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STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE SPORTRAAD ASSENEDE 

 

 
STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD ASSENEDE 
 
Hoofdstuk I: doelstelling 
 
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 der gemeente. 
De sportraad doet dit onder andere door: 
 
a. het deelnemen aan het bestuur van de sportaccommodaties, overeenkomstig de ter zake 

geldende wetgeving (decreet van 5 april 1995) 
b. het tot stand brengen van overleg en samenwerking tussen de sportclubs, diensten, instellingen 

en andere organisaties die betrokken zijn bij het bevorderen van de lichamelijke opvoeding, sport 
en het openluchtleven 

c. het geven van advies, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, aan de gemeentelijke overheid 
inzake alle aangelegenheden bedoeld in artikel 4, 9° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 
tot hervorming van de instellingen, zijnde de lichamelijke opvoeding, de sport en het 
openluchtleven 

d. het geven van advies, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, inzake de planning en de 
uitbouw van de sportinfrastructuur in de gemeente 

e. het geven van advies, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek inzake de gemeentelijke 
begroting  

f. het voorstellen van de op de behoeften afgestemde initiatieven op het gebied van de 
sportbeoefening en de kaderopleiding 

g. het verrichten van onderzoek, het verzamelen van documentatie en informatie 
h. de deelname aan het geregeld gezamenlijk overleg met de bestaande raden voor culturele 

aangelegenheden en de onderlinge uitwisseling van informatie 
 
Hoofdstuk II: samenstelling en structuur 
 
Artikel 2 
De sportraad moet voldoende representatief zijn voor alle bestaande vormen van sportbeoefening bij 
de bevolking. Hij is samengesteld uit een algemene vergadering, een raad van bestuur en een 
dagelijks bestuur. 
 
ALGEMENE VERGADERING 
 
Artikel 3 
Het gemeentebestuur moet in de sportraad de actoren betrekken die het Asseneedse sportleven 
bevorderen, zijnde: 
1. alle sportverenigingen en organisaties, zowel private als publieke, die werken met vrijwilligers, een 

maatschappelijke zetel hebben en een werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente 
2. alle sportorganisaties en instellingen, zowel private als publieke, die werken met professionele 

beroepskrachten, een maatschappelijke zetel en een werking ontplooien op het grondgebied van 
de gemeente 

3. deskundigen inzake sport, woonachtig in de gemeente 
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Artikel 4 
Elke sportvereniging, organisatie of instelling met een werking op het grondgebied van de gemeente, 
wijst, volledig vrij, 1 (één) lid en 1 (één) plaatsvervanger aan voor de algemene vergadering. Deze 
dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen: 
a. zij moeten lid zijn van de vereniging, organisatie of instelling die zij vertegenwoordigen 
b. zij mogen niet meer dan één vereniging, organisatie of instelling vertegenwoordigen. 
 
Artikel 5 
Alle leden zijn stemgerechtigd. 
 
Artikel 6 
Politieke mandatarissen of kandidaten voor politieke verkiezingen kunnen geen deel uitmaken van de 
sportraad. De schepen bevoegd voor sport wordt als waarnemer uitgenodigd op de vergaderingen. 
 
Artikel 7 
Ter ondersteuning van de sportraad wijst het gemeentebestuur een medewerker aan die de 
vergaderingen bijwoont. Dit is de sportgekwalificeerde ambtenaar. 
 
 
Artikel 8 
Een sportvereniging, organisatie, instelling of deskundige die lid van de sportraad wenst te worden, 
dient een aanvraag te richten aan de raad van bestuur van de sportraad. Indien ze beantwoordt aan 
de in artikel 3 gestelde normen, kan ze toetreden tot de algemene vergadering. 
 
Artikel 9 
Tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren: 
 
a. de wijziging van de statuten en de ontbinding van de sportraad  
b. de aanstelling en het ontslag van de bestuurders 
c. de jaarlijkse goedkeuring van de rekeningen en van de begroting van de sportraad 
d. het aanvaarden en het uitsluiten van de leden van de algemene vergadering 
e. de aanstelling van de kascommissarissen  
f. het verlenen van advies over het sportbeleidsplan en het jaarlijks sportpromotieplan 
 
Artikel 10 
De leden van de algemene vergadering kunnen worden opgesplitst in een aantal secties. Deze 
secties hebben geen autonome adviesbevoegdheid. 
 
Artikel 11 
De algemene vergadering bepaalt op welke manier de leden van de raad van bestuur worden 
verkozen en neemt daartoe de nodige bepalingen op in het huishoudelijk reglement. 
 
Artikel 12 
De algemene vergadering kiest uit haar leden die zich kandidaat stellen, bij geheime stemming en bij 
gewone meerderheid van stemmen, een voorzitter en een ondervoorzitter.  
 
RAAD VAN BESTUUR 
 
Artikel 13 
De raad van bestuur stelt een secretaris en een penningmeester aan. 
  
Artikel 14 
De schepen bevoegd voor sport wordt als waarnemer uitgenodigd op de vergaderingen van de raad 
van bestuur. 
 
Artikel 15 
De medewerker aangesteld door de gemeente (sportgekwalificeerde ambtenaar) woont de 
vergaderingen van de raad van bestuur bij. 
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Artikel 16 
De duur van de mandaten binnen de raad van bestuur bedraagt zes jaar behoudens herverkiezing.  
De raad van bestuur kan overgaan tot coöptatie van leden bij niet-ingevulde mandaten na de 
oorspronkelijke verkiezing van de leden van de raad van bestuur en dus niet bij een tussentijdse 
vacatie. 
Wanneer het mandaat van een lid van de raad van bestuur tussentijds vacant wordt wijst de algemene 
vergadering een opvolger aan die het mandaat van zijn voorganger voltooit. 
Bij vacatie van de functie van voorzitter en/of ondervoorzitter benoemt de raad van bestuur een 
plaatsvervanger tot de eerstvolgende algemene vergadering. Deze wijst een opvolger aan die het 
mandaat van zijn voorganger voltooit. 
 
Artikel 17 
De bevoegdheden die niet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn toegewezen, behoren tot de 
bevoegdheid van de raad van bestuur. 
 
DAGELIJKS BESTUUR 
 
Artikel 18 
De raad van bestuur kan uit zijn leden een dagelijks bestuur kiezen. De medewerker, bedoeld in 
artikel 15, woont de vergaderingen van dit dagelijks bestuur bij. 
 
Artikel 19 
Het dagelijks bestuur bereidt de vergaderingen van de raad van bestuur voor en voert alle taken uit 
die voortvloeien uit de beslissingen van deze raad van bestuur. 
 
Hoofdstuk III: rekeningen 
 
Artikel 20 
Elk jaar worden de rekeningen van het verlopen jaar en de begroting van het volgende jaar 
voorgelegd aan de algemene vergadering.  
 
Artikel 21 
Alle gelden worden beheerd door de penningmeester. Acht dagen voor de algemene vergadering zien 
twee kascommissarissen, die door de vorige algemene vergadering aangewezen werden, de 
rekeningen na. Zij brengen verslag uit aan de algemene vergadering.  
 
Hoofdstuk IV: erkenning 
 
Artikel 22 
De sportraad vraagt zijn erkenning aan de gemeenteraad en legt daartoe zijn statuten en het 
huishoudelijk reglement ter goedkeuring voor. 
 
Artikel 23 
De gemeenteraad bepaalt, na advies van de sportraad, de modaliteiten van de oprichting, van de 
erkenning en van de werking van de sportraad, inzonderheid betreffende: 
 
a. de maatregelen waarmee het recht op informatie van de sportraad ten aanzien van het 

gemeentebestuur worden gewaarborgd 
b. de wijze van het aanvragen en van het uitbrengen van de adviezen met inbegrip van de termijn 

binnen dewelke het advies dient te worden uitgebracht 
c. de termijn binnen dewelke de gemeenteraad een gemotiveerd standpunt nopens de uitgebrachte 

adviezen inneemt 
d. de maatregelen met betrekking tot de openbaarheid van de werkzaamheden van de sportraad 
e. de wijze waarop de gemeente toezicht zal houden op de door haar aan de sportraad ter 

beschikking gestelde financiële middelen 
De voorwaarden waaraan deze modaliteiten dienen te voldoen worden neergeschreven in het 
huishoudelijk reglement. 
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Artikel 24 
Binnen het kader van de goedgekeurde gemeentebegroting kent het gemeentebestuur een 
werkingstoelage toe aan de sportraad. 
 
 
Artikel 25 
De sportraad moet uiterlijk zes maanden, volgend op de installatie van de nieuwe gemeenteraad, 
opnieuw worden opgericht. 
 
Hoofdstuk V: huishoudelijk reglement 
 
Artikel 26 
In het huishoudelijk reglement wordt alles geregeld wat niet door de statuten wordt bepaald. Dit 
reglement wordt goedgekeurd door de raad van bestuur bij gewone meerderheid van de aanwezige, 
stemgerechtigde leden. Wijzigingen worden voorbereid door het dagelijks bestuur en ter goedkeuring 
aan de raad van bestuur voorgelegd. 
Wijzigingen die in het huishoudelijk reglement worden aangebracht, worden meegedeeld aan de 
algemene vergadering. 
 
 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE SPORTRAAD ASSENEDE 
 
Hoofdstuk I: algemene vergadering 
 
Bepalingen betreffende de leden 
 
Artikel 1 
Alle actoren die het Asseneedse sportleven bevorderen moeten betrokken worden in de sportraad, 
zijnde: 

1. alle sportverenigingen en organisaties, zowel private als publieke, die werken met vrijwilligers, 
een maatschappelijke zetel hebben en een werking ontplooien op het grondgebied van de 
gemeente (alle competitie- en recreatieverenigingen, alle sportscholen, enzovoort) 
 

2. alle sportorganisaties en instellingen, zowel private als publieke, die werken met professionele  
beroepskrachten, een maatschappelijke zetel hebben en een werking ontplooien op het 
grondgebied van de gemeente  
 

3. deskundigen inzake sport, woonachtig in de gemeente (sportdocenten, advocaten 
gespecialiseerd in sportzaken, sportdokters, enzovoort) 
 

De deskundigen inzake sport moeten geen lid zijn van een sportvereniging, organisatie of instelling. 
 
Artikel 2 
Commerciële sportverenigingen, organisaties of instellingen komen niet in aanmerking voor 
subsidiëring. 
 
Artikel 3 
Het lid en de plaatsvervanger, aangewezen door elke sportvereniging, organisatie of instelling moet 
voldoen aan de voorwaarden van artikel 4 van de statuten. 
Zij moeten niet woonachtig zijn op het grondgebied van de gemeente. 
 
Artikel 4 
Politieke mandatarissen of kandidaten voor politieke verkiezingen kunnen geen deel uitmaken van de 
sportraad. Het begrip ‘politieke mandataris’ wordt in de ruimste zin geïnterpreteerd (OCMW, 
gemeentelijk, provinciaal, Vlaams, federaal of Europees niveau). 
Enkel de schepen bevoegd voor sport kan als waarnemer uitgenodigd  worden op de vergaderingen 
van de sportraad. Dit betekent dat hij niet kan opgenomen worden als lid van de sportraad, ook niet 
als niet-stemgerechtigd lid of als lid met raadgevende stem. 
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Artikel 5 
De sportgekwalificeerde ambtenaar woont de vergaderingen van de sportraad bij. Hij is geen lid van 
de sportraad en kan zich door een medewerker laten vertegenwoordigen. 
 
Bepalingen betreffende aan- en uitsluiting van de leden 
 
Artikel 6 
Een sportvereniging, organisatie, instelling of deskundige die lid van de sportraad wenst te worden, 
dient een schriftelijke aanvraag te richten aan de raad van bestuur. De sportvereniging, organisatie of 
instelling dient, samen met de aanvraag, de neerlegging van statuten en ledenlijst in. 
Om lid te kunnen worden dient de vereniging, organisatie of instelling minstens zes actieve leden te 
tellen en dient haar doel in overeenstemming te zijn met de algemene doelstellingen van de sportraad, 
zoals omschreven in artikel 1 van de statuten. 
De sportvereniging, organisatie of instelling moet zowel qua structuur als qua financieel beheer 
onafhankelijk zijn van elke andere sportvereniging, organisatie of instelling. 
Bovendien moet zij voldoen aan de voorwaarden van artikel 3 van de statuten. 
De raad van bestuur onderzoekt of de sportvereniging, organisatie of instelling aan deze voorwaarden 
voldoet en brengt hierover verslag uit op de eerstvolgende algemene vergadering. Deze algemene 
vergadering beslist met gewone meerderheid van stemmen over de erkenning van de nieuwe leden. 
Na de erkenning wordt de sportvereniging, organisatie of instelling stemgerechtigd. 
In geval van weigering van de aansluiting door de algemene vergadering, kan de geweigerde 
vereniging tegen de weigering beroep aantekenen bij de voorzitter van de sportraad. Dit gebeurt 
schriftelijk en binnen de termijn van 1 (één) maand na bekendmaking van de weigering. 
 
Artikel 7 
Een sportvereniging, organisatie of instelling is ontslagnemend wanneer zij haar ontslag schriftelijk ter 
kennis brengt aan de raad van bestuur. Dit ontslag moet ondertekend zijn door de voorzitter, de 
secretaris en een lid van de betrokken organisatie. 
Het ontslag van een deskundige wordt door de deskundige zelf schriftelijk medegedeeld aan de raad 
van bestuur.   
 
Artikel 8 
Aan het mandaat van een lid van de algemene vergadering komt een einde door het niet meer 
voldoen aan één van de voorwaarden van artikel 4 van de statuten. 
 
Artikel 9 
Een sportvereniging, organisatie of instelling die niet meer voldoet aan de voorwaarden van artikel 6 
van het huishoudelijk reglement, wordt van rechtswege door de raad van bestuur voorgesteld tot 
uitsluiting. De uitsluiting van een sportvereniging, organisatie of instelling kan slechts door de 
algemene vergadering en met een twee derden meerderheid uitgesproken worden en dient vooraf op 
de agenda van deze vergadering te worden vermeld. 
Een sportvereniging, organisatie of instelling die afwezig is op de algemene vergadering zal verzocht 
worden om binnen de termijn van 1 (één) maand een werkingsverslag te sturen naar de raad van 
bestuur.  
De raad van bestuur kan deze sportvereniging, organisatie of instelling aan de algemene vergadering 
voorstellen voor uitsluiting en zal dit steeds doen na twee opeenvolgende niet-gemotiveerde 
afwezigheden. 
 
Bepalingen betreffende het bijeenroepen van de vergaderingen 
 
Artikel 10 
De algemene vergadering komt minstens eenmaal per jaar samen. Een buitengewone algemene 
vergadering kan worden bijeengeroepen hetzij door de raad van bestuur, hetzij op schriftelijk verzoek 
van minstens één vijfde (1/5e) van de leden. 
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Artikel 11 
De leden van de sportraad worden schriftelijk opgeroepen tot de algemene vergadering. 
De oproepingsbrief vermeldt de agenda. Elk voorstel, schriftelijk gedaan door minstens één twintigste 
(1/20e) van de leden, moet op de orde van de werkzaamheden worden gebracht. De oproepingen 
geschieden per gewone brief of per e-mail, minstens tien dagen voor de vergadering gepost. 
 
 
 
Bepalingen betreffende het geldig vergaderen en stemmen 
 
Artikel 12 
Behalve bij wijzigingen van de statuten of bij ontbinding van de sportraad kan de algemene 
vergadering slechts geldig vergaderen indien minstens de helft van de leden aanwezig is. Als dit 
aantal niet wordt bereikt, wordt binnen de veertien dagen een buitengewone algemene vergadering 
samengeroepen met dezelfde agenda, welke geldig beslist bij gewone meerderheid, ongeacht het 
aantal aanwezige leden. 
 
Artikel 13 
13.1. Behalve bij de uitsluiting van de leden, bij de wijziging van de statuten of bij de ontbinding van de 
sportraad worden de beslissingen van de algemene vergadering genomen bij gewone meerderheid 
van stemmen. 
 
13.2. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. Indien deze staking van 
stemmen zich voordoet bij geheime stemming volgt een herstemming. Bij een nieuwe staking van de 
stemmen wordt de geheime stemming naar een buitengewone algemene vergadering verwezen en dit 
binnen de veertien dagen. 
 
13.3. Met onthoudingen wordt geen rekening gehouden voor het bepalen van het quorum inzake 
gewone meerderheid. 
 
13.4. De stemming is geheim als het om personen gaat of als twee vijfde van de aanwezige leden 
erom verzoekt. 
 
Bepalingen betreffende het goedkeuren of het wijzigen van de statuten en ontbinding van de 
raad van bestuur 
 
Artikel 14 
De algemene vergadering kan de statuten slechts goedkeuren of wijzigen indien de goed te keuren 
tekst of de aan te brengen wijzigingen in de oproepingsbrief vermeld zijn en wanneer minimum twee 
derde van de leden op de vergadering aanwezig is. 
Tot wijzigen kan niet worden besloten dan met een twee derde meerderheid der stemmen. Is twee 
derde van de leden op de eerste vergadering niet aanwezig dan kan een tweede vergadering, binnen 
de veertien dagen, bijeengeroepen worden met eenzelfde agenda. Deze kan dan bij gewone 
meerderheid beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige leden. 
De wijzigingen der statuten worden voorbereid door de raad van bestuur. 
 
Artikel 15 
De algemene vergadering kan slechts dan de ontbinding van de sportraad uitspreken wanneer twee 
derde van de leden aanwezig is. Wordt aan deze vereiste niet voldaan dan kan een tweede 
vergadering, binnen de veertien dagen, bijeengeroepen worden, die ook geldig beraadslaagt en 
besluit welke het aantal aanwezige leden ook zij. Besluiten worden genomen met twee derde 
meerderheid der stemmen. 
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Bepalingen betreffende de secties 
 
Artikel 16 
De secties, verkozen in de algemene vergadering, zijn: 
 
1. sportverenigingen en organisaties, zowel private als publieke, die werken met vrijwilligers en een  
 werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente (categorie 1): 
 sectie 1: veldsporten 
 sectie 2: zaalsporten 
 sectie 3: individuele sporten 
 sectie 4: wielersporten 
 sectie 5: omnisport 
 sectie 6: schutterssport 
 sectie 7: dierensport 
 sectie 8: verplaatsingssport 
 sectie 9: watersporten 
 sectie 10: gym en dans 
 sectie 11: slag- en werpsporten 
 
2. sportorganisaties en instellingen, zowel private als publieke, die werken met professionele  
 beroepskrachten en een werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente (categorie 2): 
 sectie 12: scholen 
 sectie 13: sportorganisaties en instellingen 
 
3. deskundigen inzake sport, woonachtig in de gemeente (categorie 3) 
 
Hoofdstuk II: raad van bestuur 
 
Bepalingen betreffende de leden 
 
Artikel 17 
Iedere sectie uit categorie 1 kiest uit haar leden die zich kandidaat stellen, bij geheime stemming en bij 
gewone meerderheid van stemmen, één afgevaardigde die lid wordt van de raad van bestuur. 
Iedere sectie uit categorie 2 kiest uit haar leden die zich kandidaat stellen, bij geheime stemming en bij 
gewone meerderheid van stemmen, twee afgevaardigden die lid worden van de raad van bestuur. 
Bij staking van stemmen volgt een herstemming. Onthoudingen worden niet meegerekend in het 
quorum. 
Maximaal vijf deskundigen inzake sport en woonachtig in de gemeente worden gecoöpteerd in de 
raad van bestuur. 
 
Artikel 18 
Uittredende leden zijn herkiesbaar. Worden aangezien als ontslagnemend de leden die drie 
opeenvolgende vergaderingen ongemotiveerd afwezig zijn of minder dan de helft plus één van de 
vergaderingen van de raad van bestuur van het werkjaar bijwonen. 
Het werkjaar loopt van 1 januari tot 31 december. 
 
Artikel 19 
Wanneer er geen kandidaten zijn voor een bepaalde sectie en meerdere leden zich kandidaat gesteld 
hebben voor een andere sectie, kan de raad van bestuur deze kandidaten coöpteren als 
vertegenwoordiger van de niet ingevulde mandaten. 
Tijdens de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur na de algemene vergadering neemt de 
raad van bestuur de beslissing om de kandidaten aan te schrijven. 
Tijdens de daarop volgende vergadering van de raad van bestuur gaat de raad van bestuur over tot 
verkiezing van de leden die hun kandidatuur bevestigd hebben.  



8 

 

De verkiezing van de gecoöpteerde leden gebeurt door de leden van de raad van bestuur bij geheime 
stemming en bij een gewone meerderheid van stemmen. 
Onthoudingen worden niet meegerekend in het quorum. 
 
Artikel 20 
De schepen bevoegd voor sport kan als waarnemer uitgenodigd worden op de vergaderingen van de 
raad van bestuur. Dit betekent dat hij niet kan opgenomen worden als lid van de raad van bestuur, ook 
niet als niet-stemgerechtigd lid of als lid met raadgevende stem. 
 
Artikel 21 
De sportgekwalificeerde ambtenaar woont de vergaderingen van de raad van bestuur bij. Hij is geen 
lid van de raad van bestuur en kan zich door een medewerker laten vertegenwoordigen. 
 
Bepalingen betreffende de verkiezing van voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en 
penningmeester 
 
Artikel 22 
De voorzitter en de ondervoorzitter zijn bij de eerste stemming in de algemene vergadering verkozen 
met gewone meerderheid der stemmen. Zo niet, dan heeft er een herstemming plaats over de vier 
kandidaten die de meeste stemmen behaalden, eventueel een derde stemronde over de drie best 
geplaatste kandidaten. 
Onthoudingen worden niet meegerekend in het quorum. 
Kandidaturen kunnen schriftelijk ingediend worden op de maatschappelijke zetel van de sportraad. 
  
Artikel 23 
De leden van de raad van bestuur kiezen uit de leden die zich kandidaat stellen, bij geheime 
stemming en bij gewone meerderheid van stemmen, een secretaris en een penningmeester. 
Bij staking van stemmen volgt een herstemming. Bij een nieuwe staking van stemmen is de stem van 
de voorzitter beslissend. 
Onthoudingen worden niet meegerekend in het quorum. 
Kandidaturen kunnen schriftelijk ingediend worden op de maatschappelijke zetel van de sportraad. 
 
Bepalingen betreffende het bijeenroepen van de vergaderingen, van het geldig vergaderen en 
stemmen 
 
Artikel 24 
De raad van bestuur vergadert tenminste tien maal per jaar. Indien tenminste één derde van de leden 
hierom verzoekt, is het bestuur verplicht de raad van bestuur samen te roepen binnen de veertien 
dagen. Tot elke vergadering wordt schriftelijk opgeroepen. 
De oproeping vermeldt de agenda. 
 
Artikel 25 
Opdat een geldig besluit kan worden genomen is de aanwezigheid vereist van de helft plus één van 
de stemgerechtigde leden van de raad van bestuur. Als die voorwaarde niet is vervuld, dan wordt de 
raad van bestuur binnen de veertien dagen opnieuw samengeroepen met dezelfde agenda en kan hij 
geldig besluiten nemen ongeacht het aantal aanwezige leden. 
 
Artikel 26 
Besluiten van de raad van bestuur worden genomen door de stemgerechtigde leden met gewone 
meerderheid. 
Verder zijn de bepalingen in de artikels 13.2, 13.3 en 13.4 van dit reglement ook van toepassing op de  
raad van bestuur. 
 
Hoofdstuk III: dagelijks bestuur 
 
Artikel 27 
Het dagelijks bestuur wordt vertegenwoordigd door de voorzitter en de ondervoorzitter, verkozen uit 
de algemene vergadering, en de secretaris en de penningmeester, verkozen uit de raad van bestuur. 
De sportgekwalificeerde ambtenaar of zijn medewerker woont de vergadering bij. 
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Artikel 28 
Het dagelijks bestuur vergadert tenminste 10 maal per jaar. 
 
Hoofdstuk IV: rekeningen 
 
Artikel 29 
De algemene vergadering stelt jaarlijks twee kascommissarissen aan voor het lopende werkjaar. Na 
afloop van het werkjaar en acht dagen voor de volgende algemene vergadering zien de 
kascommissarissen die door de vorige algemene vergadering werden aangesteld, de rekeningen na. 
Zij brengen verslag uit aan de algemene vergadering. Dit verslag en het kwijtinggeven aan de 
kascommissarissen  worden bezorgd aan het college van burgemeester en schepenen samen met de 
jaarbalans. 
 
Hoofdstuk V: erkenning 
 
Artikel 30 
Om geldig te zijn dienen alle documenten uitgaande van de raad van bestuur ondertekend te zijn door 
de voorzitter en de secretaris. 
 
Artikel 31 
Om het de sportraad mogelijk te maken aan zijn opdracht te voldoen zal het gemeentebestuur tijdig 
alle dossiers en voorstudies met betrekking tot alles wat de lichamelijke opvoeding, sport en 
openluchtleven aangaat en waarover advies wordt verzocht, bezorgen aan de sportraad.  
Het gemeentebestuur zal tevens voldoende tijd geven om het gegeven ernstig te beoordelen. 
 
 
 
Artikel 32 
De sportraad zal er zich aan houden onmiddellijk werk te maken van een adviesvraag en het college 
op de hoogte te houden van de vorderingen zo dit meer dan zes weken in beslag zou nemen. De 
sportraad zal trachten steeds binnen de zes weken een gemotiveerd advies uit te brengen, met 
eventuele minderheidsstandpunten en dit na consultatie van een zo groot mogelijke waaier van 
competente of geïnteresseerde personen. 
 
Artikel 33 
De sportraad verwacht van het gemeentebestuur na elk advies binnen de redelijke termijn van zes 
weken een schriftelijk antwoord met stellingname of beslissing van het gemeentebestuur. Bij een 
negatieve beslissing wordt eveneens een motivatie verwacht. 
 
Artikel 34 
Het jaarverslag, de jaarbalans en de ontlasting van de kascommissarissen van het voorbije werkjaar 
worden bezorgd aan het college van burgemeester en schepenen binnen een termijn van zes weken 
volgend op de algemene vergadering. 
 
Artikel 35 
De sportraad wordt naar buiten vertegenwoordigd door de leden van de raad van bestuur. 
 
Artikel 36 
Het college van burgemeester en schepenen deelt binnen een termijn van zes weken na de 
goedkeuring van de begroting, de werkingstoelage mee aan de raad van bestuur. 
 
 
Hoofdstuk VI: werking en samenstelling van de secties 
 
Artikel 37 
De secties in categorie 1 en 2 hebben tot taak, binnen het raam van de statuten van de sportraad, de 
belangen van de tot de sectie behorende organisaties te behartigen. Dit kan ondermeer door het 
aanmoedigen en begunstigen van de werkzaamheden van deze organisaties en door het bevorderen 
van hun onderlinge samenwerking. 
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Artikel 38 
Elke sectie in categorie 1 en 2 is bevoegd uit eigen beweging aan de raad van bestuur adviezen te 
verstrekken of voorstellen te doen die kunnen leiden tot het bereiken van de doelstelling van de 
sportraad. 
 
Artikel 39 
Op verzoek van de raad van bestuur adviseert de sectie binnen de bij het verzoek vermelde 
aannemelijke termijn, over materies waarover het advies van de sectie wordt gevraagd. 
 
Artikel 40 
Elke sectie kiest naast haar afgevaardigde in de raad van bestuur, uit haar midden, een secretaris die 
belast is met de verslagen van de sectievergaderingen. Samen met de afgevaardigde ondertekent hij 
de adviezen die van de sectie uitgaan. 
 
Artikel 41 
De statutair gecoöpteerde leden zullen door de sectie als volwaardige leden aanvaard worden. Alle 
andere leden van de raad van bestuur hebben toegang tot de sectievergaderingen als waarnemer. 
 
 
Artikel 42 
Voor de verkiezing van voorzitter, secretaris en eventueel ondervoorzitter in de sectie, gelden de 
bepalingen van artikels 22 en 23 van dit reglement. In principe is de afgevaardigde in de raad van 
bestuur ook voorzitter van de sectie. 
 
Artikel 43 
De secties bepalen elk voor zich wanneer en hoe zij zullen vergaderen. De leden worden schriftelijk 
tot de vergadering opgeroepen. Van elke oproepingsbrief wordt gelijktijdig een exemplaar gezonden 
aan de voorzitter en secretaris van de sportraad. Laatstgenoemden ontvangen telkens ook een 
exemplaar van het verslag van deze vergadering. 
 
 
Artikel 44 
Een vergadering van de secties moet plaats hebben telkens het dagelijks bestuur van de sportraad 
erom verzoekt. 
 
Artikel 45 
Alle besluiten van vergaderingen in de secties worden genomen bij gewone meerderheid van de 
aanwezige leden. 
 
Artikel 46 
Hebben ook toegang tot de sectievergadering als raadgevers: 
 

a. raadgevers door de sectie zelf verzocht 
b. de sportgekwalificeerde ambtenaar of zijn medewerker 

 
 
Deze statuten en huishoudelijk reglement werden goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 
17/07/2012 en door de Algemene Vergadering op 03/12/2012. 
 
 
 
 


