STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD
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 zijn regelgeving.
b. het geven van advies, hetzij op eigen initiatief,
hetzij op verzoek, inzake planning en uitbouw
van sportinfrastructuur in de gemeente;
c. het tot stand brengen van overleg en
samenwerking tussen de verenigingen, diensten,
instellingen en andere organisaties die betrokken
zijn bij het bevorderen van de lichamelijke
opvoeding, sport en openluchtleven;
d. het voorstellen van op de behoeften afgestemde
initiatieven op gebied van sportbeoefening en
kaderopleiding;
e. het verrichten van onderzoek, verzamelen van
documentatie en informatie;
f. 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 en een bestuur.
ALGEMENE VERGADERING
Art. 3.
Het gemeentebestuur moet in de sportraad de
actoren betrekken die het Nederlandstalig sportleven
bevorderen, zijnde:
1) Alle Nederlandstalige sportinitiatieven onder
andere sportverenigingen, sportprojecten,
instellingen, scholen en organisaties, zowel
private als publieke, die sportieve activiteiten
ontplooien op het van toepassing zijnde
grondgebied;
2) deskundigen inzake sport, woonachtig in de
gemeente.
Art. 4.
Elke vereniging, organisatie, instelling wijst 1 lid en 1
plaatsvervang(st)er aan. Deze personen moeten van
een verschillend geslacht zijn indien het actieve
ledenbestand van deze vereniging, organisatie,
instelling ook uit beide geslachten bestaat.
Deze personen 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;
c) zij dienen zich effectief te engageren voor de
werking van de sportraad.
Art. 5.
Alle leden zijn stemgerechtigd.
Art. 6.
Politieke mandatarissen kunnen geen deel uitmaken
van de sportraad. De schepen bevoegd voor de sport
kan als waarnemer uitgenodigd worden op de
vergaderingen.
Art. 7.
Ter ondersteuning van de sportraad wijst de
gemeente een medewerker aan, die de vergaderingen
bijwoont. Dit is de sportfunctionaris of zijn/haar
afgevaardigde.
Art. 8.
Een sportinitiatief dat lid van de sportraad wenst te
worden, dient een aanvraag te richten aan het
bestuur van de sportraad. Indien ze beantwoordt aan
de in art. 3 gestelde normen, kan ze toetreden tot de
algemene vergadering.
Art. 9.
Tot de bevoegdheid van de algemene vergadering
behoren :
1) de wijziging van de statuten en de ontbinding van
de sportraad;
2) het aanvaarden en uitsluiten van leden van de
algemene vergadering, zowel van de organisaties
in art. 3.1 als de deskundigen in art. 3.2;
3) de aanstelling en het ontslag van de bestuurders;
4) het goedkeuren en wijzigen van het huishoudelijk
reglement;
5) het verlenen van advies over het sportbeleidsplan
en het jaarlijks verslag.
Art. 10.
De leden van de algemene vergadering kunnen
worden opgesplitst in een aantal secties of
wijksportraden. Deze secties of wijksportraden
hebben geen autonome adviesbevoegdheid.
Art. 11.
Aan het mandaat van een vereniging, organisatie,
instelling komt een einde door:
- de ontbinding of opheffing van de vereniging,
organisatie, instelling;
- de intrekking van de erkenning van de vereniging,
organisatie, instelling;
- het ontslag van vereniging, organisatie, instelling
zelf;
- drie opeenvolgende niet-gemotiveerde
afwezigheden op de algemene vergaderingen
door deze vereniging, organisatie, instelling;
- het niet meer voldoen aan de voorwaarden van
art. 4.
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Art. 12.
Om geldig te kunnen stemmen moeten 1/3 van de
leden aanwezig zijn uitgezonderd de gevallen van
art. 13.
Indien niet aan de voorwaarden voldaan is, beslist de
volgende algemene vergadering, ongeacht het aantal
aanwezigen.
Art. 13.
Voor wijziging van de statuten, uitsluiting van een lid
of ontbinding van de sportraad moet 2/3 van de
leden aanwezig zijn.
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 het bestuur van de sportraad.
Art. 14.
Alle beslissingen worden met een gewone
meerderheid van de aanwezige leden (= stemmen)
genomen, behalve bij een wijziging aan de statuten
waarvoor een 2/3 meerderheid noodzakelijk is.
Art. 15
De algemene vergadering komt minstens 1 maal per
jaar samen op een tijdstip door het bestuur bepaald.
De uitnodiging zal de agenda van de vergadering
vermelden en minstens 14 dagen voor de vergadering
aan de voorzitter, secretaris en afgevaardigde
vertegenwoordigers van de vereniging, organisatie,
instelling verzonden worden. De vereniging,
organisatie, instelling zorgt er voor dat de
vertegenwoordigers op de vergadering voldoen aan
art. 4.
BESTUUR
Art. 16.
Het bestuur van de sportraad moet openstaan voor de
afgevaardigden van alle sportvormen in de gemeente.
De algemene vergadering verkiest onder zijn leden
minstens het aantal afgevaardigden die nodig zijn om
te zetelen in de raad van bestuur van het
gemeentelijk sportcentrum vermeerdert met één.
De leden van het bestuur zullen als volgt worden
aangeduid:
1) Per sportsector wordt er 1 vertegenwoordiger
gekozen en ook de deskundigen worden verkozen
Sportsectoren:
a) 1 afgevaardigde uit de sector organisaties die
de zaalsporten beoefenen; badminton,
basketbal, dansen, handbal, schermen,
squash, tafeltennis.
b) 1 afgevaardigde uit de sector organisaties die
de volleybalsporten beoefenen; volleybal.
c) 1 afgevaardigde uit de sector organisaties die
de conditie-, fitness- en gymnastieksporten
beoefenen; fitness, gewichtheffen,
gymnastiek, ropeskipping.
d) 1 afgevaardigde uit de sector organisaties die
de watersporten beoefenen; zwemmen,
zeilwagenrijden, zeilen, waterskiën, reddend
zwemmen, duiken, roeien, kano-kajak.

e) 1 afgevaardigde uit de sector organisaties die
de wielersporten beoefenen; rolschaatsen,
wielrennen.
f) 1 afgevaardigde uit de sector organisaties die
de gemotoriseerde sporten beoefenen;
motorrijden.
g) 1 afgevaardigde uit de sector organisaties die
de voetbalsporten beoefenen; voetbal.
h) 1 afgevaardigde uit de sector organisaties die
de andere veldsporten beoefenen; softballbaseball, hockey, korfbal, krachtbal,
kaatsen, rugby, golf, lacrosse.
i) 1 afgevaardigde uit de sector organisaties die
de atletiek- en loopsporten wandelsporten
beoefenen; atletiek, oriëntatielopen,
wandelen.
j) 1 afgevaardigde uit de sector organisaties die
de paardensporten beoefenen; paardrijden.
k) 1 afgevaardigde uit de sector organisaties die
de schaatssporten beoefenen; ijshockey,
ijsschaatsen.
l) 1 afgevaardigde uit de sector organisaties die
gevecht- en verdedigingsporten beoefenen;
aikido, boksen, ju-jitsu, judo, karate, kendo,
taekwando, worstelen, wushu.
m) 1 afgevaardigde uit de sector organisaties die
de schoolsporten beoefenen;
n) 1 afgevaardigde uit de sector organisaties die
de andere sporten van de officiële
sporttakkenlijst van BLOSO beoefenen; klimen bergsport, (boog)schieten, parachutisme,
schieten, skiën, tennis, triatlon-duatlon.
o) 1 afgevaardigde uit de sector organisaties die
andere sporttakken niet gelinkt aan de
officiële sporttakkenlijst van BLOSO
beoefenen: hondensport, biljart, snooker,
pool, vissen, petanque, cubb, volkssporten,
teppeschieten, darts, tafelvoetbal,
modelvliegtuig.
p) 1 afgevaardigde uit de sector organisaties die
de sport voor volwassenen op recreatief
vlak/niveau beoefenen; KWB, Landelijke
Gilden, KVLV, KAV, Davidsfonds...
q) 1 afgevaardigde uit de sector organisaties die
de sport voor senioren beoefenen in de
socioculturele sector; socioculturele
verenigingen met een beperkt sportaanbod
voor senioren; OKRA, …
r) 1 afgevaardigde uit de sector organisaties die
G-sport beoefenen: gehandicaptensporten
s) Deskundigen inzake sport: deskundigen
inzake sport zijn personen die zeer
sportminded zijn en die wegens:
i) ofwel een sport gerelateerde opleiding
ii) ofwel minstens 5 jaar aantoonbare
ervaring in een sportclub
iii) ofwel minstens 5 jaar beroepsmatige
ervaring
iv) ofwel op basis van minstens 5 jaar
ervaring bij een sportraad
v) ofwel een gemotiveerde
kandidatuurstelling
positief kunnen bijdragen tot de werking van
de sportraad. Om zich als deskundige
kandidaat te stellen, moet een formulier
ingevuld worden en bezorgd worden aan de
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sportraad. Om aanvaard te worden als
deskundigen, zullen de leden van de
sportraad stemmen.
Indien er geen vertegenwoordiger voor een
sportsector is, zal deze sector door de voorzitter
worden vertegenwoordigd.
2) Enkel indien er geen vertegenwoordiger
gekozen is van elke deelgemeente, kan
iemand van de ontbrekende gemeente zich
kandidaat stellen en verkozen worden. Indien
er geen kandidaten gevonden worden, zal er
iemand aangeduid worden om deze
deelgemeente te vertegenwoordigen.
3) Enkel indien het minimum aantal leden van
het bestuur van de sportraad nog niet
gehaald is, kunnen personen uit eenzelfde
sporttak uit een verschillende vereniging,
organisatie of instelling zich kandidaat stellen
en verkozen worden.
4) Enkel indien de 2/3 man-vrouw-verhouding
nog niet gehaald is, kunnen personen uit
eenzelfde sporttak bij voorkeur uit een
verschillende vereniging, organisatie of
instelling zich kandidaat stellen en verkozen
worden.
Art. 17.
Het bestuur kiest uit zijn leden die zich kandidaat
stellen, bij gewone meerderheid van stemmen (zoals
omschreven in art.14), een voorzitter, een
ondervoorzitter, een secretaris.
Het pasverkozen bestuur komt samen onder
voorzitterschap van de sportfunctionaris. Daar wordt
de procedure bepaald voor erkenning van het
dagelijks bestuur. De stemming die hiervoor nodig is,
zal geheim gebeuren. De sportfunctionaris zal
voorzitter blijven tot het dagelijks bestuur verkozen
is.
Het bestuur kan zich laten bijstaan door personen al
of niet leden van de algemene vergadering omwille
van hun bijzondere technische bekwaamheden.
Art. 18.
De schepen bevoegd voor de sport kan als waarnemer
uitgenodigd worden op de vergaderingen van het
bestuur.
Art. 19.
De medewerker aangeduid door de gemeente (zie
art. 7) woont de vergaderingen van het bestuur bij.

Bij vacant zijn van de functie van voorzitter en/of
ondervoorzitter benoemt het bestuur een opvolger,
die het mandaat van zijn voorganger voltooit.
Art. 21.
De bevoegdheden die niet uitdrukkelijk aan de
algemene vergadering zijn toegewezen, behoren tot
de bevoegdheid van het bestuur.
Hoofdstuk 3: ERKENNING
Art. 22.
De sportraad vraagt zijn erkenning aan de
gemeenteraad en legt daartoe zijn statuten en
huishoudelijk reglement, en de latere wijzigingen
ervan, ter goedkeuring voor.
Art. 23.
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 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 gemeente toezicht zal
houden op de door haar aan de sportraad ter
beschikking gestelde financiële middelen;
6. de wijze van betrokkenheid van de sportraad bij
de opmaak, uitvoering en evaluatie van het
sportbeleidsplan.
Deze voorwaarden worden neergeschreven in een
afsprakennota.
Art. 24.
Het gemeentebestuur stelt een vergaderlokaal ter
beschikking aan de sportraad.
Tevens zorgt zij voor de nodige administratieve en
logistieke ondersteuning door de gemeentelijke
diensten.
Art. 25.
De sportraad moet uiterlijk zes maanden volgend op
de installatie van de nieuwe gemeenteraad, opnieuw
worden samengesteld en erkend.

Art. 20.
De duur van de mandaten bedraagt de lopende
legislatuur, behoudens herverkiezing. Wanneer een
mandaat van een lid van het bestuur tussentijds
vacant wordt, wijst de algemene vergadering een
opvolger aan, die het mandaat van zijn voorganger
voltooit en die de 2/3 man-vrouw-verhouding niet in
het gedrag brengt.
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Huishoudelijk reglement gemeentelijke sportraad

Hoofdstuk 1: algemene vergadering
Bepalingen betreffende de taakomschrijvingen binnen de algemene vergadering
Art. 1
De voorzitter, ondervoorzitter en secretaris zijn verkozen door het bestuur.
Voorzitter:
- Is een charismatisch en communicatief persoon die een neutrale brede visie heeft op het sportgebeuren
in Heist-op-den-Berg.
- Leidt de vergaderingen streng maar rechtvaardig
- Stimuleert creativiteit van bestuursleden voor het formuleren van adviezen
- Bewaakt het imago en het kwaliteitsdenken van de sportraad
- Houdt contact met de schepen voor sport, sportdienst en andere gemeentelijke of externe stakeholder
i.f.v. sport in Heist-op-den-berg
- Is het aanspreekpunt en boegbeeld van de sportraad
Ondervoorzitter:
- Vervangt de voorzitter waar nodig en neemt bij diens afwezigheid de taken over
- Assisteert de voorzitter, in samenspraak, bij intern en externe communicatie
- Onderhoudt samen met de voorzitter de contacten met de schepen van sport, sportdienst en andere
gemeentelijke stakeholders i.f.v. sport in Heist-op-den-Berg
- Bij afwezigheid neemt iemand van de vergadering de taak over.
Secretaris:
- Is een teamspeler die vlot overweg kan met informatica en de pen
- Is kritisch in functie van de sportraadbelangen bij het notuleren
- Volgt de administratie op binnen de sportraad m.b.t.
o Leden (aansluiting, ontslag,..)
o Vergaderingen (agenda, verslag, stemming, aanwezigheden…)
o Briefwisseling
- Verzorgt communicatie met de leden en stakeholders over acties van de sportraad
- Is aanspreekpunt van de sportraad
Bepalingen betreffende het bijeenroepen en het verslag van de vergaderingen
Art. 2
De algemene vergadering komt minstens 1 maal per jaar samen op een tijdstip dat door het bestuur bepaald wordt.
Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen hetzij door het bestuur, hetzij op schriftelijk
verzoek van minstens één vijfde van de leden.
Art. 3
Al de leden van de vereniging worden schriftelijk opgeroepen tot de algemene vergadering.
De uitnodiging wordt tenminste 14 dagen voor de vergadering verstuurd en de oproepingsbrief vermeldt de agenda.
Art. 4
De agenda bevat als vaste agendapunten:
- Vorig verslag voorleggen ter goedkeuring
- erkenning nieuwe leden
- rondvraag.
Extra agendapunten kunnen toegevoegd worden aan de agenda indien ze minstens één maand voor de AV
schriftelijk gemeld worden aan de secretaris. Deze punten worden chronologisch toegevoegd aan de bestaande
agenda. Voor de buitengewone algemene vergadering geldt dezelfde procedure.
Art. 5
Het verslag van de algemene vergadering met bijlagen wordt uiterlijk 1 maand na de algemene vergadering per
mail of per brief bezorgd aan de leden van de algemene vergadering. Opmerkingen hierover kunnen tot uiterlijk 1
maand na het versturen ervan doorgegeven worden aan de sportdienst of secretaris.
Het verslag zal nog een 2de maal verstuurd worden bij de uitnodiging van de volgende Algemene Vergadering.
Hierop kunnen geen opmerkingen meer gegeven worden.
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Bepalingen betreffende het geldig vergaderen en stemmen
Art. 6
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 het aanwezige bestuurslid met de hoogste leeftijd.
Art. 7
Behalve bij uitsluiting van de leden, bij wijziging van de statuten of bij ontbinding van de sportraad kan de
algemene vergadering slechts geldig vergaderen indien minstens 1/3 van de leden aanwezig is.
Als dit aantal niet wordt bereikt, beslist de volgende algemene vergadering bij meerderheid van stemmen ongeacht
het aantal aanwezige leden.
Bij de oprichting of heroprichting van de sportraad kan de algemene vergadering geldig vergaderen ongeacht het
aantal aanwezige leden.
Agenda
Gewoon, erkenning
leden
Uitsluiting lid

nieuwe

Aanwezigheid
1/3 van de leden
2/3 van de leden

Wijziging statuten
Ontbinding sportraad

2/3 van de leden
2/3 van de leden

(Her)oprichting sportraad

Geen voorwaarde

Beslissen
Gewone meerderheid
stemmen
Gewone meerderheid
stemmen
2/3 van de stemmen
Gewone meerderheid
stemmen
Gewone meerderheid
stemmen

van de
van de

van de
van de

Art. 8
Geldig stemmen gebeurt door handopsteking: enkel stemgerechtigde leden kunnen stemmen. Voorafgaand aan de
stemming worden 2 stemopnemers aangeduid.
De stemming is geheim indien:
- er over personen gestemd wordt
- er 2/3 van de vergadering vraagt anoniem te stemmen
- het bestuur hier expliciet om vraagt en dus hierover op voorhand beslist
Art. 9
De effectieve leden kunnen zich op de samenkomsten van de algemene vergadering laten vervangen door hun
plaatsvervanger.
Art. 10
Bij staking van stemmen (= evenwicht in het aantal voor- en tegenstemmen) 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 de geheime stemming naar een buitengewone algemene vergadering
verwezen en dit binnen de veertien dagen.
Art. 11
Met onthoudingen of ongeldige stemmen wordt geen rekening gehouden voor het bepalen van het quorum
betreffende gewone meerderheid.
Art. 12
De stemming is geheim telkens als het om personen gaat of als twee derde van de aanwezige leden hierom
verzoeken.
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Hoofdstuk 2: Bestuur
Bepalingen betreffende het bijeenroepen van de vergaderingen, het geldig vergaderen en stemmen
Art. 13
De voorzitter, ondervoorzitter en secretaris zijn verkozen indien ze de gewone meerderheid van geldig
uitgebrachte stemmen behalen.
Bij gelijkheid van stemmen volgt een tweede stemming tussen de 2 kandidaten met het hoogst aantal stemmen.
Onthoudingen worden niet mee gerekend voor het quorum.
Indien er bij een tweede stemming ook een gelijkheid van stemmen is, wordt het lid dat langst in de sportraad
zetelt verkozen. Wanneer er hier ook een gelijkheid is, wordt de jongste verkozen.
Art. 14
Het bestuur van de sportraad komt minstens 8 maal per jaar samen. De vergaderdata worden verspreid over het
jaar.
Indien tenminste één derde van de leden hierom verzoekt, is men verplicht het bestuur samen te roepen binnen de
veertien dagen.
Art. 15
Een schriftelijke uitnodiging wordt tenminste acht dagen tevoren verstuurd per mail. De oproepingsbrief vermeldt
de agenda.
Art. 16
De agenda bevat als vaste agendapunten:
- vorig verslag voorleggen ter goedkeuring,
- stand van zaken sportdienst,
- stand van zaken vzw,
- aangebrachte agendapunten vanuit de sportraad,
- rondvraag,
- TODO.
Aangebrachte agendapunten kunnen toegevoegd worden aan de agenda indien ze minstens 10 dagen voor het
bestuur schriftelijk gemeld worden aan de sportdienst en/of secretaris. Deze punten worden chronologisch
toegevoegd aan de bestaande agenda. Voor de buitengewone algemene vergadering geldt dezelfde procedure.
Art. 17
Het verslag met bijlagen van het bestuur wordt uiterlijk 14 dagen na de vergadering per mail bezorgd aan de leden
van het bestuur.
Art. 18
Om een geldig besluit te nemen, zijn de stemmen van de helft van de aanwezige leden + 1 nodig, ongeacht het
aantal aanwezigen.
Art. 19
Geldig stemmen gebeurt door handopsteking: enkel stemgerechtigde leden kunnen stemmen.
Art. 20
Wanneer een lid van het bestuur 3 opeenvolgende vergaderingen afwezig is zonder gewichtige reden of zonder
verwittigen, wordt hij/zij als ontslagnemend gezien. Het mandaat van een ontslagnemend lid in het bestuur wordt
opnieuw ingevuld conform art. 20 van de statuten.
Art. 21
Aftredende leden zijn herkiesbaar.
Bepalingen betreffen het uitbrengen van advies
Art. 22
De sportraad zal de adviezen die hij uitbrengt steeds schriftelijk bezorgen aan het gemeentebestuur en in de
adviezen melding maken van:
1. de wijze waarop het advies tot stand kwam met duidelijke opgave welke betrokkenen op welke manier
geconsulteerd werden;
2. de argumentatie die geleid heeft tot de standpuntbepaling in het advies;
3. duidelijke weergaven van het standpunt van de adviesraad met vermelding van afwijkende meningen of
minderheidsstandpunten.
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