UITTREKSEL NOTULEN GEMEENTERAAD
Provincie Vlaams-Brabant

Stad Scherpenheuvel-Zichem

Zitting van 13 februari 2014
Goedkeuring van de statuten en het huishoudelijk reglement van de sportraad.

Aanwezig:

Afwezig:
Verontschuldigd:

Geert Janssens: Voorzitter van de gemeenteraad;
Manu Claes: Burgemeester;
Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans,
Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne Hendrickx:
Schepenen;
Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Arlette Sannen, Joris De Vriendt,
Sara De Kock, Allessia Claes, Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken,
Jan Boeckx, Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus,
Kenny Peeters: Raadsleden;
Liesbeth Verdeyen: Gemeentesecretaris
Sofie Coomans, Martine Vancauwenbergh: Raadsleden

DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder artikel 200;
Gelet op het decreet van 06.07.2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal
sportbeleid, in het bijzonder hoofdstuk 2, afdeling 3;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28.05.1993 waarbij 3 adviesraden werden opgericht,
namelijk een cultuurraad, een jeugdraad en een sportraad;
Gelet op de beslissing van de algemene vergadering van de sportraad van 20.11.2013 houdende de
goedkeuring van nieuwe statuten en huishoudelijk reglement van de sportraad;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Arlette Sannen, Joris De Vriendt, Sara De Kock, Allessia Claes, Ronald Schuyten,
Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Marc Van Torre,
René Jacobs, Ben Mattheus, Kenny Peeters
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De statuten van de sportraad worden goedgekeurd als volgt:
Hoofdstuk 1: DOELSTELLING
Artikel 1.
De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de
openluchtrecreatie te bevorderen bij alle inwoners van Scherpenheuvel-Zichem.
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 geven van advies, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, inzake planning en
uitbouw van sportinfrastructuur in Scherpenheuvel-Zichem;
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 het gebied van
sportbeoefening en kaderopleiding;
e. Het verrichten van onderzoek, verzamelen van documentatie en informatie;
f. De deelname aan het gezamenlijk overleg met andere bestaande raden voor culturele
aangelegenheden en de onderlinge uitwisseling van informatie.
g. Het organiseren van activiteiten ter bevordering van de sport, de lichamelijke opvoeding
en de openluchtrecreatie.
Hoofdstuk 2: SAMENSTELLING EN STRUCTUUR
Artikel 2.
De sportraad tracht voldoende representatief te zijn voor alle bestaande vormen van
sportbeoefening bij de bevolking. Hij is samengesteld uit een algemene vergadering, raad
van bestuur en dagelijks bestuur.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 3.
De sportraad tracht in zijn werking alle actoren te betrekken die het Nederlandstalig
sportleven bevorderen, zijnde:
a. Alle Nederlandstalige sportinitiatieven zoals sportverenigingen, sportprojecten,
instellingen, scholen en organisaties, zowel private als publieke, die op regelmatige basis
sportieve activiteiten ontplooien op het grondgebied van Scherpenheuvel-Zichem;
b. Deskundigen inzake sport en bewegen, woonachtig in de Scherpenheuvel-Zichem.
Artikel 4.
Elke Nederlandstalig sportinitiatief duidt 1 afgevaardigde aan. Deze is stemgerechtigd en
voldoet aan volgende voorwaarden:
a. Hij/zij moet lid zijn van het sportinitiatief dat hij/zij vertegenwoordigt;
b. Hij/zij mag niet meer dan één sportinitiatief vertegenwoordigen.
Artikel 5.
Deskundigen zijn personen die wegens hun bekwaamheid positief kunnen bijdragen tot de
werking van de sportraad. Deze personen hebben geen stemrecht.
Artikel 6.
Politieke mandatarissen van het eigen stadsbestuur kunnen geen deel uitmaken van de
sportraad. De schepen bevoegd voor sport kan als waarnemer de vergaderingen bijwonen.
Artikel 7.
Ter ondersteuning van de sportraad wijst de stad een niet-stemgerechtigd medewerker aan,
die de vergaderingen bijwoont. Dit is de sportgekwalificeerd ambtenaar of zijn
afgevaardigde.
De cultuurbeleidcoördinator wordt als waarnemer uitgenodigd.
Artikel 8.
Een sportinitiatief of deskundige, dat lid van de sportraad wenst te worden, dient een
aanvraag te richten aan de raad van bestuur van de sportraad. Indien die aanvraag
beantwoordt aan de in art. 3 gestelde normen, kan dat sportinitiatief of die deskundige
toetreden tot de algemene vergadering.
Artikel 9.
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;
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 goedkeuren en wijzigen van het huishoudelijk reglement.
RAAD VAN BESTUUR
Artikel 10.
De algemene vergadering kiest uit de leden min. 4 en max. 12 leden die samen de raad van
bestuur vormen. Indien er meer dan 12 kandidaten zijn worden de 12 kandidaten met de
meeste voorkeurstemmen aangeduid via geheime stemming.
De raad van bestuur kan bij gewone meerderheid nog max. 3 extra leden coöpteren uit de
algemene vergadering.
De leden van de raad van bestuur dienen personen te zijn, een mandaat binnen de raad van
bestuur is niet overdraagbaar.
Artikel 11.

Art. 2.

De schepen bevoegd voor sport kan als waarnemer de vergadering van de raad van bestuur
bijwonen.
Artikel 12.
De sportgekwalificeerd ambtenaar volgt de vergaderingen van de raad van bestuur als
waarnemer.
Artikel 13.
De duur van de mandaten bedraagt 6 jaar, behoudens herverkiezing. Wanneer een
mandaat van een lid van de raad van bestuur tussentijds vacant wordt, zal de eerstvolgende
algemene vergadering een oproep gedaan worden om de vacature in te vullen.
De leden van de raad van bestuur verkiezen een voorzitter, secretaris en penningmeester.
Deze functies kunnen niet gecumuleerd worden.
Artikel 14.
De bevoegdheden die niet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering en het dagelijks
bestuur zijn toegewezen, behoren tot de bevoegdheid van de raad van bestuur, evenals het
verlenen van advies betreffende het meerjarenplan en het budget van de gemeente.
DAGELIJKS BESTUUR
Artikel 15.
Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en de
penningmeester, aangevuld met de sportgekwalificeerd ambtenaar of zijn afgevaardigde.
Daarnaast kan het dagelijks bestuur zich steeds beroepen op leden van de raad van
bestuur, de algemene vergadering en/of derden.
Artikel 16.
Tot de bevoegdheden van het dagelijks bestuur behoren:
a. Het voorbereiden van de vergaderingen van de raad van bestuur
b. Het uitdiepen van opportuniteiten
c. Het bespreken van acute of specifieke problemen en/of wensen.
d. Dagelijkse werking van de sportraad
Hoofdstuk 3: REKENINGEN VAN DE SPORTRAAD
Artikel17.
Elk jaar worden de rekeningen van het verlopen jaar en de begroting van het volgende jaar
voorgelegd aan de algemene vergadering.
Artikel 18.
Alle gelden worden beheerd door de penningmeester. Voor aanvang van 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.
Hoofdstuk 4: ERKENNING
Artikel 19.
De sportraad vraagt zijn erkenning aan de gemeenteraad en legt daartoe zijn statuten en
huishoudelijk reglement, en latere wijzigingen ervan, ter goedkeuring voor.
Artikel 20.
Binnen het kader van de goedgekeurde gemeentebegroting voorziet het stadsbestuur een
werkingstoelage voor de stedelijke sportraad.
Artikel 21.
Het stadsbestuur stelt gratis een vergaderlokaal ter beschikking aan de sportraad.
Artikel 22.
De sportraad moet uiterlijk zes maanden volgend op de installatie van de nieuwe
gemeenteraad, opnieuw worden samengesteld en erkend worden door de gemeenteraad.
Hoofdstuk 5: HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 23.
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.
Het huishoudelijk reglement van de sportraad wordt goedgekeurd als volgt:
Hoofdstuk 1: ALGEMENE VERGADERING
Samenstelling:
> Aangesloten sportinitiatieven
> Deskundigen
> Sportdienst

> Schepen van sport
Bijeenroepen van de vergadering:
Artikel 1.
De algemene vergadering komt minstens éénmaal per jaar samen.
Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen door de raad van
bestuur, hetzij op schriftelijk verzoek van minstens 20 % van de leden.
Artikel 2.
Alle leden worden, minstens 10 dagen voor de vergadering, per gewone brief of e-mail
opgeroepen tot de algemene vergadering.
De dagorde wordt in de uitnodiging opgenomen.
Elk lid kan verzoeken een punt op de dagorde bij te plaatsen.
Deze punten dienen minstens 5 dagen voor de vergadering schriftelijk of per e-mail
ingediend te worden bij de sportdienst of de voorzitter.
Voor een buitengewone algemene vergadering geldt dezelfde procedure.
Geldig vergaderen en stemmen:
Artikel 3 .
De voorzitter leidt de vergadering, bij diens afwezigheid de ondervoorzitter en bij diens
afwezigheid het oudste aanwezig lid van de raad van bestuur.
Artikel 4.
Tenzij anders bepaald kan geldig vergaderd worden indien minstens 50 % van de leden
aanwezig is.
Als dit aantal niet wordt bereikt, wordt een buitengewone algemene vergadering
samengeroepen met dezelfde dagorde, die ongeacht het aantal aanwezige leden geldig
beslist.
Artikel 5.
Tenzij anders bepaald worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid van de
stemmen.
Artikel 6.
Op voorstel van 40 % van de aanwezige leden of telkens het gaat om personen, wordt
overgegaan tot geheime stemming.
Artikel 7.
Bij staking der stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Bij staking der stemmen bij geheime stemming volgt een herstemming, tot een beslissing
genomen is.
Ontbinding van de sportraad en goedkeuren en/of wijzigen van statuten en/of
huishoudelijk reglement:
Artikel 8.
Deze materie wordt steeds voorbereid door de raad van bestuur.
Artikel 9.
De goed te keuren teksten dienen bij de uitnodiging vermeld te worden.
Artikel 10.
Over deze materie kan slechts geldig vergaderd worden indien 2/3 van de leden aanwezig
is. Wordt het quorum niet bereikt, dan wordt een bijzondere algemene vergadering
bijeengeroepen met dezelfde dagorde, die dan geldig beraadslaagt en besluit, ongeacht het
aantal aanwezige leden.
Artikel 11.
Omtrent deze materie worden de besluiten slechts genomen bij 2/3 meerderheid van de
aanwezige leden.
Aan- en uitsluiting van leden:
Artikel 12.
De raad van bestuur onderzoekt de ingediende aanvragen tot aansluiting en adviseert de
algemene vergadering.
Artikel 13.
Een lid is ontslagnemend wanneer het ontslag schriftelijk of via mail ter kennis gebracht
wordt aan de raad van bestuur.
Artikel 14.
Een lid wordt automatisch uitgesloten indien het niet meer voldoet aan art. 3. van de statuten
en/of bij 2 opeenvolgende afwezigheden op de algemene vergadering.
Hoofdstuk 2: Raad van bestuur

Samenstelling:
> Sportdienst
> Schepen van sport
> Max. 12 afgevaardigden uit algemene vergadering
> Max. 3 gecoöpteerden uit de algemene vergadering
Artikel 15.
De voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester worden binnen de raad van
bestuur verkozen met een gewone meerderheid van stemmen.
De stemming is geheim.
Indien nodig heeft er een tweede, derde, … stemronde plaats over de twee kandidaten die
de meeste stemmen hebben behaald in de eerste stemronde.
Deze functies zijn NIET cumuleerbaar.
Artikel 16.
De voorzitter leidt de vergadering. Bij diens afwezigheid leidt de ondervoorzitter de
vergadering en bij diens afwezigheid het oudste aanwezig lid.
Artikel 17.
Aan het mandaat van een lid van de raad van bestuur komt automatisch een einde indien
niet meer voldaan wordt aan art. 4. van de statuten of door 3 opeenvolgende afwezigheden
op de vergadering van de raad van bestuur.
Artikel 18.
Uittredende bestuursleden kunnen zich herverkiesbaar stellen.
Geldig vergaderen en stemmen:
Artikel 19.
De raad van bestuur komt minstens vier maal per jaar samen.
De voorzitter roept de raad van bestuur samen.
Indien minstens 30 % van de bestuursleden hierom verzoekt, dient binnen 14 dagen de raad
van bestuur samengeroepen te worden.
Artikel 20.
Alle leden van de raad van bestuur worden, minstens 5 dagen voor de vergadering, per
gewone brief of e-mail uitgenodigd.
De dagorde wordt in deze uitnodiging opgenomen.
Artikel 21.
Er kan geldig vergaderd worden indien minstens 50 % van de bestuursleden aanwezig is.
Als dit aantal niet wordt bereikt, wordt binnen 10 dagen de raad van bestuur opnieuw
samengeroepen met dezelfde dagorde.
Ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden kan dan geldig worden vergaderd.
Artikel 22.
Verder zijn de bepalingen vervat in art. 5 en 6 van dit reglement ook van toepassing op de
raad van bestuur.
Hoofdstuk 3: Dagelijks bestuur
Samenstelling:
> Vaste leden: voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester, secretaris.
> Sportdienst.
> Variabele leden: Schepen van sport, betrokken leden, derden.
Artikel 23.
Dagelijks bestuur zal volgende taken tot zich nemen:
- Aanspreekpunt zijn van ALLE aangesloten verenigingen.
- Voorbereiden vergaderingen van de raad van bestuur.
- Uitdiepen/behandelen van problemen en opportuniteiten.
- Dagelijkse werking zoals subsidies en organisatie van sportieve activiteiten.
Artikel 24.
Dagelijks bestuur zal naargelang noodwendigheden samenkomen.
De leden van het dagelijks bestuur worden schriftelijk of per e-mail uitgenodigd 3 dagen voor
datum.
Het verslag van deze vergaderingen wordt steeds aan de leden van de raad van bestuur
bezorgd.

Art. 3.

Een afschrift van deze beslissing zal worden bezorgd aan de voorzitter van de sportraad van
Scherpenheuvel-Zichem, aan de heer Gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant en aan
Bloso.

Namens de gemeenteraad,
in opdracht:
de Gemeentesecretaris,
get. Liesbeth Verdeyen.

de Voorzitter van de gemeenteraad,
get. Geert Janssens.

Voor eensluidend uittreksel,
in opdracht:
de Gemeentesecretaris,

de Burgemeester,

Liesbeth Verdeyen.

Manu Claes.

