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TITEL: Sportraad - Statuten en huishoudelijk reglement.
De nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement vervangen alle voorgaanden.
DE GEMEENTERAAD:
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 de 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 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal cultuurbeleid
waardoor het gemeentebestuur moet beschikken over één of meerdere raden voor cultuurbeleid conform dit
decreet;
Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 09 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de
Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 06 maart 2007 betreffende de bekrachtiging erkenning gemeentelijke
raden voor cultuurbeleid conform cultuurdecreet houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal
cultuurbeleid;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissingen van 19 mei 1983, van 27 november 1989, van 17 februari 1993, van 29
juli 1993 , van 16 mei 1995 en van 24 juni 2003, waarbij de statuten van de sportraad Blankenberge werden
gewijzigd;
Gelet op het positief advies van de algemene vergadering van de sportraad op 02 juni 2008;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT:
Enig artikel: De statuten en het huishoudelijk reglement van de sportraad Blankenberge worden goedgekeurd.

SPORTRAAD BLANKENBERGE.
STATUTEN.
HOOFDSTUK 1: BENAMING EN ZETEL.
Artikel 1
De adviesraad heet “Sportraad Blankenberge ”.
Artikel 2
De zetel van de Sportraad Blankenberge, verder de sportraad genoemd, is gevestigd op het Stadhuis van
Blankenberge.
HOOFDSTUK 2: DOELSTELLING.
Artikel 3
De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te
bevorderen bij alle inwoners van de gemeente.

Hij doet dit onder andere door:
a) Het geven van advies aan de stedelijke overheid, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, voor alle
aangelegenheden die de sportraad belangrijk acht in het kader van het sportbeleid en voor alle
aangelegenheden die voorzien zijn in de van kracht zijnde regelgeving;
b) Het tot stand brengen van overleg en samenwerking tussen alle Nederlandstalige sportinitiatieven onder
andere sportverenigingen, sportprojecten, instellingen , scholen en organisaties, zowel private als publieke,
die sportieve activiteiten ontplooien op het grondgebied van de gemeente;
c) Het voorstellen van op de behoeften afgestemde initiatieven op gebied van sportbeoefening en
kaderopleiding;
d) Het verrichten van onderzoek, verzamelen van documentatie en informatie;
e) De deelname aan geregeld gezamenlijk overleg met andere bestaande raden voor culturele aangelegenheden
en de onderlinge uitwisseling van informatie;
Artikel 4
Om de openbaarheid te verzekeren liggen de notulen en beslissingen van de algemene vergadering en de raad van
bestuur ter inzage op de sportdienst voor de leden en belanghebbende derden.
HOOFDSTUK 3: SAMENSTELLING EN STRUCTUUR.
Artikel 5
De sportraad is representatief voor alle bestaande vormen van sportbeoefening bij de bevolking.
De sportraad is samengesteld uit een algemene vergadering, een raad van bestuur en eventueel een dagelijks
bestuur.
DE ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 6
Het bestuur betrekt in de sportraad de actoren die de Nederlandstalige sport bevorderen, zijnde:
a) alle Nederlandstalige sportinitiatieven onder andere sportverenigingen, sportprojecten, instellingen,
scholen en organisaties, zowel private als publieke, die sportieve activiteiten ontplooien op het
grondgebied van de gemeente;
b) deskundigen inzake sport;
c) de niet-georganiseerde sporter, woonachtig in de gemeente.
Ten hoogste twee derde van de leden is van hetzelfde geslacht.
In het huishoudelijk reglement worden de bepalingen opgenomen die “sportvereniging”, “deskundigen” en “nietgeorganiseerde sporter” verduidelijken.
Artikel 7
De sportinitiatieven dragen volledig vrij, 2 leden naar voor.
De 2 leden moeten van een verschillend geslacht zijn. Deze dienen aan volgende voorwaarden te voldoen:
a) Zij moeten lid zijn van het sportinitiatief dat zij vertegenwoordigen;
b) Zij mogen niet meer dan één sportinitiatief vertegenwoordigen.
De aanvaarding gebeurt door de algemene vergadering.
Artikel 8
Enkel de leden, vermeld in art. 6, a, b en c, hebben stemrecht.
Op de algemene vergadering heeft elk lid een gelijk stemrecht en worden de besluiten genomen bij meerderheid
van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve in de gevallen waar de statuten anders
bepalen.
Artikel 9
Politieke mandatarissen van het eigen bestuur kunnen geen deel uitmaken van de sportraad.
De schepen of het collegelid, bevoegd voor sport, kan als waarnemer de vergaderingen bijwonen.
Artikel 10
De sportgekwalificeerde ambtenaren volgen de vergaderingen van de sportraad als waarnemer.
Artikel 11
Tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Het geven van advies aan de stedelijke overheid, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, voor alle
aangelegenheden die de algemene vergadering belangrijk acht in het kader van de belangen van alle
sportactoren en van het sportbeleid;
De wijziging van de statuten en de ontbinding van de sportraad;
Het aanvaarden en uitsluiten van leden van de algemene vergadering, zowel van de initiatieven in art.6.a, de
deskundigen in art.6.b als de niet-georganiseerde sporter in art.6.c ;
De aanstelling en het ontslag van de beheerders;
De aanstelling van twee rekeningnazichters;
De jaarlijkse goedkeuring van de rekening en de begroting van de sportraad;
Het verlenen van advies over het sportbeleidsplan en het jaarlijks verslag;
Het goedkeuren en wijzigen van het huishoudelijk reglement;
Het opnemen van waarnemers;
Alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.

Artikel 12
De leden van de Algemene Vergadering worden opgesplitst in 2 sectoren en deskundigen.
A) Sportverenigingen
B) Anders-georganiseerde sport : de schoolnetten, het BLOSO-sportcentrum, P.O.P. ( ProjectenOrganisaties-Privé ) en de niet-georganiseerden.
C) Deskundigen
RAAD VAN BESTUUR.
Artikel 13
De raad van bestuur wordt verkozen door de algemene vergadering zoals vastgelegd in het huishoudelijk
reglement.
De algemene vergadering benoemt de raad van bestuur.
Ten hoogste twee derde van de leden is van hetzelfde geslacht.
Artikel 14
De raad van bestuur kiest uit haar leden die zich kandidaat stellen, een voorzitter, een ondervoorzitter, een
secretaris en een penningmeester. De procedure wordt vastgelegd in het huishoudelijk reglement.
De beslissing wordt bekrachtigd door de algemene vergadering.
Artikel 15
De schepen bevoegd voor sport kan als waarnemer uitgenodigd worden op de vergaderingen van de raad van
bestuur.
Artikel 16
De sportgekwalificeerde ambtenaren wonen de vergaderingen van de raad van bestuur bij als waarnemer.
Artikel 17
De duur van de mandaten bedraagt 6 jaar, behoudens herverkiezing. Wanneer een mandaat van een lid van de
raad van bestuur tussentijds vacant wordt, zal een vervanger zijn mandaat voltooien. De algemene vergadering
bekrachtigt.
Bij vacatie van de functie van voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester en secretaris benoemt de raad van
bestuur een plaatsvervanger tot de eerstvolgende algemene vergadering. Deze wijst een opvolger aan, die het
mandaat van zijn voorganger voltooit.
Artikel 18
Elke bestuurder kan ten allen tijde ontslag nemen als bestuurder. Het ontslag dient aan de voorzitter ter kennis te
worden gebracht.
Het mandaat van de bestuurders eindigt voortijdig bij ontslag of uitsluiting uit het initiatief.
Een bestuurder met 4 afwezigheden per kalenderjaar zonder volmacht te geven plaatst zichzelf als
ontslagnemend.
Artikel 19
De raad van bestuur wordt samengeroepen door de voorzitter of door minstens drie bestuurders.

Artikel 20
De bevoegdheden die niet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn toegewezen, behoren tot de
bevoegdheid van de raad van bestuur. Dit zijn onder andere:
- Het geven van advies aan de stedelijke overheid, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, voor alle
aangelegenheden die de raad van bestuur belangrijk acht in het kader van de belangen van alle sportactoren en
van het sportbeleid;
- Het beheer van de sportraad;
- Het voorbereiden en samenroepen van de algemene vergadering en het uitvoeren van de taken die voortvloeien
uit de beslissingen van de algemene vergadering;
- Het oprichten van commissies;
- Het opnemen van waarnemers, het aanvaarden van de afgevaardigden van de erkende gemeentelijke
adviesraden.
DAGELIJKS BESTUUR.
Artikel 21
De raad van bestuur kan uit zijn leden een dagelijks bestuur kiezen en hieraan bevoegdheden overdragen.
De ambtenaren, bedoeld in art 16, wonen de vergaderingen van het dagelijks bestuur bij als waarnemer.
De schepen bevoegd voor sport kan als waarnemer uitgenodigd worden op de vergaderingen van het dagelijks
bestuur.
Artikel 22
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 4 : REKENINGEN.
Artikel 23
De raad van bestuur sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend
boekjaar voor.
Elk jaar worden de rekeningen van het verlopen jaar en de begroting van het volgend jaar ter goedkeuring
voorgelegd aan de algemene vergadering.
Artikel 24
De gelden worden beheerd door de penningmeester.
Tenminste 8 dagen vóór 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.
Artikel 25
Bij ontbinding van de sportraad worden de nettogelden overgemaakt aan een andere vereniging met soortgelijk
doel, die door de gemeenteraad, op advies van de algemene vergadering van de sportraad, wordt aangewezen.
HOOFDSTUK 5 : ERKENNING.
Artikel 26
De sportraad vraagt zijn erkenning aan de gemeenteraad en legt daartoe zijn statuten en huishoudelijk reglement,
en de latere wijzigingen ervan, ter goedkeuring voor. De samenwerkingsmodaliteiten tussen bestuur en raad
worden bepaald.
Artikel 27
De gemeenteraad bepaalt, na advies van de sportraad, de voorwaarden en modaliteiten van de oprichting en de
werking van de sportraad. Het betreft:
a) Maatregelen waarmee het recht op informatie van de sportraad ten aanzien van het stadsbestuur wordt
gewaarborgd;
b) De wijze van aanvragen en uitbrengen van de adviezen met inbegrip van de termijn binnen dewelke advies
dient te worden uitgebracht;
c) De termijn binnen dewelke de gemeenteraad een gemotiveerd standpunt nopens de uitgebrachte adviezen
inneemt;
d) De wijze van betrokkenheid van de sportraad bij de opmaak, uitvoering en evaluatie van het
sportbeleidsplan;
e) Maatregelen met betrekking tot de openbaarheid van de werkzaamheden van de sportraad;

f)

De wijze waarop de gemeente toezicht zal houden op de door haar aan de sportraad ter beschikking gestelde
financiële middelen;
Voorgaande punten zijn omschreven in het huishoudelijk reglement.
Artikel 28
Binnen het kader van de goedgekeurde gemeentebegroting voorziet het stadsbestuur een werkingstoelage voor de
sportraad.
Artikel 29
Het gemeentebestuur stelt een vergaderlokaal ter beschikking aan de sportraad.
Artikel 30
De sportraad moet uiterlijk zes maanden volgend op de installatie van de nieuwe gemeenteraad, opnieuw worden
samengesteld en erkend.
HOOFDSTUK 6 : HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 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, stemgerechtigde leden.
Wijzigingen worden voorbereid door de raad van bestuur en ter goedkeuring aan de algemene vergadering
voorgelegd.

SPORTRAAD BLANKENBERGE
HUISHOUDELIJK REGLEMENT.
HOOFDSTUK 1: Algemene Vergadering.
Bepalingen en verduidelijkingen volgende termen.
Artikel 1 – Sportvereniging.
Een groepering van mensen die zich structureel en duurzaam heeft georganiseerd met als primaire doelstelling de
beoefening van sport.
Artikel 2 – Deskundige.
- vanuit zijn werkervaring en zijn engagement in de sportsector een bepaalde deskundigheid bezitten;
- zich bereid verklaren zich actief te engageren om de doelstellingen van de sportraad te realiseren;
- niet reeds een vereniging, organisatie of instelling vertegenwoordigen;
- geen politiek mandaat bekleden;
- minimum 18 jaar oud zijn;
Artikel 3 – Niet-georganiseerde sporter.
- geen lid zijn van een initiatief dat reeds vertegenwoordigd is bij de sportraad;
- doet aan sport op een informele wijze;
- zich bereid verklaren zich actief te engageren om de doelstellingen van de sportraad te realiseren;
- niet reeds een initiatief vertegenwoordigen;
- geen politiek mandaat bekleden;
- minimum 18 jaar oud zijn;
Bepalingen betreffende het bijeenroepen van de vergaderingen
Artikel 4 – De algemene vergadering komt minstens 1 maal per jaar samen.
Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen hetzij door de raad van bestuur, hetzij op
schriftelijk verzoek van minstens één vijfde van de leden.
Artikel 5 – De leden worden schriftelijk opgeroepen tot de algemene vergadering.
De oproepingsbrief vermeldt de agenda.
Op de agenda moet elk voorstel worden ingeschreven dat minstens één maand voor de samenkomst, schriftelijk
en ondertekend door tenminste één twintigste van de leden, werd ingediend bij de voorzitter of secretaris.
De uitnodiging wordt tenminste 8 dagen voor de vergadering verstuurd.
Voor de buitengewone algemene vergadering geldt dezelfde procedure.

Bepalingen betreffende het geldig vergaderen en stemmen.
Artikel 6 – De samenkomsten van de algemene vergadering worden voorgezeten door de voorzitter, bij diens
afwezigheid door de ondervoorzitter, en als deze ook niet aanwezig is, door het aanwezige bestuurslid met de
hoogste leeftijd.
Artikel 7 – Behalve bij wijziging van de statuten of bij ontbinding van de sportraad kan de algemene vergadering
slechts geldig vergaderen indien tenminste de helft van de leden aanwezig is.
Als dit aantal niet wordt bereikt, wordt een buitengewone algemene vergadering samengeroepen met dezelfde
agenda, welke geldig beslist bij gewone meerderheid, ongeacht het aantal aanwezige leden. De tweede
vergadering mag niet binnen de 15 dagen volgend op de eerste vergadering gehouden worden.
Artikel 8 – De leden kunnen per brief volmacht geven.
a. Een lid kan slechts 1 volmacht krijgen. Een tweede volmacht kan indien ze verkregen werd vanwege een
deskundige of niet-georganiseerde.
b. Voor de verenigingen, de schoolnetten, de P.O.P. (Projecten, Organisaties en Privé): de volmacht kan
slechts gegeven worden aan het tweede lid van het initiatief.
c. Voor de deskundigen en de niet-georganiseerden: de volmacht kan aan gelijk welk lid gegeven worden.
Hierbij wordt rekening gehouden met punt a.
Artikel 9 – Behalve bij uitsluiting van de leden, bij wijziging van de statuten of bij ontbinding van de sportraad,
worden beslissingen van de algemene vergadering genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 10 – Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. Hierbij wordt rekening gehouden
met artikel 6. Indien deze staking van stemmen zich voordoet bij geheime stemming, volgt een herstemming. Bij
een nieuwe staking van stemmen wordt de geheime stemming naar een buitengewone algemene vergadering
verwezen. De tweede vergadering mag niet binnen de 15 dagen volgend op de eerste vergadering gehouden
worden.
Artikel 11 - Met onthoudingen wordt geen rekening gehouden voor het bepalen van het quorum inzake gewone
meerderheid.
Artikel 12 - De stemming is geheim als het om personen gaat of als twee vijfde van de aanwezige leden hierom
verzoeken.
Bepalingen betreffende het goedkeuren of wijzigen van de statuten en de ontbinding van de sportraad
Artikel 13 – De algemene vergadering kan de statuten slechts goedkeuren of wijzigen indien de goed te keuren
tekst of de aan te brengen wijziging in de oproepingsbrief vermeld is en wanneer minimum twee derde van de
leden op de algemene vergadering aanwezig is. Tot wijziging kan enkel worden besloten met een twee derde
meerderheid van de stemmen.
Is twee derde van de leden op de eerste vergadering niet aanwezig, dan kan een tweede vergadering worden
bijeengeroepen worden. Deze kan bij gewone meerderheid beraadslagen en besluiten, ongeacht het aantal
aanwezige leden. De tweede vergadering mag niet binnen de 15 dagen volgend op de eerste vergadering
gehouden worden.
De wijziging van de statuten wordt voorbereid door de raad van bestuur van de sportraad.
Artikel 14 – De algemene vergadering kan slechts dan de ontbinding van de sportraad uitspreken, wanneer twee
derde van haar leden aanwezig is. Tot wijziging kan enkel worden besloten met een twee derde meerderheid van
de stemmen. 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. De tweede vergadering mag niet binnen de 15 dagen volgend op de eerste vergadering
gehouden worden.
Artikel 15 – Bij ontbinding worden op de Algemene Vergadering één of meer vereffenaars aangesteld en hun
opdracht samen met eventuele voorwaarden bepaald. De vereffenaars moeten zowel de belangen van de
schuldeisers als die van de verenigingen behartigen.
Bepalingen betreffende aan- en uitsluiting van de leden.

Artikel 16 - Elk Nederlandstalig sportinitiatief, onder andere sportverenigingen, sportprojecten, instellingen,
scholen en organisaties, zowel private als publieke, die sportieve activiteiten ontplooien op het grondgebied van
de gemeente, kan lid worden van de sportraad. Het dient daarvoor een schriftelijke aanvraag te sturen naar de
raad van bestuur van de sportraad. De aanvraag moet vergezeld zijn van het ingevuld inlichtingenformulier dat te
verkrijgen is op de sportdienst.
De algemene vergadering aanvaardt. Na de aanvaarding wordt ze stemgerechtigd.
Artikel 17 – Een deskundige of een niet-georganiseerde sporter die lid van de sportraad wenst te worden, dient
een aanvraag – met toelichting en motivatie - te richten aan de raad van bestuur van de sportraad.
De algemene vergadering aanvaardt met gewone meerderheid van stemmen. Na de aanvaarding wordt deze
stemgerechtigd.
Artikel 18 – Een sportinitiatief is ontslagnemend wanneer het zijn ontslag schriftelijk ter kennis brengt aan de
raad van bestuur van de sportraad. Dit ontslag moet ondertekend zijn door de voorzitter en 1 lid van het bestuur
van het betrokken initiatief.
Deze organisatie is geen lid meer vanaf de volgende algemene vergadering.
Artikel 19 – Bij een afwezigheid op vier opeenvolgende vergaderingen is een sportinitiatief automatisch
ontslagnemend.
Dit sportinitiatief is geen lid meer vanaf de volgende algemene vergadering.
Voor de deskundigen en de niet-georganiseerde sporters wordt dezelfde procedure gevolgd.
Artikel 20 – Een vertegenwoordiger verliest het mandaat van lid van de algemene vergadering door het niet meer
voldoen aan één van de voorwaarden gesteld in artikel 6 en 7 van de statuten.
Deze vertegenwoordiger is geen lid meer vanaf de volgende algemene vergadering.
Artikel 21 – De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering en met twee derde meerderheid
van de stemmen uitgesproken worden.
HOOFDSTUK 2: Raad van Bestuur.
Bepalingen betreffende de leden.
* P.O.P.= Projecten-Organisaties-Privé
Artikel 22 - Uittredende leden zijn herkiesbaar.
Artikel 23 - Bij de samenstelling wordt rekening gehouden met de verschillende sectoren binnen de algemene
vergadering. Het aantal afgevaardigden:
a. Sportverenigingen:
Totaal: 9 ( te verkiezen )
b. Anders-georganiseerde sport: Totaal: 8
- Gemeenschapsonderwijs
2 ( 1 man en 1 vrouw )
- Vrij Onderwijs:
2 ( 1 man en 1 vrouw )
- BLOSO-sportcentrum:
2 ( 1 man en 1 vrouw)
- P.O.P.
1 ( te verkiezen )
- Niet-georganiseerde sporters 1 ( te verkiezen )
c. Deskundigen:
1 ( te verkiezen )
Artikel 24 – Verkiezing afgevaardigden Sportverenigingen, P.O.P. , Niet-georganiseerde sporters en
deskundigen.
Niet meer dan 1 afgevaardigde per sportvereniging en P.O.P.-initiatief kan in de raad van bestuur zetelen.
a. Sportverenigingen: Alle leden van de sportraad kiezen de 9 afgevaardigden uit de kandidatenlijst van de
sector Sportverenigingen. Bij het aanstellen van de afgevaardigden wordt in de uitslag rekening
gehouden met de verhouding van de geslachten.
b. P.O.P.: Alle leden van de sportraad kiezen 1 afgevaardigde uit de kandidatenlijst van P.O.P.initiatieven.
c. Niet-georganiseerde sporters: Alle leden van de sportraad kiezen 1 afgevaardigde uit de kandidatenlijst
van de Niet-georganiseerde sporters.
d. Deskundigen: Alle leden van de sportraad kiezen 1 afgevaardigde uit de kandidatenlijst van de
deskundigen.
Artikel 25 – De raad van bestuur kiest uit haar leden die zich kandidaat stellen, bij geheime stemming en bij
gewone meerderheid van stemmen een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en een penningmeester.

Bij een ex aequo heeft er een stemming plaats tussen de 2 kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald.
Onthoudingen worden niet meegerekend voor het quorum.
Indien na drie stemronden er geen beslissing is gevallen wordt de stemming overgelaten in de algemene
vergadering.
Artikel 26 – Vervanging van een ontslagnemende bestuurder.
- Bij sportverenigingen, P.O.P., niet-georganiseerden en deskundigen : Indien een bestuurder
ontslagnemend is wordt hij vervangen door de eerstvolgende kandidaat in de verkiezingsuitslag. Bij
uitputting van de opvolgers wordt in de Algemene Vergadering een nieuwe bestuurder gekozen.
- Bij de schoolnetten en het BLOSO: het initiatief wordt verzocht een nieuw lid aan te duiden..
Artikel 27 - De raad van beheer komt tenminste 3 maal per jaar samen. Indien ten minste 1/3 van de leden hierom
verzoeken, wordt de raad van beheer samen geroepen binnen de 14 dagen.
Tot elke vergadering wordt schriftelijk opgeroepen, ten minste 5 dagen vooraf. De oproepingsbrief vermeldt de
dagorde.
Artikel 28 - Opdat een geldige beslissing zou kunnen genomen worden is de aanwezigheid vereist van de helft
plus één van de leden. Is die voorwaarde niet vervuld, dan wordt de raad van bestuur binnen de 8 dagen opnieuw
opgeroepen met dezelfde dagorde en kan zij geldig beslissen ongeacht het aantal aanwezige leden.
Artikel 29 - Beslissingen van de raad van bestuur worden door de leden genomen bij gewone meerderheid.
Verder zijn de bepalingen, vervat in de artikelen 10, 11 en 12 van dit reglement, ook van toepassing op de raad
van bestuur.
Artikel 30 - De leden kunnen per brief volmacht geven.
Een lid kan zich laten vertegenwoordigen door een ander lid. Elke volmachthouder kan hoogstens één ander lid
vertegenwoordigen.
Artikel 31. Rekeningen.
Bij bankrekeningen moeten er minstens 2 volmachtdragers ingeschreven worden. De volmachtdragers moeten
bestuurder zijn.
Bepalingen betreffende het tekenen van documenten en vertegenwoordiging naar buiten.
Artikel 32 - 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 33 - De sportraad wordt naar buiten toe vertegenwoordigd door de leden van de raad van bestuur.
HOOFDSTUK 3: Dagelijks Bestuur.
Artikel 34 - De basissamenstelling van het dagelijks bestuur bestaat uit tenminste 3 personen: de voorzitter en 2
beheerders.
HOOFDSTUK 4: Afsprakennota stadsbestuur - sportraad.
Artikel 35 - Concrete afspraken tussen de adviesraden in het algemeen en de sportraad in het bijzonder vinden we
terug in het gemeenteraadsbesluit van 06 maart 2007 “ Cultuurbeleid, erkenning van gemeentelijke raden voor
cultuurbeleid”.
de secretaris,
(get.) P. Verheyden

de voorzitter,
(get.) P. Konings
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