HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE SPORTRAAD
OPGESTELD MET TOEPASSING VAN HET ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE ADVIESRADEN.

MISSIE EN VISIE
Artikel 1
Dit Reglement stelt de nadere voorwaarden vast voor de representativiteit, de samenstelling
en de werkwijze van de Sportraad.
Artikel 2
De Sportraad dient de betrokkenheid en de inspraak van de burgers en de doelgroepen te
verzekeren bij de beleidsvoorbereiding, de uitwerking van de gemeentelijke dienstverlening
en de evaluatie ervan, voor die beleidsdomeinen die betrekking hebben op het sportgebeuren
in de gemeente, of waar de gemeente bij betrokken is. Op die wijze werkt hij mee aan het
verzekeren van een burgernabije, democratische, transparante en doelmatige uitoefening van
de gemeentelijke bevoegdheden. Daartoe zal hij in volle onafhankelijkheid en wars van
partijpolitieke invloeden een neutrale werking uitbouwen.
SAMENSTELLING SPORTRAAD
Artikel 3
De Sportraad bestaat uit een Algemene Vergadering en een daaruit afgeleid Dagelijks
Bestuur. Daarnaast kan hij één of meer werkgroepen ad hoc oprichten.

SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEID ALGEMENE VERGADERING
Artikel 4
§1. De Algemene Vergadering is samengesteld uit stemgerechtigde leden zijnde
vertegenwoordigers van erkende sportverenigingen, sportorganisaties en –instellingen, zowel
private als publieke die niet streven naar winstbejag, en die een werking ontplooien op het
grondgebied van de gemeente Aalter, en/of deskundigen inzake sport, woonachtig op het
grondgebied van de gemeente Aalter. In geen geval kunnen personen die een politiek
mandaat bekleden, lid zijn van de Algemene Vergadering.
Men zal er naar streven dat ten hoogste twee derde van de leden van de Algemene
Vergadering van hetzelfde geslacht is.
Er is geen beperking op het aantal leden van de Algemene vergadering.
§2. Elke organisatie wijst, volledig vrij, een lid en plaatsvervanger aan.
Deze dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:
a)
zij moeten lid zijn van de organisatie die zij vertegenwoordigen;
b)
zij mogen niet meer dan één organisatie vertegenwoordigen;
c)
voor zover zij stemgerechtigd zijn, mogen zij geen politiek mandaat vervullen;
d)
voor organisaties met zowel vrouwelijke als mannelijke leden, zal men er naar
streven dat de vertegenwoordiger en zijn plaatsvervanger zoveel mogelijk van een
verschillend geslacht zijn.
§3. Een sportvereniging die wil aansluiten bij de gemeentelijke Sportraad moet voldoen aan
volgende voorwaarden:
1.
2.

3.

De zetel van de vereniging moet gevestigd zijn in de gemeente Aalter.
De sportvereniging moet een doel nastreven dat gericht is op de actieve
sportbeoefening van zijn leden ten bate van de lichamelijke ontwikkeling (algemene
wedstrijdsport en recreatieve sportbeoefening).
De sportvereniging moet haar activiteiten ontplooien op het grondgebied van de
gemeente Aalter, tenzij men kan bewijzen dat de activiteiten niet op dit grondgebied
kunnen beoefend worden.
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4.
5.

6.

7.
8.

Bij het uitoefenen van de activiteiten moet de vereniging het Nederlands als voertaal
gebruiken en openstaan voor alle inwoners van de gemeente Aalter.
De sportvereniging moet bestaan uit minstens 10 effectieve sportactieve leden en een
gestructureerd bestuur hebben van minstens 3 leden (vb. voorzitter, secretaris,
penningmeester of voorzitter, ondervoorzitter, secretaris-penningmeester). De
vereniging moet houder zijn van een rekening op naam van de vereniging.
De vereniging moet minstens gedurende 1 jaar haar activiteit kunnen bewijzen. Dit met
een minimum van ten minste 5 activiteiten per werkingsjaar op het grondgebied van de
gemeente.
De sportvereniging moet haar leden verzekeren tegen lichamelijke ongevallen en
burgerlijke aansprakelijkheid.
Het aansluitingsformulier moet volledig juist en ingevuld zijn en ondertekend door de
voorzitter en de secretaris van de vereniging.

§4. De Algemene Vergadering kan eveneens worden bijgewoond, met raadgevende stem,
door:
- een lid van het College van burgemeester en schepenen binnen wiens takenpakket
het beleidsterrein van de Sportraad valt. Betrokkene treedt op als verbindingspersoon
tussen de Sportraad en de gemeentelijke beleidsorganen
- een vertegenwoordiger van een andere gemeentelijke Adviesraad
- de gemeentelijke ambtenaarraadgever van de cel Sport daartoe aangewezen door
het College van burgemeester en schepenen.
Bovendien kan de Sportraad, op zijn verzoek, op niet permanente basis raadgevers
uitnodigen met betrekking tot een specifiek agendapunt.
Het lidmaatschap van de Algemene Vergadering loopt samen met de gemeentelijke
legislatuur en kan worden hernieuwd, weze het niet stilzwijgend. Dezelfde procedure wordt
ook gevolgd bij het tussentijds openvallen van een lidmaatschap.
Artikel 5
Een (erkende) vereniging, organisatie of instelling die lid wil worden van de Sportraad, richt
daartoe een schriftelijke vraag tot de Voorzitter van de Sportraad. De aanvraag dient te zijn
ondertekend door minstens twee leden met bestuursverantwoordelijkheid van de betrokken
groepering, met uitdrukkelijke vermelding dat de aanvraag gebeurt in overeenstemming met
de wil van de groepering. Indien het om een kandidatuur als deskundige gaat, dient de
aanvraag uitdrukkelijk te zijn gemotiveerd.
De Algemene Vergadering oordeelt of de aanvraag in overeenstemming is met de in dit
Huishoudelijk Reglement gestelde criteria, maar kan ook deze taak delegeren naar het
Dagelijks Bestuur. Zij spreekt zich uit over het lidmaatschap en kan een lid uitsluiten op grond
van het niet langer voldoen aan deze criteria.

SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEID DAGELIJKS BESTUUR
Artikel 6
Het Dagelijks Bestuur van de Sportraad bestaat minimaal uit de Voorzitter, de Secretaris en
de Penningmeester…
De stemgerechtigde leden van het Dagelijks Bestuur worden onderverdeeld in competitieve
(50 %) en recreatieve (50 %) clubs.
Het Dagelijks Bestuur duidt in zijn midden een secretaris aan, belast met het Secretariaat,
een penningmeester, belast met de boekhoudkundige verrichtingen, en een ondervoorzitter,
en legt deze keuzes voor ter bekrachtiging aan de Algemene Vergadering.
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Het mandaat van de leden van het Dagelijks Bestuur loopt samen met de gemeentelijke
legislatuur en kan worden hernieuwd, weze het niet stilzwijgend. Het vervalt op het ogenblik
dat de Algemene Vergadering opnieuw is samengesteld. Dezelfde procedure wordt gevolgd
bij het tussentijds openvallen van een functie.

Artikel 7
§1. Het Dagelijks Bestuur is belast met de lopende zaken, het dagelijks beheer, toezicht op
de rekeningen en het uitvoeren en opvolgen van de beslissingen van de Adviesraad. Het
staat verder in voor het voorbereiden van de bijeenkomsten van de Algemene Vergadering en
het uitnodigen van de leden.
§2. Het bereidt heel in het bijzonder de ontwerpbeslissingen, het ontwerp-Huishoudelijk
Reglement en het ontwerp-Jaarverslag voor. Het kan een advies verlenen bij dringende en
actuele vragen, onder voorbehoud van toelichting en bekrachtiging tijdens de eerstvolgende
bijeenkomst van de Algemene Vergadering. Het advies zal melding maken van het
voorbehoud dat in die zin moet worden gemaakt.
§3. Op voorstel van het Dagelijks Bestuur kan de Algemene Vergadering besluiten een lid uit
te sluiten van haar werkzaamheden indien niet langer wordt voldaan aan de in het
Huishoudelijk Reglement opgenomen criteria.
INFORMATIE – PROCEDURE VAN ADVIES
Artikel 8
De Voorzitter van de Sportraad zorgt ervoor dat het advies steeds een aanduiding bevat van
de wijze waarop het advies tot stand kwam met duidelijke opgave welke betrokkenen op
welke manier geconsulteerd werden, de argumentatie die geleid heeft tot de
standpuntbepaling in het advies en de eventuele afwijkende meningen of
minderheidsstandpunten.

WERKING EN ONDERSTEUNING
Artikel 9
De bijeenkomsten van de Algemene Vergadering en het Dagelijks Bestuur van de Sportraad
worden geleid door de Voorzitter. Bij zijn/haar afwezigheid wordt de taak waargenomen door
de Ondervoorzitter of bij afwezigheid van beiden, door een ander lid van het Dagelijks
Bestuur, aangewezen door de Secretaris van de Sportraad.
De Secretaris van de Sportraad stelt het verslag op van de bijeenkomsten van zowel het
Dagelijks Bestuur als de algemene vergadering en zorgt voor het bijhouden van het archief.
Elk verslag bevat ten minste de
volgende punten:
1. de aan- en afwezigheden;
2. de goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering;
3. de eigenlijke agendapunten bestaande uit:
a. een korte toelichting van het
agendapunt;
b. een korte samenvatting van de bespreking (dus zonder individuele
tussenkomsten of standpunten);
c. het resultaat van de stemming;
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d.

de conclusie van het agendapunt met
vermelding
van
eventuele minderheidsstandpunten die gedragen worden door minstens
een derde van de aanwezige stemgerechtigde leden;
4. de rapportering over het gevolg dat aan de verstrekte adviezen is gegeven.
Bij afwezigheid van de Secretaris wordt diens taak waargenomen door een ander lid van het
Dagelijks Bestuur, hiertoe aangeduid door de Voorzitter.
De Voorzitter en de Secretaris ondertekenen bij voorkeur samen alle briefwisseling en
documenten, in naam van de Sportraad.
De penningmeester tekent de bevelen tot betaling, die in opdracht van het Dagelijks Bestuur
en/of de Voorzitter dienen te gebeuren. De penningmeester houdt de bewijsstukken bij.
Artikel 10
§1. Het Dagelijks Bestuur bepaalt de data en stelt de uitnodigingen op voor de bijeenkomsten
van de Algemene Vergadering. De uitnodiging vermeldt de plaats, datum en uur alsook de
agenda van de bijeenkomst. Zij wordt schriftelijk, per gewone brief of e-mail, aan de
betrokkenen bezorgd en dit minimum acht dagen voor de bijeenkomst plaatsvindt.
§2. De Voorzitter en de Secretaris stellen de uitnodigingen op voor de bijeenkomsten van het
Dagelijks Bestuur. Zij wordt schriftelijk, per gewone brief of e-mail, aan de betrokkenen
bezorgd en dit minimum acht dagen voor de bijeenkomst plaatsvindt.
§3. Elk lid van de Sportraad heeft het recht een punt op de dagorde van de bijeenkomst van
de Algemene Vergadering of het Dagelijks Bestuur te plaatsen, mits het punt minstens acht
dagen voor de bijeenkomst van het geviseerde orgaan op schriftelijke wijze aan de Voorzitter
wordt meegedeeld.
De Algemene Vergadering en het Dagelijks Bestuur kunnen bovendien ten allen tijde en
staande de zitting beslissen een punt in overweging te nemen indien het orgaan geldig kan
beraadslagen en de meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden zich hier niet
tegen verzet. Indien van deze bepaling wordt gebruik gemaakt wordt dit uitdrukkelijk in het
verslag vermeld.
§4. De agendapunten worden besproken in de volgorde waarin ze zijn opgesomd in de
uitnodiging. Alleen een beslissing van de meerderheid van de leden van het geldig
beraadslagend orgaan kan de volgorde van de agenda wijzigen. Hetzelfde geldt voor het niet
behandelen of verdagen van een agendapunt. Tijdens de volgende bijeenkomst wordt het
verdaagde punt prioritair behandeld.
Artikel 11
De verslagen van de bijeenkomsten van de Algemene Vergadering en het Dagelijks Bestuur
worden binnen de maand opgestuurd nadat deze heeft plaatsgevonden
Artikel 12
De bijeenkomsten van de Algemene Vergadering en het Dagelijks Bestuur van de Sportraad
zijn niet toegankelijk voor andere personen dan degenen bepaald respectievelijk in artikel 4
en 8 van dit Reglement. Zij vinden plaats met gesloten deuren.
De Sportraad kan vooraf vaststellen dat bepaalde Algemene Vergaderingen van de Sportraad
toegankelijk zijn voor iedere inwoner en daarvoor een algemene oproep lanceren. In dit geval
spreken we van een ’open’ Raad of Participatieraad. De inwoner die gebruik maakt van dit
open karakter van de Raad, neemt deel aan de vergaderingen als genodigde.
Artikel 13
De Algemene Vergadering komt van rechtswege minstens tweemaal per werkingsjaar
samen.
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Een buitengewone Algemene Vergadering kan worden bijeengeroepen hetzij door het
Dagelijks Bestuur, hetzij op schriftelijk verzoek van minstens 1/3 van de stemgerechtigde
leden.
Het Dagelijks Bestuur vergadert minimaal 4 maal per jaar . Een buitengewone vergadering
kan worden bijeengeroepen hetzij door de voorzitter en de secretaris, hetzij op schriftelijk
verzoek van minstens 1/3 van de stemgerechtigde leden.
Artikel 14
Op het einde van elke gemeentelijke legislatuur wordt het bestuur van de Sportraad
ontbonden. De financiële middelen waarover de Sportraad op dat ogenblik beschikt, blijven
eigendom van de Sportraad.
Indien de gemeenteraad beslist tot onherroepelijke ontbinding van de Sportraad zullen de
resterende werkingsmiddelen opnieuw overgeheveld worden naar de gemeente.

Artikel 15
Het Dagelijks Bestuur staat in voor het actueel houden van de adresgegevens.

Artikel 16
De Voorzitter van de Sportraad stelt een Jaarverslag op dat het werkjaar afsluit, waarin ten
minste volgende elementen zullen aan bod komen: samenstelling van de Sportraad (met
aanduiding van de namen van de leden en/of hun vertegenwoordiging, hun functie binnen de
Sportraad); een opsomming van de financiële, logistieke en administratieve ondersteuning;
de verantwoording van de besteding van het budget, met volledig overzicht van de financiële
en andere bezittingen; een overzicht van de uitgebrachte adviezen met opsomming van de
onderwerpen, aard, gevolgen en respons van de adviesvrager; een overzicht van de data van
bijeenkomsten en agendapunten; een overzicht van andere activiteiten en opdrachten en een
globale evaluatie van de werking van de Sportraad.
Het Jaarverslag met inbegrip van alle toegevoegde stukken en eventuele
minderheidsstandpunten, is openbaar. Het wordt ten laatste rond 1 maart, na goedkeuring
door het Dagelijks Bestuur en de Algemene Vergadering overgemaakt aan de Voorzitter van
de Gemeenteraad,
Artikel 17
De Algemene Vergadering en het Dagelijks Bestuur kunnen slechts rechtsgeldig vergaderen
indien minstens de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig is. Als dit aantal niet wordt
bereikt, zal binnen de vijftien minuten een buitengewone Algemene Vergadering of
vergadering van het Dagelijks Bestuur plaatsvinden met dezelfde agenda, welke geldig
beslist bij gewone meerderheid, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden.
Alle beslissingen, met uitzondering van die van de Algemene Vergadering over het
Huishoudelijk Reglement, worden genomen met gewone meerderheid van de stemmen. Bij
staking van stemmen is de stem van de Voorzitter doorslaggevend.
Aanduidingen of voordrachten van personen geschieden bij openbare stemming. Degene die
de meeste stemmen behaalt wordt verkozen verklaard. Bij staking van stemmen wordt de
oudste in leeftijd door de Algemene Vergadering aangeduid.
Indien meerdere personen zich kandidaat stellen voor het Voorzitterschap, beslist de
Algemene Vergadering, bij gewone meerderheid en in openbare stemming, of zij alle
kandidaten zonder onderscheid wenst voor te dragen aan de Gemeenteraad. Indien niet,
beslist zij over de voordracht overeenkomstig vorige bepaling.
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Bij tussentijdse verkiezingen wordt eenzelfde procedure gevolgd.
Artikel 18
Elke wijziging aan het Huishoudelijk Reglement is onderworpen aan de bekrachtiging door de
Gemeenteraad, hiertoe aangezocht door de Sportraad. Een voorstel tot wijziging kan slechts
worden besproken door de Algemene Vergadering van de Sportraad indien dit werd
opgenomen en meegestuurd met de uitnodiging voor de bijeenkomst van de Algemene
Vergadering.
Om geldig te kunnen beraadslagen over (een wijziging aan) het Huishoudelijk Reglement
moet minstens 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Indien het vereiste aantal
niet aanwezig is, kan men tijdens de volgende bijeenkomst, ongeacht het aantal aanwezigen,
beslissen. De goedkeuring moet met 2/3 van de aanwezige stemmen gebeuren.

SLOTBEPALING
Artikel 19
Dit Huishoudelijk Reglement van de Sportraad treedt in werking op 29 december 2019.
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