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DEADLINE 31 MAY 2012 

Instructions for completing the request form are available at: 

http://www. unesco. orglculturelichlenlforms 

1. Name of the organization 

1.A. Official name 

Please provide the full official name of the organization, in its original language, as it appears in the 
supporting documentation establishing its legal personality {section 8.b below). 

Centrum voor Agrarische Geschiedenis (CAG) 

1.B. Name in English and/or french 

Please provide the name of the organization in English and/or French. 

Centre for Agrarian History (CAG) 

Centre d'Hfstoire Agrafre) 

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 section 8). 

Organization: 

Address: 

Telephone number: 

Fax number: 

Email address: 

Other relevant 
information: 

Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG) 

Atrechtcollege Naamsestraat 63 3000 Leuven Belgie 

+32 {0)16 32 35 25 

+32 (0)16 32 35 26 

contact@cagnet.be 

www.hetvirtueleland.be 
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3. Country or countries in which the organization is active 

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

lZl national 

lZl international (please specify: ) 

D worldwide 

D Africa 

D Arab States 

D Asia & the Pacific 

lZl Europe & North America 

D Latin America & the Caribbean 

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

Belgium, the Netherlands, France, UK 

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

Please state when the organization came into existence. 

2001 

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 non-governmental organization CAG (Centre for Agrarian History) is officially recogniz~d by 
the Flemish Government as an expertise centre for the heritage of agriculture and food. CAG aims 
to study and safeguard the history of agriculture, countryside and food since 1750. CAG wants to 
make this heritage accessible for a broad, national and international public. 

Therefore, CAG offers support, advice and tailor-made cooperation with all active participants, 
organisations and people interested in the heritage of agriculture and food. CAG aims to inform, 
educate as widely as possible, by means of publications, lectures, events and the internet. The 
necessarily academic support is provided by its sister organization the Interfaculty Centre for 
Agrarian History (ICAG) of the University of Leuven. 

CAG deals with the heritage of agriculture and food in an integrated way with attention to movable, 
immovable and intangible heritage. During the past 12 years, CAG has been developing much 
experience with safeguarding intangible cultural heritage. Since July 2012, a CAG employee is 
particulary concentrating on the safeguarding of intangible cultural heritage of agriculture, 
countryside and food in a profound and renewed way. 
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6. The organization's activUies in the field of safeguarding intangible cultural heritage 

Sections 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 tick 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 tick 'other domains' and indicate which domains are 
concerned. 

0 oral traditions and expressions 

D performing arts 

0 social practices, rituals and festive events 

1Zl knowledge and practices concerning nature and the universe 

1Zl traditional craftsmanship 

0 other domains· please specify: 

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

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

[ZI identification, documentation, research (including inventory-making) 

1Zl preservation, protection 

IZl promotion, enhancement 

1Zl transmission, formal or non-formal education 

D revitalization 

D 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 section 8.c below. 

Not to exceed 750 words; do not attach additional informatfon 

Since the founding of the organization CAG has been developing much experience with 
safeguarding intangible cultural heritage. Following the 'Vision Paper : a policy for intangible 
cultural heritage in Flanders' of the Flemish Government in 2010, CAG has increasingly focused 
upon intangible cultural heritage. 

The center has set up several projects about intangible cultural heritage, such as 'Red cabbage 
with apples' (Rode kool met appelijes) about the history and heritage of vegetables and fruit, 'Fruit 
Stories in Haspengouw' (Fruitverhalen in Haspengouw) that concentrated on the personal 
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narratives of people in the fruit sector, or the project 'The Grain Whisperers. Farmers, bakers and 
brewers' {De Graanfluisteraars. Boeren, bakkers en brouwers) that drew a picture of the production 
and consumption of grain in the Westhoek; an agrarian region in Flanders. In jSugared almond and 
Dutch rusk with aniseed comfits' (Suikerbonen en beschi.Jit met muisjes) CAG, in cooperation with 
other researchers from the Netherlands, shed light on culinary traditions during important stages of 
life by means of interviews in different regions of Flanders and the Netherlands. 

CAG provides support for organizations, societies and authorities in dealing with ICH of agriculture, 
countryside and food, f. e. when applying for a nomination for inscription on the Representative list 
of intangible heritage (the horseback shrimp fishermen of Oostduinkerke ) and the inventory of the 
intangible cultural heritage in Flanders (such as Waregem Koerse or Houtem Jaarmarkt). 

In some cases CAG itself takes the lead and provides intense and elaborate support in 
safeguarding intangible cultural heritage, specifically in the domains of 'nature and universe' and 
'rural craftsmanship and food', such as the current projects about the Belgian culture of fries 
(Frietkotcultuur). the culture of beer (Biercultuur} and the traditional cultivation of Belgian endives 
or syrup. 

CAG organizes colloquia and info-sessions about intangible cultural heritage of agriculture and 
food and shares its knowledge also by means of the website (www.hetvirtueleland.be) and the 
newsletter. CAG participates in national initiatives about intangible heritage, such as the Heritage 
Day and the Week ofT aste. 

In 2012, CAG founded a feedback and study group on intangible cultural heritage and oral history 
with representatives of several collegial heritage organizations. CAG is also member of the 
expertise commitee for Intangible cultural heritage of the Flemish government. CAG encourages its 
heritage community to register elements of intangible cultural heritage in the database and platform 
www.immaterieelerfgoed.be. 

Since July 2012, a CAG employee, dr. Chantal Bisschop, is particularly concentrating on the 
safeguarding of intangible cultural heritage of agriculture, countryside and food in a profound and 
renewed way. This employee has a PhD in rural history, is specialized in oral history and has 
experiences in the heritage sector. She is actively engaged in the constitution and developing of 2 
networks of expertise in intangible cultural heritage in Flanders, one about nature and universe and 
one about traditional craftsmanship. Furthermore, CAG has a permanent staff of 5 employees and 
a temporary staff according to several temporary projects. They are all masters in history and art 
history. Each of them is paying attention to intangible cultural heritage where possible. All 
employees have often contact with staff members of collegial organizations, thus forming an 
extended network in the Flemish heritage sector, and increasingly abroad. 

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 0). Please briefly describe such experiences here. 

Not to exceed 350 words; do not attach additional information 

The Centre for Agrarian History (CAG) is officially recognized by the Flemish Government as an 
expertise centre for the heritage of agriculture and food. CAG is a key player in a very dynamic 
heritage field that is characterized by a great amount of diverse initiatives from many actors in 
different thematic fields. It is striking that various institutions, organizations and governments 
frequently work together or even start partnerships. In this dynamic field CAG plays its role as 
driving force and research centre for the heritage of agriculture and food in Flanders. Depending 
on the specific activities or cooperations, relations with the partners in this heritage field differ from 
sheer knowledge exchange to the final responsibility for specific long-term or short-time projects. 
CAG works together with a whole range of individuals, organizations and institutions, with attention 
to mutual respect and cultural diversity. CAG offers support, advice and tailor-made cooperation 
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with interested individuals, collectors and hobbyclubs, local, provincial and regional authorities, 
organized interest groups, rural movements, socio-cultural organizations, media, educational 
organizations, heritage expertise centres, museums, archives, libraries and documentation 
centers, to research centers, experimental gardens and international institutions. 

8. Documentation of the operational capacities of the organization 

The Operational Directives (paragraph 97) 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 whenever possible into English or French if the originals are in 
another language. Please label supporting documents clearly with the section (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, labelled 'Section 8.a' 

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, labelled 'Section B.b' 

S.c. Duration of existence and activities 

If it is not already indicated clearly from the documentation provided for section B.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 section 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, labelled 'Section B.c' 

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. 

Title (Ms/Mr, etc.): dr, 

Family name: Bisschop 

Given name: Chantal 

Institution/position: Centre for Agrarian History (CAG) 

Address: Atrechtcollege Naamsestraat 63 3000 Leuven Belgium 

Telephone number: +32 (0) 16 32 35 73 
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Fax number: +32 (0) 16 32 35 26 

E-mail address: chantaLbisschop@cagnet.be 

Other relevant 
information: 

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: prof. dr. Yves Segers 

Title: coordinator CAG 

Date: ;tg -o 2-- J.or~ 

Signature: 
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(source: actieplan CAG 2013) 

Algemeen 
beleid 

Dagelijks 
bestuur 

Dagelijkse 
werking 

Klankbordgroepen 

• De Heer Peter Bruggen, director Beroepswerking van Boerenbond, director, 
• De Heer Johan David, conservator MOT, director, 

• De Heer Frans De Wachter, directeur VLAM, director, 

• De Heer Vic Goedseels, ere-algemeen beheerder KU Leuven, chairman, 
• De Heer Yves Segers, coordinator CAG, secretary without right to vote, 

• De Heer Christian Stivigny, directeur Landelijke Gilden, director, 

• De Heer Matthieu Vanhove, directeur Cera, vice-chairman, 

Adviesraad 

• De Heer Jules Van Liefferinge, secretaris-generaal departement Landbouw en Visserij, 
Vlaamse overheid, director, 

• Mevrouw Leen Van Molle, voorzitter ICAG en gewoon hoogleraar, Faculteit Letteren, 
onderzoekseenheid MoSa, KU Leuven. 



1.5 Klankbordgroepen (feedback groups) 

1.5.1 Klankbordwerkgroep ICE en Mondelinge Geschiedenis 

• Rob Belemans, Faro 

• Peter Heyrman, KADOC (KU Leuven) 

• Ellen Janssens, Tapis Plein 

• Karel Lhermitte, Landelijke Gilden 

• Laure Messiaen, LECA (vroeger Volkskunde Vlaanderen) 

• Valerie Vermassen, Familiekunde Vlaanderen 

• Jolien Verroeye, ertgoedcel Meetjesland 

1.5.2 Klankbordgroep Voeding 

• Rob Bartholomees, Heemkunde Vlaanderen 

• Davy Jacobs, Nationaal Jenevermuseum Hasselt 

• Pieter Neirinckx, MIAT 

• Rat Schepers, Openluchtmuseum Bokrijk 

• Rebecca Schoeters, provincie Vlaams-Brabant 

• Peter Scholliers, VUB 

• Erika T' Jaeckx, 't GROM, Sint-Katelijne-Waver 

• N, Bakkerijmuseum Veurne 

1.5.3 Klankbordgroep Roerend erfgoed, focus landbouwcollecties 

• Johan David, MOT, Grimbergen 

• Maarten Huybrechts, Boerenbond 

• Marijn Menu, Karrenmuseum Essen 

• Rat Schepers, Openluchtmuseum Bokrijk 

• Johan Vansteenkiste, Museum Bulskampveld, Beernem 

1.5.4 Klankbordgroep HetVirtueleLand 

• Sam Alloing, LIBIS 

• Bart Ooghe, Ertgoedcel Waasland 

• Luc Schokkaert, KADOC, KU Leuven 

• Rony Vissers, Packed 

• Bram Wierckx, Faro 

1.5.5 Klankbordgroep Educatie 

• Deze klankbordgroep bestaat uit leerkrachten secundair onderwijs en docenten uit het hoger 
onderwijs en wordt in de loop van 2013 samengesteld. De samenstelling kan wisselen naar 
gelang het thema dat wordt behandeld in het educatieve materiaal. 



[lei' aux fonctions ou toute autre fonction. 
re part a tout ~nseil d'adm:inistrati?n et y prenc:Ire toute 
, y compr:ls la designation de pres1dent, VIce-presidents, 
trateur, se:cretaires ou autre. 
ter, s'il echet, 1es f'onctions p~dtffi ou_tout autre mandat: 
ndataire est autorue a ces fins, a passer et signer tous actes, 
lroces·verbaux, reg!Stres, ~ domic:Ue, substituer et en 
faire le necessrure. 
Sen.t ma:ndat expire de droit le 31 decem• 

a Bruxelles, le 19 novembre 2.000. 
nt les signatures.) 

vier bladen g001 :renvooien, te Leuven, 1 ale kantoor 
24 november 2000. Boek 6/35, blad 48, vak 6. 
frank (1 000 BEF). 

Pour 
nt les signatures.) 

conforme: 

horlicole de Gembloux 

5030 Gembloux 

Numero d'.identilication: 770/46 

CONSEIL D' ADMINTSrRATION 
MODIFiCATIONS AUX STATUTS 

~ son assemblee~erale du 18 nove:mbre 2000, la Societe 
riicole de Gembloux a modifie son conseil d'administra
me suit: 
~t: M. Roger Compere. 
esidents : MM. Michel Harte, Raoul Hulpiau, Clement 

er:~Jean-MarieLruret 

tre general : M. Eugene Lahy. 
tre : M.rne E:dmonde. Picha]-Jorls. 
:alions aux statuts : 
8, § 2, remplacer : ., Les adminis!:rateurs sont r~tigll,les 
mee par tiers " 
Chaque annee, les membres du consell d'ailminist:ration 
:rompll un ou plusieurs ma:ndats de trois <mirsont sortants 
des., · 

Le president, 
(sig:ne) R Compere. 

Gierko Korfbaldub, afgekorl: «Gierka» 

2275Giede 

Identificatienummer: 7886/94 

ONTSLAG- RAAD VAN BEHE:ER . 

1andeven, De Bl.ISSelijes 6, 2275 PO!ide:t1ee. 
t Lauwers, Middelveld 30, 2275 Gierle. 

Samenstellng raad van bestuur 

er: Wl.m Loots, Middelveld 30, 22'75 Glerle. 
is : Pierre Vanderhegghen, Vennest:raat 10, 2275 Gierle. 
meester : Eddy Selderslaghs, Wechelsebaan 34, 22'75 Lille. 
egeerde bestuursleden : 
eentjens, Kuipersttaat 31, 2290 Vorselaar. 
)SSens, Denefstraat 79, 2275 Gierle. 

Pierre Vru:--~de:rhe·ggl1en, 
secreUU'is. 

1139 

(24859 ~ 24.859P) 
CentrUm voor Agruisclle Gescltiedenis, 

af~ekort: « CAG » 

3000 

Identificatienummer : 1838/2001 

STATUTEN 

De ondergetekenden, hiema genoemd de stichtende leden : 
1 .. De .Boorenbor~d, met zetd ·te 3000 Leuven, Minderbroeder-

s~aat 8, . . woo:rdigd door de heer N~I Devisch, voor-
Zlrter van het h ur, en de beer Jos Matthys, :lid :van het 
hoofdbestuttt; · 

2.. Cera Holding C.V., met .zetel. te 3000 Leuven, .Brusselse
steenweg lQO, hier_ vertege!'\WOOrdigd door de heer Paul Tanghe en 
de beer Marcel Bellen, !eden vail het directiecomite, hiema Cera 
Holding genoemd; 

3. De Katholieke Unlversiteit Leuven te Leuve.T~t met zetel te 
300\} Leu:ven, Oude markt 13, hier veriegenwoordigd door professor 
Andre. Oosterlitv:k, rector, en profem.Or Vic Goeasecls, algemeen 
beheerde11 hiema de K.U. Leuven genoemd, 

overeengekOinen een vereniging zonder win&t~erk op te 
waarvan zij de statuten als volgt samenstellen: · 

mEL I. Naam., zeid,·®el en duur 

Artikel 1. De veremgit:tg draagt de naam ~ Centnun voor Agra
ri$Che Geschiedenls »~ in net kort: « CAG,. vz.w. 

Art. 2. De maatschappelijke zetel van de veteniging is gevestigd 
in h.et arrondissement Leuven en kan door. de raad van Eeheer bij 
eenvouilige heslissfng ge'l',.ijzigd worden. · 

Art 3~ De veremgfug wil de gesch.ledenis en de interadie met het 
heden en de toekomst van de land· en tuinhouw, platteland~ 
ontwikkeling, landschapazorg, milieu en voeding in Vlaandere.n, in 
zijn nationale en internationale context belichten en promi:lfen naar 
een groot publiek om xo bij te dragen tot een wetenschappeti}k 
onderst!!uride beeldvonnlng v<m land- en tuinbouw en vQecifug. 

Het amtrum beoogt . 
1. Het Of27ttel\. in nauwe samenwerklng met de K.U. Leuven, 

van interd.Iscipli.nair w~ppelijk ondmoek naar j:le geschie
denis van land- en tuinbouw, plafu:lands!)ntw.lkkcling, lantfll:chltps
:z.otg,· milieu en voeding. Het wetefl:SChappelijk onder.Wek worot 
ultgebouwd tewnen_met onderzoekscentril op basis van de ge!i· 
gende aamenwerklngsoveree:rll:¢:msten. 

2. Het uitbouwen van -een dienst- en adviesver1enend steunpunt 
voor musea en niet-museale inltiatieven om zo het cultureel
a~ erfgoed mee te bewaren, te valoriSereri en te ontsluiten 
voorde~p. 

3, Het ontwi.llelen van inltiatieven voor een breed publiek om 
de beeldvorming :v<m de agrarische sector te ond~teunen en te 
verbeteren doot kennis van en imicht in de_ geschiedenis en. actuele 
en toekoinstl~ betekenis van de land- en tullibo . 
on~ landschapszorg:, milieu en voedfug te 

Om het hoger omsd:1:reven dod te Perelken, lam de vereniging alle 
initiatiwen nemen die rechtstreeb of ontechtst:reeks met het maat
sciu!.ppe!ijk dod te maken hebben en/of dit maatschappelijk dod 
kunnen bevorde:ren. . · · · 

iS b.;voegd om in ondergeschikte orde de han.clelsdaden te 
die in. overee:nstemming rijri met l:\ierboven bescllreven dod 

.en voor zover de winst gebruikt wordt om dlt docl1e bereiken. 

Art 4. De ve:reniglng wordt voor onbepaalde duur. 

1'IlEL II. -!eden 

we.rle!!!ru:te leden 

telt minimtun drle en maximum acht 
werkende De ~e leden, te weten Boerenbonds Cera 
H · U. ~vens zijn de eerste werkend~ led~ De 

olding en K.U. Leuven worden 1eder m de 
algemene vergaderlng vertegenwoonligd door t:wee gemanda· 
teeroen die elk over een stem bescl!ikken. kurmen op elk 
moment besll.ssen een gemandateerde of te 

De pernoon die belast Is. met het dagelijkse 
de v g Is automatisch secretarls van 

:;temrecht. 



A:ssoctatiol'l!l sans but lucratif 01.02.2001 

Niet.:werke:nde leden ~ 
De :raad van b~ kan andere p:ersonen aJ.s niet-werkend lid 

toclaten tot de veieniging. De raad ~ in het intern reglement 
meerderecategorlel!n van niet-werkende leden ondecicheiden. Hun 
:rechten en pliChten worden opgesomd in het intern reglement. 

Art. 6. Van de lj!den kan een jaarlijkse van maximum 
1 000 EUR worden gevorde:rd. . 

Art. 7. m lid kim te allen tijde.ontsla$. nemen uit de vereniging 
mits een vooropzeg van 1 jaar en rruts ht!t opsturen. van een 
aangetelsend sclirljven, gericlit aan de voqrzitter van de raad van' 
beheer. Een werkend lid kan slechts.uitgesloten worden door de 
algemene vergadering met een meerderheid van twee derden van 
destemmen. 

Art. 8. Onisiagneinende of uitgesloterrleden huil rechoopvol· 
ge:rs .yetzali;en· ~ ,elk~ ::ermog~telijke aanspraak op het 
vermogen-van qe. v~gmg. · · · · 

-~~~~ 
· ' · U:rd doore1ri.riaa van beh£.er: 

·· .m de.beheemm 
· ~ · stichtende 

~t een k'ahdidSat• . 
'":ertelen.·zr ... ·. J 

Art. 10. De beheerders worden ·benoemd voor een termijn van 
3 jaar en zl.jn herkiesba& Een behee;der kan maximaal drie mnal 
v~ een temtijn van 3 ~ benoelnd worden.Het beheersmandaat 
van een v~wooidiger van ·em lid neemt autdmatisch een 
elnde bll de .. tet'u~J?fng van· bet vel:'tegenwoordigi.ngsmandaat 
docir het.be:lroki:eri li4 zOals bedoeld in artikel 5, 2ae lid. Indien 
door vrijWillig orltslaSt ve:rstrijken van termi_int uitsluiting of afzet- ·. 
ting, lwt a.ml:iU beheerners' is teruggevallen. tqt onder lwt wettelilk 
miiilin~ dan blljven de beheerders in functie rotdat regelmat:ig in 
hun verv~ .~ vooFfJen. . . · 

Art. iL t:'Deraad ven~eerki~t1l1Czijnleden eenvoorzitter 
en een ooderv90rzitter .. tSe. voorzitter 1s· steedS een gemandat£.er:de 
van een stichtend-lid. De mad van beheer kan andere functies die 
vereist zi~ ':OOr het g<Jed fuiu:tio~ in het Ieven De 
~on rue Eelast lS met ·het dagelijkse bestnur van de ve11erug;mg 
is auromatisch de secretaris van de raad·va:n l:ieheer z.onder 
recht De voorzitter of de secretarl!! roept de· mad bijeen. De 
bijeen:roeping van de raad is ve'rplicht telkCns wanneer een derde 
van de ~ers erom verroekt .De oproepingsbrief · wordt 
tenminste vijf werkdagen v66r de ver:gadering aafl alle beheerders 
verzooden per gewone brief ol per ·fax. Deze · oproepingsbrief 
vermeldt diig, uur en pl.aats van de vergadering en bevat tevens de 
agenda. De raad ·van be:heer wQrdt minsten.<; . drie maal 
same.ngeroepen. 

De voorzitter zit de vergaderingen voor. 
van de voo~tter wo~t ~e vergade:Ing 
ondervoorzttter en b11 diens a.:n..•ez1g 
aanwezige beheerders. 

2. De raad kan slechts 
van de beheerde:rs 
sin. 1gen worden ~enomen bij gewone 
ontlwudingen :ruet meegerekend Bij 
stem van de voorzi!te:r of :van degme 'die 
gevend. 

3~ Elke bet1eerder 

4.: Van elke vergadering worden notulen opgemaakt die worden 
ondertekend door. de secret.arls van de rt~ad van beheer en door 
ohYel de voorzltter van de raad. van beheer ofwel door 2 !eden van 
de raad van beheer. Deze notulen worden ingeSchreven in een 
daartoe bestemd register of jaarlijks gebundeld,!Je uittreksels die 
moeten worden overlegd, worden geldig ondertekend door ae 
secretaris of een beheerder. 

Art. l2. 1. De raad van beheer leidt de zaken van de verertiging 
en vert woordigt deze in en buiten :rechte. Hij is bevoogd voor 
alle met ultzondering van de:;;e die doot de wet 
u:lt gemene vergadering zijn voorl>ehouden. 

De raad kan ze1fs alie daderi van beschiJ<king stellen met inb~p 
van onder meer het ver\treemden, ze1fs om nlet, van roereride of 
onroerende g6ederen,_ he~ hypothekeren, het le:nen en u:ltlenen, alle 
handels· en bankvemchtingen, het opheifen van hypothekep.,. .. 

2. De raad van beheer kan zijn gedeeltelijk over· 
dragen aan een of meer beheerders. ers die namens de 
r&ad van beheer optreden, moeten ten a <!Mien van derden geen blijk 
geven van enige bersadslaging of machtiging. 

De"raad v~ Deheer m.aS'J.:iet dageliiks best';~ van de vereniging, 
alsook de vertegenwoord1gmg van de veremgmg wat da,t bestuur 
aangaat, toevert:rouwen aan l!:ml of meer beheefd.ers, die gedele
geeide behee:rders. rullen heten, of aan een of meer pers.onen 
~koun buiten zijn midden, rue geen lid van de vereniging moe len 
~~- ~ 

3 •. De vereniging zal in al!.e hande · . · gen; in en 
;buiten -rechte"geldig verte w · tweeJ:)eheerders 
~enlii,k~of;:bfm:en ~ . , · agelijks bestuur, door de 
p~5Xlfi~e ~t JS met het'dageli:fks beStuur 'Of.: . 

, beheerder nlleen optredend. IX>vendien kan de raad de 
v~geriwogrdigingsbev~~d :voor bepaalde. . . gen. en taken op Z!Jn. verantwoo#(~~1d overd'ragen_ aa,n "~en van de 
beh~ers ol ielfs aan a:n· andere l:'ersqon dle geen iid is van ae 
vereruglng: · . · 

'4. De raf!d vaardigt een inte.Ql reglement 

TITEL ;rv. - "tllgemene virgadering. 
Art. 1s: vergadering is samengesteld uit alle 

werkende . . . gemandateerden e:n wordt \'QOrgezeten door 
de \'OOrz!tter van de raad van beheer. lngeval van a.fwezigheid van 
de voorzitter wordt de \ geldig voor:gezeten door de 
onderyoorzitter of bij diens . eid door de oudste van de. 
aan'>_Yezi~ beheerde:rs. Elk lid kait zich door midde1 van een 
scliriftelijke volmacht .op de algemene vergadering laten vertegen
woordi$en door een ander lid. Ben lid kim evenwel slechts een 
ander ·lid vertegen:woordigen. 

Art. 14. Uitsluiten:d de algemene vergadering is bevoogd voor: 
1. wijziging van de statuten; 
2. benoeming_en a!zetting van de beheerders; 
3. kwij~g vim de ~ers; 
4: goedkeurlng va:n de begroting en van de reken.ing; 
s: ontbinc:Ung van de vereniging; 
6. uitsluiting van een'lid, 

Art. 15. 1. De algemene vergadering wordt door de raad 
beheer bijeengeroepen telkeM ais het doel of het beiang van 
v~reni • zUiks vereist Zij moet tentninste ~ per 
word oor het goedkeuren van de rekeningen :van 
het afgelopen . grotingen van het vo!gende jaar, op een 
door de raad van beheer te hepafen: datum. 

2. AJJe werkende leden worden minstens acht dagen voor 
algemene vergadering opgeroepen per gewone brief. De 

. glng word t ondertekend door de voorzitter of de secretaris. Ze bevat 
dag, plaats en uur van de vergadering. 

3. De tevens de agenda, die wordt vas 
door de De algemene vergadering kan op 
wljze een over punten die met op de age 
vermeld zljn, van alle aanwezige ]eden. 

Art. 16. 1. In gewone gevallen: worden de bes!uiten gen:omen bij . 
meerderheid, onfuoudingen niet meegerekend: Bij staking 

stemma< is de stem van de voorzitttt doorslaggevend. lngeval 
van ah\'ezir;:heid van de voonitter is de stem van de ondervoor
.zitter of biJ diens afwezigheid van de oudste van de aanwezlge 
beheerders doorslaggeveni:i. 

2. Over een statutenv;ij:z.iging kan de algemene vergadering aileen 
beraadslagen en besluiten wanneer de voorge· 

,_,;;.7 ;""""''" duidelij.K omsc:hreven zijn in de oproeping ·en 
van de !eden aanwezlg of vertegenwoordigd 

. ...,,,,,,.m~> kan aileen worden aangenornen met tenminste 



van qe stem.men. Wanneer de \Vij.g evenwetb¢J:rek. 
het. dqel :Vflll qe 1::~8 bn ze ~el woi:c!en 

~parlgha?: v.an stemmen · vm de aanwez~ge 
de vergadepil!fi:ninder. ~ twee derde vm de 
ver:tegen.woorQ.igd is, ~efm·tweede yergade-

en . . . alll'O.p bn.·geal;ht. het ~Wl!ltl. . ~!!Ilwezige of 
eo bn worden ·oomadslaagd en· bdsloten 

vermelde nl'eefderheaen.:De fweede vergaclenng mag 
. . . .de eerste vergaaerms. w<)z4en 
genomen m de tweed,e vezgt!d!!l'!Il8 moet 

toa:nk Worden ·b:el:.radt!igd: · · 
Art. 17. Vm elke vergadering Worden n6tulen opgemaakt, die 

onderte.l<:end worden door de secretaris van de mad van bebeer en 
door ofwei de voorzitter van de read van behl!er ofwel door twee 
ledel) van de raad. van behea Deze notulen worden ingeschreven 

daartoe bestemd register: of jaarlijb gebundeld. De uil:trel<!;els 
die moeten worden O'l'argelegd, worden geldig ondertekend door 

voorzitter of ondentoorzitter of door de secretaris. Leden en 
een belang doen blijken, hebberi het recht om inZage 

a'"'cnrtn:. ·van de notulen te vragen. 

TITEL V. - Bwoting, nkeningen 

Het boekjaar Vlln de veremg:lng loopt van 1 j.anuari tot 
deceml~r.Jn er;v:anlqopt het eerst:e ~ar vanaf 

van 31 .december van dit j.aar. 
raad van de rekeningen at ~tingen voor 

ze ter: voor aan de algaru:ne vergadering: 

TITEL VI. - Onlbinding, vert:Jfening 
Art. 19. Behoudensde geyl!llen van ~echtelijke ontbinding en 

van ontbinding van rechtswege, kan enkel de alge:mene vergadering 
on!binding besluiten, op ae manier :roals wettelijk voorzien is. 

VJij'Wiltige on!binding l:>eiioemt dt! algernene Verg<!· 
de fechtbapk-, ~of moor veref
hun bevoegdheid, alsmede de 

de activa van de vereni
scnwu,en, overgedragen aan een 

2el'iikaardi!! dat van de. vereniging 

opJ~en~aakt in 5 exemplaren en met eenparigheid van 
~'"'rnuu'n op de stichtingsvergadering, gehouden te 

op 6 december '2000. 

Voor de Boerenbond : 

(Get) jos Matthld: 

Voorde Cera c.v.: 

Patil (Get) Marcei 

Voor de Katholieke Uruversi!eit Leuven : 

RAAD VAN I:lEHEER 

van 

Pri veadres : Eekhorenlaan 15, 3210 Linden. 

1141 

Numero d'identif!C<~tion: 1839/2001 

de communication entre 
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In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie 
na neerlegging ter griffie van de akte 
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Benaming 
(vorurtJ : Centrum Agrarische Geschiedenis 

Reclltsvorm Verenigrng :z.onder wrnstoogmerk 

Zetc:l Vlammgenstraat 39, 3000 Leuven 

Ondernemingsnr 473.877.761 

Voorw!lli!_altte: Ontslagen en benoemingen 

De Algemene Vergadenng van GAG vzw aanvaardt op 19 december 2001 het ontslag van Marcel Bell en als; 
bestuurder en ondervoorz1Uer. De vergadenng benoemt Matth1eu Vanhove tot bestuurder Yvan Dossche word!! 
aangesleld als ondervoorzilter 

De Algemene Vergaderlng van CAG vzw aanvaardt op 11 mel 2004 het ontslag van Danrel De Klerk als 
bestuurder HIJ wordt vervangen door Chnst1an St1v1gny, Belg, Rood KrUissraat 6B, 3890 Gmgelom 

De Algemene Vergadenng van CAG vzw heeft op 31 mer 2005 besloten om Jan Raymaekers, secrelaris, te 
ontslagen als lid van de Raad van Bestuur (m voege vanaf 1 februan 2005) D1ezelfde vergadering heefl 
besloten om Yves Segers, Belg, Soelstraat 81, 3130 BegrJnendrJk, aan te stellen als lid van de Raad van 
Bestuur, 1n de hoedan1ghe1d van secretans Als coordinator zal hiJ oak het dageiiJkS bestuur van CAG vz.w 
waarnemen {vanaf 1 Januan 2005). 

Prof dr. V1c Goedseels, bestuurder en voorz1tter van vzw Centrum Agransche Geschreden1s 

Op rJ,; laatste !Jlz v;m bJ!!!0? vnrrnol\lon Rocto Naam en hoedillll(]hold van dn ms!rumentarendo l1l)\ans, holzlJ van dn pcrso(o)n(on) 
llnvoegd tJ0' vor<ilniQ•ng of stlch!in(;lnn aanz1on van de>rdon te vertt~(Jnowoordi[!Cn 

Verso , Naam on harKit,,kening 
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Benaming 
1vo1un): Centrum voor Agrarische Geschiedenis 

Rechtsvorm Vereniging zonder w1nstoogmerk 

Zete! Vlamingenstraat 39, 3000 Leuven 

Ondernemingsnr 473.877.761 

Voorwerp al<ta ; Aanpasslng statuten en nleuwe samenstelllng Raad van Bestuur 

De Raad van bestuur en de A!gemene Vergadenng van 6 december 2005 van de VZW Centrum voor. 
Agrarische Geschiedenis hebben met een eenpangheid van stemmen de vernieuwde statuten goedgekeurd eni 

· de meuwe samenstelling van de Raad van Bestuur bekrachtlgd, zoals hieronder vermeld. i 

STATUTEN 
Centrum voor Agransche Gesch1ede01s Vz:..JV (CAG Vz:..JV) 
Vlamingenstraat 39, 3000 Leuven 
RPR Leuven 473877761 

TITEL I. - Naam, zetel, doel en duur 

~1 ' 
De vereniging wordt opgencht als een veremging zonder winstoogmerk op grand van de wet van 27 junii 

1921, zeals geWIJ21gd door de wet van 2 me1 2002, betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk en de' 
sttchtingen {hierna de Vz:..JV-wet). 

Art1ke12 
De veremging draagt de naam "Centrum voor Agrarische Geschiedenis" Deze naam meet steeds door de: 

woorden "vereniging zonder wmstoogmerk' of de afkorting 'VZJN" worden voorafgegaan of gevo!gd De; 
verenigmg behoudt zich het recht voor om 1n al de aklen, facturen, aankond1g1ngen, bneven en andere stukken,. 
u1tgaande van de vereniging de verkorte benamlng "CAG" te gebrwken : 

Artikel3. 
De zetel van de vereniging is gevesttgd te 3000 leuven, Vlamingenstraat 39, gelegen 1n het gerechtelijk! 

arrondissement Leuven en kan door de Raad van bestuur btJ eenvoudtge beslisstng gewijzigd worden. 

Arttkel4 . 
De vereniging heeft 1ot doe I het verleden van landbouw, platte land en voed1ng (vanaf de tweede helft van de! 

achttiende eeuw) te bestuderen, bewaren en toegankelijk te maken voor een groat publiek. Ott cuUureel erfgoed' 
word! belicht In Zt]n nationals en internationale context, waarbij oak grote aandacht u1tgaat naar de interact1e 
met de actualiteit en de toekomst. 

De veremging beoogl daartoe· 
1.Het uitbouwen van een kenmscentrum dat de geschiedents van het brede themaveld landbouw, platteland' 

en voeding bestudeert Hierb1j wordt de periode vanaf omstreeks 1750 tot vandaag bestreken, met grote: 
aandacht voor de actuallteit en voor een duurzame landbouw 1n de toekomst 

2.Het GAG wtl bovendten een onafhankelijk steunpunt z1jn voor erfgoedinitiatteven in Vlaanderen en~ 
daarbuiten. Het doet aan ondersteuning, geeft adv1es en zoekt samenwerking met diverse partners in he~ 
erfgoedlandschap om zo het culture~l-agransch erfgoed mee te bewaren, te valoriseren en te ontslwten voor de! 
gemeenscllap De uttbouw van een wtueel museum staat hieri:Jij oentraa/ (>vww.hetvirtueleland be}. 

3.Het aanb1eden van mformatte, educat1e en antmatie. Het CAG w11 het brede publiek aanspreken over: 
verleden, heden en toekomst van landbouw en voeding en dat VIa publicaties, lezingen, evenementen en het: 
internet. Dat gebeurt v1a de e1gen basiswerking en op projectmatige bas1s 

Op de laatste bl:l. van Lwk 8 vermelden Racto Naal'tl en hoedan1gherd van de rnstrumenterende notans, hetZIJ van de perso(o)n(Bn) 
bcvoegd cle verenrgmg ol strchbng len aaMJen van cterden te v(lr\egenwoorrligen 

Verso - Naam err t'landtekonmg 
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4.Het uitbouwen van een mterdisciplinair en unlvers1ta1r onderzoekscenirum dat zorgt voor de nodige 
wetenschappelljke ondersteuning van de werk1ng van CAG, met name het lnterfacultalr Centrum voor 
Agrarische Geschledenis (ICAG) van de K.U.Leuven 

Om het hoger omschreven doel te bereiken, kan de verenlging aile 1nitiatieven nemen die rechtstreeks of 
onrechtstreeks met het doel te maken hebben en/of dit doe! kunnen bevorderen. De vereniging kan tar 
ultvoering van wat hlerboven bepaald is, onder meer aile eigendommen of zakehjke rechten verwerven, 1n huur 
nemen, verhuren, personeel aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten s!Uiten, fondsen inzamelen, kortom aile 
act1viteiten uitoefenen of Iaten uitoefenen die het voormelde niet-w1nstgevende doel rechtvaardlgen. 

Artikel5. 
De vereniging word! opgericht voor onbepaalde duur. 

TITEL Jl. -· Leden 

Art1kel6. 
1. De veremging bestaat ult werkende laden en toegetreden !eden De volhetd van lidmaaischap, met 

inbegrip van het stemrecht op de Afgemene Vergadertng komi uitsluitend toe aan de werkende laden en niet 
a an de toegetreden led en. 

2. De stichtende laden, Boerenbond, Cera en K.U. Leuven worden ieder In de Algemene Vergadenng 
vertegenwoordtgd door 1 gemandateerde die over Mn stem beschikt ZiJ kunnen op elk moment bes!issen een 
gemandateerde terug te roepen of te vervangen De persoon die belast is met het dageli)kse bestuur van de 
vereniging is automatlsch secretaris van de Algemene Vergadenng zonder stemrecht Naast de stlchtende I eden 
worden m1mmum 4 andere werliende laden benoemd. Om als werkende lid te worden aanvaard, moet hat 
kandidaat-werkend lid daartoe een schrifteliJk verzoek richten tot de voorzitter van de Raad van Bestuur. Hij I ziJ 
wordt als warkend lid aanvaard bij gewone meerderheld van stemmen overeenkomstig de modahte1ten 
vastgelegd in het intern reglement. Deze beslissing is zonder beroep en d1ent met gemotiveerd te worden. 
Behoudens andersluldende beslissing van de Raad van Bestuur beschlkken werkende !eden of hun 
vertegenwoordlger over Mn stem. Aileen de werkende laden of hun gemandateerden maken deel utt van de 
Algemene Vergadering. 

3. Afs toegetreden lid kunnen tot de veremging toetreden, iedere natuurll)ke of rechtspersoon die door de 
Raad van bestuur als zodanig word! aanvaard. De Raad van bestuur zal zich bij het nemen van haar beslissmg 
houden aan de voorschriften, zoa!s die desgevallend zijn opgenomen In hat Intern reglement. De Raad van 
bestuur kan in het mtern reglement meerdere categone~n van toegetreden leden onderscheiden. De 
toegetreden led en hebben enkel de rechten en plichten hen toebedeeld door deze statuten en desgevallend hat 
intern reglement. De statutaire bepahngen d1enaangaande kunnen zonder raadpleging of akkoord van de 
toegetreden leden worden gewijzigd. 

Artike! 7 
Verzoeken tot toetreding dienen uitsluitend schrlfteiiJk aan de voorzitter van de Raad van bestuur te worden 

gencht, onder vermelding van naam, voomamen en adres of indien het een rechtspersoon betreft naam, 
rechtsvorm en adres van de maatschappelijke zetel van de verzoeker. De Raad van bestuur beslist over deal 
dan nlet toelat1ng tot de vereniging uiterlijk op ZIJn eerstvolgende vergadering en geeft hieromtrent schriftelljk 
bericht aan de verzoekers. Deze beslissing is zonder beroep en d1ent met gemot1veerd te worden. 

Artikel8. 
De werkende !eden en de toegetreden laden verklaren door hun toetreding onvoorwaardelijk de statuten en 

de reglementen en de beslissingen van de verentglng te aanvaarden en na te Ieven en verbinden er zlch toe 
geen daden te slellen die strijdig zijn met !let maatschappelijk doe! van de veren1g1ng of de vereniging op 
emgerlei wijze schade toe te brengen. 

Arttke19. 
Van de werkende laden en toegetreden laden kan een jaarlijkse biJdrage van maximum 1.000,00 EUR 

worden gevorderd. Dit badrag wordt jaarlijks gel'ndexeerd bij het begin van het boekjaar op bas1s van de index 
van de consumptieprijzen. Basisindex is deze van de maand december 2005. De nieuwe index is deze van de 
maand december, voorafgaand aan de aanpassing. 

De A!gemene Vergadering bepaalt blnnen voormelde grens, jaarlijks en op voorstel van de Raad van 
bestuur het lidgeld voor de werkende leden. Het jaarlijks lidgeld voor de toegetreden !eden wordt bepaald door 
de Raad van bestuur. 

Artikel10. 
Hat lidmaatschap is van onbepaalde duur. He! lidmaatschap elnd1gt aulomaltsch door het overlijden, 

kennelljk onvermogen of onbekwaamverklarlng van een natuurlijk persoon, of ingeval van een rechtspersoon, 
door haar ontbinding, fusle, splitsing of faiil[ssement. 

Elk werkend hd kan te allen tijde on1slag nemen ult de veremging m1ts een vooropzeg van 1 jaar en mils het 
opsturen van een aangetekend schrijven, gerlcht a an de voorzitter van de Raad van bestuur. 
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Elk toegetredan lid kan te allen tljde ontslag nemen uit de veren1gmg mits het opsturen van een 
aangetekend schnJven, gericht aan de voorzitter van de Raad van bestuur. 

Een werkend lid kan s!echts uitgesloten worden door de Algemene Vergadering met een meerderheid van 
twee derden van de stemmen. 

Artikel11. 
Ontslagnemende of uitgesloten !eden en hun rechtsopvolgers verzaken aan elke vermogens-rechtehjke 

aanspraak op he1 vermogen van de vereniging. 

TITEL Ill.-- Raad van bestuur 

Arlikel12. 
De vereniging wordt bestuurd door een Raad van bestuur van tenmlnste zes bestuurders. Minstens de helft 

van de bestuurders moet gekozen worden uit de gemandateerden van de stichtende laden. Om tot bestuurder 
verkoten te worden, moat een kandidaat-bestuurder steeds werkend lid ZIJn van de verenlgmg of als 
vertegenwoordiger van een werkend lid 1n de vereniging zetelen. Zij worden benoemd door de Algemene 
Vergadeting bij gewone meerderheid en zijn te allen lijde door daze vergadering afzetbaar. De bestuurders 
ontvangen max1maa! 248,00 EUR per zilling van de Raad van bestuur met een max1mum van 744,00 EUR per 
jaar. Benoeming, ontslag, aftreden en afzetting van een bestuurder worden binnen een maand erna in de 
biJiagen van he! Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. 

Artlkel 13. 
De bestuurders worden benoemd voor een termijn van 3 jaar en zijn herkiesbaar. Een bestuurder kan 

maXimaal dne maal voor een termijn van 3 jaar benoemd worden. Het bestuursmandaat van een 
vertegenwoordiger van een lid neemt automat1sch een einde bij de terugroeping van het 
vertegenwoord1g1ngsmandaat door het betrokken lid, zoals bedoeld in artikel 6, 2de lid. Indian door vnjw1llig 
onts!ag, verstrijken van termljn, u!tslwbng of afzetting, he! aantal bestuurders is teruggevaUen tot onder hat 
wetteiiJk m1n1mum, dan blijven de bestuurders in funct1e totdat regelmatig In hun vervang!ng IS voorz1en. 

Artlket 14. 
1. De Raad van beheer k1est uit zijn led en een voorzitter en een ondervoorzitter. De voorzitter is steeds een 

gemandateerde van een slichtend lid. De Raad van bestuur kan andere funclies die vereist zijn voor het goed 
functioneren in het Ieven roepen. De persoon die belast is met hat dagelijkse bestuur van de vereniging 1s 
automatisch de secretaris van de Raad van bestuur zonder stemrecht. De voorz1tter of de secretarls roept de 
Raad bijeen. De bijaanraeping van de Raad Is verpl!cht telkens wanneer een derde van de bestuurders erom 
verzoskt. De oproepmgsbrief word! tenminste acht werkdagen v66r de vergadering aan aile bestuurders 
verzondan per gewone brief, per fax of via e-ma11. Deze oproep1ngsbnef vermeldt dag, uur en plaats van de 
vergadering en bevat tevens de agenda. De Raad van bestuur word! minstens drie maal per jaar 
samengaroepen. 

De voorzitter zit de vergaderingen voor. lngeval van afwezighe!d van de voorzltter wordt de vergadenng 
geldig voorgezeten door de ondervoorzitter en bij diens afl.vezigheid, door de oudste van de aanwezige 
bestuurders. 

2. De Raad kan slechts geldig beslissen indien tenminste de helft van de bestuurders aanwez1g of 
vertegenwoordlgd Is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, onthoudingen 
n!et meegerekend. Bij staking van stemmen IS de stem van de voorz1tter of van degene die hem vervangt, 
doorslaggevend 

3. Elka bestuurder kan zich door een andere bestuurder Iaten vertegenwoordigen op basis van een 
schriftell)ke volmacht. Nochtans kan geen enkele bestuurder meer dan een collega-bestuurder 
vertegenwoordigen. 

4. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt die worden ondertekend door de secretaris van de 
Raad van bestuur en door ofwel de voorzitter van de Raad van bestuur ofwel door 2 !eden van de Raad van 
bestuur. Daze notulen worden ingeschreven !n een daartoe bestemd register. De uittreksels die moeten worden 
overgelegd en aile andere akten, worden geldig ondertekend door de secretaris of een bestuurder. 

Artlkel15. 
1. De Raad van bestuur leidl de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze In en buiten rechte. Hlj 

is bevoagd voor aile aangelegenheden, met Ultzondering van deze die door de wet uitdrukkelijk aan de 
Algemene Vergaderlng Zljn voorbehouden. 

De raad kan zelfs aile dadan van beschikking stellen met inbegrip van onder meer het vervreemden, zelfs 
om niet, van roerende of onroerende goederen, hat hypothekeren, het lenen en u1t1enen, aile handels- en 
bankvernchtingen, hat opheffen van hypotheken, ... 

2. De Raad van bestuur mag het dageliJkS bestuur van de vereniging, alsook de vertegenwoordiging van de 
vereniging wat dat bestuur aangaat, toevertrouwan aan Mn of meer bestuurders, die gedelegeerde bestuurders 
zul!en heten, of aan Mn of meer personen gekozen buiten zijn midden, die gean lid van de vereniging moeten 
ZIJn. Deze delegatle 1s op elk moment herroepbaar. Worden tot daden van dagelljks bestuur gerekend aile 
handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vareniging te 
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verzekeren en die, hetzij wegens hun m1nder belang, hetzij wegens de noodzakehJkheid een onverw!Jide 
beslisslng te nemen, hat optredan van de Raad van Bestuur niet vereisen of nlet wenselijk maken 

3. De vereniging zal in aile handelingen en betrekkingen, In en bulten rechte, geld1g vertegenwoord1gd zljn 
door twee bestuurders gezamenlijk of, binnen hat kader van het dagelijks bestuur, door de persoon die belast Is 
mel het dagelijks bestuur of Mn gedelageerd bestuurder aileen optredend. Bovendien kan de Raad van bestuur 
de vertegenwoordlgmgsbevoegdheld voor bepaalde handelingen en taken op zijn verantwoordelijkheid 
overdragen aan een van de bestuurders of zelfs aan een andere persoon die geen lid 1s van de veremging. 
Deze delegat1e is op elk moment herroepbaar. 

4. De uitvaard1glng van een intern reglement is facultatief. Bij dit intern reglement mogen, z.onder strijdig te 
ziJn me1 de bindsnde voorschriften van de VZJN-wet of van de statuten, aile maatregelen worden getroffen in 
verband met de toepassing van de statuten en de regaling van de maatschappelijke zaken in het algemeen, en 
kan aan de laden of hun rechtverkrljgenden alles worden opgelegd wat 1n het belang van de vereniging wordt 
geacht Dit 1ntern reglement za! aan de Algemene Vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd evenals aile 
wijzlgingen eraan. 

TITEL IV.- Algemene Vergadenng 

Artlkel16. 
De Algemene Vergadenng is samengesteld uit aile werkende !eden of hun gemandateerden en wordt 

voorgezeten door de voorzitter van de Raad van bestuur. lngeval van al\vezigheld van de voorz1tter wordt de 
vergadering geldig voorgezeten door de ondervoorzitter of bij diens afwezigheid door de oudste van de 
aanwezige bestuurders. Elk lid kan z.1ch door middel van een schriftelijke volmacht op de Algemene 
Vergadenng Iaten vertegenwoordigen door een ander lid EE'm lid kan evenwel slechts Mn ander lid 
vertegenwoord1gen. 

Art1kal 17 
Uitsluitend de Algemene Vergadering is bevoegd voor · 
1. wijziging van de statuten; 
2. benoeming en afzetting van de bestuurders, 
3. desgevallend de benoem~ng en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging 

~ngeval een bezoldiging wordt toegekend; 
4. kwijting van de bestuurders en de comm1ssanssen; 
5. goedkeunng van de begroting en van de rekening, 
6. ontbinding van de verenlglng; 
7. uitslultlng van een werkend lid; 
B. de omzetl.\ng van de veren\glng In een \fannoo\schap met een snciaal oogmerk; 
9. aile gevallen waarin de statuten dat verelsen. 

Artlkel18. 
1. De Algemene Vergadering wordt door de Raad van bestuur bijeengeroepen te!kens ats hat doe! of het 

belang van de vereniging zulks verelst. Zii moet worden bijeengeroepen telkens wanneer een vijfde van de 
!eden erom vraagt. Zij moat tenminste Mnmaal per jaar worden bljeengeroepen voor het goedkeuren van de 
rekeningen van hat afgelopen jaar en de begrotmgen van het volgende jaar, op een door de Raad van beheer 
1e bepalen datum, d1e voor 30 juni van dat jaar valt. 

2. Aile werkende !eden worden minstens acht dagen voor de A!gemene Vergaderlng opgeroepen per 
gewone bnet De uitnodiging word! ondertekend door de voorzitter of de secretaris. Ze verme!dt dag, plaa1s en 
uur van de vergadenng. 

3. De oproeplng bevat tevens de agenda, die wordt vastgelegd door de Raad van bestuur. De Algemene 
Vergadering kan op geld1ge WiJZe een bes1issing nemen over punten die niet op de agenda vermeld zun, mils 
akkoord van aile laden. 

Artikel19. 
1. In gewone geval!en worden de bes!uiten genomen bij gewone meerderheid, onthoudingen niet 

meegerekend. Bij staking van stemmen is de stem van de voorziUer doorslaggevend. lngeval van afwezigheld 
van de voorzitter is de stem van de ondervoorzitler of biJ d1ens afwezigheid van de oudste van de aanwezige 
bestuurders doorslaggevend. 

2. Over sen statutenwijziging kan de A!gemene Vergadering aileen op geldige wijze beraadslagen en 
bes!uiten wannear de voorgestelde wijz1glngen duidehJk omschreven ziJn in de oproeping en wanneer twee 
derde van de laden aanwezig of vertegenwoordlgd IS. Een WIJZiging kan aileen worden aangenomen met 
tenmlnste twee derde van de stemmen. Wanneer de wijziging evenwel betrekking heeft op hat doe! van de 
vereniging kan te enkel worden goedgekeurd met vier vijfden van de stemmen van de aanwazige of 
vertegenwoordigde leden. lngeval op de vergadering minder dan twee derde van de !eden aanwezig of 
vertegenwoordlgd Is, kan een tweede vergadering worden belegd, waarop ongeach1 het aan1al aanwezige of 
vertegenwoordigde laden kan worden beraadslaagd en besloten met de hoger vermelde meerderheden De 
tweede vergadering mag niet binnen 15 dagen volgend op de eerste vergadenng worden gehouden. 
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Artikel20. 
Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de secretarls van de Raad 

van bestuur en door ofwel de voorz1tter van de Raad van bestuur ofwel door twee !eden van de Raad van 
bestuur Deze notulen worden ingeschreven in een daartoe bestemd register De ulttreksels die moeten worden 
overgelegd, worden ge!dig ondertekend door de voorzitter of ondervoorzitter of door de secretaris. 

TITEL V.- lnzagerecht 

Art1ke! 21. 
Derden die van een belang doen blijken, hebben het recht om mzage en/of l!lfschrift van de notulen van de 

A.\gemene Vergader\r.g te \lfager.. 
Aile werkende !eden kunnen op de zeiel van de vereniging het register van de laden raadplegen, alsmede 

a!le notulen en beshssingen van de Algemene Vergadermg, van de Raad van bestuur en van de personen, al 
dan niet met een bestuursfunctle, die bij de vereniging of voor rekening ervan een mandaat bekleden, avena Is 
aile boekhoudkundige stukken van de vereniging. 

TITEL VI. •• Begroting, rekenlngen 
Artikel22. 
Het boekjaar begmt op 1 Januari an eindigt op 31 december. De boeJ<houding wordt gevoard 

ovGreenkomstig he1 bepaalde In art1kel 17 V&S-wet en de daarop toepasselijke ui1voeringsbesluiten. De 
jaarrekenmg wordt naergelegd in hat dossier gehouden op de griffie van de rechtbank van koophandel 
overeenkomstig hat bepaalde 1n art1kel 26nov1es V&S-wet. Voor zover van toepassmg wordt de jaarrekening 
tevens neergelagd blj de Nationals Bank overeenkomstlg hat bepaalda In art!kel 17, §6 V&S-wet en de 
desbetreffende uitvoeringsbesiUiten. De Raad van Bestuur legt de Jaarrekening van het voorafgaande boekjaar 
alsook een voorstel van begtoting tar goedkeuring voor aan de jaarlijkse Algemene Vergadenng. Na 
goedkeunng van de jaarrekening en begroting spreekt de Algemene Vergadenng z1ch, biJ afzonderlljke 
stemming, uit over de kwijling aan de bestuurders en desgeval!end de commissa lis 

Artlkel23. 
Indian de veren1glng op grond van de op haar toepasselijke bepa!lngen daartoe verplicht is, zal de controte 

op de financi~le toestand, op de jaarrekening en op de regelmaligheid vanUit het oogpunt van de vz:.N-wet en 
de statuten van de verrlchtlngen weer te geven m de jaarrekenfng, worden opgedragen aan ean of meer 
comm1ssarissen die worden benoemd door de Algemene Vergadering onder de !eden van het lnstituut van 
Bedrijfsrevlsoren. De Algemene Vergaderlng bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast 
De commissarissen worden benoemd voor een hamieuwbare termijn van drie jaar. 

De commissarissen hebben, gezamenlijk of afzonderlijk, een onbeperkt recht van controle over aile 
verrlchllngen van de verenig1ng. ZIJ mogen ter plaatse 1nzage nemen van de boeken, de briefwis-sefing, de 
notulen en in hat algemeen van aile geschrlften van de verenfging. 

TITEL VII. -- Ontbinding, vereffening 

Artikel 24. 
De Algemene Vergadering zal worden samengaroepen tar bespreking van voorstellen m.b.t. de ontbindmg 

voorgelegd door de Raad van Bastuur of door minimum 1/5 van a!le laden. De samenroeping en agendering 
vinden plaats overeenkomstlg het bepaa!de 10 artil<el 18 van deze statuten. De beraadslagmg en beshssing over 
de ontbinding respecteert het quorum en de meerderheld gesteld 10 art1kel 19 van deze statuten. De Algemene 
Vergaderlng kan de ontbinding aileen uitspreken onder dezelfde voorwaardan als die welke betrokking hebben 
op een wijziging van het doe! of de doelemden van de veremgnlg 

Artikel25. 
Indian de vereniging ontbonden wordt, hetzij vrijwllllg, hetziJ gerechtelljk, dan is (zijn} de vereffenaar{s) ertoo 

gehouden het netto-actlef vermogen te bestemmen op de WIJze vastgelegd door de Algemene Vergaderrng. 

De Algemene Vergadering kan slechts gel dig beraadslagen wanneer het voorwerp daarvan in het b1jzonder 
is vermeld in de oproeplngsbrief dewelke ten !aatste lien dagen voor de vergadering dient toe te komen biJ de 
roo en. 

De vereffenaar kan een of meer gemotlveerde voorsteUen van bestemming aangeven in de oproepingsbrief. 
Aile effect1eve leden d1enen op de vergadenng aanwazig of vertegenwoord1gd te ZIJn Zijn n!et aile leden op de 
eerste vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden. 
Op daze tweed a vergadenng kan rechtsgeld19 besllst worden, walk het getal der aanwezlge teden ook zij. 

De bestemmingsbeslissing is slechts geldig wanneer zij door de ter verge~daring aanwezige an/of 
vertegenwoord1gde I eden met dne v1erden meerderheid goedgekeurd wordt. 
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Luik B • Vervolg 

BIJ haar beslissing over de aanwending van het ltqUidatiesaldo IS de Algemene Vergadering ertoe gehouden 1 
de m artikel 3 van de statuten opgesomde doelstellingen in acht te nemen en een bestemming te k1ezen die i 
daar, aile omstandigheden in acht genomen, zo dicht mogelijk bij aansluil. 

Artikel26. 
, Voor alles wat 1n deze statuten nie1 wtdrukkelijk is geregeld, is de v1gerende wetgev1ng op de Vz:.tv's 
: toepasselijk, evenals de algemene wettehjke bepalingen, het intern reglement en de gebruiken terzake 

Aldus aanvaard op de Algemene Vergadering, gehouden te Leuven op 6 december 2005 

Samenstelling Raad van Bestuur 

De Algemene Vergadering van CAG aanvaardt op 6 decembE!r 2005 het ontslag van Yvan Dossche als l 
bestuurder en ondeNoorzitter. HIJ wordt veNangen door lies Daenen, Belg, Bierbeekstraat 90b, 3052 Blanden. : 

' 
De lijst van bestuurders van de VZ:W Centrum voor Agrarische Geschledenis met zetel in Leuven IS dan als: 

vorgt: ' 

De heer professor Vic Goedseels, ere-algemeen beheerder K U Leuven, Krakenstraat 3, 3000 Leuven, : 
voorzitter van de Raad van Bestuur 

Priveadres · Slangenstraat 4 ~, 3010 Kessell.o. 

Mevrouw Lies Daenen, cotlrdinator maatschappelljke projecten Cera, Philipss1te 5 bus 10, 3001 Leuven, i 
' ondervoorzitter 

Priveadres; Bierbeekstraat SOb, 3052 Blanden 

De heer professor Jan De Maeyer, d1recteur KADOC - K.U.Leuven, Vlamingenstraat 39, 3000 Leuven, 
bestuurder. 

Pnveadres : KapUCIJnenvoer 46, 3000 Leuven. 

De heer Jos Matthys, D1estsevest 40, 3000 Leuven, lid van het hoofdbestuur van de Boerenbond,: 
bestuurder 

Priveadres ; Hollandsveldlaan 8, 3500 Hasselt 

De heer Chnsttan Stl11lgny, Dlestsevest 40, 3000 Le•.!Ven, directeur Lande!ijke Gilden, bestuurder. 
Pnveadres. Rood Kruisstraat 68, 3890 G~ngelom 

De heer Matthieu Vanhove, d1recteur van Cera, Philipssite 5 bus 10, 3001 LE!uven, bestuurder. 
Priveadres Undelaan 7, 3001 Heverlee 

De t'leer Yves Segers, wetenschappelijk collrd1nator ICAG K U Leuven, Vlamingenstraat 39, 3000 Leuven, 
secretaris zonder stemrecht. 

Priveadres: Soelstraat 81, 3130 BegijnendiJk 

Prof.dr. Vic Goedseels, bestuurder en voorzitter van vzw Centrum voor Agrarische Geschiedems 

Op de la81ste biz van Lu1k 8 verrneld<?n RectQ. Na.am en llOedamgheJd van de wstromenterende notans. hetn) van de perso(o)n(en) 
bevoegd de verenlgmg of s!rchhng ton aannen van derden te vertegenwoordigen 

V!lrso Naam en t<andlekenmg 
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In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie 
na neerlegging van de akte ter griffie 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 11111111 
*08174410* 

Ondememingsnr- 0473.877.761 
Benaming 

Neerge!egd ter griffie der 
Rechtbank van Koophand"S 
te Leuven, de 2 ~ 0 KT. 2008 

DE GRJF.t=l R, · Griffi 

(voluit): Centrum voor Agrarische Geschiedenis 

(verkort) : CAG 

Rechtsvorm vereniging zonder winstoogmerk 

Zetel: Vlamingenstraat 39, 3000 Leuven 

Onderwerp akte : wijziging maatschappelijke zetel 

Op de a(gemene vergadering van C~nirum voor Agrarische Geschiedenis VZW gehouden op H9!200B 
werd beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen vanaf 1/9/2008. 

van: 
Vlamingenstraat 39 
3000 LellVen 

naar: 
Naamsestraat 63/5308 
3000 Leuven 

Yves SEGERS 
bestuurder 

Op de laatste bl;: van Luil< B vermelden: &!£1Q: Naam en hoedan1gheid van de lnstrumenterende nolarls, helz1j van de per5o(o)n(en) 
bevoegd de verenig<ng. stichting of organisme ten :aan1ien van derden te vertegenwoordigen 

~. Naam en handtekening, 
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Ondernem1ngsnr 0473.877.761 
Be naming 

{votultl: Centrum voor Agrarische Geschiedenis 

lVo;)rl<.ort) : CAG 

Rechtsvorm : vereniging zonder wsnstoogmerk 

Zetel · Naamsestraat 63f5308 3000 Leuven 

Onderwerp akte : ontslag + benoemingen bestuurders 

Op de algemene vergaderin9 ven Centrum voor Agrarische Gesch.edenis verenig·ng zonder winsloogmerk 
gehouden op 23/01 f2007 worden 110!gende besliss:ngen goedgekeurd : 

·De heer Matthys Joseph, HoUandsveldlaan 8, 3500 Hassell neemt ontslag als bes!uurder en dit 
vanat 611012006. 
• De heer Bruggen Peter. Cor..oerstraat 20, 3700 Tongeren wordt benoemd tol bestuurder en oit 
vanaf 23101/2007. 
·De heer De Wachter Frans. Kruisbaan 95, 2800 Mecheien, worc1t benoemd lot bestuurder en di! 
vanaf 2310112007. 
• De heer Van Lietferinge Jules, Looslstraat 4 9506 Geraardsbergen, word1 benoernd tot besluurder 
en ditvanaf 23/01/2007. 

1'6 Segers Yves 
..S bestuurder 
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Op de laatsle biz. van Luik E! vermeloen fu!.£12 · Naan en tooodarjg~eid van de instruMNiterJ:ln•:le •otaris. h()!z.IJ va1 oa p::orsJ(o)n!.enl 
bev·Je~d ce ~ereniging. sk:Miing or organ·osrre l•3n aaf'z,t:rr van dcrt:~n :e ve:tegenwoordr9en 

~: :-iaar; e'1 hanclekenon] 
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In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie 
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Ondernemingsnr: 473.877.761 
Benaming 

Neargelegd ter griffre der 
Rachtbank van Koophandcl 
te leuven, de 1 7 JAN. 2012 

DE GRIFFIER, 
Griffie 

(voluit): Centrum voor Agrarische Geschiedenis 

(verkort) : CAG 

Rechtsvorm : vzw 

Zete! : Naamsestraat 63, 3000 Leuven 

. Onderwerp akte: ONTSLAG, BENOEMING EN HERBENOEMING BESTUURDERS
KENNISNAME BESLUITEN RAAD VAN BESTUUR • AANPASSING 
STATUTEN-

Uittrekse/ uit de Algemene Vergadering van 6 juni 2011 

De Algemene Vergadering neemt kennis van en bekrachtigt het ontslag van rechtswege van de bestuurder
voorzitter op 6/12/2009: 

De heer Vic Goedseels, geboren op 28/08/1940 en wonende Slangenstraat 41, 3010 Kessel-La. 

De algemene vergadering neemt kennis en bekrachtig de herbenoeming tot bestuurder-voorzitter vanaf 
06/12/2009: 

De heer Vic Goedseels, geboren op 28/08/1940 en wonende Slangenstraat 41 , 3010 Kessel-La. 

: De Algemene Vergadering neemt kennis van en bekrachtigt het ontslag van de volgende bestuurder op, 
: 25/03/2010: 

De heer Jan De Mayer, geboren op 03/06/1952 en wonende Kapucijnenvoer 46, 3000 Leuven 

De Algemene Vergadering neemt kennis van en bekrachtigt het ontslag van rechtswege van volgende 
bestuurders op 23/01/2010: 

De heer Peter Bruggen, geboren op 10/04/1960. en wonende Corverstraat 20, 3700 Tongeren 
De heer Frans De Wachter ,geboren op 18/04/1956 en wonende Kruisbaan 95,2800 Mechelen 
De heer Jules Van Liefferinge ,geboren op 19/03/1955 en wonende Loosstraat 4, 9506 Geraadsbergen 

De algemene vergadering neemt kennis en bekrachtig de herbenoeming tot bestuurder vanaf 23/01/2010: 

De heer Peter Bruggen, geboren op 10/04/1960. en wonende Corverstraat 20, 3700 Tongeren 
De heer Frans De Wachter ,geboren op 18/04/1956 en wonende Kruisbaan 95, 2800 Mechelen 
De heer Jules Van Liefferinge ,geboren op 19/03/1955 en wonende Loosstraat 4, 9506 Geraadsbergen 

De algemene vergadering neemt kennis en bekrachtigt de aanstelling tot bestuurder vanaf 25/03/2010: 

Mevrouw Helena Van Molle, geboren op 12/07/191953 en wonende Kapucijnenvoer 46, 3000 Leuven 

De Algemene Vergadering neemt kennis van en bekrachtigt he! ontslag van rechtswege van volgende 
bestuurder op 11/05/2010: 

Christian Stivigny, geboren op 09/01/1964. en wonende Rood Kruisstraat 68, 3890 Gingelom. 

Op de laatste b\z. van L~rik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) 
bevoegd de vereniging, strchting of organisme !en aanzien van derden te vertegenwoordigen 
Ym::§Q: Naam en handtekening. 
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De algemene vergadering neemt kennis en bekrachtig de herbenoeming tot bestuurderr vanaf 11/05/2010: 

Christian Stivigny, geboren op 09{0111964 en wonende Rood Kruisstraat 68, 3890 Gingelom. 

De Algemene Vergadering neemt kennis van en bekrachtigt het ontslag van de volgende bestuurder op 
31/05/2010: 

Mevrouw Lies Daenen, geboren op 03/11/1966 en wonende Bierbeekstraat 90b, 3052 Blanden 

De Algemene Vergadering neemt kennis van en bekrachtigt het ontslag van rechtswege van volgende 
bestuurder op 19/12/2010: 

Matthieu Vanhove, geboren op 02/10/1954. en wonende Lindelaan 7, 3001 Heverlee. 

De algemene vergadering neemt kennis en bekrachtig de herbenoeming tot bestuurder vanaf 19/12/2010: 

Matthieu Vanhove, geboren op 02/10/1954 en wonende Lindelaan 7, 3001 Heverlee. 

De algemene vergadering neemt kennis en bekrachtigt de aanstelling tot bestuurder vanaf 01/02/2011: 

De heer Johan David, geboren op 2/03/1948 en wonende Kampendaal29, 1653 Dworp 

Na daze aanpassingen stelt de algemene vergadering de raad van bestuur als volgt vast: . 
De heer Vic Goedseels, ere-algemeen beheerder K.U. Leuven, Krakenstraat 3, 3000 Leuven, voorzitter van 

de Raad van Bestuur. 
Priveadres : Slangenstraat 41, 3010 Kessel Lo. 

De heer Peter Bruggen, Diestsevest 40, 3000 Leuven, directeur Beroepswerking Boerenbond. bestuurder. 
Priveadres: Corverstraat 20, 3700 Tongeren 

De heer Christian Stivigny, Diestsevest 40, 3000 Leuven, directeur Landelijke Gilden, bestuurder. 
Priveadres : Rood Kruisstraat 6B, 3890 Gingelom 

De heer Matthieu Vanhove, directeur van Cera, Philipssite 5 bus 10, 3001 Leuven, bestuurder. 
Priveadres : Lindelaan 7, 3001 Heveriee. 

De heer Yves Segers, coordinator CAG en ICAG, docent rurale geschiedenis K.U.Leuven en hoofddocent 
economische geschiedenis Hogeschooi-Universiteit Brussel {HUB), Naamsestraat 63, bus 5308, 3000 Leuven, 
secretaris zonder stemrecht. 

Priveadres : Soelstraat 81, 3130 Begijnendijk 

Mevrouw Helena Van Molle, gewoon hoogleraar faculteit letteren, K.U.Leuven, Blijde lnkomststraat 21, bus 
2307, bestuurder 

Priveadres: Kapucijnenvoer 46, 3000 Leuven 

De Heer Johan David, conservator van het Museum voor de oudere technieken (MOT), Guldendal 20, 1850 
Grimbergen, 

Prive-adres: Kampendaal 29, 1653 Dworp 

De Heer Jules Van Liefferinge, secretaris-generaal departement Landbouw en Visserij, Koning Albert 11-
Laan 35, bus 40- 1030 Brussel 

Prive-adres: Looststraat 4, 9506 Geraardsbergen 

De Heer Frans De Wachter, algemeen directeur VLAM, Koning Albertll-laan 35 bus 50, 1030 Brussel 
Prive-adres: Kruisbaan 95, 2800 Mechelen 

De Algemene Vergadering aanvaardt de aanpassing van de statuten en deelt mee dat de statuten als volgt 
luiden: 

TITEL I. - Naam, zetel, doel en duur 

Artikel1. 
De vereniging wordt opgericht als een vereniging zonder winstoogmerk op grond van de wet van 27 juni 

1921, zoals onder meer gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, betreffende de verenigingen zonder 
winstoogmerk, de inlemationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen (hiema de VZN-wet). 
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MOD2.2 

Artikel2. 
De vereniging draagt de naam "Centrum voor Agrarische Geschiedenis". Deze naam moat steeds door de 

woorden "vereniging zonder winstoogmerk" of de afkorting "VZW" worden voorafgegaan of gevolgd. De 
vereniging behoudt zich het recht voor om in al de akten, facturen, aankondigingen, brieven en andere stukken, 
uitgaande van de vereniging de verkorte benaming "CAG" en "Centrum Agrarische Geschiedenis" te gebruiken. 

Artikel3. 
De zetel van de verenlging is gevestlgd te 3000 Leuven, Naamsestraat 63, gelegen in het gerechtelijk 

arrondissement Leuven en kan door de Raad van bestuur bii eenvoudige beslissing gewijzigd worden. 
Daze zetelwijziging zal worden bekrachtigd door de algemene vergadering op haar eerstvolgende 

vergadering overeenkomstig de regels die gelden voor een statutenwijziging. 

Artikel4. 
De vereniging heeft tot doel de geschiedenis en hat erfgoed van landbouw, platteland en voeding in 

Vlaanderen te bestuderen, bewaren en toegankelijk te maken voor een groot publiek. Dit cultureel erfgoed 
wordt belicht in zijn nationals en intemationale context, waarbij ook grote aandacht uitgaat naar de interactie 
met de actualiteit en de toekomst. 

De vereniging beoogt daartoe, op niet limitatieve wijze: 

1.Het uitbouwen van een expertisecentrum dat de geschiedenis van het breda themaveld landbouw, 
platteland en voeding {of kortweg "hat agrarisch erfgoed") bestudeert. Hierbij wordt de periode vanaf omstreeks 
1750 tot vandaag bestreken, met grote aandacht voor de actualiteit en voor een duurzame landbouw in de 
toekomst. 

2.Het CAG wif bovendien ondersteuning bieden aan erfgoedinitiatieven in Vlaanderen en daarbuiten. Naast 
ondersteuning, geeft het centrum ook advies en zoekt samenwerking met diverse partners in hat 
erfgoedlandschap om zo hat agrarisch erfgoed mee te bewaren, te valoriseren en te ontsluiten voor de 
gemeenschap. 

3.Het aanbieden van informatie, educatie en animatie. Hat CAG wil het brede publiek aanspreken over 
verleden, heden en toekomst van landbouw, platteland en voeding en dat via onder meer publicaties, lezingen, 
evenementen en het internet. Dat gebeurt via de eigen basiswerking en op projectmatige basis. 

4.Het CAG ontwikkelt een intense samenwerking met het lnterfacultair Centrum voor Agrarische 
Geschiedenis (ICAG) van de K.U.Leuven, een interdisciplinair en universitair onderzoekscentrum dat zorgt voor 
de nodige wetenschappelijke onderbouw van de CAG werking. 

Om het hager omschreven doel te bereiken, kan de vereniging aile initiatieven nemen die rechtstreeks of 
onrechtstreeks met hat cloel te maken hebben en/of dit doe! kunnen bevorderen. De vereniging kan tar 
uitvoering van wat hierboven bepaald is, onder meer aile eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur 
nemen, verhuren, person eel aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten sluiten, fondsen inzamelen, kortom aile 
activiteiten uitoefenen of Iaten uitoefenen die het voormelde niet·winstgevende doel rechtvaardigen. 

Artikel5. 
De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur. 

TITEL H. •• Laden 

Artikel6. 
1. De vereniging bestaat uit werkende laden. De vo!heid van lidmaatschap, met inbegrip van hat stemrecht 

op de Algemene Vergadering komt toe aan de werkende laden. 
2. De stichtende laden (dit zijn de eerste werkende laden van de vereniging), Boerenbond, Cera en K.U. 

Leuven worden ieder in de Algemene Vergadering vertegenwoordigd door een gemandateerde die over een 
stem beschikt. Daamaast mag elk stlchtend lid maximaal drie andere rechts· of fysieke personen afvaardigen, 
die eveneens Ieder over een stem beschikken. De stichtende laden kunnen op elk moment beslissen een 
gemandateerde terug te roepen of te vervangen. De persoon die belast is met het dagelijks bestuur van de 
vereniging is automatisch secretaris van de Algemene Vergadering zonder stemrecht. Naast de stichtende 
!eden worden minimum vier andere werkende laden benoemd, die ieder over een stem beschikken. Aileen de 
werkende laden of hun gemandateerden maken deal uit van de Algemene Vergadering. 

Artike17. 
Verzoeken tot toetreding als werkend lid dienen uitsluitend schriftelijk aan de voorzitter van de Raad van 

bestuur te worden gericht, onder vermelding van naam, voornamen en adres of indian het een rechtspersoon 
betreft naam, rechtsvorm en adres van de maatschappelijke zetel van de verzoeker. De Raad van bestuur 
beslist over de al dan niet toelating tot de vereniging uiterlijk op zijn eerstvolgende vergadering en geeft 
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hieromtrent schriftelijk bericht aan de verzoekers. Deze beslissing is zonder beroep en dient niet gemotiveerd te 
worden. 

ArtikeiS. 
De werkende leden verklaren door hun toetreding onvoorwaardelijk de statuten en de reglementen en de 

beslissingen van de vereniging te aanvaarden en na te Ieven en verbinden er zich toe geen daden te stellen die 
strijdig zijn met het maatschappelijk doe! van de vereniging of de vereniging op enigerlai wijze schade toe te 
brengen. 

Artikel9. 
Van de werkende laden kan een jaarlijkse bijdrage van maximum 1.000,00 EUR worden gevorderd. Dit 

bedrag wordt jaarlijks geindel<eerd bij het begin van het boekjaar op basis van de index van de 
consumptieprijzen. Basisindex is deze van de maand december 2005. De nieuwe index is deze van de maand 
december, voorafgaand aan de aanpassing. 

De Algemene Vergadering bepaalt binnen voormelde grens, jaarlijks en op voorstel van de Raad van 
bestuur het lidgeld voor de werkende laden. 

Artikel10. 
Het lidmaatschap is van onbepaalde duur. Het lidmaatschap eindigt automatisch door hat overlijden, 

kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van een natuurlijk persoon, of ingeval van een rechtspersoon, 
door haar ontbinding, fusie, splitsing of faillissement. 

Elk werkend lid kan te allen tijde onts!ag nemen uit de vereniging mits een vooropzeg van 1 jaar en mils het 
opsturen van een aangetekend schrijven, gericht aan de voorzitter van de Raad van bestuur. 

Een werkend lid kan slechts uitgesloten worden door de Algemene Vergadering met een meerderheid van 
twee darden van de stemmen. 

Artikel11. 
Ontslagnemende of uitgesloten laden en hun rechtsopvolgers verzaken aan elke vermogens-rechtelijke 

aanspraak op het vermogen van de vereniging. 

TITEL Ill. -- Raad van bestuur 

Artikel12. 
De vereniging wordt bestuurd door een Raad van bestuur van tenminste zes bestuurders. Minstens de helft 

van de bestuurders moat gekozen worden uit de gemandateerden van de stichtende laden. Om tot bestuurder 
verkozen te worden, moat een kandidaat-bestuurder steeds werkend lid zijn van de vereniging of als 
vertegenwoordiger van een werkend lid in de vereniging zetelen. Zij worden benoemd door de Algemene 
Vergadering bij gewone meerderheid en zijn te allen tijde door deze vergadering afzetbaar. Een bestuurder kan 
steeds vrijwillig ontslag nemen mits een schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van de raad van bestuur. 
Indian de voorzitter ontslag wenst te nemen, richt hij zijn schriftelijke kennisgeving aan de ondervoorzitter. De 
bestuurders ontvangen maximaal 248,00 EUR per zitting van de Raad van bestuur met een maximum van 
744,00 EUR per jaar. Benoaming, ontslag, aftreden en afzetting van een bestuurder worden in de bijlagen van 
het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. 

Artikel13. 
De bestuurdars worden benoamd voor een termijn van 3 jaar en zijn herkiesbaar. Een bestuurder kan 

maximaal vier maal voor een termijn van 3 jaar benoemd worden. Het bestuursmandaat van een 
vertegenwoordiger van een lid neemt automatisch een einde bij de terugroeping van hat 
vertegenwoordigingsmandaat door het betrokken lid, zoals bedoeld in artikel 6, 2de lid. Indian door vrijwillig 
ontslag, verstrijken van termijn, uitsluiting of afzetting, het aantal bestuurders is teruggevallen tot onder het 
statutair bepaalde minimum, dan blijven de bestuurders in functie totdat regelmatig in hun vervanging is 
voorzien. 

Artikel14. 
1. De Raad van bestuur kiest uit zijn laden een voorzitter en een ondervoorzitter. De voorzitter is steeds een 

gemandateerde van een stichtend lid. De Raad van bestuur kan andere functies die vereist zijn voor hat goad 
functioneren in het Ieven roepen. De persoon die belast is met het dagelijkse bestuur van de vereniging is 
automatisch de secretaris van de Raad van bestuur zonder stemrecht. De voorzitter of de secretaris roept de 
Raad bijeen. De bijeenroeping van de Raad is verplicht telkens wanneer een derde van de bestuurders erom 
verzoekt. De oproeping word! tenminste acht werkdagen v66r de vergadering aan alia bestuurders verzonden 
per gewone brief, per fax of via e-mail. Oeze oproepingsbriet vermeldt dag, uur en praats van de vergadering en 
bevat tevens de agenda. De Raad van bestuur wordt minstens drie maal per jaar samengeroepen. 

De voorzitter zit de vergaderingen voor. lngeval van afwezigheid van de voorzitter wordt de vergadering 
geldig voorgezeten door de ondervoorzitter en bij diens afwezigheid, door de oudste van de aanwezige 
bestuurders. 
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2. De Raad kan slechts geldig beslissen indian tenminste de gewone meerderheid van de bestuurders 
aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, 
onthoudingen niet meegerekend. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van degene die hem 
vervangt, doorslaggevend. 

3. Elke bestuurder kan zich door een andere bestuurder Iaten vertegenwoordigen op basis van een 
schriftelijke volmacht. Nochtans kan geen enkele bestuurder meer dan Mn collega-bestuurder 
vertegenwoordigen. 

4. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt die worden ondertekend door de secretaris van de 
Aaad van bestuur en door ofwel de voorzitter van de Raad van bestuur ofwel door twee laden van de Raad van 
bestuur. Deze notulen worden ingeschreven in een daartoe bestemd register. De uittreksels die moeten worden 
overge!egd en aile andere akten, worden geldig ondertekend door de secretaris of een bestuurder. 

5. In uitzondedijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het befang van de vereniging dit 
vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij schriftelijk akkoord van de 
bestuurders. 

Artikel15. 
1. De Raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt daze in en buiten rechte. Hij 

is bevoegd voor aile aangelegenheden, met uitzondering van deze die door de wet uitdrukkelijk aan de 
Algemene Vergadering zijn voorbehouden. 

De raad kan zelfs aile daden van beschikking stellen met inbegrip van onder meer het vervreemden, zelfs 
om niet, van roerende of onroerende goederen, het hypothekeren, het lenen en uitlenen, aile handels- en 
bankverrichtingen, hat opheffen van hypotheken, ... 

2. De Raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vereniging, alsook de vertegenwoordiging van de 
vereniging wat dat bestuur aangaat, toevertrouwen aan Mn of meer bestuurders, die gedelegeerde bestuurders 
zullen heten, of aan een of meer personen gekozen buiten zijn midden, die gean lid van de vareniging moeten 
zijn. Deze delegatie is op elk moment herroepbaar. Worden tot daden van dagelljks bestuur gerekend aile 
handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normals gang van zaken van de vereniging te 
verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde 
beslissing te nemen, het optreden van de Raad van Bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken 

3. De vereniging zal in aile handelingen en betrekkingen, in en buiten rechte, geldig vertegenwoordlgd zijn 
door twee bestuurders gezamenlijk of, binnen het kader van het dage!ijks bestuur, door de persoon die belast is 
met hat dagelijks bestuur of een gedelegeerd bestuurder aileen optredend. Bovendien kan de Raad van bestuur 
de vertegenwoordigingsbevoegdheid voor bepaalde handefingen en taken op zijn verantwoordelijkheid 
overdragen aan een van de bestuurders of zelfs aan een andere persoon die geen lid is van de verenlging. 
Daze delegatla Is op elk moment herroepbaar. 

4. De uitvaardiging van een intern reglement is facultatief. Bij dit intern regtement mogen, zonder strijdig te 
zijn met de bindende voorschriften van de Vz:.N-wet of van de statuten, aile maatregelen worden getrotfen in 
verband met de toepassing van de statuten en de regaling van de maatschappelijke zaken in hat algemeen, en 
kan aan de laden of hun rechtverkrijgenden alias worden opgelegd wat in het belang van de vereniging wordt 
geacht. Dit intern reglement zal aan de Algemene Vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd evenals aile 
wijzlgingen eraan. 

TITEL IV. •• Algemene Vergadering 

Artikel16. 
De A!gemene Vergadering is samengesteld uit aile werkende laden of hun gemandateerden en wordt 

voorgezeten door de voorzitter van de Aaad van bestuur. lngeval van afwezigheid van de voorzitter wordt de 
vergadering geldig voorgezeten door de ondervoorzitter of bij diens afwezigheid door de oudste van de 
aanwezige bestuurders. Elk lid kan zich door middel van een schriftelijke volmacht op de Algemene 
Vergadering Iaten vertegenwoordigen door een ander lid. Een lid kan evenwel s!echts een ander lid 
vertegenwoordigen. 

Artikel17. 
Uitsluitend de Algemene Vergadering is bevoegd voor : 
1. wijziging van de statuten; 
2. benoeming en afzetting van de bestuurders; 
3. desgevallend de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging 

ingeval een bezoJdiging wordt toegekend; 
4. kwijting van de bestuurders en de commissarissen; 
5. goedkeuring van de begroting en van de rekening; 
6. ontbinding van de vereniging; 
7. uitsluiting van een werkend lid; 
8. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk; 
9. aile gevallen waarin de statuten dat vereisen. 

Artikel18. 
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1. De Algemene Vergadering word1 door de Raad van bestuur bijeengeroepen telkens als het doel of hat 
belang van de vereniging zulks vereist. Zij moat worden bijeangeroepen telkens wanneer een vijfde van de 
laden erom vraagt. Zij moat tenminste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor hat goedkeuren van de 
rekeningen van het afgelopen jaar en de begrotingen van het volgende jaar, op een door de Raad van bestuur 
te bepalen datum, die voor 30 junl van dat jaar valt. 

2. Aile werkende laden worden minstens acht dagen voor de Algemene Vergadering opgeroepen per 
gewone brief of via email. De uitnodlging wordt ondertekend door de voorzitter of de secretaris. Ze vermeldt 
dag, plaats en uur van de vergadering. 

3. De oproeping bevat tevens de agenda, die wordt vastgelegd door de Raad van bestuur. De Algemene 
Vergadering kan op geldige wijze een beslissing nemen over punten die niet op de agenda vermeld zijn, mits 
aile laden aanwezig of vertegenwoordigd en akkoord zijn. 

Artikel19. 
1. In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid, onthoudingen niet 

meegerekend. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. lngeval van afwezigheid 
van de voorzitter Is de stem van de ondervoorzitter of bij diens afwezigheid van de oudste van de aanwazige 
bestuurders doorsfaggevend. 

2. Over een statutenwijziging kan de Algemene Vergadering aileen op geldige wijze beraadslagen en 
besluiten wanneer de voorgestelde wijzigingen duidelijk omschreven zijn in de oproeping en wanneer twee 
derde van de werkende !eden aanwezig of vertegenwoordigd is. Een wijziging kan aileen worden aangenomen 
met tenminste lwee derde van de stemmen. Wanneer de wijziging evenwel betrekking heeft op het doe! van de 
vereniglng kan ze enkel worden goedgekeurd met vier vijfden van de stemmen van de aanwezige of 
vertegenwoordigde werkende laden. lngeval op de vergadering minder dan twee derde van de werkende laden 
aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een tweede vergadering worden belegd, waarop ongeacht hat aantal 
aanwezige of vertegenwoordigde werkende laden kan worden beraadslaagd en besloten met de hager 
vermelde meerderheden. De tweede vergadering mag niet binnen 15 dagen volgend op de eerste vergadering 
worden gehouden. 

Artikel20. 
Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de secretaris van de Raad 

van bestuur en door ofwel de voorzitter van de Raad van bestuur ofwel door twee !eden van de Raad van 
bestuur. Daze notulen worden ingeschreven in een daartoe bestemd register. De uittreksels die moeten worden 
overgelegd, worden geldlg ondertekend door de voorzitler of ondervoorzitter of door de secretaris. 

TITEL V. - lnzagerecht 

Artikel21. 
Derden die van een belang doen blijken, hebben het recht om inzage en/of afschrift van de notulen van de 

Algemene Vergadering te vragen. 
Aile werkende leden kunnen op de zeta! van de vereniging het register van de !eden raadplegen, alsmede 

aile notulen en beslissingen van de Algemene Vergadering, van de Raad van bestuur en van de personen, al 
dan nlet met een bestuursfunctie, die bij de vereniging of voor rekening ervan een mandaat bekleden, evenals 
aile boekhoudkundige stukken van de vereniging. 

TITEL VI. -· Begroting, rekeningen 
Artikel22. 
Hat boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. De boekhouding wordt gevoerd 

overeenkomslig het bepaalde in artikel 17 V&S-wet en de daarop toepasselijke uitvoeringsbesluiten. De 
jaarrekening wordt neergelegd in het dossier gehouden op de griffle van de rechtbank van koophandel 
overeenkomstig hat bepaalde in artikel 26novies V&S-wet. Voor zover van toepassing wordt de jaarrekening 
tevens neergelegd bij de Nationals Bank overeenkomstig hat bepaalde in artikel 17, §6 V&S-wet en de 
desbetreffende uitvoeringsbesluiten. De Raad van Bestuur Jegt de jaarrekening van hat voorafgaande boekjaar 
alsook een voorstel van begroting ter goedkeuring voor aan de jaarlijkse Algemene Vergadering. Na 
goedkeuring van de jaarrekening en begroting spreekt de Algemene Vergadering zich, bij af:zondertijke 
stemming, ult over de kwijting aan de bestuurders en desgevallend de commissaris. 

Artikel23. 
Jndien de vereniging op grand van de op haar toepasselijke bepalingen daartoe verplicht is, zal de controls 

op de financiele toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van de Vz:.N-wet en 
de statuten van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, worden opgedragen aan een of meer 
commissarissen die worden benoemd door de Algemene Vergadering onder de !eden van het lnstituut van 
Bedrijfsrevisoren. De Algemene Vergadering bepaalt hat aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast. 
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. 
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verrichtingen van de vereniging. Zij mogen ter plaatse inzage nemen van de boeken, de briefwis·seling, de ; 
notulen en in het algemeen van aile geschriften van de vereniging. : 

TITEL VII.·· Ontbinding, vereffening 

Artikel24. 
De Algemene Vergadering zal worden samengeroepen ter bespreking van voorstellen m.b.t. de ontbinding 

voorgelegd door de Raad van Bestuur of door minimum 1/5 van aile werkende leden. De samenroeping en 
agendering vinden plaats overeenkomstig het bepaalde in artlkel 18 van daze statuten. De beraadslaging en 
beslissing over de ontbinding respecteert het quorum en de meerderheid gesteld in artikel19 van deze statuten. 
De Algemene Vergadering kan de ontbinding aileen uitspreken onder dezelfde voorwaarden als die welke 
betrekking hebben op een wijziging van hat doel of de doeleinden van de vereniging. 

Artikel25. 
Indian de vereniging ontbonden wordt, hetzij vrijwillig, hetzij gerechtelijk, dan is (zijn) de vereffenaar(s) ertoe 

gehouden het netto-actief vermogen te bestemmen op de wijze vastgelegd door de Algemene Vergadering. 

De Algemene Vergadering kan slechts geldig beraadslagen wanneer het voorwerp daarvan in hat bijzonder 
is vermeld in de oproepingsbrief dewelke ten laatste tien dagen voor de vergadering dient toe te komen bij de 
laden. 

De vereffenaar kan een of meer gemotiveerde voorstellen van bestemming aangeven in de oproepingsbrief. 
AHa werkende laden dienen op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd te zijn. Zijn niet aile werkende 
laden op de eerste vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan een tweede vergaderlng 
bijeengeroepen worden. Op daze tweede vergaderlng kan rechtsgeldig beslist worden, welk hat getal dar 
aanwezige laden ook zij. 

De bestemmingsbeslissing is slechts geldig wanneer zij door de ter vergadering aanwezige en/of 
vertegenwoordigde werkende laden met drle vierden meerderheid goedgekeurd wordt. 

Blj haar beslissing over de aanwending van hat liquidatiesaldo is de Algemene Vergadering ertoe gehouden 
; de in artikel 3 van de statuten opgesomde doelstellingen in acht te nemen en een bestemming te kiezen die 
: daar, aile omstandigheden in acht genomen, zo dicht mogelijk bij aansluit. 

Artikal26. 
Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, is de vigerende wetgeving op de Vz:.N's 

toepasselijk, evenats de algemena wattelijke bepalingen, het intern reglement en da gebruikan terzake. 

' 

Op de laatsle biz. van Luik B vermelden: ~: Naam ennoednnigheid van de insltwnenlerende noraris. helzij van de perso(o}n(en) 
bevoegd de vereniging. stlchting of organisme ten aanzien van derden le verlegenwoordigen 

Verso : Naam en handtekening 
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