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_____________________________________________________________________________ 
 

SPORTRAAD RIJKEVORSEL 
STATUTEN 

 

 
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 

Gelet op het decreet lokaal bestuur, titel 6, hoofdstuk 2 omtrent de regelgeving rond inspraak, 
voorstellen van burgers en verzoekschriften aan de organen van het lokaal bestuur; 

Gelet op de cultuurpactwetgeving van 16 juli 1973 waarbij de gemeentebesturen een beroep 
moeten doen op bestaande of op te richten organen en structuren met het oog op inspraak en 
advies van de gebruikersgroeperingen en de ideologische en filosofische strekkingen bij de 
voorbereiding en de uitvoering van het cultuurbeleid; 

Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact waarbij de 
gemeentebesturen een beroep moeten doen op bestaande of op te richten organen en structuren 
met het oog op inspraak en advies van de gebruikersgroeperingen en de ideologische en 
filosofische strekkingen bij de voorbereiding en de uitvoering van het cultuurbeleid; 

 
HOOFDSTUK 1: DOELSTELLING, SAMENSTELLING EN STRUCTUUR: 
 
Art. 1: De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en het 
openluchtleven te bevorderen, in het belang van het algemeen welzijn en van de algehele 
lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van 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, inzake alle aangelegenheden die de sportraad belangrijk acht in het kader van 
het sportbeleid; 

b) het coördineren van de activiteiten door het tot stand brengen van overleg en 
samenwerking tussen de verenigingen, diensten, instellingen en andere kernen (hierna 
gezamenlijk “organisatie” te noemen) actief op het gebied van competitie- en 
recreatiesport; 

c) het nemen van initiatieven inzake animatie van de bevolking, bevordering van de 
sportbeoefening en de kaderopleiding; 

d) onderzoek, documentatie en informatie inzake sport- en recreatie aangelegenheden; 
e) uitwisseling van informatie tussen de sportraad en andere bestaande afzonderlijke 

adviesraden; 
f) deelname aan het geregeld gezamenlijk overleg met andere bestaande afzonderlijke raden 

voor culturele aangelegenheden. 
Vooraleer de gemeentebegroting ter goedkeuring wordt voorgelegd, zal de Sportraad worden 
geraadpleegd over de beleidsintenties en de begrotingsposten voor het volgende jaar op de voor 
hem van toepassing zijnde domeinen. 

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 Beheerraad. 
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HOOFDSTUK 2:  ADVIES – WERKWIJZE: 
 
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 waar sport onder ressorteert, ter beschikking stellen. De 
documenten zullen verstuurd worden aan de voorzitter en een lid van de beheerraad, aan te 
duiden door het adviesorgaan. 
 
De schepen bevoegd voor sport en/of de gemeentelijke ambtenaar die werd toegewezen aan het 
adviesorgaan, zijnde de sportgekwalificeerde ambtenaar, 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 tegen zijn.  Dit inzagerecht zal uitgeoefend worden via de gemeentelijke ambtenaar 
die toegewezen is aan de sportraad.  
 
Wanneer de Sportraad op eigen initiatief een advies wenst uit te brengen, kan hij steeds 
informatie opvragen aan het College van Burgemeester en Schepenen. Deze  informatie zal ter 
beschikking gesteld worden aan de Sportraad 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 informatievertrekking mee te delen aan de Sportraad. 

 
Advies vragen: 
 

Art. 5: Het gemeentebestuur zal de adviesvragen steeds schriftelijk stellen met: 

1. een duidelijke omschrijving van de concrete vraag; 
2. een opgave van de wettelijke en financiële randvoorwaarden waarmee de adviesgever 

rekening moet houden; 
3. opgave van de uiterste datum van inlevering van het advies bij het Gemeentebestuur. 

 
Art. 6: 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 gemotiveerd inkorten. 
In onderlinge afspraak tussen 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; 
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3. duidelijke weergave van het standpunt van de Sportraad met vermelding van 
afwijkende meningen of minderheidsstandpunten. 

 
De tekst van de adviezen maakt steeds deel uit van het desbetreffende dossier dat wordt 
voorgelegd aan het College of Gemeenteraad. 
 
Beantwoorden van adviezen: 
 
Art. 8: Het Gemeentebestuur zal binnen een termijn van zes weken, te rekenen van de datum van 
het advies bij het Gemeentebestuur toekwam, een schriftelijke 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 verdere behandeling van het dossier langere tijd vraagt, zal het Gemeentebestuur binnen 
de zes 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. 
 
HOOFDSTUK 3: ALGEMENE VERGADERING: 
 
Art. 9: Het gemeentebestuur 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 sportactieve 
activiteiten ontplooien op het van toepassing zijnde grondgebied; 

2) Deskundigen inzake sport; 
3) De niet-georganiseerde sporter, woonachtig in de gemeente.  

 

Art. 10: De algemene vergaderingen van de sportraad zijn steeds openbaar. 

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

 
Art. 11: Elke vereniging, organisatie, instelling wijst, volledig vrij één lid en één plaatsvervanger 
aan. Deze 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. 

 
Art. 12: Deskundigen zijn personen die wegens hun bijzondere sportieve 
bevoegdheid/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. 13: Alle leden zijn stemgerechtigd. Elk lid heeft één stem. 
 
Art. 14: Politieke mandatarissen van het eigen bestuur kunnen geen deel uitmaken van de 
sportraad. De schepen van sport kan als waarnemer de vergaderingen bijwonen. 
 
Art. 15: De sportgekwalificeerde ambtenaar volgt de vergaderingen van de sportraad als 
waarnemer.  
 
Art. 16: Een sportinitiatief dat lid van de sportraad wenst te worden, dient een aanvraag te 
richten aan de beheerraad van de sportraad. Indien het beantwoordt aan de in art.11 gestelde 
normen, kan het toetreden tot de sportraad. 
 
Art. 17: tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren: 
a) het wijzigen van het huishoudelijk reglement en de statuten; 
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b) aanstelling en ontslag van bestuurders; 
c) aanstelling van de rekeningnazichters; 
d) de jaarlijkse goedkeuring van de rekeningen en de begroting van de sportraad; 
e) het verlenen van advies over het sportbeleidsplan en het jaarlijks verslag; 
f) het aanvaarden en uitsluiten van leden van de algemene vergadering, zowel van de 

organisaties in art. 9.1 als de deskundigen in art. 9.2. 
 
HOOFDSTUK 4: BESTUUR  VAN  DE  SPORTRAAD: 
 
Art. 18: De algemene vergadering bepaalt op welke manier de leden van de beheerraad worden 
verkozen en neemt daartoe de nodige bepalingen op in het huishoudelijk reglement. 
 
Art. 19: De algemene vergadering kiest uit haar leden die zich kandidaat stellen, bij gewone 
meerderheid van stemmen, een voorzitter en een ondervoorzitter. 
 
Art. 20: De beheerraad duidt een secretaris, een penningmeester en eventuele andere functies 
aan, met een maximum van 9 leden. 
 
Art. 21: De schepen bevoegd voor sport kan als waarnemer de vergaderingen bijwonen. 
 
Art. 22: De sportgekwalificeerde ambtenaar volgt de vergaderingen van de beheerraad als 
waarnemer. 
 
 Art. 23: de duur van de mandaten van de bestuurders bedraagt 6 jaar behoudens herverkiezing.  
Wanneer een mandaat van een lid van het bestuur van de sportraad 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 beheerraad een 
plaatsvervanger tot de eerstvolgende algemene vergadering. Deze wijst een opvolger aan, die het 
mandaat van zijn voorganger voltooit. 
 
Art. 24: de beheerraad is belast met: 
a) het voorstellen van nieuwe stemgerechtigde leden; 
b) het beheer van de sportraad; 
c) het voorbereiden en samenroepen van de algemene vergadering en het uitvoeren van de 

taken die voortvloeien uit de beslissingen van de algemene vergadering; 
d) het opstellen van een jaarlijks werkingsverslag; 
e) het opmaken van de begroting van de toegewezen middelen van de sportraad; 
f) het oprichten en opvolgen en begeleiden van werkgroepen voor het onderzoek van 

bepaalde aspecten van sportbeleid, het voorstellen van oplossingen en uitwerken van 
initiatieven.  In deze werkgroepen kunnen eventueel deskundigen, die geen lid zijn van de 
algemene vergadering, worden opgenomen; 

g) advies uitbrengen bij dringende aangelegenheden en voor lopende zaken; 
h) het verdelen van de in de gemeentelijke begroting voorziene subsidies aan de 

rechthebbenden; 
i) de toekenning aan de clubs van de in de gemeentelijke begroting voorziene som voor het 

afhuren van infrastructuur (privé sporthal en andere niet-gemeentelijke infrastructuur). 
 

HOOFDSTUK 5: ERKENNING EN ONDERSTEUNING VAN  DE  SPORTRAAD: 

 

Art. 25: de sportraad vraagt erkenning als gemeentelijke adviesraad aan de gemeenteraad en legt 
daartoe zijn statuten en/of huishoudelijk reglement en latere wijzigingen ervan, ter goedkeuring 
voor. 
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Art. 26: De gemeenteraad bepaalt, na advies van de sportraad, de voorwaarden en modaliteiten 
van de oprichting en erkenning van de sportraad en 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 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. 

 

Art. 27: 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 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 te stellen. De 
sportgekwalificeerde ambtenaar kan evenwel geen officiële functie van secretaris 
opnemen, gezien hij/zij geen stemrecht heeft. Hij/zij kan wel een actieve rol spelen in de 
sportraad door de sportraad administratief te ondersteunen via verslaggeving, hij/zij kan 
een aanspreekpunt zijn, volgt de actiepunten mee op, zoekt mee naar oplossingen, en 
hij/zij 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. 

 

HOOFDSTUK 6: REKENINGEN: 

 

Art. 28: Elk jaar worden de rekeningen van het verlopen jaar en het voorstel van begroting van 
het volgende jaar voorgelegd aan de algemene vergadering. 

Art. 29: Alle gelden worden beheerd door de penningmeester. Acht dagen voor 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.  

Art. 30: 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. 

 

HOOFDSTUK 7: HUISHOUDELIJK REGLEMENT: 

 

Art. 31: 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 beheerraad van de 
sportraad en ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
Laatste wijzigingen op 13 augustus 2007: i.o.v. “Sport-voor-allen” decreet. 
Laatste wijzigingen voorgesteld: Algemene vergadering, 06 september 2007. 
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Wijzigingen goedgekeurd door sportraad: Algemene vergadering, 06 september 2007. 
Wijzigingen goedgekeurd en statuten vastgesteld door de Gemeenteraad in zitting van 15 oktober 
2007. 
 


