
 
STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD MAARKEDAL 

 
 
Artikel 1. Oprichting, benaming en zetel 
Er wordt een gemeentelijke sportraad opgericht, waarvan de zetel is gevestigd in het 
Administratief Centrum “Valerius De Saedeleer”, Nederholbeekstraat 1 te 9680 Maarkedal. 
 
 
Artikel 2. Doelstellingen 
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  
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; 
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. 
 
Ha 
Artikel 3. Statuut 
De sportraad is een feitelijke vereniging en geniet het statuut van officieel erkend adviesorgaan. 
 
 
Artikel 4. Samenstelling 
De sportraad moet samengesteld worden conform de volgende bepalingen in het 
gemeentedecreet dd 15 juli 2005: 
 

Artikel 200 §2. Ten hoogste twee derde van de leden van de hier 
bedoelde raden en overlegstructuren is van hetzelfde geslacht. Zo niet 
kan niet op rechtsgeldige wijze advies worden uitgebracht. 
Artikel 200 § 4. Gemeenteraadsleden en leden van het college van 
burgemeester en schepenen kunnen geen stemgerechtigd lid zijn van de 
hier bedoelde raden en overlegstructuren. 

 
Handboek sportraden 



De sportraad moet voldoende representatief zijn voor alle bestaande vormen van 
sportbeoefening bij de bevolking.  
 
De sportraad 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 van toepassing zijnde grondgebied; 
2) Deskundigen inzake sport: 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. 
 
Elke vereniging, organisatie of instelling wijst, volledig vrij, 1 lid en 1 plaatsvervanger aan. Bij 
voorkeur zijn het effectieve lid en de plaatsvervanger niet van hetzelfde geslacht. 
De leden / plaatsvervangers 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. 
Handboek sportraden 
 
Een sportinitiatief dat lid van de Sportraad wenst te worden, dient een aanvraag te richten aan 
de Sportraad. Indien het beantwoordt aan de in dit artikel gestelde normen, kan het toetreden 
tot de Sportraad. 
 
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. 
De sportgekwalificeerde ambtenaar volgt de vergaderingen van de sportraad als waarnemer. 
 
 
Artikel 5. Stemprocedure 
Alle leden zijn stemgerechtigd.  Elk lid heeft één stem. 
De Gemeentelijke Sportraad streeft bij alle beslissingen naar een zo groot mogelijke 
eensgezindheid.  Er wordt enkel gestemd indien er een duidelijke consensus ontbreekt of indien 
1/3 van de aanwezigen daar om vraagt. 
Om een geldige stemming te kunnen houden moet tenminste de helft +1 van de 
stemgerechtigde leden aanwezig zijn.  Alle beslissingen worden met een gewone meerderheid 
van de aanwezige leden genomen.  Voor de wijziging van de statuten en het huishoudelijk 
reglement moeten 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn. 
Als er op de vergadering onvoldoende leden aanwezig zijn, wordt binnen de veertien dagen een 
nieuwe buitengewone vergadering bijeengeroepen, waarop geldig wordt gestemd ongeacht het 
aantal aanwezigen.  Deze bepaling zal worden opgenomen in de uitnodiging. 
Elke wijziging aan de statuten en het huishoudelijk reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd 
aan de gemeenteraad. 
 
 



Artikel 6. Mandaten binnen de Sportraad 
De leden van de sportraad kiezen uit hun midden een voorzitter, een ondervoorzitter, een 
penningmeester, een verslaggever/secretaris.  
Indien de voorzitter niet aanwezig kan zijn, zit de ondervoorzitter de vergadering voor. 
De duur van de mandaten bedraagt de duur van de legislatuur , behoudens herverkiezing. 
Wanneer een mandaat van een lid van de Sportraad tussentijds vacant wordt, wijst de 
Sportraad een opvolger aan, die het mandaat van zijn voorganger voltooit. 
Bij vacatie van de functie van voorzitter en/of ondervoorzitter benoemt de Sportraad een 
plaatsvervanger. 
 
 
Artikel 7.  Rechten en plichten van het lid 
a. Plichten van het lid: 

- onderschrijven van de doelstellingen van de Gemeentelijke sportraad en verbintenis om 
actief mee te werken aan de realisatie ervan 

- de vergaderingen bijwonen tenzij er belet is door overmacht of een andere belangrijke 
reden, in welke gevallen men zich telkens uitdrukkelijk zal verontschuldigen 

- zich informeren over het sportbeleid door lectuur, eventuele bijscholing en vorming, door 
contacten met jongeren en andere betrokkenen bij het sportbeleid 

- verbintenis aangaan om er een maatschappelijke visie op na te houden waarbij racisme en 
onverdraagzaamheid uitgesloten worden 

- verbintenis voor afgevaardigden van een vereniging, organisatie en instelling om hun 
achterban grondig te informeren over de werkzaamheden van de Gemeentelijke 
Sportraad en ook geregeld overleg te plegen in functie van het opsporen bij de eigen 
organisatie van behoeften, ideeën en verwachtingen inzake sportbeleid. 

 

b.  Rechten van het lid: 
- spreekrecht op alle vergaderingen van de Gemeentelijke Sportraad, 
- stemrecht in de algemene vergadering, 
- inzagerecht in alle documenten en dossiers die het gemeentebestuur ter beschikking stelt 

van de Gemeentelijke Sportraad. 
 
 
Artikel 8. Verslaggeving 
De verslaggever maakt van iedere vergadering verslag op. Het verslag dient goedgekeurd te 
worden tijdens de eerstvolgende vergadering.   Het verslag wordt aan alle leden van de 
Sportraad gezonden en aan het College van Burgemeester en Schepenen. 
 
 
Art. 9.  Financiën sportraad 
Alle gelden worden beheerd door de penningmeester. Op de eerste vergadering van het 
kalenderjaar worden de rekeningen ter goedkeuring voorgelegd aan de sportraad.   
 
 



Artikel 10. Werkgroepen 
De Sportraad kan werkgroepen oprichten voor het onderzoek van specifieke aspecten van het 
sportbeleid, voor het organiseren van allerlei initiatieven ten behoeve van de sport, e.d. 
De werkgroepen werken onder de koepel van de sportraad.  
 
 
Artikel 11. Huishoudelijk reglement en afsprakennota 
De Gemeentelijke Sportraad beschikt over een huishoudelijk reglement, waarin de werking van 
de Gemeentelijke Sportraad verder wordt geconcretiseerd.  
 
 
Artikel 12.  Ontbinding van de Gemeentelijke Sportraad. 
Bij de ontbinding van de Sportraad moeten na het afsluiten van de rekeningen, alle gelden en 
middelen overgemaakt worden aan de Gemeente Maarkedal. 
 
 
Artikel 13.  Erkenning van de Gemeentelijke Sportraad. 
De Gemeentelijke Sportraad vraagt zijn erkenning aan de gemeenteraad en legt daartoe zijn 
statuten en latere wijzigingen ervan, ter goedkeuring voor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


