 1958, created a
substantial pool of knowledQe on local building traditions, materials, techniques, crafts,
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tools, rituals and building and crafting practices in Flanders. This knowledge has been
tested and proven in daily practice in the museum. There are three groups of personnel
that are actively involved in these forms of intangible cultural heritage: Marc Jansen and
Kristien Ceyssens, respectively head and architect to the technical department; Jef
Brebels, Johny Lowet, Raoul Putzeys amongst others, respectively carpenter and wagon
maker, thatcher, cooper and allround restoration worker; Raf Schepers, head of
collections, and Hilde Schoefs, curator, who research the history of crafts and
craftsmanship and the rituals and practices concerned.

The museum participates since several years in the work of the Interface Centre for
Living Heritage (www.sle.be). In concreto this means the museum and Domain of Bokrijk
help preserving rare breeds of local historical livestock as sheep, cows, pigs, horses,
goats, turkeys, ... by breeding new genetic offspring. The person responsible for this
program is Frank Libens, head of fauna to the technical department since 1996.

The Domain and museum organised in 2010 the 29th edition of its Dialect- and Street
Theatre Festival. Frank De Roeck, cultural worker and musician, is responsible for this
programme. On Whit Monday a selection of traditional forms of street theatre are
performed in their respective dialects by local groups from all over Flanders. Together
with quality music groups, that bring a historical repertoire on replica's of historical music
instruments and in confrontation with more recent artistic performances, these traditional
performances are given a stage to present their work to a large, and socially and
culturally diverse public. It is every year more difficult to attract quality performances
rooted in traditional practices as these performances are partly looked upon as old
fashioned and out of time. The museum considers it to be its role to safeguard these
performances by giving them an annual stage.

The Domain and museum is known for its original and replica installations of historical
games and play as for example archery, playing skittles, curling, 'struifvogelen',
'bikkelen', ... and for its array of regional and historical parlour games. Visitors can not
only try for free parlour games and sports, they can also take the challenge to compete
in teams in some of these historical games guided by a trained museum guide.The
person responsible for installing this diverse programme in the museum during the last
decade is Bea Vaes, head of the educational cell, who previously won her spurs working
for what is now Sportimonium, the museum of sports and games
(www.sportimonium.be).

Luc Frenken, a historian, is responsible for the 1st person living history in the
Haspengouw part of the museum. He researches food, clothes, habits, micro and macro
history and brings this together in daily performances.

In 2009 the museum started together with FARO. The interface centre for cultural
heritage in Flanders and other local organisations in Flanders in partnership with Alan
Govenar (Documentary Arts inc, Dallas) an exhibition called 'Treasures in/from People',
which will travel around Flanders in 2010-2011 accompanied by public activities (see
below). It opened in the UNESCO headquarters in Paris April 2010. In the exhibition we
try to translate the meaning of the concepts 'intangible heritage' and 'living human
treasures' as defined by UNESCO in the 2003 Convention to the visitors. Americans
from the National Heritage Fellowship are portrayed next to Flemish people who are
passionate about their knowledge, practice or skill.
The kick-off of the above mentioned exhibition and tour is on July 18th 2010 when the
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museum organises the first edition of 'Passion & Tradition. Living human treasures in
Flanders'. This day the visitors can watch demonstrations, performances, skills, ... from
passionate and skilled people concerning intangible heritage all over the museum.
People can not only watch, but are actively invited to ask questions, to give it a try
themselves in free workshops, to discuss the Convention in a debate, ... A special link is
made to the USA, as guest country.

On July 19th 2010 the museum organises together with FARO an international
colloquium titled 'Visibility, Awareness, Dialogue. Learning from elsewhere: the USA'.
Guest speakers that day are Barrey Bergey (director of Folk and Traditional Arts,
National Endowment for the Arts), Peggy Bulger (director of the American Folklife
Center, Library of Congress) and Alan Govenar.

Hilde Schoefs, curator, who previously worked for FARO as researcher and member of
staff responsible for oral and intangible heritage, has taken the lead for these
interconnected initiatives.

7. Its experiences cooperating with communities, groups and intangible cultural
heritage practitioners

The Committee will evaluate whether NGOs requesting accreditation "cooperate in a spirit of
mutual respect with communities, groups and, where appropriate, individuals that create,
maintain and transmit intangible cultural heritage" (Criterion D). Please briefly describe such
experiences here.

Not to exceed 350 words; do not attach additional information

The Domain and Open Air Museum of Bokrijk have a longstanding tradition of collecting,
sharing, preserving and staging intangible heritage with and by both communities and
individual practitioners.

The museum started in 2008 'Learning from the Past' where skilled craftsmen teach their
skills and their knowledge on wagonry making, cooping and thatching amongst others in
a one to one learning trajectory with a pupil. This form of life long adult learning is
supervised by the Personnel Department of the Province of Limburg.

The museum shares its diverse knowledge on intangible cultural heritage forms and
practices actively within a broader community of open air museums (AEOM,
www.aeom.org), that meets yearly. Next to these official meetings the museum holds
close contacts with several open air and other museums, to share knowledge, as for
example in 2009 with the Open Air Museum of Arnhem, het Huis van Alijn,
Sportimonium, and the Open Air Museum Kommern. In 2010 the museum was host to
two delegates from the Norwegian Ministry of Culture making a study on the ratification
of the Convention and the manner in which different countries, ministries and cultural
heritage organisations try to implement it and translate it to the public.

As stated below 6c the museum offers yearly on Whit Monday a stage to performing
groups of street theatre from all over Flanders. This is the only occasion where street
theatre performances from different regions and different sorts are shown together.

Also mentioned below 6c is the first edition of the museum festival 'Passion & Tradition.
Living human treasures in Flanders'. This day the visitors can watch demonstrations,
performances, skills, ... from passionate and skilled people concerning intangible
heritage all over the museum. Individuals and groups that will share their expertise that
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day are amongst others Frank Degruyter (expert narrator), Guy Vandecasteele (expert
puppet making), Magda Vaes (expert in breast feeding advice), the ladies from Kant in
Vlaanderen (lace making), the Steltlopers van Merchtem, the 'krulbollers', ...

8. Documentation of the operational capacities of the organization

The Operational Directives (paragraph 94) require that an organization requesting accreditation
shall submit documentation proving that it possesses the operational capacities listed under
Criterion E. Such supporting documents may take various forms, in light of the diverse legal
regimes in effect in different States. Submitted documents should be translated into French or
English whenever possible if the originals are in another language. Please identify supporting
documents clearly with the item (8.a, 8.b or 8.c) to which they refer.

8.a. Membership and personnel

Proof of the participation of the membership of the organization, as requested under Criterion E
(i), may take diverse forms such as a list of directors, list of personnel and statistical information
on the quantity and categories of members; a complete membership roster usually need not be
submitted.

Please attach supporting documents.

8.b. Recognized legal personality

If the organization has a charter, articles of incorporation, by-laws or similar establishing
document, a copy should be attached. If, under the applicable domestic law, the organization has
a legal personality recognized through some means other than an establishing document (for
instance, through a published notice in an official gazette or journal), please provide
documentation showing how that legal personality was established.

Please attach supporting documents.

8.c. Duration of existence and activities

If it is not already clearly indicated from the documentation provided for item 8.b, please submit
documentation proving that the organization has existed for at least four years at the time it
requests accreditation. Please provide documentation showing that it has carried out appropriate
safeguarding activities during that time, including those described above in item 6.c.
Supplementary materials such as books, CDs or DVDs, or similar publications cannot be taken
into consideration and should not be submitted.

Please attach supporting documents.

9. Contact person for correspondence

Provide the complete name, address and other contact information of the person responsible for
correspondence concerning this request. If an e-mail address cannot be provided, the information
should include a fax number.

Hilde Schoefs
curator
Openluchtmuseum Bokrijk
Bokrijklaan 1
BE-3600 GENK
T +32 11 265 322
F+3211265310

hschoefs@limburg.be
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10. Signature

The application must include the name and signature of the person empowered to sign it on
behalf of the organization requesting accreditation. Requests without a signature cannot be
considered.

Name: Hilde Schoefs

Title: curator/head of the museum

Date: 28.06.2010

Signature:
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HET DOMEIN BOKRIJK vzw
Bokrijklaan I
3600 GENK

OndBrnBmingsnummBr 407037833

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

HOOFDSTUK 1 - NAAM, DUUR, ZETEL, DOEL

ArtikBl1
DB vBrBniging zondBr winstoogmBrk draagt dB naam "HBt DomBin Bokrijk".

ArtikBI2
DB vBrBniging hBBft haar ZBtBI gBVBStigd in ProvinciBdomBin Bokrijk tB Bokrijklaan I, 3600 GBnk in hBt gBrBchtBlijk arrondissBmBnt TongBrBn

ArtikBI3
OB vBrBniging is opgBricht voor onbBpaaldB duur.

ArtikBI4
DB vBrBniging hBBft tot dOBI:

a) hBt vaststBIIBn van hBt bBhBBr Bn hBt bBlBid Bn hBt vBrzBkBrBn van dB algBmBnB BxploitatiB van hBt domBin Bokrijk:
b) in tB staan voor dB mdBrB inlrastructurBIB uitbouw van hBt domBin Bokrijk:
c) dB ontwikkBling Bn uitvoBring van hBt markBtingbBIBid omtrBnt hBt domBin Bokrijk

TBr vBrwmnlijking van dm dOBlstBllingBn mag dB vBrBniging aliB vmichtingBn dOBn. aliB initiatiBvBn nBmBn Bn aliB daartoB nult'lgB rOBrBndB Bn onroBrBndB
gOBdBrBn VBrWBrVBn.
Daarnaast kan dB vzw aliB activitBitBn ontplooiBn diB rBchtstrBBks ol onrBchtstrBBks bijdragBn tot dB vBrwmnlijking van dB vBrmBldB statutairB dOBlstBllingBn,
mBt inbBgrip van bijkomstigB commBrciëlB Bn winstgBvBndB activitBitBn binnBn dB grBnzBn van wat wBllBlijk is tOBgBlatBn Bn waarvan dB opbrBngstBn tB allBn
tijdB voliBdig zullBn wordBn bBstBmd voor dB vBrwmnlijking van dB statutairB dOBlstBllingBn.

HOOFDSTUK 2 - DE LEDEN

ArtikBI5
OB vBrBniging bBstaat uit vijftiBn wBrkBndB IBdBn zijndB:
• van rBchtswBgB dB gBdBputBBrdB van dB provinciB Limburg diB bBVOBgd is voor hBt OomBin Bokrijk
• VBBrtiBn IBdBn diB wordBn aangBduid door dB provinciBraad van dB provinciB Limburg ondBr zijn IBdBn.

DB volhBid van hBt lidmaatschap, mBt inbBgrip van hBt stBmrBcht op dB AlgBmBnB VBrgadBring, komt uitsluitBnd tOB aan dB wBrkBndB IBdBn.

ArtikBI 6
§I DB hOBdanighBid van wBrkBnd lid gaat vBrlorBn:
a) door vrijwillig ontslag, dat schriltBlijk aan dB voorzillBr van dB Raad van BBstuur wordt mBBgBdBBld Bn dat tB allBn tijdB kan gBbBurBn
b) door oVBrlijdBn ol rBchtsonbBkwaamhBid van hBt wBrkBnd lid
c) door hBrroBping van dB aanduiding als wBrkBnd lid door dB provinciBraad van Limburg
d) van rBchtswBgB door hBt vBrliBs van dB hOBdanighBid van provinciBraadslid van dB provinciB Limburg ol van lunctionBBI bBvOBgd gBdBputBBrdB van dB
provinciB Limburg
B) van rBchtswBgB bij dB ontbinding van dB provinciBraad van dB provinciB Limburg
f) door uitsluiting door dB AlgBmBnB VBrgadBring oVBrBBnkomstig dB voorwaardBn van artikBI12 van dB WBt van 27 juni 1821,

§2Bij vBrliBs van rBchtswBgB van hBtlidmaatschap van dB vBrBniging door dB ontbinding van dB provinciBraad van dB provinciB Limburg wordt binnBn dB
BBrstB driB maandBn volgBnd op dB installatiB van dB niBuwB provinciBraad door dm provinciBraad oVBrgBgaan tot dB aanduiding van dB vBBrtiBn wBrkBndB
IBdBn ondBr zijn IBdBn. OB wBrkBndB IBdBn blijvBn hun lidmaatschap bBhoudBn totdat dB provinciBraad dB vBBrtiBn wBrkBndB IBdBn hBBft aangBduid,
In dB oVBrigB gBvallBn van dB bBëindiging van hBtlidmaatschap zal dB provinciBraad van dB provinciB Limburg oVBrgaan tot dB aanduiding van hBt wBrkBnd lid
binnBn dB BBrstB driB maandBn nadat hBtlidmaatschap bBëindigd wBrd.
OB wBrkBndB IBdBn zijn hBrbBnoBmbaar.

§3 HBt wBrkBnd lid dat om wBlkB rBdBn dan ook. zijn lidmaatschap vBrliBst Bn/ ol zijn rBchtsopvolgBrs kunnBn gBBn aanspraak makBn op hBt vBrmogBn van dB



vzw noch op de door hem afgestane voorwerpen of goederen, noch op de terugbetaling van eventueel gestorte bijdragen.

Artikel 7
De werkende leden zijn geen bijdrage of lidgeld verschuldigd,

HOOFDSTUK 3. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 8
De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle werkende leden van vzw en wordt voorgezeten door de gedeputeerde van de provincie Limburg die
functioneel bevoegd is voor het Domein Bokrijk in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Raad van Bestuur.
De overige gedeputeerden van de provincie Limburg worden, op dezelfde wijze als de werkende leden, uitgenodigd de Algemene Vergadering bij te wonen maar
beschikken niet over enig stemrecht op de Algemene Vergadering.
Het secretariaat van de vereniging wordt van rechtswege waargenomen door de domeinbeheerder van het Domein Bokrijk: deze woont de Algemene
Vergadering bij maar beschikt niet over enig stemrecht op de Algemene Vergadering.

Artikel 8
De Algemene Vergadering is uitsluitend bevoegd voor:
I. het wijzigen van de statuten
2. het op voordracht van de provincieraad van de provincie Limburg benoemen en afzetten van bestuurders
3. het goedkeuren van de jaarrekeningen, de begrotingen en het jaarverslag
4. het vrijwillig ontbinden van de vereniging
5. het uitsluiten van een werkend lid
6. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk
7. alle gevallen waarin deze statuten een beslissing van de Algemene Vergadering vereisen.

Artikel 10
§I De Algemene Vergadering wordt door Raad van Bestuur bijeengeroepen telkens wanneer het doel of belang van de vereniging dit vereist.
De Raad van Bestuur is verplicht de Algemene Vergadering bijeen te roepen indien ten minste één vijfde van de werkende leden erom verzoekt. Daartoe moeten
deze werkende leden een schriftelijk verzoek richten tot de voorzitter van de Raad van Bestuur op de zetel van de vereniging, met opgave van de agendapunten
die ze wensen te bespreken. De door de werkende leden gevraagde samenkomst moet door de Raad van Bestuur georganiseerd worden binnen de maand na het
indienen van het verzoek.

De Algemene Vergadering moet ten minste één maal per jaar bijeenkomen, in de loop van de eerste zes maanden volgend op de afsluiting van het boekjaar, voor
het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar, voor de goedkeuring van het jaarverslag, de goedkeuring van het voorstel van begroting voor het
volgend jaar, de goedkeuring van het beleid van de bestuurders over het afgelopen boekjaar en, in voorkomend geval, de goedkeuring van het verslag van de
commissaris over de jaarrekening.

§ 2Alle werkende leden en de personen die de Algemene Vergadering zonder stemrecht zullen bijwonen, worden ten minste acht dagen vóór de Algemene
Vergadering uitgenodigd op de Algemene Vergadering. De uitnodiging gebeurt bij gewone post. fax of e-mail en bevat de dag, het uur, de plaats en de agenda van
de Algemene Vergadering
Wanneer de Algemene Vergadering zich over stukken moet uitspreken, moeten deze bij de oproepingsbrief worden gevoegd.
De oproepingsbrief wordt in naam van de Raad van Bestuur ondertekend door de secretaris.

§ 3 De Raad van Bestuur stelt de agenda voor de vergaderingen vast behoudens in de gevallen waarin de Algemene Vergadering wordt samengeroepen op
initiatief van ten minste één vijfde van de werkende leden in welk geval de Raad van Bestuur ten minste de door deze werkende leden aangedragen punten op de
agenda moet plaatsen. In laatstbedoeld geval blijft de Raad van Bestuur evenwel bevoegd om andere punten op de agenda te plaatsen.
Op vraag van ieder werkend lid is de Raad van Bestuur evenwel verplicht de agenda aan te vullen met de door het verzoekende werkend lid voorgestelde punten.
Het schriftelijk verzoek daartoe moet minstens veertien dagen voor de Algemene Vergadering bij de Raad van Bestuur op de zetel van de vereniging, worden
ingediend.

§ 4 Er mag op de Algemene Vergadering op geen enkele wijze worden afgeweken van de agenda.

Artikel 11
§ jJeder werkend lid kan zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door een ander werkend lid. Hiertoe is een schriftelijke volmacht vereist.
leder lid kan evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen.

§ 2 Elk werkend lid beschikt over één stem op de Algemene Vergadering.
De secretaris van de Algemene Vergadering en de gedeputeerden van de provincie Limburg, die niet van rechtswege werkend lid zijn van de vereniging.
beschikken niet over stemrecht op de Algemene Vergadering.

§ 3 Behoudens de gevallen waarvoor de wet van 27 juni 1821 bijzondere meerderheden bepaalt. kan de Algemene Vergadering rechtsgeldig beslissen ongeacht
het aantal aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden en worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
Onthoudingen gelden niet als uitgebrachte stem. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter, of bij diens afwezigheid, van de ondervoorzitter
beslissend



§ 4Ovar aan wijziging van da statutan kan da Algamana Vargadaring slachts rachtsgaldig baslissan voor zovar da wijzigingan uitdrukkalijk zijn varmald in da
oproaping an voor zovar tan minsta twaa darda van da warkanda ladan op da vargadaring aanwazig of vartaganwoordigd zijn. Ean wijziging kan all aan wordan
aanganoman mat aan maardarhaid van twaa darda van da galdig uitgabrachta stamman.
Onthoudingan gal dan niat als uitgabrachta stam.

Ingaval op aan aarsta vargadaring mindar dan twaa darda van warkanda da ladan aanwazig of vartaganwoordigd is, kan aan twaada vargadaring bijaangaroapan
wordan, dia galdig kan baraadslagan an basluitan alsook da wijzigingan aannaman mat da maardarhadan badoald in hat aarstalid van dm paragraaf ongaacht
hat aantal aanwaziga of vartaganwoordigda warkanda ladan. Oaza twaada vargadaring mag avanwal niat wordan gahoudan binnan vijftian dagan volgand op da
aarsta vargadaring.

§ 5Voor aan wijziging van hat doal moat da in § 4omschravan procadura wordan gavolgd mat dat varschil dat aan wijziging van hat doal slachts kan wordan
aanganoman mat aan maardarhaid van viar/vijfda van da galdig uitgabrachta stamman, Onthoudingan galdan niat als uitgabrachta stamman,

Artikal12
Van alka Algamana Vargadaring wordan notulan opgamaakt door da sacrataris van da varaniging, dia zich kan latan bijstaan door aan notulist lid van zijn
administratia.
Dm notulan wordan, na goadkauring arvan op da aarstvolganda Algamana Vargadaring, bijgahoudan in aan daartoa bastamd ragistar dat gahoudan wordt op
da zatal van da vara ni ging.
Aan da warkanda ladan van da varaniging an aan da gadaputaardan van da provincia Limburg dia da Algamana Vargadaring mat raadgavanda stam habban
bijgawoond, wordt aan uittraksal van dm notulan bazorgd.
Da warkanda ladan an da balanghabbanda dardan kunnan da baslissingan van da Algamana Vargadaring inkijkan in hat ragistar dat bawaard wordt op da zatal
van da varaniging ovaraankomstig da modalitaitan dia wordan vastgalagd in artikal 8van hat K.S. van 26 juni 2003 op da opanbaarmaking van aktan an stukkan
van da varanigingan zondar winstoogmark an van privata stichtingan.

HOOFDSTUK 4 - BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikal13
§ IOa varaniging wordt bastuurd door aan Raad van Bastuur van tan minsta zavan bastuurdars, al dan niat lid van da varaniging.
Oa Raad van Bastuur bastaat uit:
• da gadaputaarda van da provincia Limburg dia functionaal bavoagd is voor hat Domain Bokrijk
• zas ladan dia wordan voorgadragan door da provinciaraad van da provincia Limburg ondar zijn ladan.

Bahoudans da gadaputaarda van da provincia Limburg dia functionaal bavoagd is voor hat Domain Bokrijk. wordan da gadaputaardan van da provincia Limburg
dia functionaal bavoagd zijn voor parsonaal. voor financien an voor cultuur staads uitganodigd om da vargadaringan van da Raad van Bastuur mat advisaranda
stam bij ta wonan.

Indian da Raad van Bastuur dit nodig acht mag hij ta allan tijda parsonan uitnodigan omwilla van hun spacifiaka knowhow of vaardighadan. Dm parsonan
baschikkan niat ovar stamracht op da vargadaringan van da Raad van Bastuur an habban ankal aan advisaranda functia.
Hat aantalladan van da Raad van Bastuur moat in iadar gaval altijd lagar zijn dan hat aantal warkandaladan dat da varaniging talt
Da sacrataris van da varaniging is aanwazig op da vargadaring van da Raad van Bastuur doch baschikt ni at ovar stamracht

§ 2 Oa la dan van da Raad van Bastuur wordan, op voordracht van da provinciaraad van da provincia Limburg, banoamd door da Algamana Vargadaring bij
gawona maardarhaid van da aanwaziga an vartaganwoordigda stamman. Hun mandaat loopt voor aan parioda van zas jaar. Da bastuurdars, dia wardan
aangastald om aan tussantijds opangavallan bastuursfunctia waar ta naman, voltooian slachts hat bastuursmandaat van da bastuurdars dia zij opvolgdan. Oa
bastuurdars zijn varantwoording varschuldigd aan da Algamana Vargadaring.

§ 3 Da ladan van da Raad van Bastuur oafanan hun mandaat onbazoldigd uit. Da Raad van Bastuur is achtar garachtigd om op galijk walk tijdstip ta baslissan om
prasantiagaldan toa ta kannan aan da bastuurdars. Da Raad van Bastuur is vardar garachtigd om op galijk walk tijdstip ta baslissan dat da
varplaatsingsonkostan van da bastuurdars an van parsonan dia da vargadaringan van da Raad van Bastuur bijwonan, wordan vargoad.
Da Raad van Bastuur stalt zalf da omvang van da prasantiagaldan an van da vargoading van da varplaatsingsonkostan vast

§ 4 Da gadaputaarda van da provincia Limburg, dia functionaal bavoagd is voor hat Domain Bokrijk, is van rachtswaga voorzittar van da Raad van Bastuur an
baschikt ovar stamracht op da vargadaringan van da Raad van Bastuur.
Da Raad van Bastuur gaat op voordracht van da provinciaraad van da provincia Limburg, ovar tot da aanduiding van da ondarvoorzittar van da Raad van
Bastuur.
Bij varhindaring of afwazighaid van da voorzittar wordan zijn functias, zoals dm ham bij daza statutan wordan toagakand, waarganoman door da
ondarvoorzittar.
Da voorzittar is balast mat da bijaanroaping van da Raad van Bastuur an mat dalaiding van da vargadaringan van da Raad van Bastuur an van da Algamana
Vargadaring
Oa bastuurdars oafanan hun mandaat uit ovaraankomstig da voorschriftan bapaald in dm statutan.

§ 5 Da hoadanighaid van lid van da Raad van Bastuur gaat varloran indian dit lid zijn hoadanighaid van warkand lid van da varaniging varliast ingavolga één van
da in artikal 6, § Ivan dm statutan varmalda oorzakan.



Oe niet-werkende leden van de vereniging die een bestuursmandaat bekleden binnen de Raad van Bestuur verliezen dit mandaat:
a) door vrijwillig ontslag, dat schriftelijk aan de voorzitter van de Raad van Bestuur wordt meegedeeld en dat te allen tijde kan gebeuren
b) door overlijden of rechtsonbekwaamheid
c) door herroeping van de voordracht als bestuurder door de provincieraad van de provincie Limburg
d) van rechtswege door het verlies van de hoedanigheid van provincieraadslid van de provincie Limburg
e) van rechtswege bij de ontbinding van de provincieraad van de provincie Limburg

Oe hoedanigheid van bestuurder gaat eveneens verloren door het verstrijken van de duur van de benoeming en door de ontzetting door de Algemene
Vergadering uit het bestuursmandaat.

§ 6 Bij verlies van rechtswege van de hoedanigheid van bestuurder door de ontbinding van de provincieraad wordt binnen de eerste drie maanden volgend op
de installatie van de nieuwe provincieraad van de provincie Limburg door deze provincieraad overgegaan tot de voordracht van de zes leden die, behoudens de
gedeputeerde van de provincie Limburg die functioneel bevoegd is voor het Domein Bokrijk, deel uitmaken van de Raad van Bestuur. In de overige gevallen
waarin het bestuurdersmandaat een einde neemt zal de provincieraad van de provincie Limburg overgaan tot de voordracht van een bestuurder binnen de
eerste drie maanden nadat het mandaat vacant werd.
Oe benoeming van de nieuwe bestuurder heeft plaats op de eerstvolgende Algemene Vergadering na de voordracht als bestuurder door de provincieraad van de
provincie Limburg
Teneinde bij de ontbinding van de provincieraad van de provincie Limburg de continuïteit in de werking van de vereniging te verzekeren blijven de bestuurders
hun mandaat behouden tot aan de eerstvolgende Algemene Vergadering die zal plaatsvinden na de voordracht van de bestuurders door de nieuw geïnstalleerde
provincieraad van de provincie Limburg.
Oe bestuurders zijn herbenoembaar.

Artikel 14
§ I_Oe Raad van Bestuur is een collegiaal orgaan dat bijeenkomt telkens wanneer dit vereist is in het belang van de vereniging.

§ 2Oe Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter van de Raad van Bestuur of. bij diens afwezigheid, door de persoon die hem ingevolge deze
statuten vervangt in het uitoefenen van zijn statutaire bevoegdheden,
Oe voorzitter is, met uitzondering van de maanden juli en augustus, verplicht om de Raad van Bestuur minstens één maal per maand samen te roepen. In de
maanden juli en augustus wordt de Raad van Bestuur slechts samengeroepen indien de goede werking van de vereniging deze samenkomst vereist.

§ 3Alle leden van de Raad van Bestuur en de gedeputeerden van de provincie Limburg en personen die ingevolge artikel 13 van de statuten de vergadering van
de Raad van Bestuur zonder stemrecht bijwonen, worden ten minste acht dagen op voorhand uitgenodigd op de vergadering van de Raad van Bestuur. Deze
uitnodiging gebeurt bij gewone post per e-mail of per fax en bevat de dag, het uur, de plaats van de bijeenkomst van de Raad van Bestuur en de agenda. Oe
oproepingsbrief wordt in naam van de voorzitter ondertekend door de secretaris van de vereniging.
Elk lid van de Raad van Bestuur is gerechtigd een punt op de agenda van de vergadering van de Raad van Bestuur te plaatsen, mits dit punt minstens veertien
dagen op voorhand schriftelijk is meegedeeld aan de voorzitter van de Raad van Bestuur.

§ 4 Er mag op de vergadering van de Raad van Bestuur op geen enkele wijze worden afgeweken van de agenda.

Artikel 15
§ IElk lid van de Raad van Bestuur beschikt over één stem.

§ 2 Oe Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de persoon die hem ingevolge deze statuten vervangt in de
uitoefening van zijn bevoegdheden. Oe Raad van Bestuur kan rechtsgeldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige bestuurders.
Oe beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Een onthouding wordt niet als stem aangerekend.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of. bij diens afwezigheid, van de ondervoorzitter doorslaggevend.

§ 3 Van elke vergadering worden notulen opgemaakt door de secretaris van de vereniging die zich kan laten bijstaan door een notulist lid van zijn administratie.
Deze notulen worden, na goedkeuring ervan op de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur, bijgehouden in een daartoe bestemd register dat
gehouden wordt op de zetel van de vereniging.
Aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de gedeputeerden van de provincie Limburg die de vergadering van de Raad van Bestuur met raadgevende stem
hebben bijgewoond, wordt een uittreksel van deze notulen bezorgd,
Oe werkende leden en de belanghebbende derden kunnen de beslissingen van de Raad van Bestuur inkijken in het register dat bewaard wordt op de zetel van de
vereniging overeenkomstig de modaliteiten die worden vastgelegd in artikel 9 van het K.B. van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van de
verenigingen zonder winstoogmerk en van private stichtingen.

Artikel 16
Oe Raad van Bestuur leidt de zaken van de vereniging, vertegenwoordigt deze in en buiten rechte en beschikt over alle bevoegdheden die niet door de wet of
door deze statuten exclusief zijn voorbehouden aan de Algemene Vergadering.
Oe Raad van Bestuur heeft de volle bevoegdheid voor het stellen van alle handelingen van bestuur, daaronder begrepen het organiseren, benoemen, ontslaan en
bezoldigen van het personeel en het uitvaardigen van huishoudelijke reglementen, met uitzondering van deze die de werking van de Algemene Vergadering
betreffen.
Oe Raad van Bestuur heeft bovendien de meest uitgebreide bevoegdheid voor het stellen van daden van beschikking. Oe Raad van Bestuur kan onder meer,
zonder dat deze opsomming als exhaustief kan worden beschouwd en ongeacht alle andere bevoegdheden die voortvloeien uit de wet of uit de statuten: alle
betalingen doen en ontvangen en daarvan kwijting geven of eisen, alle inbewaargevingen doen of ontvangen, alle roerende en onroerende goederen verwerven,



ruilan of varvraamdan, zalfs om niat huur- an verhuurovaraankomstan zondar baperking van duur afsluitan, avenals alle andere ovaraenkomsten, zalfs
minnalijka schikkingan, dadingan, compromissan en arbitragabedingen, alla officiela an privata subsidias, tegemoatkomingan, legatan an schankingen ondar da
lavandan aanvaarden an ontvangan, laningan aangaan, borgstallingen doan an aanvaarden, hypothakan an alla zakalijka waarborgan varlanan, afstand doan van
alla rechtan an rechtsvordaringen, evenals ophaffing en machtiging tot doorhaling varlenan, mat of zondar kwijting van alla inschrijvingan, baslag laggen an
varzat doan en alle machtan verlanan aan door ham aangawezen mandatarissan.
Oa Raad van Bastuur traedt op voor da varaniging als eiser of varwaardar in alla rachtsgadingan en baslist over het al dan ni at aanwandan van rachtsmiddelan.
Oa Raad van Bastuur draagt er tevans zorg voor dat al da nearlaggings- an opanbaarmakingsformaliteiten. zoals voorgaschreven door de wat van 27 juni 1821.
in acht worden genoman.
Oa Raad van Bastuur staat in voor het bijhoudan van aan ragister van leden op da zatal van da varaniging waarin da naam, voornaman en woonplaats van da
ledan -natuurlijka parsonan wordan opgenomen. Alle beslissingen batraffenda toatrading, uittrading of uitsluiting van ladan of iadare andara radan waardoor.
ingavolge artikal 6. da hoadanighaid van lid varloren gaat moaten door toadoen van de Raad van Bastuur worden bakandgamaakt in hat ragistar van ladan
binnan acht dagen nadat za kannis hebban gakragan van hat verlies van da hoedanighaid van lid.
Oa Raad van Bestuur zal bij da uitoafaning van zijn bavoagdhadan ta allan tijda rekaning moatan houdan mat da varbintanissan waartoa de varaniging zich haaf!
varbonden.

Artikal17
Onvarmindard de algamana vartagenwoordigingsmacht van da Raad van Bastuur als college, de vertaganwoordigingsmacht van hat sub artikal18 badoalda
orgaan en de vartaganwoordigingsmacht van het orgaan van dagalijks bestuur voor da handalingan van hat dagalijks bastuur, is da vareniging tan aanzian van
dardan zowel in als buiten rachta slachts rachtsgeldig verbondan door da gazamanlijka handtekaning van da voorzittar. of bij dians afwezighaid. van de parsDon
dia ham krachtans dm statutan vervangt an de parsDon dia het orgaan van dagalijks bestuur vormt
Oaza personen. die namans da Raad van Bastuur optredan, moatan tan aanzian van dardan niet doan blijkan van enig basluit of van ani ga machtiging.

In afwijking van lid Ivolstaat voor da kwijtingan, bank- en kasvarrichtingan an ontlastingsstukkan da handtakaning van da panningmaester an da sacrataris of.
bij afwazighaid van één van daza parsonan. da gezamanlijka handtakening van één van dm parsonan an van da voorzitter.

In afwijking van lid Ivolstaat voor de lopande briafwissaling da handtakaning van hat orgaan van dagalijks bestuur.

Artikel 18
Onvarmindard da algamane varteganwoordigingsmacht van de Raad van Bastuur als collaga an da vartaganwoordigingsmacht van hat orgaan van hat dagelijks
bastuur voor da handalingan van het dagalijks bastuur, kan da bavoegdhaid om da varaniging in an buitan rachta te varteganwoordigan door da Raad van
Bestuur bij aanvoudig basluit wordan opgadragan aan één of maar parsonen, al dan niat bastuurdar of lid van da varaniging, dia, indian ar maar dan één
parsDon wordt aangaduid, gezamanlijk optradan. Dm parso(o)n(an) kunnan ta allen tijde ontslag naman uit dm functia an ta allan tijda afgazat wordan door da
Raad van Bastuur.
Oa bavoegdheid van dm parsonan wordt vastgastaid door de Raad van Bastuur, dia evaneens da duur van hat mandaat bapaalt Hat mandaat kan te allan tijda
mat onmiddellijke ingang door da Raad van Bestuur wordan ingatrokkan.

Artikal18
Oa bavoagdhaid voor da dadan van dagalijks bastuur wordt opgadragen aan da domainbahaarder van hat Oomain Bokrijk. Dm parsDon vormt hat orgaan van
dagalijks bastuur van da varaniging.
Tot da dadan van dagalijks bastuur wordan garekend alla handalingan dia dag aan dag moatan wordan verricht om da normala gang van za kan van da varaniging
ta varzakaran an die. hatzij wagans hun mindar ba lang. hetzij wagens de noodzakalijkhaid van een onvarwijlda baslissing ta na man, het optradan van da Raad van
Bastuur niat varaisan of niat wanselijk makan.
Oa parsDon dia hat orgaan van dagalijks bastuur vormt houdt van rachtswega op dit orgaan ta vorman vanaf hat ogenblik dat hij of zij niat langar
domainbahaardar is van hat Oomain Bokrijk an wordt van rachtswega opgavolgd door de niauwe domainbahaardar van hat Oomain Bokrijk.

Artikal20
Onvermindard de ragaling van artikal26 saptias van da wat van 27 juni 1821 wordt door de bastuurdars gean persoonlijka varplichting aangagaan betreffanda
da varbintanissan van da vareniging. Hun aansprakalijkhaid blijft baperkt tot hat varvullan van da hun gagavan opdracht an tot da takortkomingan in hun
bastuur.

HOOFDSTUK 5 - BEGROTINGEN -REKENINGEN -CONTROLE

Artikel 21
§ IHat boakjaar van da varaniging loopt van één januari tot an mat éénendartig dacamber.

§ 2 Op voorstaIvan da sacrataris van da varaniging duidt da Aigemana Vargadering aen panningmaestar, al dan niat warkend lid van da varaniging, aan dia
belast is mat hat financiaal an boakhoudkundig bahaar van da varaniging.

§ 3 ladar jaar stelt da Raad van Bastuur da rakeningan op an beraidt aan voorstel van begroting voor an lagt dm, binnan zas maandan na hat afsluitan van hat
boekjaar, tar goedkeuring voor aan da Aigamana Vargadaring. Saman mat da rakaningan an da bagroting stalt da Raad van Bastuur tavans hat jaarverslag voor
dat avaneens ter goadkauring moat wordan voorgelagd aan de Aigemane Vargadaring.
Oa jaarrakaning wordt opgamaakt ovaraankomstig de bapalingan dia daartoa wardan bapaald in artikal17 van da wet van 27 juni 1821 en de uitvoaringsbasluitan.
Oa Raad van Bastuur mag. voordat de jaarrakening. hat voorstel van bagroting en het jaarverslag tar



goedkeuring worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering, een gedetailleerd onderzoek laten voeren van deze stukken, Het verslag van dit onderzoek wordt
uitgebracht aan de Algemene Vergadering voordat deze overgaat tot de goedkeuring van de vermelde stukken,
Na de goedkeuring van de jaarrekening, de begroting en het jaarverslag spreekt de Algemene Vergadering zich uit over de kwijting van de bestuurders en,
desgevallend, van de commissarissen,

§ 4De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat de goedgekeurde jaarrekening binnen dertig dagen na de goedkeuring neergelegd wordt op de griffie van de
Rechtbank van Koophandel waar het verenigingsdossier van de vereniging gehouden wordt. of indien dit vereist is door de wet. op de Nationale Bank van België,

Artikel 22
§ IIndien de vereniging met toepassing van artikel 17, § 5 van de wet van 27 juni IB21 verplicht is de controle van de financiële toestand, van de jaarrekening en
van de regelmatigheid in het licht van de wet en van deze statuten, van de verrichtingen die in de jaarrekening moeten worden vastgesteld op te dragen aan één
of meer commissarissen, worden deze benoemd door de Algemene Vergadering onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van
bedrijfsrevisoren
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

§ 2 De commissarissen hebben, gezamenlijk of afzonderlijk, een onbeperkt recht van controle over alle verrichtingen van de vereniging. Ze mogen ter plaatse
inzage nemen van de boeken, de briefwisseling, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vereniging.

HOOFDSTUK 6 - ONTBINDING, VEREFFENING

Artikel 23
Behoudens in de gevallen van gerechtelijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege, kan alleen de Algemene Vergadering besluiten tot een ontbinding van
de vereniging overeenkomstig de procedure bepaald in artikellL § 5van deze statuten en artikel 20 van de wet van 27 juni 1B2L

De vereniging zal in geen geval ontbonden worden door het overlijden, de ontbinding of het uittreden van de leden voor zover het aantal leden hierdoor niet
daalt tot minder dan drie.
In geval van een vrijwillig ontbinding benoemt de Algemene Vergadering of, bij gebreke daarvan, de Rechtbank één of meer vereffenaars, Diegene die de
vereffenaar(s) benoemt. bepaalt tevens hun bevoegdheden en de vereffeningsvoorwaarden

Artikel 24
In geval van ontbinding van de vereniging worden de roerende en onroerende goederen overgedragen aan de provincie Limburg, na aanzuivering van de
schulden.

Artikel 25
Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, zijn de wet van 27 juni 1B2L of de wetgeving die deze wet zou vervangen na oprichting van de
vereniging, de algemene wettelijke bepalingen, het huishoudelijk reglement en de gebruiken terzake van toepassing,

Te Bokrijk. Genk 22 maart 2006
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