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Statuten gemeentelijke sportraad 

 

 

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 Zelzate. 

Hij doet dit o.a. door: 

- 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; 

- 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 Zelzate;  

- het voorstellen van op de behoeften afgestemde initiatieven op het gebied van 

sportbeoefening en kaderopleiding; 

- het verrichten van onderzoek, verzamelen van documentatie en informatie; 

- de deelname aan het geregeld gezamenlijk overleg met andere bestaande raden voor 

culturele aangelegenheden en de onderlinge uitwisseling van informatie. 

 

Samenstelling en structuur 

 

Art. 2 

De sportraad moet voldoende representatief zijn voor alle bestaande vormen van 

sportbeoefening bij de bevolking. (competitie, recreatief, …) 

Hij is samengesteld uit een algemene vergadering, een raad van bestuur en een dagelijks 

bestuur. 

  

Algemene vergadering 

 

Art. 3 

Het gemeentebestuur betrekt de actoren die de Nederlandstalige sport bevorderen, zijnde: 

- 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; 

- deskundigen inzake sport. 

 

Art. 4 

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 die lid is van de sportraad. 

 

Art. 5 

Elke vereniging, organisatie, instelling wijst, volledig vrij, 1 lid en 1 plaatsvervanger aan. 

Deze dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen: 

- zij moeten lid zijn van het sportinitiatief dat zij vertegenwoordigen; 

- zij mogen niet meer dan één sportinitiatief vertegenwoordigen 
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Art. 6 

Alle leden zijn stemgerechtigd, elk lid heeft 1 stem. 

De leden moeten minimum 18 jaar zijn. 

 

Art. 7 

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. 

 

Art. 8 

De sportgekwalificeerde ambtenaar volgt de vergaderingen van de sportraad als waarnemer. 

 

Art. 9 
Een sportinitiatief dat 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 normen, kan het 

toetreden tot de algemene vergadering.  

Elke Algemene Vergadering moet, in de editie voorafgaand de Algemene Vergadering, in hét 

Reclameblad gepubliceerd worden zodat verenigingen de kans krijgen om toe te treden aan de 

sportraad Zelzate. Via de gegevens op de gemeentelijke website kan men de Sportraad ook 

contacteren. 

 

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 

organisaties als de deskundigen; 

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. 

  

 

Raad van bestuur 

 

Art. 11 
De algemene vergadering 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 raad van bestuur kiest uit haar leden die zich kandidaat stellen bij gewone meerderheid 

van stemmen een voorzitter, ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. 

 

Art. 13 

De schepen bevoegd voor de sport kan als waarnemer de vergaderingen bijwonen doch 

zonder stemrecht. 

 

Art. 14 

De sportgekwalificeerde ambtenaar volgt de vergaderingen van de raad van bestuur als 

waarnemer, doch zonder stemrecht. 
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Art. 15 

De duur van de mandaten bedraagt 6 jaar, behoudens herverkiezing. Wanneer een mandaat 

van een lid van de raad van bestuur 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. 

 

Art. 16 

De bevoegdheden die niet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn toegewezen, 

behoren tot de bevoegdheid van de raad van bestuur. 

  

 

Dagelijks bestuur 

 

Art. 17 

De raad van bestuur kan uit zijn leden een dagelijks bestuur verkiezen. De 

sportgekwalificeerde ambtenaar woont de vergaderingen van dit dagelijks bestuur bij als 

waarnemer. 

 

Art. 18 

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. 

 

 

Rekeningen van de sportraad 

 

Art. 19 

Elk jaar worden de rekeningen van het verlopen jaar en de begroting van het volgende jaar 

voorgelegd aan de algemene vergadering. 

 

Art. 20 

Alle kasgelden worden beheerd door de penningmeester. acht dagen vóór de algemene 

vergadering zien 2 rekeningnazichters die door de vorige algemene vergadering aangewezen 

werden, de kasgelden en de rekeningen na. 

Zij brengen verslag uit aan de algemene vergadering. 

 

Art. 21 

Bij ontbinding van de sportraad worden de netto kasgelden overgemaakt aan een andere 

vereniging met een soortgelijk maatschappelijk doel, die door de gemeenteraad, op advies van 

de algemene vergadering van de sportraad, wordt aangewezen. 

  

 

Erkenning 

 

Art. 22 

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. 
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Art. 23 

De gemeenteraad bepaalt, na advies van de sportraad, de voorwaarden en modaliteiten van de 

oprichting en erkenning 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 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. 

 

Art. 24 

Binnen het kader van de goedgekeurde gemeentebegroting voorziet het gemeentebestuur een 

werkingstoelage voor de gemeentelijke sportraad. 

 

Art. 25 

Het gemeentebestuur stelt een vergaderlokaal ter beschikking aan de sportraad 

  

Art. 26 

De sportraad moet uiterlijk 6 maanden volgend op de installatie van de nieuwe gemeenteraad, 

opnieuw worden samengesteld en erkend. 

 

Huishoudelijk reglement 

 

Art. 27 

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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Huishoudelijk reglement gemeentelijke sportraad 

 

Algemene vergadering 

 

Bepalingen betreffende het bijeenroepen van vergaderingen 

 

Art. 1 

De algemene vergadering komt minstens 2 maal per jaar samen. Deze vergaderingen worden 

gepland in de periode januari-maart en de periode oktober-december, rekening houdend met 

de schoolvakanties, feestdagen, brugdagen en verlengde weekenden. 

Elke vereniging, organisatie of instelling is minstens op één van de twee algemene 

vergaderingen aanwezig. Indien de vertegenwoordiger niet aanwezig kan zijn, zal de 

plaatsvervanger zijn plaats innemen. Indien men niet aanwezig is op minstens één van de 

twee algemene vergaderingen, verliest men het recht op alle gemeentelijke subsidies, zijnde 

werkingssubsidies, jeugd- en samenwerkingssubsidies en huursubsidies.  

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 

Alle leden worden per mail opgeroepen tot de algemene vergadering. Deze mail vermeldt de 

agenda. Op de agenda moet elk voorstel worden ingeschreven dat door minstens 1/20 van de 

leden werd ingediend bij de voorzitter of de secretaris. 

De oproeping geschied per mail en wordt ten minste 7 dagen voor de vergadering verstuurd. 

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 het 

aanwezige bestuurslid met de hoogste leeftijd. 

 

Art. 4 
Behalve bij wijziging van de statuten of bij ontbinding van de sportraad kan de algemene 

vergadering slechts geldig vergaderen indien minstens de helft van de leden aanwezig is. 

Als dit aantal niet wordt bereikt, wordt binnen de veertien dagen een buitengewone algemene 

vergadering samengeroepen met dezelfde agenda, welke geldig beslist bij gewone 

meerderheid, ongeacht het aantal aanwezige leden. 

Bij de oprichting of heroprichting 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. 

 

Art. 6 

Behalve bij uitsluiting van de leden, bij wijziging van de statuten of bij ontbinding van de 

sportraad, worden de beslissingen van de algemene vergadering genomen bij gewone 

meerderheid van stemmen. 
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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 de geheime stemming naar een buitengewone algemene vergadering 

verwezen en dit binnen de veertien dagen. 

 

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. 

 

Bepalingen betreffende het goedkeuren of wijzigen van de statuten en 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 mail 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 de 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 

 

Art. 12 

Elk Nederlandstalig sportinitiatief, onder andere sportverenigingen, sportprojecten, 

instellingen, scholen en organisaties, zowel publieke als private, die sportieve activiteiten 

ontplooien op het grondgebied van Zelzate 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 zij 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. 

Deze organisatie is geen lid meer vanaf de volgende algemene vergadering. 
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Art. 14 

Bij een niet verwittigde afwezigheid op twee opeenvolgende vergaderingen is een 

sportinitiatief (lid) automatisch ontslagnemend. 

Dit sportinitiatief is geen lid meer vanaf de volgende algemene vergadering. 

Voor de deskundigen wordt dezelfde procedure gevolgd. 

 

Art. 15 

Een vertegenwoordiger verliest het mandaat van lid van de algemene vergadering door het 

niet meer voldoen aan één van de voorwaarden van de statuten. 

Deze vertegenwoordiger is geen lid meer vanaf de volgende algemene vergadering. 

 

Art. 16 

De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering en met een twee derde 

meerderheid van de stemmen uitgesproken worden. 

 

Art. 17 

De deskundigen van de statuten moeten aanvaard worden door de algemene vergadering met 

gewone meerderheid van stemmen. 

 

Raad van bestuur 

 

Bepalingen betreffende de leden 

 

Art. 18 

De leden van de raad van bestuur moeten wonen en/of werken en/of hun sportieve activiteit 

uitvoeren in Zelzate. 

 

Art. 19 

De raad van bestuur is samengesteld uit 9 leden. 

Indien het leden aantal is gedaald tot 5 leden, hetzij door vrijwillig ontslag, hetzij door 

afzetting of heirkracht zal een buitengewone algemene vergadering worden samengeroepen 

teneinde het vereiste aantal leden te herkiezen.  

 

Art. 20 

De algemene vergadering kiest uit haar leden die zich kandidaat stellen, bij geheime 

stemming en gewone meerderheid van stemmen, de 9 leden van de raad van bestuur. 

 

Art. 21 

Zullen als aftredend aanzien worden, de leden van de raad van bestuur van de sportraad die 

tijdens één kalenderjaar na uitnodiging tot de vergaderingen van de raad van bestuur, 2/3 van 

de vergaderingen niet hebben bijgewoond. 

 

Art. 22 

Aftredende leden zijn herkiesbaar. 

 

Bepalingen betreffende de verkiezing van de leden van de raad van bestuur 

 

Art. 23 

De voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en de penningmeester worden door de raad van 

bestuur verkozen met gewone meerderheid van stemmen. Wanneer geen van de kandidaten de 
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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 jongste in leeftijd aangeduid. 

 

Bepalingen betreffende het bijeenroepen van de vergaderingen, het geldig vergaderen en 

stemmen 

 

Art. 24 

De raad van bestuur van de sportraad komt minstens vier maal per jaar samen. Indien 

tenminste één derde plus één van de leden hierom verzoekt, is het bestuur verplicht de raad 

van bestuur samen te roepen binnen de veertien dagen. 

Een mail wordt tenminste tien dagen tevoren verstuurd. De mail vermeldt de agenda. 

 

Art. 25 

Opdat een geldig besluit kan genomen worden is de aanwezigheid vereist van de helft plus 

één van de leden van de raad van bestuur. Is die voorwaarde niet vervuld, dan wordt de raad 

van bestuur binnen de acht dagen opnieuw samen geroepen met dezelfde agenda en kan het 

geldig besluiten nemen ongeacht het aantal aanwezige leden. 

 

Art. 26 

Besluiten van de raad van bestuur worden door de leden genomen bij gewone meerderheid. 

 

Art. 27 

Verder zijn de bepalingen van dit reglement ook van toepassing op de raad van bestuur. 

 

Bepalingen betreffende het tekenen van de documenten en de externe vertegenwoordiging 

 

Art. 28 

Om geldig te zijn dienen alle documenten uitgaande van de raad van bestuur ondertekend te 

zijn door de voorzitter of één van de andere leden van de raad van bestuur 

 

Art. 29 

De sportraad wordt extern vertegenwoordigd door leden van de raad van bestuur van de 

sportraad. 
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Afsprakennota tussen het gemeentebestuur en de gemeentelijke sportraad 

 

 

Erkenning 

 

Art. 1 

De sportraad wordt erkend als adviesorgaan in uitvoering van het Decreet Lokaal Sport voor 

Allen – beleid van 2007 volgens de nadere voorwaarden bepaald in deze afsprakennota. 

 

Doelstellingen 

 

Art. 2 

De gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen zullen de sportraad betrekken 

bij de voorbereiding en de uitvoering van het gemeentelijk sportbeleid. 

Dit houdt in dat de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen voor de 

definitieve besluitvorming in deze organen, op grond van hiernavolgende 

bevoegdheidsverdeling de sportraad om advies zullen vragen. 

 

De gemeentelijke sportraad zal hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, advies verlenen 

over alle aangelegenheden die de sportraad belangrijk acht in het kader van het gemeentelijk 

sportbeleid en voor alle aangelegenheden die voorzien zijn in de van kracht zijnde 

regelgeving. 

 

De sportraad zal een expliciete rol vervullen bij het tot stand komen van het sportbeleidsplan. 

De sportraad moet dan ook betrokken worden bij de opmaak, uitvoering en evaluatie van het 

sportbeleidsplan. 

 

Vooraleer de gemeentebegroting ter goedkeuring wordt voorgelegd zal de sportraad 

geadviseerd worden. 

 

Informatie-uitwisseling en overleg 

 

Art. 3 

Om de adviesfunctie van de erkende sportraad mogelijk te maken zal het gemeentebestuur aan 

de sportraad de adviesvragen, de agenda van de gemeenteraad, een afschrift van de 

gemeenteraadsbeslissingen betreffende de hen toegewezen beleidsmateries en het verslag van 

de raadscommissie, ter beschikking stellen. De documenten zullen verstuurd worden aan de 

voorzitter en een lid van het dagelijks bestuur, aan te duiden door het adviesorgaan. 

 

De schepen bevoegd voor sport en/of de gemeentelijke ambtenaar die werd toegewezen aan 

het adviesorgaan, zijnde de sportfunctionaris, zal op vraag van de sportraad mededeling geven 

van de agendapunten van de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen 

die te maken hebben met de beleidsmateries waarover de sportraad adviesbevoegdheid heeft. 

 

Art. 4 

Wanneer het gemeentebestuur de sportraad om advies vraagt, zal het bij de adviesvraag alle 

nodige informatie voegen. Tevens hebben de leden van de sportraad het recht om inzage te 

nemen in alle documenten en dossiers die betrekking hebben op het dossier, tenzij er 

wettelijke bezwaren zijn. Dit inzagerecht zal uitgeoefend worden via de gemeentelijke 

ambtenaar die toegewezen is aan de sportraad. 
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Wanneer de sportraad op eigen initiatief een advies wenst uit te brengen kan hij steeds 

informatie opvragen aan het college van burgemeester en schepenen, dat deze informatie ter 

beschikking zal stellen tenzij er wettelijke bezwaren zijn. 

 

De schriftelijke verzoeken om informatie vanwege de sportraad zullen binnen de tien 

werkdagen beantwoord worden door de wettige informatie ter beschikking te stellen, ofwel 

door de wettelijke bezwaren tegen de informatieverstrekking mee te delen. 

 

Art. 5 

Het college van burgemeester en schepenen richt een coördinatiegroep adviesraden op met de 

volgende samenstelling: 

 de voorzitter en de secretaris van de sportraad, cultuurraad en jeugdraad en de 

sportfunctionaris 

 de schepen van sport, cultuur en jeugd 

 

De coördinatiegroep heeft als opdracht: 

 het overleg mogelijk maken tussen de erkende adviesraden onderling en tussen het 

gemeentebestuur en de erkende adviesraden; 

 afspraken maken over informatie-uitwisseling en adviesverlening; 

 gezamenlijke inspraakprocedures en/of adviesverlening af te spreken. 

 

Deze coördinatiegroep zal minimaal éénmaal per jaar samenkomen. 

 

Advies vragen 

 

Art. 6 

Het gemeentebestuur zal de adviesvragen schriftelijk stellen met: 

1. een duidelijke omschrijving van de concrete vraag; 

2. opgave van de wettelijke en financiële randvoorwaarden waarmee de adviesgever 

moet rekening houden; 

3. opgave van de uiterste datum van inlevering van het advies bij het gemeentebestuur. 

 

Het gemeentebestuur zal de sportraad steeds minimaal een termijn van zes weken geven te 

rekenen vanaf de datum van verzending van de adviesvraag. 

Slechts om uitzonderlijke redenen en omwille van hoogdringendheid kan het gemeentebestuur 

deze termijn op gemotiveerd verzoek inkorten. 

In onderlinge afspraak tussen de sportraad en gemeentebestuur kan de termijn ook verlengd 

worden. 

 

Advies uitbrengen 

 

Art. 7 

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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De tekst van de adviezen maakt steeds deel uit van het desbetreffende dossier dat wordt 

voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad. 

 

Beantwoording van adviezen 

 

Art. 8 

Het gemeentebestuur zal binnen een termijn van twee weken, te rekenen vanaf de datum dat 

het advies bij het gemeentebestuur toekwam, een schriftelijk gemotiveerd antwoord op het 

advies bezorgen aan de erkende sportraad. Eventuele afwijkingen op het uitgebrachte advies 

zullen eveneens duidelijk gemotiveerd worden door het bestuur. Indien de verdere 

behandeling van het dossier langere tijd vraagt, zal het gemeentebestuur binnen de vier weken 

een antwoord bezorgen met melding van de procedure die het dossier nog verder moet volgen 

en de opgave van de datum waarop een definitief antwoord aan de sportraad zal bezorgd 

worden. 

 

Ondersteuning 

 

Art. 9 

Het gemeentebestuur zal de erkende sportraad ondersteunen door: 

a) op de gemeentelijke begroting jaarlijks een budget voor de financiering van de 

werking op te nemen. De controle op de aanwending van het budget zal gebeuren door 

het college van burgemeester en schepenen; 

b) administratieve en logistieke ondersteuning door de gemeentelijke diensten te 

verzorgen, alsook de sportgekwalificeerde ambtenaar ter beschikking stellen. De 

sportgekwalificeerde ambtenaar kan evenwel geen officiële functie van secretaris 

opnemen, gezien hij geen stemrecht heeft. Hij kan wel een actieve rol spelen in de 

sportraad door de sportraad administratief te ondersteunen via verslaggeving, hij kan 

een aanspreekpunt zijn, volgt de actiepunten mee op, zoekt mee naar oplossingen, en 

hij staat in voor de informatiedoorstroming van en naar de sportraad. 

De concrete uitwerking hiervan zal gebeuren door het college van burgemeester en 

schepenen na overleg met de erkende sportraad. 

 

Samenstelling en werking van de sportraad 

 

Art. 10 

De algemene vergaderingen van de sportraad zijn steeds openbaar. 

De verslagen van de algemene vergadering zijn openbaar en ter inzage. 

 

Art. 11 

De erkende sportraad zal een huishoudelijk reglement over hun samenstelling en werking ter 

bekrachtiging voorleggen op de gemeenteraad. 

 

Dit huishoudelijk reglement zal minimaal de volgende elementen bevatten, die conform 

moeten zijn met de bepalingen van de geldende wetgeving en decreten terzake: 

a) regels over de aanduiding van de stemgerechtigde leden van de sportraad; 

b) regels over de aanduiding van waarnemende leden van de sportraad; 

c) regels over het vervallen van het lidmaatschap van de stemgerechtigde en 

waarnemende leden van de sportraad. 
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Klachtenprocedure 

 

Art. 12 

Elke betrokkene bij het sportbeleidsplan van het gemeentebestuur kan een gemotiveerd 

bezwaarschrift indienen met betrekking tot: 

a) de goedkeuring van het gemeentelijk sportbeleidsplan door de gemeenteraad; 

b) de goedkeuring van het jaarlijks verslag door het college of desgevallend de 

gemeenteraad; 

c) het niet uitvoeren van het gemeentelijk sportbeleidsplan conform de vermelde 

doelstellingen indien via het jaarlijks verslag geen afdoende motivatie of wijziging 

van doelstellingen geformuleerd werd. 

Een bezwaarschrift moet worden ingediend bij Sport Vlaanderen en kan maar worden 

behandeld indien het wordt vergezeld van een advies van de gemeentelijke sportraad. 

 

Het bezwaarschrift tegen de goedkeuring van het gemeentelijk sportbeleidsplan moet worden 

verstuurd naar Sport Vlaanderen binnen een termijn van dertig dagen na de goedkeuring van 

het sportbeleidsplan door de gemeenteraad. 

Het bezwaarschrift tegen de goedkeuring van het jaarlijks verslag door het college kan 

worden ingediend tot uiterlijk 30 september van het jaar dat volgt op het jaar waarop het 

verslag betrekking heeft. 

Het bezwaarschrift tegen het niet uitvoeren van het gemeentelijk sportbeleidsplan conform de 

vermelde doelstellingen kan worden ingediend bij het Sport Vlaanderen tot uiterlijk dertig 

dagen na ontvangst door Sport Vlaanderen van het jaarlijks verslag over het betrokken 

begrotingsjaar. 


