2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORTRAAD
Artikel 1: aansluiting
Elke vereniging, organisatie, instelling of deskundige die wenst aan te sluiten bij de Sportraad Tienen richt
hiervoor een schrijven naar de Raad van Bestuur Sportraad Tienen. De Raad van Bestuur duidt één van
haar leden aan die de werking of de deskundigheid van de aanvrager nagaat. Hij brengt verslag uit op de
bijeenkomst van de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur draagt de aanvaarding of weigering ter beslissing voor aan de volgende Algemene
Vergadering.
De aanvrager zal in kennis worden gesteld van deze beslissing en heeft 15 dagen na verzending van de
beslissing de mogelijkheid om eventueel in beroep te gaan tegen deze beslissing. Hierna wordt hij
uitgenodigd op de volgende bijeenkomst van de Raad van Bestuur waarna deze laatste een definitieve
beslissing neemt en ze ter bekrachtiging voorlegt aan de volgende Algemene Vergadering.
Artikel 2: deskundigen
Als 'deskundige' wordt beschouwd iemand die professioneel bezig is sport.
Artikel 3: vertegenwoordiging
De voorzitter en/of de aangeduide afgevaardigde vertegenwoordigt de Sportraad naar buiten toe en naar
de andere erkende adviesraden.
Artikel 4: verslagen en controle
Jaarlijks zullen op een Algemene Vergadering de volgende punten worden behandeld en ter goedkeuring
worden voorgelegd:
- verslag van de jaarwerking;
- verslag vanuit de commissies;
- budget voor het komende jaar;
- justificatie van de werkingskosten of rekening van het voorbije jaar;
- aanstelling van minstens 2 rekeningnazichters.
Artikel 5: commissies
per commissie werden 2 coördinatoren aangeduid.
Na goedkeuring van de RVB kunnen de coördinatoren tijdens de legislatuur wisselen .
a)Samenstelling:
commissie voetbal
commissie watersporten
commissie wielrennen
commissie zaalsporten (deze commissie is een samenvoeging van de vroegere martiale kunsten en
zaalsporten samengevoegd)
commissie omnisport (deze commissie is een samenvoeging van de vroegere behendigheidsport, schutters
en omnisport)
commissie hobby (deze commissie richt zich vooral naar de clubs waar de nadruk meer licht op hobby dan
op sport)
commissie bewegingssporten
werkgroep G-sport
b)Activiteiten van de commissies:
-Coördinatie van de activiteiten van de leden/clubs die deel uitmaken van de commissie.
-Gezamenlijk advies geven aan de Raad van Bestuur.
-Initiatieven nemen en realisaties doen ter promotie van de verschillende sporten en activiteiten die de
werking van de commissie naar het buiten brengen. Dit na voorafgaande goedkeuring van de Raad van
Bestuur. Zij brengen hiervan verslag uit naar de Raad van Bestuur.
Elke commissie kan voor de goede werking een secretaris aanduiden.
Uitnodigingen voor een vergadering worden verzonden minstens 5 werkdagen voor de vergadering.

Artikel 6: Voorzitterschap van de vergaderingen.
Bij de hernieuwde samenstelling van de Sportraad zal bij de verkiezing van het bestuur eerst een nieuwe
voorzitter en ondervoorzitter worden verkozen. De nieuw verkozen voorzitter neemt meteen het
voorzitterschap waar. Hierna wordt de verkiezing verder gezet.
Het voorzitterschap van de vergaderingen (Algemene Vergadering - Raad van Bestuur - Dagelijks Bestuur)
wordt waargenomen door de voorzitter van de Raad van Bestuur. Bij afwezigheid wordt hij vervangen als
volgt:
de ondervoorzitter.
de algemene secretaris.
het oudste lid (in leeftijd) van de Raad van Bestuur.
Artikel 7: Ontslag van een bestuurder.
Het ontslag van een bestuurder gaat in op de dag dat het aangetekend of tegen afgiftebewijs ter kennis
wordt gebracht van de voorzitter. De bekrachtiging volgt op de volgende Algemene Vergadering.
Artikel 8: Dagelijks Bestuur.
Het Dagelijks Bestuur neemt beslissingen met betrekking tot het dagelijks beheer en in dringende gevallen.
Dit geldt niet voor beslissingen met verdragende gevolgen op financieel gebied.
Het Dagelijks Bestuur vergadert zo dikwijls dit noodzakelijk is en brengt hiervan verslag uit op de volgende
vergadering van de Raad van Bestuur.
Bekrachtigd door de Algemene Vergadering dd. 4 juni 2013;
Namens de Algemene Vergadering,
De Voorzitter,

Aldus goedgekeurd in zitting van de Gemeenteraad van Tienen dd 27 juni 2013.

De Secretaris,

