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REGLEMENT SPORTRAAD 1

HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 1
De algemene vergadering komt minstens éénmaal per jaar samen.
Een Buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen hetzij door de raad van bestuur,
hetzij op schriftelijk verzoek van minstens 1/5de van de stemgerechtigde leden.

ARTIKEL 2
Al de aangesloten verenigingen worden schriftelijk opgeroepen tot de algemene vergadering tot het
afvaardigen van één effectieve en één plaatsvervanger. Hierbij worden de verenigingen uitgenodigd
bij hun afgevaardigden telkens een mannelijke en vrouwelijke lid af te vaardigen, indien mogelijk. De
oproepingsbrief vermeldt de agenda. Elk voorstel, schriftelijk gedaan door minstens 1/5 der leden,
moet op de agenda worden gebracht.
De oproepingen geschieden per gewone brief of per e-mailbericht, minstens 10 dagen voor de
vergadering verstuurd.

ARTIKEL 3
Behalve bij wijziging van de statuten en of het huishoudelijk reglement of bij ontbinding van de
Sportraad kan de algemene vergadering slechts geldig vergaderen indien minstens de helft der
stemgerechtigde leden aanwezig is.
Als dit aantal niet wordt bereikt, wordt binnen 14 dagen een Buitengewone algemene vergadering
samengeroepen met dezelfde agenda, welke geldig beslist bij gewone meerderheid ongeacht het
aantal aanwezige stemgerechtigde leden.

ARTIKEL 4
4.1.
Behalve bij uitsluiting van de leden, bij wijziging van de statuten en of het huishoudelijk reglement of
bij ontbinding van de Sportraad, worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid van
stemmen.
4.2.
Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter. 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 veertien
dagen.
4.3.
Met onthouding wordt geen rekening gehouden voor het bepalen van het quorum inzake gewone
meerderheid.
4.4.
De stemming is geheim telkens als het om personen gaat of als 2/5 van de aanwezige leden erom
verzoeken.
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ARTIKEL 5
De algemene vergadering kan de statuten en of huishoudelijk reglement slechts goedkeuren of
wijzigen indien de goed te keuren tekst of de aan te brengen wijziging in de oproepingsbrief vermeld
is en wanneer de helft van de leden op de vergadering aanwezig is.
Tot wijziging kan niet worden besloten dan met 2/3 meerderheid der aanwezige stemmen.
Is de helft van de stemgerechtigde leden op de eerste vergadering niet aanwezig, dan kan een tweede
vergadering bijeengeroepen worden. Deze kan bij gewone meerderheid beraadslagen en besluiten,
ongeacht het aantal aanwezige leden. De wijziging van het huishoudelijk reglement wordt voorbereid
door het bestuur van de Sportraad.

ARTIKEL 6
De algemene vergadering kan slechts dan de ontbinding van de Sportraad uitspreken, wanneer 2/3
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 2/3 der aanwezige stemgerechtigde leden.

ARTIKEL 7
Een aangesloten organisatie of vereniging is ontslagnemend wanneer zij haar ontslag schriftelijk ter
kennis brengt aan raad van bestuur van de Sportraad. Dit ontslag moet ondertekend zijn door de
voorzitter en twee leden van het bestuur van de betrokken organisatie of vereniging.

ARTIKEL 8
Aan het mandaat van lid van de algemene vergadering komt een einde door het niet meer voldoen
aan één van de voorwaarden gesteld in art. 4 en 5 van de statuten van de Sportraad.

ARTIKEL 9
De uitsluiting van een lid (organisatie of vereniging) kan slechts door de algemene vergadering en met
2/3 meerderheid uitgesproken worden.

ARTIKEL 10
De voorzitter van de raad van bestuur van de Sportraad leidt de Algemene Vergadering.

ARTIKEL 10 BIS
De voorzitter, ondervoorzitter en secretaris van de Sportraad worden in de eerste vergadering van de
raad van bestuur volgend op de hersamenstelling, verkozen onder de stemgerechtigde leden van die
vergadering. Hun mandaat duurt zes jaar.
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Wordt één van deze mandaten vacant, dan wordt binnen de raad van bestuur een opvolger gekozen
die de termijn van de voorganger voltooit.

HOOFDSTUK 2 - RAAD VAN BESTUUR VAN DE SPORTRAAD
ARTIKEL 11
Stemgerechtigde leden van de raad van bestuur van de Sportraad moeten vertegenwoordiger zijn van
een vereniging overeenkomstig art. 4 en 5 van de statuten van de Sportraad.

ARTIKEL 12
Aftredende leden zijn herkiesbaar.

ARTIKEL 13
De raad van bestuur van de Sportraad komt tenminste 6 maal per jaar samen. Indien tenminste 1/3de
van de leden hierom verzoeken is de raad van bestuur verplicht de Raad samen te roepen binnen de
14 dagen.
Tot elke vergadering wordt schriftelijk of per e-mailbericht opgeroepen, tenminste vijf dagen tevoren.
De oproepingsbrief vermeldt de agenda.

ARTIKEL 14
Opdat een geldig besluit kan genomen worden is de aanwezigheid vereist van de helft plus één van de
stemgerechtigde leden van de raad van bestuur van de Sportraad. Is die voorwaarde niet vervuld dan
wordt de raad van bestuur binnen de 8 dagen opnieuw samen geroepen met dezelfde agenda en kan
hij geldig besluiten nemen ongeacht het aantal aanwezige leden.

ARTIKEL 15
15.1.
Besluiten van de raad van bestuur worden genomen door de stemgerechtigde leden bij gewone
meerderheid.
15.2.
Verder zijn de bepalingen, vervat in de artikels 4.2., 4.3. en 4.4. van dit reglement ook van toepassing
op de raad van bestuur van de Sportraad.

ARTIKEL 16
Om geldig te zijn dienen alle documenten uitgaande van de raad van bestuur van de Sportraad
ondertekend te zijn door de voorzitter en één van de andere leden van de raad van bestuur.
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ARTIKEL 17
De Sportraad wordt naar buiten vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van bestuur van de
Sportraad of zijn vertegenwoordiger.

ARTIKEL 18
De leden van de raad van bestuur van de Sportraad worden beschouwd als ontslagnemend indien zij
3 maal achtereenvolgens, zonder geldige reden afwezig zijn op de vergadering van de raad van bestuur
van de Sportraad.

HOOFDSTUK 3 - WERKING EN SAMENSTELLING DER SECTIES EN/OF
WIJKSPORTRADEN
ARTIKEL 19
De Secties hebben tot taak, binnen het raam van het huishoudelijk reglement van de Sportraad, de
belangen van de tot de Sectie toegelaten organisaties te behartigen. Dit kan onder meer door het
aanmoedigen en begunstigen van de werkzaamheden van deze organisaties én door het bevorderen
van hun onderlinge samenwerking.

ARTIKEL 20
Elke Sectie is bevoegd uit eigen beweging aan de raad van bestuur van de Sportraad adviezen te
verstrekken of voorstellen te doen die kunnen leiden tot het bereiken van het doel van de Sportraad.

ARTIKEL 21
Op verzoek van de raad van bestuur van de Sportraad adviseert de Sectie binnen de bij het verzoek
aangegeven termijn over zaken waarover het advies van de Sectie wordt gevraagd.

ARTIKEL 22
22.1.
Elke Sectie of Wijksportraad kiest naast haar voorzitter, uit haar eigen midden een secretaris die belast
is met het opstellen van het verslag van de vergaderingen van de Sectie; samen met de voorzitter
ondertekent hij de adviezen aan de raad van bestuur die van de Sectie uitgaan.
22.2.
De gecoöpteerde leden kunnen door elke Sectie als volwaardige leden aanvaard worden.

ARTIKEL 23
Voor de verkiezing van voorzitter, secretaris van de Secties gelden de bepalingen van art. 10 bis van
dit huishoudelijk reglement.
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ARTIKEL 24
Secties bepalen elk voor zich wanneer en hoe zij zullen vergaderen. De leden worden schriftelijk of
per e-mailbericht tot de vergadering opgeroepen. Van elke oproepingsbrief wordt gelijktijdig één
exemplaar gezonden aan de voorzitter en de secretaris van de raad van bestuur van de Sportraad.
Laatstgenoemden ontvangen telkens ook een exemplaar van het verslag van deze vergaderingen.

ARTIKEL 25
Een vergadering van een Sectie moet bijeengeroepen worden indien de raad van bestuur van de
Sportraad erom verzoekt.

ARTIKEL 26
Alle besluiten en vergaderingen van de Secties worden genomen bij gewone meerderheid van de
aanwezige leden.

ARTIKEL 27
Tot de vergaderingen van Secties hebben ook toegang:
a) de voorzitter en de ondervoorzitter van de Sportraad, of hun afgevaardigde;
b) de schepen van sport;
c) de ambtenaar of zijn afgevaardigde, belast met de leiding van de stedelijke Sportdienst;
d) de administratie van Secties berust bij de Sportraad

ARTIKEL 28
Gemeentelijke ondersteuning:
de gemeenteraad bepaalt, na advies van de raad van bestuur van de Sportraad, de voorwaarden en
modaliteiten van de oprichting en erkenning van de Sportraad en van de werking van de Sportraad,
inzonderheid betreffende:
1. Maatregelen waarmee het recht op informatie van de Sportraad te aanzien van het stadsbestuur
wordt gewaarborgd;
2. De wijze van aanvragen en uitbrengen van de adviezen met inbegrip van de termijn binnen dewelke
advies dient te worden uitgebracht;
3. De termijn binnen dewelke de gemeenteraad een gemotiveerd standpunt nopens de uitgebrachte
adviezen inneemt;
4. Maatregelen met betrekking tot de openbaarheid van de werkzaamheden van de Sportraad;
5. De wijze waarop de stad toezicht zal houden op de door haar aan de Sportraad ter beschikking
gestelde financiële middelen;
Deze voorwaarden worden neergeschreven in een afsprakennota.

ARTIKEL 29
Binnen het kader van de goedgekeurde gemeentebegroting voorziet het stadsbestuur een
werkingstoelage voor de stedelijke Sportraad.
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ARTIKEL 30
Het stadsbestuur stelt een vergaderlokaal ter beschikking aan de Sportraad.
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