Huishoudelijk reglement gemeentelijke sportraad Zwevegem

Hoofdstuk 1: Algemene vergadering
 Bepalingen betreffende het bijeenroepen van vergaderingen
Art. 1.
De algemene vergadering komt minstens 1 maal per jaar samen. Een buitengewone algemene
vergadering kan worden bijeengeroepen hetzij door de raad van bestuur, hetzij op schriftelijk verzoek
van minstens één vijfde van de leden.
Art. 2.
Al de leden van de sportraad en de personen bedoeld in artikel 6, 7 en 8 van de statuten, worden
schriftelijk opgeroepen tot de algemene vergadering. De oproepingsbrief vermeldt de agenda. Op de
agenda moet elk voorstel worden ingeschreven dat minstens 20 kalenderdagen voor de samenkomst
schriftelijk door een lid werd ingediend bij de voorzitter of secretaris.
De uitnodiging wordt ten minste 10 dagen voor de vergadering verstuurd per brief of e-mail.
Voor de buitengewone algemene vergadering geldt dezelfde procedure.
 Bepalingen betreffende het geldig vergaderen en stemmen
Art. 3.
De samenkomsten van de algemene vergadering worden voorgezeten door de voorzitter, bij diens
afwezigheid door de ondervoorzitter, en als deze ook niet aanwezig is, door een ander aanwezig
bestuurslid.
Art. 4.
Behalve bij wijziging van de statuten of bij ontbinding van de sportraad kan de algemene vergadering
geldig vergaderen ongeacht het aantal aanwezige leden.
Art. 5.
De effectieve leden kunnen zich op de samenkomsten van de algemene vergadering laten vervangen
door hun plaatsvervanger. Er kunnen maximum 3 afgevaardigden per club aanwezig zijn doch met
slechts 1 stem per club.
Art. 6.
Behalve bij uitsluiting van leden, bij wijziging van statuten of bij ontbinding van de sportraad, worden
de beslissingen van de algemene vergadering genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Art. 7.
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 verder geheim gestemd, waarbij de voorzitter 2 stembrieven overhandigd wordt, dit tot er een
meerderheid is.
Art. 8.
Met onthoudingen wordt geen rekening gehouden voor het bepalen van het quorum inzake gewone
meerderheid.
Art. 9.
De stemming is geheim telkens als het om personen gaat of als twee vijfde van de aanwezige leden
hierom verzoeken.
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 Bepalingen betreffende het goedkeuren of wijzigen van de statuten en de ontbinding van de
sportraad
Art. 10.
De algemene vergadering kan de statuten slechts goedkeuren of wijzigen indien de goed te keuren
tekst of de aan te brengen wijziging in de oproepingsbrief vermeld is en wanneer minimum twee derde
van de leden op de vergadering aanwezig is. Tot wijziging kan enkel worden besloten met een twee
derde meerderheid van stemmen.
Is twee derde van de 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 de statuten wordt voorbereid door de raad van bestuur van
de sportraad.
Art. 11.
De algemene vergadering kan slechts dan de ontbinding van de sportraad uitspreken, wanneer twee
derde van haar leden aanwezig is. Wordt aan deze vereiste niet voldaan, dan kan een tweede
vergadering bijeengeroepen worden die geldig beraadslaagt en besluit, ongeacht het aantal
aanwezige leden. Besluiten worden genomen met twee derde van de aanwezige leden.
 Bepalingen betreffende aan- en uitsluiting van de leden en hun vertegenwoordigers
Art. 12.
Elk Nederlandstalig sportinitiatief, onder andere sportverenigingen, sportprojecten, instellingen,
scholen, organisaties, zowel private als publieke, die sportieve activiteiten ontplooien op het
grondgebied van de gemeente, kan lid worden van de sportraad. Het dient daarvoor een schriftelijke
aanvraag te sturen naar de raad van bestuur van de sportraad.
Art. 13.
Een sportinitiatief is ontslagnemend wanneer het zijn ontslag schriftelijk ter kennis brengt aan de raad
van bestuur van de sportraad. Dit ontslag moet ondertekend zijn door de voorzitter en twee leden van
het bestuur van het betrokken sportinitiatief.
Een sportinitiatief kan uitgesloten worden door de algemene vergadering indien
- het 2 opeenvolgende jaren geen gevolg geeft aan de oproepingsbrief horend bij de
aanvraagformulieren betoelaging
- het 3 opeenvolgende jaren niet vertegenwoordigd is op de algemene vergadering van de
sportraad.
Deze organisatie is geen lid meer vanaf de volgende algemene vergadering.
Art. 14.
Een vertegenwoordiger verliest het mandaat van lid van de algemene vergadering door het niet meer
voldoen aan één van de voorwaarden gesteld in art. 4 van de statuten. Deze vertegenwoordiger is
geen lid meer vanaf de volgende algemene vergadering.
Art. 15.
De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering en met een twee derde
meerderheid van de stemmen uitgesproken worden.
Art. 16.
De aan- en uitsluiting van een sportinitiatief, een deskundige of een vertegenwoordiger wordt
schriftelijk meegedeeld aan het betrokken sportinitiatief of betrokken persoon.

Hoofdstuk 2: raad van bestuur
 bepalingen betreffende de leden
Art. 17.
Het aantal bestuursmandaten wordt bepaald door de algemene vergadering. De bestuursleden
worden via geheime stemming verkozen.
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De samenstelling van de raad van bestuur garandeert een evenwichtige vertegenwoordiging van alle
deelgemeenten en wordt vastgesteld op 12 vertegenwoordigers voor Zwevegem, 3 voor Moen, 3 voor
Sint-Denijs, 3 voor Heestert en 3 voor Otegem.
Indien er onvoldoende kandidaten zijn, dan verleent de algemene vergadering volmacht aan de raad
van bestuur om de openstaande mandaten in te vullen op het ogenblik dat enerzijds hiertoe nood blijkt
te zijn en er zich anderzijds valabele kandidaten aanbieden.

Art. 18.
Aftredende bestuurders zijn herkiesbaar.
 Bepalingen betreffende de verkiezing van de leden van de raad van bestuur en algemene
vergadering
Art. 19.
De kandidatuur van voorzitter van de algemene vergadering wordt bij de schepen van sport ingediend
uiterlijk 5 kalenderdagen vóór de zitting van de algemene vergadering waarop de
aanstellingsbeslissing moet genomen worden.
De voorzitter wordt door de algemene vergadering verkozen uit de bestuurders met gewone
meerderheid van stemmen. Wanneer geen van de kandidaten de gewone meerderheid behaalt, heeft
een herstemming plaats tussen de twee kandidaten met het hoogst aantal stemmen in de eerste
stemronde, tenzij meerdere kandidaten evenveel stemmen behaalden.
Wanneer er dan nog een gelijk aantal stemmen is, wordt de kandidaat met het langste
bestuursmandaat aangeduid. Bij gelijke anciënniteit wordt de voorkeur gegeven aan de jongste in
leeftijd .
Art. 20.
De kandidatuur van ondervoorzitter, secretaris, penningmeester van de algemene vergadering wordt
bij de schepen van sport ingediend uiterlijk 5 kalenderdagen vóór de zitting van de algemene
vergadering waarop de aanstellingsbeslissing moet genomen worden.
De ondervoorzitter, secretaris, penningmeester worden door de algemene vergadering verkozen
volgens dezelfde procedure als de voorzitter.
Art. 21.
Elk lid van de algemene vergadering kan zich kandidaat stellen voor lidmaatschap raad van bestuur.
De kandidaturen worden schriftelijk bij de sportdienst ingediend. Dit gebeurt minstens 10
kalenderdagen vóór de zitting van de algemene vergadering waarop de beslissing tot aanstelling van
de bestuurders moet genomen worden.
De bestuursmandaten vervallen na de nieuwe samenstelling van de algemene vergadering.
Aftredende bestuurders zijn herkiesbaar.
De kandidaat-leden met de meeste stemmen zijn verkozen.
Wanneer er een gelijkheid van stemmen is voor het bepalen van de leden van de raad van bestuur,
heeft een herstemming plaats tussen de twee of meerdere betrokkenen. Wanneer er dan nog een
gelijk aantal stemmen is, wordt de jongste in leeftijd aangeduid.
Art. 22.
Aan het mandaat van bestuurder komt een einde
1) door ontslag uit het sportinitiatief waarvoor het lid is afgevaardigd
2) door het aanvaarden van een politiek mandaat
3) als het sportinitiatief geen werking meer ontplooit op het grondgebied van de gemeente of
geen betrokkenheid meer heeft met de gemeente
4) als de deskundige niet meer voldoet aan art. 3 van de statuten
5) door overlijden
6) bij het einde van de mandaatstermijn
 Bepalingen betreffende het bijeenroepen van de vergaderingen, het geldig vergaderen en stemmen
Art. 23.
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De raad van bestuur van de sportraad komt minstens 3 maal per jaar samen. Indien tenminste één
derde van de leden hierom verzoekt, is het bestuur verplicht de raad van bestuur samen te roepen
binnen de veertien dagen. Een schriftelijke uitnodiging wordt tenminste 10 dagen tevoren verstuurd.
De oproepingsbrief vermeldt de agenda.
Art. 24.
Besluiten van de raad van bestuur worden door de leden genomen bij gewone meerderheid.
Art. 25.
Verder zijn de bepalingen van art. 7, 8 en 9 van dit reglement ook van toepassing op de raad van
bestuur.
Art. 26.
De raad van bestuur bereidt de samenkomsten van de algemene vergadering voor, stelt de agenda
samen en bepaalt de data van de algemene vergadering. Al wat niet uitdrukkelijk voorbehouden is
aan de algemene vergadering behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur. De raad van
bestuur legt jaarlijks het werkingsverslag ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering, voert de
beslissingen van de algemene vergadering uit, neemt kennis van de binnengekomen briefwisseling en
zorgt dat daaraan het nodige gevolg gegeven wordt. De raad van bestuur wordt gemachtigd door de
algemene vergadering om adviezen te formuleren naar het beleid toe.
 Bepalingen betreffende het tekenen van de documenten en de externe vertegenwoordiging
Art. 27.
Om geldig te zijn dienen alle documenten uitgaande van de raad van bestuur ondertekend te zijn door
de voorzitter of ondervoorzitter en één van de andere leden van de raad van bestuur.
Art. 28.
De sportraad wordt extern vertegenwoordigd door de voorzitter of een gemachtigd lid van de raad van
bestuur.
Art. 29.
Van elke zitting wordt een verslag opgesteld door de secretaris. De penningmeester beheert de
gelden van de sportraad op een post- of bankrekening en tekent de bevelen tot betaling, met
schriftelijk akkoord van de voorzitter, die in opdracht van de raad van bestuur dienen te gebeuren. Hij
houdt tevens een reglementair ingevuld kasboek bij.
 Bepalingen betreffende rekeningnazichters
Art. 30.
1 rekeningnazichter moet een vereniging van de deelgemeente Zwevegem vertegenwoordigen. De 2°
rekeningnazichter moet een vereniging van Sint-Denijs, Moen, Heestert of Otegem
vertegenwoordigen. Indien er geen kandidaten zijn binnen de algemene vergadering, duidt de raad
van bestuur 2 nazichters aan.

Hoofdstuk 3: dagelijks bestuur
 bepalingen betreffende de samenstelling
Art. 31.
De samenstelling van het dagelijks bestuur garandeert een evenwichtige vertegenwoordiging van alle
deelgemeenten en wordt vastgesteld op 6 vertegenwoordigers voor Zwevegem, 1 voor Moen, 1 voor
Sint-Denijs, 1 voor Heestert en 1 voor Otegem.
Indien er onvoldoende kandidaten zijn, dan verleent de algemene vergadering volmacht aan de raad
van bestuur om de openstaande mandaten in te vullen op het ogenblik dat enerzijds hiertoe nood blijkt
te zijn en er zich anderzijds valabele kandidaten aanbieden.
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