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HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORTRAAD

De oprichting van de Sportraad werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting
van 26 september 1974.
Aanpassingen goedgekeurd door de algemene vergadering 7 maart 2001 en door de
gemeenteraad in zitting van 26 maart 2001 en door de algemene vergadering 09
september 2003 en door de gemeenteraad in zitting van 22 september 2003.
Laatste aanpassingen goedgekeurd door de algemene vergadering 9 november 2005
en door de gemeenteraad in zitting van 30 januari 2006.
Laatste aanpassingen goedgekeurd door de de algemene vergadering van 5
november 2008 en door de gemeenteraad in zitting van 15 december 2008.

Hoofdstuk I: Algemene vergadering
Artikel 1
De algemene vergadering komt minstens éénmaal per jaar samen. Een
buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen, hetzij door het
bestuur van de sportraad, hetzij op schriftelijk verzoek van minstens 1/5e van de
stemgerechtigde leden.
Artikel 2
Al de leden worden schriftelijk opgeroepen tot de algemene vergadering. De
oproepingsbrief vermeldt de agenda. Elk voorstel, schriftelijk gedaan door minstens
1/20e van de leden, moet op de orde der werkzaamheden worden gebracht. De
oproepingen gebeuren door gewone brief, minstens tien dagen voor de vergadering
gepost. Voor de buitengewone algemene vergadering geldt dezelfde procedure.
Artikel 3
Indien een sportvereniging uiterlijk 1 maand vóór de algemene vergadering aan het
bestuur geen inlichtingsfiche heeft overgemaakt, dan zal in afwijking van artikel 4
van de statuten, slechts één afgevaardigde van deze vereniging kunnen zetelen in de
algemene vergadering.

Artikel 4
Behalve bij uitsluiting van leden, bij wijziging van de statuten of bij ontbinding van
de sportraad, worden de beslissingen van de algemene vergadering genomen bij
gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 5
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 stemmen wordt de geheime stemming naar een buitengewone
algemene vergadering verwezen en dit binnen de veertien dagen.
Artikel 6
Met onthoudingen wordt geen rekening gehouden voor het bepalen van het quorum
inzake gewone meerderheid.
Artikel 7
De stemming is geheim telkens als het om personen gaat of als 2/5 van de
aanwezige leden erom verzoeken.
Artikel 8
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
staan. Tot wijziging kan enkel worden besloten met een 2/3e meerderheid der
stemmen. De wijziging van de statuten wordt voorbereid door de raad van bestuur
van de sportraad.
Artikel 9
De algemene vergadering kan slechts de ontbinding van de sportraad uitspreken
wanneer 2/3e van haar stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Wordt aan deze
vereiste niet voldaan, dan kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden die
geldig beraadslaagt en besluit, welke het getal der aanwezige leden ook zij. Besluiten
worden genomen met 2/3e meerderheid der aanwezige leden.
Artikel 10
Een vereniging of instelling die lid van de sportraad wenst te worden, is verplicht een
schriftelijke aanvraag te richten aan het bestuur van de sportraad. Indien de
vereniging beantwoordt aan de gestelde normen tot erkenning, wordt ze lid van de
sportraad.
Normen tot erkenning :
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eerste jaar : de vereniging doet een aanvraag bij het bestuur van de sportraad
en overhandigt de gevraagde documenten vereist voor erkenning;
tweede jaar : de algemene vergadering spreekt zich uit over het al dan niet
erkenning van de vereniging, na zich er van vergewist te hebben of deze
verenigingen voldoet aan de gestelde voorwaarden;
derde jaar : de erkende vereniging is volwaardig lid van de sportraad en krijgt
een afvaardiging in de algemene vergadering.

Artikel 11
Een organisatie is ontslagnemend wanneer zij haar ontslag schriftelijk ter kennis
brengt aan het bestuur. Dit ontslag moet ondertekend zijn door de voorzitter en
twee leden van het bestuur van de betrokken organisatie.
Ze is eveneens ontslagnemend wanneer zij twee opeenvolgende jaren géén
inlichtingsfiche binnen de gestelde termijn heeft overgemaakt of wanneer er
gedurende twee opeenvolgende jaren geen afgevaardigde aanwezig was op de
algemene vergadering. Bij een niet verwittigde afwezigheid van 2 opeenvolgende
vergaderingen door een deskundige, is deze deskundige vanaf de volgende
algemene vergadering geen lid meer.
Artikel 12
De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering en met 2/3e
meerderheid uitgesproken worden.
Hoofdstuk II: Bestuur van de sportraad
Artikel 13

De raad van bestuur wordt verkozen conform artikel 13 van de statuten. Wanneer er
gelijkheid van stemmen is voor de laatste plaats, dan volgt een herstemming tussen
de twee of meerdere betrokkenen. Wanneer er dan nog een gelijkheid van stemmen
is wordt de jongste in leeftijd aangeduid.
Artikel 14
Het bestuur kiest een voorzitter, een ondervoorzitter en een
secretaris/penningmeester met gewone meerderheid van stemmen. Wanneer geen
van de kandidaten de gewone meerderheid behaalt, heeft een herstemming plaats
tussen de twee kandidaten met het hoogste aantal stemmen in de eerste stemronde.
Wanneer er dan nog een gelijkheid van stemmen is wordt de jongste in leeftijd
aangeduid.

Artikel 15
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Een bestuurslid kan ontslag nemen of is automatisch ontslagnemend na drie
ongewettigde afwezigheden.
Artikel 16
Het bestuur van de sportraad vergadert zo dikwijls als voor de goede werking nodig
is en met een minimum van viermaal per jaar. Een buitengewone vergadering kan
aangevraagd worden indien tenminste 1/3e van de leden hierom verzoeken.
Tot elke vergadering wordt schriftelijk opgeroepen, tenminste tien dagen tevoren. De
oproepingsbrief vermeldt de agenda en wordt ondertekend door de voorzitter en bij
belet door de ondervoorzitter.
Artikel 17
De vergaderingen van het bestuur van de sportraad zijn besloten en vertrouwelijk.
Artikel 18
Besluiten van het bestuur worden genomen door de stemgerechtigde leden bij
gewone meerderheid.
Artikel 19
Verder zijn de bepalingen, vervat in artikel 5, 6 en 7 van dit reglement, ook van
toepassing op het bestuur van de sportraad.
Artikel 20
Om geldig te zijn dienen alle documenten uitgaande van het bestuur ondertekend te
zijn door de voorzitter en/of de secretaris.
Artikel 21
Elk lid kan bij beslissing van het voltallig bestuur met opdrachten worden belast.
Artikel 22
De sportraad wordt naar buiten toe vertegenwoordigd door leden van het bestuur.
Artikel 23
In gevallen, niet voorzien in onderhavig huishoudelijk reglement, beslist het bestuur
autonoom.
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