Statuten gemeentelijke sportraad Zwevegem

Hoofdstuk 1: doelstelling
Art. 1.
De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de
openluchtrecreatie te bevorderen bij alle inwoners van de gemeente.
Hij doet dit onder andere door:
a. Het geven van advies aan de gemeentelijke overheid, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek,
voor alle aangelegenheden die de sportraad belangrijk acht in het kader van het sportbeleid en
voor alle aangelegenheden die voorzien zijn in de van kracht zijnde regelgeving;
b. Het tot stand brengen van overleg en samenwerking tussen alle Nederlandstalige sportinitiatieven
onder andere sportverenigingen, sportprojecten, instellingen, scholen en organisaties, zowel
private als publieke, die sportieve activiteiten ontplooien op het grondgebied van de gemeente of
die betrokken zijn bij het bevorderen van de lichamelijke opvoeding, sport en openluchtleven;
c. Het voorstellen van op de behoeften afgestemde initiatieven op het gebied van sportbeoefening
en kaderopleiding;
d. Het verrichten van onderzoek, verzamelen van documentatie en informatie;
e. De deelname aan het geregeld gezamenlijk overleg met andere bestaande raden voor culturele
aangelegenheden en de onderlinge uitwisseling van informatie.

Hoofdstuk 2: samenstelling en structuur
Art. 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 eventueel
een dagelijks bestuur.
 ALGEMENE VERGADERING
Art. 3.
Het gemeentebestuur betrekt de actoren die de Nederlandstalige sport bevorderen, zijnde:
1) Alle Nederlandstalige sportinitiatieven onder andere sportverenigingen, sportprojecten,
instellingen, scholen en organisaties, zowel private als publieke, die sportieve activiteiten
ontplooien op het grondgebied van de gemeente;
2) Deskundigen inzake sport: deskundigen zijn personen die wegens hun bijzondere sportieve
bevoegdheid en/of bekwaamheid positief kunnen bijdragen tot de werking van de sportraad. Zij
kunnen geen bestuurslid zijn van een organisatie, vereniging, instelling of sportinitiatief die lid is
van de sportraad.

Art. 4.
Elke vereniging, organisatie, instelling (hierna genoemd: het sportinitiatief) wijst, volledig vrij, 1 lid en 1
plaatsvervanger aan. Deze dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:
a) Zij moeten lid zijn van het sportinitiatief dat zij vertegenwoordigen;
b) Zij mogen niet meer dan één sportinitiatief vertegenwoordigen.

Art. 5.
Alle leden zijn stemgerechtigd.

Art. 6.
Politieke mandatarissen van het eigen bestuur kunnen geen deel uitmaken van de sportraad. De
schepen bevoegd voor de sport kan als waarnemer de vergaderingen bijwonen.
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Art. 7.
De sportgekwalificeerde ambtenaar volgt de vergaderingen van de sportraad als waarnemer.

Art. 8.
De cultuurbeleidscoördinator alsook een afgevaardigde van de jeugd-, senioren-, welzijnsraad en
eventueel andere adviesraden worden als waarnemer uitgenodigd op de Algemene Vergadering.

Art. 9.
Een sportinitiatief of een deskundige die lid van de sportraad wenst te worden, dient een aanvraag te
richten aan de raad van bestuur van de sportraad. Indien het beantwoordt aan de in art. 3 gestelde
normen, kan het toetreden tot de algemene vergadering.

Art. 10.
Tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren:
a) De wijziging van de statuten en de ontbinding van de sportraad;
b) Het aanvaarden en uitsluiten van leden van de algemene vergadering, zowel van de
sportinitiatieven in art. 3.1 als de deskundigen in art. 3.2;
c) De aanstelling en het ontslag van de bestuurders;
d) De aanstelling van de rekeningnazichters;
e) De jaarlijkse goedkeuring van de rekeningen en de begroting van de sportraad;
f) Het verlenen van advies over het sportbeleidsplan en het jaarlijks verslag;
g) Het goedkeuren en wijzigen van het huishoudelijk reglement.

 ALGEMENE VERGADERING EN RAAD VAN BESTUUR
Art. 11.
De algemene vergadering benoemt de bestuurders en bepaalt op welke manier de leden van de raad
van bestuur worden verkozen en neemt daartoe de nodige bepalingen op in het huishoudelijk
reglement.
Art. 12.
De algemene vergadering kiest uit de bestuurders die zich kandidaat stellen, bij gewone meerderheid
van stemmen, een voorzitter en een ondervoorzitter. Deze verkozenen worden tevens voorzitter en
secretaris van de raad van bestuur en in voorkomend geval ook van het dagelijks bestuur.
Art. 13.
De Algemene Vergadering kiest een secretaris en een penningmeester. Deze verkozenen worden
tevens secretaris en penningmeester van de raad van bestuur en in voorkomend geval ook van het
dagelijks bestuur.
Art. 14.
De schepen bevoegd voor de sport kan als waarnemer de vergaderingen bijwonen.
Art. 15.
De sportgekwalificeerde ambtenaar volgt de vergaderingen van de raad van bestuur als waarnemer.
Art. 16.
De duur van de mandaten van de raad van bestuur bedraagt 6 jaar, behoudens herverkiezing.
Wanneer een mandaat 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.
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Art. 17.
De bevoegdheden die niet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn toegewezen, behoren tot de
bevoegdheid van de raad van bestuur.

 DAGELIJKS BESTUUR

Art. 18.
De raad van bestuur kan uit zijn bestuurders een dagelijks bestuur verkiezen. De sportgekwalificeerde
ambtenaar bedoeld in art. 15 woont de vergaderingen van dit dagelijks bestuur bij als waarnemer.
Art. 19.
Het dagelijks bestuur bereidt de vergaderingen van de raad van bestuur voor en voert alle taken uit
die voortvloeien uit de beslissingen van de raad van bestuur.

Hoofdstuk 3: rekeningen van de sportraad
Art. 20.
Elk jaar worden de rekeningen van het verlopen jaar en de begroting van het volgende jaar
voorgelegd aan de algemene vergadering.
Art. 21.
Alle gelden worden beheerd door de penningmeester. Uiterlijk 15 dagen vóór de algemene
vergadering zien twee rekeningnazichters die door de vorige algemene vergadering aangewezen
werden, de rekeningen na. Zij brengen verslag uit aan de algemene vergadering.
Art. 22.
Bij ontbinding van de sportraad worden de netto kasgelden overgemaakt naar een andere vereniging
met een soortgelijk maatschappelijk doel, die door de gemeenteraad, op advies van de algemene
vergadering van de sportraad wordt aangewezen.

Hoofdstuk 4: erkenning
Art. 23.
De sportraad vraagt zijn erkenning aan het gemeentebestuur en legt daartoe zijn statuten en/of
huishoudelijk reglement, en de latere wijzigingen ervan, ter goedkeuring voor.
Art. 24.
De gemeenteraad bepaalt, na advies 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 ten aanzien van het
gemeentebestuur 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 het gemeentebestuur een gemotiveerd standpunt over de uitgebrachte
adviezen inneemt;
4. De wijze van betrokkenheid van de sportraad bij de opmaak, uitvoering en evaluatie van het
sportbeleidsplan;
5. Maatregelen met betrekking tot de openbaarheid van de werkzaamheden van de sportraad;
6. De wijze waarop de gemeente toezicht zal houden op de door haar aan de sportraad ter
beschikking gestelde financiële middelen.
Deze voorwaarden worden neergeschreven in een afsprakennota.

Spc/ormap/sdalg/sportraad/statuten/2007/statuten gem. sportraad 2007/mdp

Art. 25.
Binnen het kader van de goedgekeurde gemeentebegroting voorziet het gemeentebestuur een
werkingstoelage voor de gemeentelijke sportraad.
Art. 26.
Het gemeentebestuur stelt een vergaderlokaal ter beschikking aan de sportraad.
Art. 27.
De sportraad moet uiterlijk zes maanden volgend op de installatie van de nieuwe gemeenteraad,
opnieuw worden samengesteld en erkend.

Hoofdstuk 5: huishoudelijk reglement
Art. 28.
In het huishoudelijk reglement wordt alles geregeld wat niet door de statuten wordt bepaald. Dit
reglement wordt goedgekeurd door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van de
aanwezige leden. Wijzigingen worden voorbereid door de raad van bestuur van de sportraad en ter
goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd.
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