Dienst vrije tijd – 27.06.2013

Huishoudelijk reglement van de sportraad
Hoofdstuk 1 : Doel
Artikel 1 :
De gemeentelijke sportraad beschikt over door de gemeenteraad goedgekeurde
statuten betreffende de gemeentelijke adviesraden voor cultuurbeleid.
Artikel 2 :
De sportraad heeft tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en het openluchtleven
te bevorderen, in het belang van het algemeen welzijn en van de lichamelijke en
geestelijke ontwikkeling van alle inwoners van de gemeente.
De gemeentelijke sportraad zal om advies gevraagd worden over alle aangelegenheden
die te maken hebben met het gemeentelijke sportbeleid, de lichamelijke opvoeding, de
recreatie en het openluchtleven.
Daarnaast heeft de gemeentelijke sportraad het recht om op eigen initiatief over alle
beleidsdossiers waarvan zij vindt dat er sport belangen in het geding zijn, advies uit te
brengen aan het gemeentebestuur.
De concrete doelstellingen en taken zijn onder meer de volgende:








Het deelnemen aan het beheer van de gemeentelijke sport- en recreatie
infrastructuur;
Het coördineren van de sport- en recreatie activiteiten door het tot stand
brengen van overleg en samenwerking tussen de verenigingen, diensten,
instellingen en andere actoren op het gebied van competitie en recreatiesport;
Het geven van advies, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, aan de
gemeentelijke overheid en aan particuliere instanties inzake sport- en recreatie
aangelegenheden en inzake planning en uitbouw van de desbetreffende
infrastructuur;
Onderzoek, documentatie en informatieverstrekking;
Het nemen van, op behoeften afgestemde, initiatieven, animatie van de
bevolking, bevordering van de sportbeoefening en de kaderopleiding;
Deelname aan de overkoepelende gemeentelijke cultuurraad.
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Hoofdstuk 2 : Samenstelling en bestuur.
Artikel 3 :
De sportraad moet voldoende representatief zijn voor de competitiesport, de
recreatiesport en alle bestaande vormen van sportbeoefening bij de bevolking.
Artikel 4 :
Elke vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter. Bij afwezigheid van de
voorzitter, door de ondervoorzitter en als deze ook afwezig is, door het aanwezige
bestuurslid met de hoogste leeftijd.
Elke vergadering begint met de goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering.
Als een punt niet wordt afgehandeld, wordt het automatisch verzonden naar de
dagorde van de volgende vergadering en dan met prioriteit behandeld.
Bij het begin van een vergadering kan een punt bijkomend op de dagorde geplaatst
worden met gewone meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden.
Op vraag van een stemgerechtigd lid kan een minderheidsnota aan de adviezen
toegevoegd worden. Een minderheidsnota maakt een onafscheidelijk deel uit van de
adviezen.
Hoofdstuk 3 : Algemene vergadering.
Artikel 5 :
Al de afgevaardigden van de verenigingen worden schriftelijk opgeroepen tot de
algemene vergadering. De oproeping vermeldt de agenda. Elk voorstel, gedaan door
minstens 1/3 van de leden, moet op de dagorde opgenomen worden.
Artikel 6 :
De algemene vergadering komt minstens 1 maal per jaar samen. Een buitengewone
algemene vergadering kan worden bijeengeroepen hetzij door het dagelijks bestuur,
hetzij op schriftelijk verzoek door minstens 1/3 van de stemgerechtigde leden.
Artikel 7 :
De algemene vergadering is samengesteld uit :


Stemgerechtigde leden :
Eén afgevaardigde van elke private- en publieke sportorganisatie of vereniging
die werkt met vrijwilligers en een werking ontplooit op het grondgebied van de
gemeente Alken.
Eén afgevaardigde van elke private- en publieke instelling die werkt met
beroepskrachten en een werking ontplooit op het grondgebied van de gemeente
Alken.
De algemene vergadering kan deskundigen inzake sport, die woonachtig zijn in
de gemeente Alken, met gewone meerderheid van de aanwezige
stemgerechtigde leden coöpteren.

De door het college van burgemeester en schepenen aangewezen ambtenaar die het
secretariaat van de sportraad waarneemt, kan als waarnemer uitgenodigd worden.
De schepen van sport en de cultuurbeleidscoördinator kunnen als waarnemer
uitgenodigd worden.
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Artikel 8 :
Elke vereniging wijst, volledig vrij, één afgevaardigde aan voor de algemene
vergadering. Deze dient aan de volgende voorwaarden te voldoen :
 De afgevaardigde moet lid zijn van de organisatie of vereniging die hij/zij
vertegenwoordigt;
 De afgevaardigde mag niet meer dan 1 organisatie of vereniging
vertegenwoordigen;
 De afgevaardigde mag geen politiek mandaat vervullen.
Deskundigen die eveneens te voldoen aan de laatste twee gestelde voorwaarden van
dit artikel.
Artikel 9 :
Een organisatie die lid van de sportraad wenst te worden, dient een schriftelijke
aanvraag te richten aan het dagelijks bestuur. Indien ze beantwoordt aan de gestelde
normen van erkenning, kan ze toetreden tot de algemene vergadering.
Om erkend te worden moet de organisatie, vereniging of instelling, die een actieve
sportwerking in de gemeente Alken of een deel van de gemeente Alken kan aantonen,
over een volledig bestuur beschikken en minstens 10 actieve leden hebben.
Artikel 10 :
Tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren :
 de wijzigingen van het huishoudelijk reglement;
 aanstelling en ontslag van het dagelijks bestuur;
 jaarlijkse goedkeuring van rekeningen en begroting;
 bepalen van de erkenningsvoorwaarden voor het lidmaatschap;
 oprichten secties en/of wijksportraden.
Artikel 11 :
De algemene vergadering kan steeds geldig vergaderen en besluiten nemen over alle
aangelegenheden met gewone meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden.
Met onthoudingen wordt geen rekening gehouden voor het bepalen van het quorum
inzake de gewone meerderheid. De stemming is geheim telkens als het om personen
of verenigingen gaat of als 1/5 van de aanwezige stemgerechtigde leden hierom
verzoeken.
Artikel 12 :






Een organisatie is ontslagnemend wanneer zij haar ontslag schriftelijk ter
kennis brengt aan het dagelijks bestuur. Dit ontslag moet ondertekend zijn door
de voorzitter en twee leden van bestuur van de betrokken organisatie.
Een organisatie of vereniging zal geen lid meer zijn van de algemene
vergadering wanneer zij niet meer voldoet aan de voorwaarden gesteld in artikel
9 van dit reglement.
De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering met
gewone meerderheid en in geheime stemming uitgesproken worden.
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Hoofdstuk 4 : dagelijks bestuur.
Artikel 13 :
De algemene vergadering verkiest uit zijn stemgerechtigde leden die zich kandidaat
stellen, bij geheime stemming en met gewone meerderheid, 10 effectieve leden, die het
dagelijks bestuur vormen.
Het dagelijks bestuur kiest uit zijn stemgerechtigde leden die zich kandidaat stellen, bij
geheime stemmingen met gewone meerderheid 1 voorzitter en 1 ondervoorzitter. De
voorzitter van het dagelijks bestuur neemt ook het voorzitterschap van de algemene
vergadering waar.
Het dagelijks bestuur neemt de sportieve belangen van de Alkense bevolking ter harte.
Persoonlijke belangen zijn te allen tijde ondergeschikt aan de belangen bedoeld in
artikel1.
Artikel 14 :
Stemgerechtigde leden van het dagelijks bestuur moeten woonachtig zijn in de
gemeente.
Artikel 15 :
Aftredende leden zijn herkiesbaar.
Artikel16. :
Het dagelijks bestuur komt regelmatig samen.
Tot elke vergadering wordt men uitgenodigd tenminste 10 dagen tevoren. De
oproeping vermeldt de agenda en van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt
en verzonden aan de leden van het dagelijks bestuur.
Indien tenminste 1/3 van de leden hierom verzoeken is men verplicht het dagelijks
bestuur samen te roepen binnen de 14 dagen.
Artikel 17 :
Het dagelijks bestuur kan geldig vergaderen en besluiten nemen bij gewone
meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden.
Artikel 18 :
Het dagelijks bestuur is samengesteld uit :
 stemgerechtigde leden :
 10 effectieve leden verkozen door de AV.
 1 of meerdere leden kunnen door het dagelijks bestuur met
gewone meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden,
gecoöpteerd worden.
De door het college van burgemeester en schepenen aangewezen ambtenaar die het
secretariaat van de sportraad waarneemt, kan als waarnemer uitgenodigd worden.
De schepen van sport en de cultuurbeleidscoördinator kunnen als waarnemer
uitgenodigd worden.
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Artikel 19 :
De duur van de mandaten bedraagt, behoudens herverkiezing, zes jaar. Wanneer een
mandaat van een lid van het dagelijks bestuur tussentijds vacant wordt, zal de eerste
opvolger in rang het mandaat van zijn voorganger voltooien.
Bij vacatie van de functie van voorzitter en/of ondervoorzitter benoemt het dagelijks
bestuur een plaatsvervanger tot de eerstvolgende algemene vergadering.
Artikel 20 :
Aan het mandaat van de leden wordt een einde gesteld :
a) door persoonlijk ontslag uit het dagelijks bestuur.
b) door zich terug te trekken uit de vereniging zelf.
c) door niet meer te voldoen aan de voorwaarden vermeld in art. 7.
d) indien de afgevaardigde vereniging ophoudt te bestaan.
Artikel 21 :
Het dagelijks bestuur bereidt de vergadering van de algemene vergadering voor en
voert alle taken uit die voortvloeien uit de beslissingen van deze raad.
Op de eerstvolgende algemene vergadering zal aan het dagelijks bestuur kwijting
verleend worden voor hun gestelde handelingen.
Artikel 22 :
Wanneer een lid van de algemene vergadering en/of het dagelijks bestuur 3
opeenvolgende vergaderingen afwezig is, wordt hij als ontslagnemend aanzien. Het
mandaat van het ontslagnemend lid in het dagelijks bestuur wordt ingevuld conform
artikel 19.
Artikel 23. :
De sportraad mag eigen inkomsten verwerven.
Artikel 24 :
De gelden worden bewaard door de penningmeester, die jaarlijks een verslag uitbrengt
aan de algemene vergadering en kwijting vraagt.
Artikel 25 :
Alle vroegere reglementen m.b.t. de sportraad vervallen en worden vervangen door
onderhavig huishoudelijk reglement.
Artikel 26 :
Bij ontbinding van de sportraad worden de gelden overgemaakt aan een andere
vereniging met een soortgelijk maatschappelijk doel, die door de gemeenteraad, op
advies van de algemene vergadering wordt aangewezen.
Artikel 27 :
Alle voorvallen waarvoor in dit huishoudelijk reglement geen regels vastgelegd zijn,
zullen door het dagelijks bestuur behandeld worden met gewone meerderheid van de
aanwezige stemgerechtigde leden.
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Hoofdstuk 5 : Erkenning
Artikel 28 :
De sportraad legt zijn huishoudelijk reglement en de latere wijzigingen ervan, ter
goedkeuring voor aan de gemeenteraad.
Vastgesteld en goedgekeurd door de alkense sportraad op de algemene vergadering
van 06 januari 2003.
Goedgekeurd op de gemeenteraad van 27 juni 2013.

