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HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE SPORTRAAD
Vastgesteld in zitting van de gemeenteraad 2 mei 2013
Hoofdstuk I: DOEL
Artikel 1
De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en het openluchtleven te
bevorderen, in het belang van het algemeen welzijn en van de algehele lichamelijke en geestelijke ontwikkeling
van alle inwoners van de gemeente.
De concrete doelstellingen zijn ondermeer de volgende:
a) het deelnemen aan het beheer van de gemeentelijke sport- en recreatie-infrastructuur overeenkomstig de ter
zake geldende wetgeving (decreet 7 december 1976);
b) het coördineren van de sport- en recreatieactiviteiten door het tot stand brengen van overleg en
samenwerking tussen de verenigingen, diensten, instellingen en andere organisaties op het gebied van
competitie- en recreatiesport;
c) het geven van advies, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, aan de gemeentelijke overheid en aan
particuliere instanties betreffende sport- en recreatieaangelegenheden en betreffende planning en uitbouw
van de desbetreffende infrastructuur;
d) onderzoek, documentatie en informatie;
e) het nemen van de op de behoeften afgestemde initiatieven, bvb. qua bevordering van de sportbeoefening en
de kaderopleiding;
f) de deelname aan het geregeld gezamenlijk overleg met andere bestaande afzonderlijke raden voor culturele
aangelegenheden en de onderlinge uitwisseling van informatie.
Hoofdstuk II: SAMENSTELLING EN STRUCTUUR
Artikel 2
De sportraad moet voldoende representatief zijn voor de competitiesport, de recreatiesport en voor alle
bestaande vormen van sportbeoefening bij de bevolking. Hij is samengesteld uit een algemene vergadering en
een bestuur.
Hoofdstuk III: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 3
De algemene vergadering is samengesteld uit stemgerechtigde leden en waarnemers.
Artikel 4
Stemgerechtigde leden zijn:
a) afgevaardigden van elke private of publieke organisatie (vereniging, dienst, instelling) die werkt met
vrijwilligers en een actieve sportwerking kan aantonen in de gemeente of een deel van de gemeente;
b) afgevaardigden van elke professionele private of publieke organisatie (vereniging, dienst, instelling) die een
actieve sportwerking kan aantonen in de gemeente of een deel van de gemeente;
c) deskundigen inzake sport.
Een stemgerechtigd lid mag geen politiek mandaat vervullen, noch belast zijn met een overheidsfunctie waarin
toezicht over sportaangelegenheden wordt uitgeoefend.
Artikel 5
Naast de stemgerechtigde leden zetelen in de sportraad eveneens waarnemende leden:
a) de schepen van sport;
b) de door het college van burgemeester en schepenen aangewezen ambtenaar die het secretariaat van de
sportraad waarneemt namelijk de sportfunctionaris;
c) één door elke politieke fractie van de gemeente aangewezen raadslid.
Artikel 6
Elke organisatie wijst, volledig vrij, één lid en één plaatsvervanger aan. Deze voldoen aan de volgende
voorwaarden:
a) zij moeten lid zijn van de organisatie die zij vertegenwoordigen;
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b) zij mogen niet meer dan één organisatie vertegenwoordigen.
De deskundigen bedoeld in artikel 4 c) kunnen geen vervanger aanduiden.
Artikel 7
Elke organisatie of individuele persoon (deskundige) die lid van de sportraad wenst te worden, richt een
schriftelijke aanvraag aan het bestuur van de sportraad.
Indien ze beantwoordt aan de gestelde normen van erkenning, kan de organisatie of individuele persoon
(deskundige) toetreden tot de algemene vergadering.
Het bestuur beslist met gewone meerderheid over het al dan niet erkennen van nieuwe leden. Na erkenning
wordt de organisatie of individuele persoon (deskundige) stemgerechtigd.
Artikel 8
Tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren:
a) de wijziging van het huishoudelijk reglement en de ontbinding van de sportraad;
b) aanstelling en ontslag van bestuurders;
c) het uitsluiten van leden.
Artikel 9
De openbaarheid van de algemene vergadering en documenten worden gewaarborgd door:
a) de verslagen kunnen door geïnteresseerden opgevraagd worden bij de ambtenaar (zie artikel 5 b);
b) de openbaarheid van de zittingen van de algemene vergadering.
Het aanwezige publiek heeft geen spreekrecht, tenzij toelating van de voorzitter.
Hoofdstuk IV: BESTUUR VAN DE SPORTRAAD
Artikel 10
De algemene vergadering kiest uit haar stemgerechtigde leden die zich kandidaat stellen bij geheime stemming,
een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en minimum 6 leden, die samen het bestuur van de sportraad
vormen.
Artikel 11
De schepen van sport en de ambtenaar (zie artikel 5b) maken deel uit van het bestuur van de sportraad als
waarnemende leden.
Artikel 12
De duur van de mandaten bedraagt normaal zes jaar, behoudens herverkiezing. De mandaten lopen tot de
installatie van het nieuwe bestuur. Het nieuwe bestuur wordt verkozen binnen de vier maand na de installatie
van de nieuwe gemeenteraad.
Wanneer een mandaat van een lid van het bestuur van de sportraad tussentijds vacant wordt, wijst de
algemene vergadering een opvolger aan, die het mandaat van zijn voorganger voltooit.
Bij vacatie van de functie van voorzitter, ondervoorzitter en/of secretaris benoemt het bestuur van de sportraad
een plaatsvervanger tot de eerstvolgende algemene vergadering. Deze wijst een opvolger aan, die het mandaat
van zijn voorganger voltooit.
Hoofdstuk V: ERKENNING
Artikel 13
De sportraad wordt erkend door de gemeenteraad en legt zijn huishoudelijk reglement, en de latere wijzigingen
ervan, ter goedkeuring voor.
Artikel 14
Aan het college van burgemeester en schepenen wordt:
a) na de installatievergadering een lijst met vermelding van de naam en het adres van de leden, de organisatie
die zij vertegenwoordigen en hun functie in de sportraad toegestuurd;
b) elke wijziging in samenstelling van de sportraad schriftelijk ter kennis gebracht.
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Artikel 15
Voor buitengewone activiteiten welke de sportraad zelf op touw zet, worden de nodige kredieten vooraf aan het
college van burgemeester en schepenen aangevraagd.
Opdat de sportraad deze kredieten zou kunnen gebruiken, moet hij een omstandig dossier samenstellen waaruit
blijkt:
a) het nut van deze activiteit;
b) het verantwoord zijn van de grote uitgave.
Artikel 16
Voor gewone activiteiten welke behoren tot de adviesverlenende opdracht van de sportraad en het stimuleren
en garanderen van de representatie van de leden in de sportraad wordt door het gemeentebestuur jaarlijks de
nodige kredieten voorzien op het budget.
Hoofdstuk VI: REGELEMENT INWENDIGE ORDE
Artikel 17
In het reglement van inwendige orde wordt alles geregeld wat niet door het huishoudelijk reglement wordt
bepaald. Dit reglement en wijzigingen worden goedgekeurd door de algemene vergadering bij gewone
meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden. Wijzigingen worden voorbereid door het bestuur van de
sportraad
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