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De gemeentelijke sportraad werd door de gemeenteraad erkend in zitting van 28.04.’78.

STATUTEN
Gelet op het decreet van 24.07.91 (B.S.18.09.91) houdende "organisatie van het overleg en de inspraak in het
gemeentelijk cultuurbeleid" werd te Ardooie een gemeentelijke sportraad opgericht die zijn zetel heeft te
Ardooie, Melkerijstraat 2A, en waarvan de statuten luiden:

Hoofdstuk I: Doelstelling

Art.1:
De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te
bevorderen, in het belang van het algemeen welzijn en van de algehele lichamelijke en geestelijke ontwikkeling
van alle inwoners van de gemeente.

Art.2:
De concrete doelstellingen zijn onder meer de volgende:
a) Het deelnemen aan het beheer van de gemeentelijke sport - en recreatie-infrastructuur
overeenkomstig de ter zake geldende wetgeving. ( decreet 5/4/1995 )
b) 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.
c) Het geven van advies aan de gemeentelijke overheid, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, inzake
alle aangelegenheden bedoeld in artikel 4, 9° van de bijzondere wet van 8 augustus tot hervorming der
instellingen, zijnde de lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven en inzake planning en
uitbouw van de sportinfrastructuur in de gemeente.
d) Het verrichten van onderzoek, verzamelen van documentatie en informatie
e) Het voorstellen van de op de behoeften afgestemde initiatieven, bvb. inzake de bevordering van de
sportbeoefening en de kaderopleiding.
f) De deelname aan het geregeld gezamenlijk overleg met andere bestaande raden voor culturele
aangelegenheden en de onderlinge uitwisseling van informatie.
g) Inzage en medezeggenschap in de opmaak van het sportbeleidsplan.
Het sportbeleidsplan dat door het college ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad in het
eerste jaar van de bestuursperiode, dient vergezeld te zijn van een advies van de sportraad. Van het door
de gemeenteraad goedgekeurde sportbeleidsplan wordt een kopie aan de sportraad bezorgd.
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Hoofdstuk II : Samenstelling en structuur

Art.3:
De sportraad moet voldoende representatief zijn voor alle bestaande vormen van sportbeoefening bij de
bevolking. Hij is samengesteld uit een algemene vergadering, een raad van bestuur en eventueel een dagelijks
bestuur.
Uiterlijk zes maanden na de installatie van de nieuwe gemeenteraad, wordt de sportraad samengesteld en erkend,
en zijn de samenwerkingsmodaliteiten tussen bestuur en raad bepaald.

Hoofdstuk III : Algemene Vergadering

Art.4:
Het gemeentebestuur moet in de sportraad de actoren betrekken die het Nederlandstalige sportleven bevorderen
zijnde:
a) Alle sportverenigingen en organisaties, zowel privaat als publiek, die werken met vrijwilligers en een
werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente.
b) Alle sportverenigingen en organisaties, zowel privaat als publiek, die werken met professionele
beroepskrachten en een werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente.
c) Deskundigen inzake sport, woonachtig in de gemeente.
Elke vereniging, organisatie of instelling wijst, volledig vrij één lid en één plaatsvervanger aan. Deze dienen aan de
volgende voorwaarden te voldoen:
 Ze moeten lid zijn van de vereniging, organisatie of instelling die zij vertegenwoordigen
 Zij mogen niet meer dan één vereniging, organisatie of instelling vertegenwoordigen.
Deze leden worden meestal vertegenwoordigd door de voorzitter en/of de secretaris van de vereniging. Beide
functies mogen echter geen politiek of OCMW mandaat hebben. Dit is tevens het geval voor eventuele
vervangers.
Art.5
Alle leden zijn stemgerechtigd.
Art.6:
Politieke mandatarissen kunnen geen deel uitmaken van de sportraad. De schepen bevoegd voor de sport kan als
waarnemer uitgenodigd worden op de vergaderingen, evenwel zonder stemrecht.
Art.7:
Ter ondersteuning van de sportraad wijst de gemeente een medewerker(s) aan die de vergaderingen bijwoont.
Dit is (zijn) de sportfunctionaris(sen) of sportverantwoordelijke(n) (indien de gemeente een sportdienst heeft)
Deze zijn eveneens niet stem gerechtigd.
De gemeente delegeert een sportgekwalificeerd ambtenaar in de sportraad.
Art.8:
Het lidmaatschap van de sportraad kan niet als voorwaarde voor subsidiering worden gesteld.
Een sportinitiatief dat of een sportvereniging die lid wenst te worden van de sportraad, richt een schriftelijke
aanvraag tot de raad van bestuur.
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Indien zij beantwoordt aan de gestelde normen van erkenning (artikel 3), kan ze toetreden tot de algemene
vergadering.
Een organisatie, die erkend wenst te worden, dient een schriftelijke aanvraag te richten aan het College van
Burgemeester en Schepenen.
Het College richt de aanvraag ter advies aan de raad van bestuur van de sportraad. Het advies wordt schriftelijk
aan het College bekend gemaakt.
Andere verenigingen kunnen, na advies van de gemeentelijke sportraad, ook als sportvereniging
erkend worden.
De erkenning van sportverenigingen gebeurt door het gemeentebestuur en niet door de
sportraad. De sportraad geeft advies over sportverenigingen die erkend kunnen worden door de gemeente.
Tevens is het zo dat een erkende sportvereniging niet gesubsidieerd moet worden. Omgekeerd geldt wel dat een
gesubsidieerde sportvereniging ook erkend moet zijn.
Art.9:
Tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren:
a) De wijziging van de statuten en de ontbinding van de vereniging;
b) De aanstelling en het ontslag van bestuurders;
c) De jaarlijkse goedkeuring van de rekeningen en de begrotingen;
d) Het bepalen van de erkenning voorwaarden voor lidmaatschap;
Het aanvaarden en uitsluiten van de leden van de algemene vergadering;
e) De aanstelling van de rekening - na zichters;
f) Het goedkeuren en wijzigen van het huishoudelijk reglement;
g) Het verlenen van advies over het sportbeleidsplan en het jaarlijks
sport - promotieplan / jaaractieplan

Art.10:
De leden van de algemene vergadering kunnen worden opgesplitst in een aantal secties of wijksportraden. Deze
secties of wijksportraden hebben geen autonome adviesbevoegdheden.
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Hoofdstuk IV : 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 haar huishoudelijk reglement.
Art.12:
De algemene vergadering kiest uit haar leden die zich kandidaat stellen, bij gewone meerderheid van stemmen,
een voorzitter en een ondervoorzitter.
Het aantal stemgerechtigde leden in het bestuur van de sportraad wordt vastgesteld op maximum twintig.
De twee derde / één derde regel vertegenwoordiging is hier van toepassing. Dit is gebaseerd op artikel 200 van
het Gemeentedecreet. Eén derde van de leden van de Raad van Bestuur dient vertegenwoordigd te zijn door het
vrouwelijk/mannelijk geslacht.
Art.13:
De raad van bestuur duidt secretaris, penningmeester, en eventuele andere functies aan.
Art.14:
De schepen bevoegd voor de sport kan als waarnemer uitgenodigd worden op de vergaderingen van de raad van
bestuur.
Art.15:
De medewerker(s) aangeduid door de gemeente, zijnde de sportfunctionaris(sen), sportdeskundige(n) of
sportverantwoordelijke(n), woont de vergaderingen van de raad van bestuur bij.
Art.16:
De duur van de mandaten bedraagt zes 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.17:
De bevoegdheden die niet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn toegewezen, behoren tot de
bevoegdheden van de raad van bestuur.
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Hoofdstuk V : Dagelijks Bestuur
Art.18:
De raad van bestuur van de sportraad kan uit zijn leden een dagelijks bestuur verkiezen. De medewerker, bedoeld
in art. 15 woont de vergaderingen van dit dagelijks bestuur bij.
Art.19:
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.

Hoofdstuk VI: Rekeningen
Art.20:
Elk jaar worden de rekeningen van het verlopen jaar en de begrotingen van het volgende jaar voorgelegd aan de
algemene vergadering.
Art.21:
De kasgelden worden beheerd door de penningmeester. Acht dagen voor de algemene vergadering zien twee
rekening - nazichters, die door de vorige algemene vergadering aangesteld werden, de kasgelden en de
rekeningen na. Zij brengen aan de algemene vergadering verslag uit.
Bij ontbinding van de sportraad worden de netto kasgelden overgemaakt aan een andere vereniging met een
soortgelijke maatschappelijke zetel, die door de gemeenteraad, op advies van de algemene vergadering van de
sportraad, wordt aangewezen.
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Hoofdstuk VII : Erkenning
Art.22:
De sportraad vraagt zijn erkenning aan de gemeenteraad en legt daartoe zijn statuten, en huishoudelijk reglement
en de latere wijzigingen ervan, ter goedkeuring voor.
Art.23:
Bovendien bepaalt de gemeenteraad, na advies van de sportraad, de voorwaarden en de modaliteiten van de
oprichting en erkenning en van de werking van de sportraad, inzonderheid betreffende:






Maatregelen waarmee het recht op informatie van de sportraad ten aanzien van het gemeentebestuur
wordt gewaarborgd.
De wijze van aanvragen en uitbrengen van de adviezen met inbegrip van de termijn binnen dewelke
advies dient te worden uitgebracht.
De termijn binnen dewelke de gemeenteraad een gemotiveerd standpunt nopens de uitgebrachte
adviezen inneemt.
Maatregelen met betrekking tot de openbaarheid van de werkzaamheden van de sportraad.
De wijze waarop de gemeente zal toezicht 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 vergaderzaal ter beschikking aan de sportraad.

Hoofdstuk VIII : Huishoudelijk Reglement

Art.26:
In het huishoudelijk reglement wordt verder alles geregeld wat niet door deze statuten wordt bepaald. Dit
reglement wordt goedgekeurd door de algemene vergadering bij gewone meerderheid der aanwezige
stemgerechtigde leden. Wijzigingen worden voorbereid door de raad van bestuur en ter goedkeuring aan de
algemene vergadering voorgelegd.

Opgemaakt te Ardooie dd. 08 oktober 2007.
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Lijst leden Raad van Bestuur.

Dd. 22/01/2007

Installatie vergadering Algemene Vergadering sportraad legislatuur 2007 – 2012.

De Algemene Vergadering duidt aan als leden van de Raad van Bestuur:
1.

Maeseele Jan,

Brabantstraat 57, 8850 Ardooie

2. David Jan,

Zwevezeelsestraat 18, 8851 Ardooie – Koolskamp

3. Soenens Johny,

Kloosterstraat 9, 8851 Ardooie – Koolskamp

4. Olivier Mario,

Boncquetstraat 9, 8850 Ardooie

5. Uyttenhove Guy,

Van Geluwestraat 6, 8850 Ardooie

6. De Deygere Pol,

Sprietstraat 34, 8850 Ardooie

D.d. 21/05/2007

Statutaire Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering aanvaardt het lidmaatschap Raad van Bestuur:
7. Meersschaert Pedro,

Berlingmolenstraat 9, 8850 Ardooie

D.d. 08/10/2007
Bijzondere statutaire vergadering

De Algemene Vergadering duidt aan als leden van bestuur: (2/3 regel)
8.
9.
10.
11.
12.

Devriese Ludwina,
Derammelaere Katty,
Vannieuwenhuyze Dorine,
Debusschere Nele,
Vandermeulen Marijke,

Zwaluwenstraat 3, 8850 Ardooie
Beverensestraat 28, 8850 Ardooie
Druivenstraat 5, 8850 Ardooie
Oliekouterstraat 7, 8850 Ardooie
Stationstraat 152, Ardooie

(
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