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HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORTRAAD ARENDONK
ALGEMENE VERGADERING
Hoofdstuk 1: BIJEENROEPEN VAN VERGADERINGEN
ARTIKEL 1
De algemene vergadering komt minstens één keer per jaar samen.
Een buitengewone algemene vergadering kan op volgende wijze worden bijeengeroepen:
- hetzij door de raad van bestuur
- hetzij op schriftelijk verzoek van ten minste één vijfde van de leden
ARTIKEL 2
Alle leden worden per mail of schriftelijk uitgenodigd. De uitnodiging wordt ten minste tien dagen
voor de vergadering verstuurd.
De uitnodiging vermeldt de agenda. Op de agenda moet elk voorstel worden ingeschreven dat
minstens één maand voor de samenkomst schriftelijk door een lid werd ingediend bij de voorzitter of
secretaris. Elk punt dat niet op de agenda voorkomt, kan ofwel in “varia” besproken worden, ofwel
voor verder onderzoek behandeld worden in de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur.
Voor de buitengewone algemene vergadering geldt dezelfde procedure.
Hoofdstuk 2: GELDIG VERGADEREN EN STEMMEN
ARTIKEL 3
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter, bij diens afwezigheid door de
ondervoorzitter, en is deze ook niet aanwezig, door het aanwezige bestuurslid met de hoogste
leeftijd.
ARTIKEL 4
Behalve bij wijziging van de statuten of bij ontbinding van de sportraad, kan de algemene
vergadering slechts geldig vergaderen wanneer ten minste één derde van de leden aanwezig is.
Indien dit aantal niet wordt bereikt, wordt binnen de dertig dagen een buitengewone algemene
vergadering samengeroepen met dezelfde agenda en zal geldig beslist kunnen worden 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 aanwezigen.
ARTIKEL 5
De effectieve leden kunnen zich op de samenkomsten van de algemene vergadering laten vervangen
door hun plaatsvervanger.
ARTIKEL 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.
ARTIKEL 7
Bij staking van stemmen volgt een herstemming; bij een tweede staking van stemmen wordt het
voorstel verworpen.
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ARTIKEL 8
Met onthoudingen en ongeldige stemmen wordt geen rekening gehouden voor het bepalen van de
meerderheid.
ARTIKEL 9
De stemming is geheim wanneer één derde van de vergadering hierom verzoekt of wanneer het om
personen gaat.
Hoofdstuk 3: GOEDKEUREN OF WIJZIGEN VAN DE STATUTEN EN ONTBINDING VAN DE SPORTRAAD
ARTIKEL 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 uitnodiging vermeld is en wanneer minimum de helft van
de leden op de vergadering aanwezig is. Tot wijziging kan enkel worden besloten met een twee
derde meerderheid van stemmen.
Is de helft 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.
ARTIKEL 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.
Hoofdstuk 4: AAN- EN UITSLUITING VAN DE LEDEN
ARTIKEL 12
Elk sportinitiatief, onder andere sportverenigingen, sportprojecten, instellingen, doelgroepen,
scholen en organisaties, zowel private als publieke, die sportieve activiteiten ontplooien op het
grondgebied van de gemeente, deskundigen inzake sport en de niet-georganiseerde sporter
woonachtig in de gemeente, kunnen lid worden van de sportraad.
Het sportinitiatief dient te voldoen aan:
- de erkenningvoorwaarden opgenomen in het erkenningreglement sportverenigingen
- de vereniging moet minstens twaalf maanden actief zijn
- de vereniging doet een schriftelijke aanvraag bij de raad van bestuur van de sportraad; deze
aanvraag wordt ondertekend door de voorzitter en secretaris
Na positief advies door de raad van bestuur wordt de kandidatuur voorgelegd aan de algemene
vergadering. De algemene vergadering aanvaardt of verwerpt de kandidatuur met een eenvoudige
meerderheid van stemmen.
ARTIKEL 13
Het lidmaatschap wordt jaarlijks hernieuwd. Hiertoe dienen de verenigingen het formulier in te
vullen dat door de sportdienst jaarlijks bezorgd wordt.
Bij ontstentenis van het bezorgen van dit formulier zal art. 15 worden toegepast.
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ARTIKEL 14
Een sportinitiatief is ontslagnemend en geen lid meer van de algemene vergadering 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
- drie opeenvolgende afwezigheden op de algemene vergadering (verontschuldigingen
worden niet genoteerd als afwezigheid)
- niet meer voldoen aan de voorwaarden van art. 3 van de statuten
Deze organisatie is geen lid meer vanaf de volgende algemene vergadering.
ARTIKEL 15
Uitsluiting van een vereniging kan tevens in volgende gevallen:
- de ontbinding of opheffing van de vereniging
- de intrekking van de erkenning van de vereniging
ARTIKEL 16
De heraansluiting van een vereniging kan slechts gebeuren ten vroegste één jaar na de uitsluiting of
het ontslag.
Het verzoek tot heraansluiting gebeurt schriftelijk aan de raad van bestuur.
Na gunstig advies van de raad van bestuur kan de vereniging opnieuw lid worden van de sportraad
en een lid afvaardigen naar de algemene vergadering.
B. RAAD VAN BESTUUR
Hoofdstuk 5: LEDEN RAAD VAN BESTUUR
ARTIKEL 17
Het aantal bestuursmandaten wordt bepaald door de algemene vergadering. De bestuursleden
worden via geheime stemming verkozen.
ARTIKEL 18
De leden van de raad van bestuur worden gekozen uit kandidaten voorgedragen door de leden van
de algemene vergadering.
Elke vereniging mag slechts één kandidaat-lid voor de raad van bestuur voordragen.
ARTIKEL 19
Aftredende leden zijn herkiesbaar indien zij worden voorgedragen door een lid van de algemene
vergadering.
ARTIKEL 20
De raad van bestuur kiest uit haar bestuursleden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris
en eventuele andere bestuursleden.
De schepen van sport en beleidsverantwoordelijken kunnen als waarnemer uitgenodigd worden op
de vergaderingen van de raad van bestuur.
Het gemeentebestuur duidt, ter ondersteuning, een medewerker aan van de sportdienst, namelijk de
sportgekwalificeerd ambtenaar, die de werking van de sportraad in samenspraak met de voorzitter
en het bestuur voorbereidt, begeleidt en gepaste ondersteuning geeft.
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ARTIKEL 21
Aan het lidmaatschap van een lid van de raad van bestuur komt een einde wanneer:
- wanneer de betrokkene zelf zijn ontslag indient
- wanneer de vereniging schriftelijk verzoekt om haar vertegenwoordiger te vervangen
Het ontslag wordt bekrachtigd op de eerstvolgende algemene vergadering.
Hoofdstuk 6: BIJEENROEPEN VAN VERGADERINGEN
ARTIKEL 22
De raad van bestuur komt minstens vier maal per jaar samen.
De uitnodiging gebeurt per mail of schriftelijk, tenminste acht dagen op voorhand. De uitnodiging
vermeldt de agenda.
Tijdens de vergadering kunnen nog punten aan de agenda worden toegevoegd.
Bij dringende gevallen kan één derde van de leden van de raad van bestuur verzoeken de raad van
bestuur bijeen te roepen. Deze vergadering dient plaats te vinden binnen de veertien dagen.
ARTIKEL 23
Er wordt geldig gestemd wanneer de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. Indien dit
aantal niet bereikt wordt, zal er binnen de acht dagen een nieuwe bijeenroeping plaatsgrijpen met
dezelfde agenda, die geldig beslist, ongeacht het aantal aanwezigen.
ARTIKEL 24
De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen volgt
er een herstemming. Bij een tweede staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Beslissingen inzake personen worden genomen bij geheime stemming.
Beslissingen genomen door de raad van bestuur zullen eensgezind verdedigd worden in de algemene
vergadering.
ARTIKEL 25
Verder zijn de bepalingen vervat in de artikels 7,8 en 9 van dit reglement, ook van toepassing op de
raad van bestuur.
Hoofdstuk 7: BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
ARTIKEL 26
De algemene vergadering delegeert de raad van bestuur voor het geven van advies over alle
sportaangelegenheden zoals vermeld in art. 28 van het Decreet lokaal Sport voor Allen-beleid
behalve voor de adviezen vermeld in art. 10; f,g en h van de statuten.
De raad van bestuur stelt de algemene vergadering in kennis van de genomen adviezen inzake alle
sportaangelegenheden.
De raad van bestuur kan zelf sportinitiatieven van diverse aard organiseren onder coördinatie en in
overleg met de sportdienst.
De raad van bestuur brengt verslag uit aan de schepen van sport die de adviezen kenbaar maakt bij
het gemeentebestuur (schepencollege – gemeenteraad).
ARTIKEL 27
Aangelegenheden die niet voorzien zijn in het huishoudelijk reglement behoren tot de bevoegdheid
van de raad van bestuur.
De samenstelling van de huidige sportraad, zijnde de raad van bestuur en de algemene vergadering,
blijft bestaan tot de erkenning van de nieuwe sportraad.
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Hoofdstuk 8: TEKENEN VAN DOCUMENTEN EN DE EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
ARTIKEL 28
Om geldig te zijn dienen alle documenten uitgaande van de raad van bestuur ondertekend te zijn
door de voorzitter en één van de andere leden van de raad van bestuur.
ARTIKEL 29
De sportraad wordt extern vertegenwoordigd door leden van de raad van bestuur van de sportraad.
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