REGLEMENT

Gemeenteraad van 27/6/2013

1. STATUTEN SPORTRAAD
Gelet op het decreet van 6 juli 2012, houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid,
wordt in de stad Tienen een raad van advies voor lichamelijke ontwikkeling, sport en openluchtrecreatie
opgericht, hierna de Sportraad genoemd.
De zetel van de Sportraad is gevestigd in de Reizigerstraat 81, 3300 Tienen

Hoofdstuk 1: Doel en structuur.
Artikel 1: Algemeen doel.
De Sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie bij
alle inwoners van de gemeente te bevorderen. De sportraad heeft ook als taak advies aan de overheid te
geven, op eigen initiatief of op verzoek, voor alle aangelegenheden die de sportraad belangrijk acht in het
kader van het sportbeleid.

dienst sport

Artikel 2: Doelstellingen.
a. 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 1980 tot hervorming der
instellingen, zijnde de lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven.
b. Het geven van advies, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, inzake planning en uitbouw van
sportinfrastructuur in de gemeente.
c. 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.
d. Het voorstellen van op de behoeften afgestemde initiatieven op gebied van sportbeoefening en
kaderopleiding.
e. Het verrichten van onderzoek, verzamelen van documentatie en informatie.
f. De deelname aan het geregeld gezamenlijk overleg met andere bestaande raden voor culturele
aangelegenheden en de onderlinge uitwisseling van informatie.
g. Het geven van advies over de strategische meerjarenplanning en de bespreking van de door de stad
Tienen opgemaakte jaarrekening met betrekking tot het beleidsveld sport.
Artikel 3: Actoren en samenstelling.
Het gemeentebestuur moet in de Sportraad de actoren betrekken die het Nederlandstalig sportleven
bevorderen, zijnde :
1) alle sportverenigingen en organisaties, zowel private als publieke, die werken met vrijwilligers en een
werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente;
2) alle sportorganisaties en instellingen, zowel private als publieke, die werken met professionele
beroepskrachten en een werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente;
3) deskundigen inzake sport. Deskundigen zijn personen die omwille van 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.
4) de niet georganiseerde sporter, woonachtig in de gemeente.
Het lidmaatschap van de sportraad kan niet als voorwaarde voor subsidiëring worden gesteld.
Artikel 4: Omschrijving van het begrip sport. Definitie: "Sportvereniging" "Sport".
De Tiense Sportraad aanvaardt als lid enkel sportverenigingen.
- Een sportvereniging wordt in de meest ruime betekenis van het woord gedefinieerd als een vereniging waarin
het individueel en/ of collectief uitvoeren van een sportactiviteit georganiseerd wordt.
- Onder sportactiviteit wordt verstaan: een voldoende regelmatige en intense of bewegende inspanning met
een recreatief en /of wedstrijdkarakter, individueel of in ploegverband en waarbij het doel in de activiteit ligt.
Het betreft eveneens een activiteit, waarbij sporters de bedoeling hebben hun lichamelijke conditie op peil te
houden of te verbeteren, zonder dat hun mentale en / of sociale weerbaarheid aangetast wordt en waarbij de
fysieke inspanning centraal staat.

Artikel 5 : Representativiteit.
De Sportraad moet voldoende representatief zijn voor de competitiesport, de recreatiesport en alle bestaande
vormen van sportbeoefening bij de bevolking. Hij is samengesteld uit een Algemene Vergadering, een Raad
van Bestuur en eventueel een Dagelijks Bestuur.
Artikel 6: Aanwezigheid van waarnemers.
De Schepen bevoegd voor de sport kan als waarnemer uitgenodigd worden op al de vergaderingen.
Ter ondersteuning van de Sportraad wijst de gemeente een verantwoordelijke ambtenaar aan, die de
vergaderingen kan bijwonen.
Beide personen hebben evenwel geen stemrecht.
Artikel 7: Wet 08/12/1992.
'Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens".
De door de Sportraad opgevraagde gegevens zullen gebruikt worden voor administratieve doeleinden en
kunnen eventueel worden doorgegeven aan geïnteresseerden. Evenwel niet voor commerciële of politieke
doeleinden.
De belanghebbende kan de eigen gegevens inzien of laten verbeteren op de Sportdienst Tienen.
Indien een belanghebbende niet wenst dat de gegevens worden doorgegeven dient hij/zij de
Sportraad/Sportdienst Tienen hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

Hoofdstuk 2: Algemene Vergadering.
Artikel 8: Aanvraag tot lidmaatschap.
Een vereniging, organisatie, instelling of deskundige die lid van de Sportraad wenst te worden, dient een
aanvraag te richten aan de Raad van Bestuur van de sportraad. Indien ze beantwoordt aan de in art. 3 en 4
gestelde normen, kan ze toetreden tot de Algemene Vergadering. De leden wordt gevraagd om jaarlijks een
infofiche in te vullen.
Artikel 9: Effectieven en plaatsvervangers.
Elke vereniging, organisatie, instelling wijst, volledig vrij, 1 lid en 1 plaatsvervanger aan. Deze dienen aan de
volgende voorwaarden te voldoen:
a) zij moeten lid zijn van de vereniging, organisatie, instelling die zij vertegenwoordigen;
b) zij mogen niet meer dan één vereniging, organisatie, instelling vertegenwoordigen.
Effectieve leden kunnen zich op een samenkomst van de Algemene Vergadering laten vervangen door hun
plaatsvervanger.
Artikel 10: Alle leden zijn stemgerechtigd.
Artikel 11: Politieke mandatarissen.
Politieke mandatarissen van de gemeenteraad kunnen geen deel uitmaken van de sportraad.
Artikel 12: Bevoegdheden.
Tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoren:
a) de ontbinding van de sportraad;
b) het aanvaarden en uitsluiten van leden van de algemene vergadering;
c) de aanstelling en het ontslag van de leden van de Raad van Bestuur;
d) de aanstelling van de rekeningnazichters;
e) de jaarlijkse goedkeuring van de rekeningen en de begroting van de sportraad;
f) het verlenen van advies over het sportbeleidsplan;
g) het goedkeuren en wijzigen van de statuten en het huishoudelijk reglement.
Artikel 13: Beslissingen.
Elke aangesloten vereniging, organisatie, instelling of deskundige heeft 1 stem.
- Om geldig te kunnen beslissen, moet minstens de helft van de leden aanwezig zijn.
Indien het vereiste aantal niet aanwezig is, kan de daaropvolgende vergadering over dezelfde agenda geldig
beslissen, ongeacht het aantal aanwezigen.
De beslissingen van iedere vergadering worden genomen met de gewone meerderheid van de aanwezige
leden.
- Onthouders kunnen hun motivatie laten neerschrijven in de notulen. Bij staking der stemmen is de stem van
de voorzitter doorslaggevend.

- De oprichtingsvergadering of de vergadering voor de hersamenstelling van de adviesraad na de installatie
van de nieuwe gemeenteraad, kan beslissen ongeacht het aantal aanwezigen.
Artikel 14: Commissies.
De leden van de Algemene Vergadering kunnen worden opgesplitst in een aantal commissies. Zij
vertegenwoordigen ieder een aantal gegroepeerde sporttakken. Deze commissies worden bepaald in het
huishoudelijk reglement en hebben geen autonome adviesbevoegdheid. Zij brengen verslag uit aan de Raad
van Bestuur en verzorgen een jaarverslag op de Algemene Vergadering.
Artikel 15: Einde mandaat.
Aan het mandaat van een lid van de Algemene Vergadering komt een einde door:
- de ontbinding of opheffing van de vereniging, organisatie of instelling die hij/zij vertegenwoordigt;
- de intrekking van de erkenning van de vereniging die hij/zij vertegenwoordigt;
- het ontslag van de betrokkene zelf;
- twee opeenvolgende niet-verontschuldigde afwezigheden op de Algemene Vergaderingen;
- het niet meer voldoen aan de voorwaarden van art 3 en 4 hiervoor.
Als aan een mandaat van een lid van de Algemene Vergadering, behoudens uitsluiting, een einde komt zal de
vereniging binnen de 3 maanden een nieuwe aanstelling doen, zoniet vervalt het lidmaatschap en dient er
een nieuwe schriftelijke aanvraag tot toetreding gericht te worden aan de Raad van Bestuur.
Artikel 16: Samenkomsten.
De Algemene Vergadering komt minstens 3 maal per jaar samen op een tijdstip door de raad zelf bepaald. De
uitnodiging zal de dagorde van de vergadering, opgesteld in samenspraak door voorzitter en secretaris,
vermelden en zal minstens 10 dagen voor de vergadering aan de leden verzonden worden.
- Elk voorstel, schriftelijk gedaan door minstens een twintigste van de leden, moet op de dagorde worden
gebracht. Dit verzoek moet ten laatste 5 dagen voor de bijeenkomst van de Algemene Vergadering toekomen
bij de voorzitter.
- Bij het begin van een Algemene Vergadering kan met een gewone meerderheid van de aanwezige leden,
worden beslist een punt aan de dagorde toe te voegen.
In beide gevallen worden de punten als laatste op de dagorde gezet.
Elke bijeenkomst begint met de goedkeuring van het verslag van de vorige bijeenkomst. Deze notulen worden
aan de leden bezorgd minstens 14 dagen voor de aanvang van de bijeenkomst.
Een Buitengewone Algemene Vergadering kan worden samengeroepen op schriftelijk verzoek van minstens
1/5 van de leden. Deze moet dan worden samengeroepen binnen de maand na de aanvraag. De Raad van
Bestuur kan steeds een Algemene Vergadering samenroepen.

Hoofdstuk 3 : De raad van bestuur.
Artikel 17: Samenstelling.
Het bestuur van de Sportraad moet representatief zijn voor alle sportdisciplines die deel uitmaken van de
algemene vergadering.
De Raad van Bestuur van de Sportraad bestaat uit minimaal 6 en maximaal 14 leden. Minstens een derde
van leden hiervan behoort tot het andere geslacht.
Hun mandaat eindigt bij de installatie van de nieuwe Raad van Bestuur, uiterlijk 6 maanden na de installatie
van de nieuwe gemeenteraad.
Elk lid van de Algemene Vergadering kan zich kandidaat stellen als lid van de Raad van Bestuur. Daartoe dient
het geëigende formulier te worden ingevuld.
De Algemene Vergadering kiest uit haar stemgerechtigde leden die zich kandidaat stellen, bij geheime
stemming en bij gewone meerderheid van stemmen, een voorzitter en een ondervoorzitter.
De Algemene Vergadering kiest uit haar leden, die zich kandidaat stellen, bij geheime stemming en bij gewone
meerderheid van stemmen, de andere leden van de Raad van Bestuur van de Sportraad.
De leden van de Raad van Bestuur duiden andere functies en de afvaardiging naar andere raden onderling
aan.
Artikel 18: Duur van de mandaten.
De duur van de mandaten bedraagt 6 jaar behoudens herverkiezing. Wanneer een mandaat van een lid van
de Raad van Bestuur van de Sportraad tussentijds vacant wordt, kan de Algemene Vergadering een opvolger
aanwijzen. Die voltooit het mandaat van zijn voorganger.
Bij het uitvallen van de functie van voorzitter neemt de ondervoorzitter het voorzitterschap waar tot aan de
eerstvolgende Algemene Vergadering. Deze kiest dan een opvolger die het mandaat van zijn voorganger
voltooit.

Artikel 19: Taken en bevoegdheden.
De bevoegdheden die niet uitdrukkelijk aan de Algemene Vergadering zijn toegewezen, behoren tot de
bevoegdheid van de Raad van Bestuur.
Artikel 20: Beslissingen.
- Om geldig te kunnen beslissen moet minstens de helft van de leden aanwezig zijn. Indien het vereiste aantal
niet aanwezig is, kan de daaropvolgende vergadering over dezelfde agenda geldig beslissen, ongeacht het
aantal aanwezigen.
De beslissingen van iedere vergadering worden genomen met de gewone meerderheid van de aanwezige
leden.
- Onthouders kunnen hun motivatie laten neerschrijven in de notulen. Bij staking der stemmen is de stem van
de voorzitter doorslaggevend.
Artikel 21: Samenkomsten.
De Raad van Bestuur komt minstens 6 keer per jaar samen. De agenda wordt door de voorzitter, in
samenspraak met de secretaris, opgesteld conform art 17 van de Algemene Vergadering. De notulen worden
aan de leden bezorgd minstens 10 dagen voor de aanvang van de bijeenkomst.
Artikel 22: Samenwerking met andere raden voor cultuurbeleid in Tienen.
Het is wenselijk dat er een goede samenwerking komt tussen de verschillende raden voor cultuurbeleid en
andere erkende stedelijke adviesraden. De Sportraad stuurt vanuit de Raad van Bestuur 2 afgevaardigden
naar dit overleg inzake cultuurbeleid. Naar de andere erkende adviesraden wordt vanuit de raad van bestuur
1 afgevaardigde en 1 plaatsvervanger aangewezen.

Hoofdstuk 4: Het Dagelijks Bestuur.
Artikel 23: Samenstelling.
De Raad van Bestuur kan uit zijn leden een Dagelijks Bestuur verkiezen. De verantwoordelijke ambtenaar,
bedoeld in art.6, kan de vergaderingen van dit Dagelijks Bestuur bijwonen.
Artikel 24: Taak.
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 5: De financies.
Artikel 25: Rekeningen en betalingen.
De rekeningen worden beheerd door de penningmeester.
Deze houdt een kasboek bij en brengt regelmatig verslag uit aan de raad van bestuur.
Alle betalingen zullen ondertekend worden door de voorzitter of de ondervoorzitter of de secretaris of de
penningmeester. Dit telkens per twee.
Artikel 26: Rekeningen en begrotingen.
Elk jaar worden de rekeningen van het afgelopen jaar en de begrotingen van het volgende jaar ter
goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering.
Ten laatste acht dagen vóór de statutaire Algemene Vergadering zien twee rekeningnazichters, die door de
Algemene Vergadering onder hun stemgerechtigde leden aangewezen werden, de rekeningen na. Zij brengen
aan de Algemene Vergadering verslag uit.
Artikel 27: Ontbinding van de Sportraad.
Dit kan slechts met 2/3 aanwezigheid van de leden. Een bijkomende AV hierover kan beslissen met 2/3
meerderheid ongeacht het aantal aanwezige leden. Bij de ontbinding van de Sportraad wordt het netto saldo
van de rekening en overgemaakt aan de stad Tienen.

Hoofdstuk 6: Erkenning van de Sportraad.
Artikel 28: Aanvraag.
De Sportraad vraagt de erkenning als gemeentelijke adviesraad aan de gemeenteraad en legt daartoe de
statuten en het huishoudelijk reglement, en de latere wijzigingen ervan, ter goedkeuring voor.

Artikel 29: Erkenning en afspraken.
De gemeenteraad bepaalt de voorwaarden en modaliteiten van de oprichting en erkenning 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 nopens de uitgebrachte adviezen
inneemt;
4. maatregelen met betrekking tot de openbaarheid van de werkzaamheden van de sportraad;
5. de wijze waarop de gemeente toezicht zal houden op de door haar aan de sportraad ter beschikking
gestelde financiële middelen.
Deze voorwaarden worden neergeschreven in een afsprakennota.
Artikel 30: Werkingstoelage.
Binnen het kader van de goedgekeurde gemeentebegroting voorziet het gemeentebestuur een
werkingstoelage voor de Sportraad.
Artikel 31: Vergaderzaal.
Het gemeentebestuur stelt een vergaderlokaal ter beschikking aan de Sportraad.
Artikel 32: Oprichting.
De sportraad moet uiterlijk zes maanden volgend op de installatie van de nieuwe gemeenteraad, opnieuw
worden opgericht.
Artikel 33: Speciale clausule.
Verenigingen die aangesloten zijn op het moment van deze statutenwijziging maar niet voldoen aan de
omschrijving in artikels 3 of 4 kunnen deel blijven uitmaken van de Sportraad voor zolang zij zich jaarlijks in
orde stellen met hun infofiche en aanvraag voor aansluiting hernieuwen bij het begin van de legislatuur. Bij
het niet voldoen van deze voorwaarde verliezen zij de rechten in dit artikel.
Artikel 34: Huishoudelijk reglement.
Dit regelt verder al wat niet in deze statuten werd bepaald. Dit reglement wordt door de algemene vergadering
bij gewone meerderheid van de aanwezige leden goedgekeurd. Wijzigingen worden voorbereid door de raad
van bestuur en aan de goedkeurig van de algemene vergadering onderworpen.
Artikel 35: Goedkeuring van de statuten.
De hierboven vermelde vervangen alle vorige statuten van de Sportraad Tienen en werden goedgekeurd en
bekrachtigd op de Algemene Vergadering van de Sportraad Tienen op 4 juni 2013.
De statuten werden goedgekeurd door de gemeenteraad van 27/06/2013

