GEMEENTELIJKE SPORTRAAD VOEREN
STATUTEN SPORTRAAD
Doel
Artikel 1
De sportraad heeft tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en het openluchtleven te bevorderen.
In het belang van het algemeen welzijn en van de algehele lichamelijke en geestelijke ontwikkeling
van alle inwoners van de gemeente.
Artikel 2
De concrete doelstellingen en taken zijn onder meer de volgende:
a) adviesverlening op eigen initiatief of op verzoek aan de gemeentelijke overheid en aan de
particuliere instanties op het gebied van sport- en recreatieaangelegenheden en op het
gebied van planning en uitbouw van infrastructuur
b) de coördinatie van de sport- en recreatieactiviteiten door het tot stand brengen van overleg en
samenwerking tussen de verenigingen, diensten, instellingen en andere kernen op het gebied
van competitie- en recreatiesport
c) onderzoek, informatieverstrekking en documentatie
d) uitwisseling van informatie tussen de sportraad en andere adviesraden
Samenstelling en structuur
Artikel 3
De sportraad moet representatief zijn voor alle bestaande vormen van sportbeoefening bij de
bevolking. Hij is samengesteld uit een algemene vergadering en een bestuur.
De sportraad betrekt alle actoren die zich in het gemeentelijke sportleven bewegen in zijn werking
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) individuelen die bepaalde expertises hebben in de sport en die niet tot een vereniging
behoren, maar wel in Voeren wonen
4) deskundigen op het gebied van sport, woonachtig of beroepsmatig actief in Voeren
5) de sportraad bestaat voor maximum 2/3 uit leden van hetzelfde geslacht
Algemene vergadering
Artikel 4
De algemene vergadering is samengesteld uit stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden.
Stemgerechtigd zijn:
1 afgevaardigde per sportvereniging, -organisatie of de plaatsvervanger
Gecoöpteerde leden (eventueel deskundigen)
Niet-stemgerechtigd zijn:
schepen van sport, aangeduid door de gemeenteraad
3 afgevaardigden van de politieke fracties, te verdelen volgens het stelsel van integraal
evenredige vertegenwoordigers / systeem D’hondt
Externe adviseurs kunnen omwille van hun kennis en ervaring uitgenodigd worden om
bepaalde thema’s/acties… toe te lichten
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Artikel 5
Elke erkende vereniging, organisatie, instelling wijst, volledig vrij, één lid en één plaatsvervanger aan.
Deze moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:
a) lid zijn van de vereniging, organisatie, instelling die zij vertegenwoordigen
b) niet meer dan één vereniging, organisatie, instelling vertegenwoordigen
c) minimum 18 jaar zijn of in dat jaar 18 worden
Artikel 6
Behalve bij de wijziging van de statuten of de ontbinding van de sportraad kan de Algemene
Vergadering slechts geldig vergaderen als minstens de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig
is.
Artikel 7
De sportraad kan ondersteuning vragen aan een ambtenaar van de Dienst Vrije Tijd.
Artikel 8
Een organisatie, vereniging, instelling of individuele inwoner die lid wil worden van de sportraad, moet
een schriftelijke aanvraag indienen bij het bestuur.
Als deze beantwoordt aan de gestelde normen van erkenning (art. 3), kan de organisatie, vereniging,
instelling of individuele inwoner toetreden tot de algemene vergadering. Na aanvraag mag het bestuur
een voorlopige erkenning toewijzen aan de vereniging, instelling of individuele inwoner tot aan de
eerste algemene vergadering. Na erkenning door de algemene vergadering met een gewone
meerderheid, wordt de organisatie, de instelling of het individu stemgerechtigd.
Artikel 9
Tot de bevoegdheden van de algemene vergadering behoren:
a) de aanvaarding en de uitsluiting van leden van de Algemene Vergadering
b) de aanstelling en het ontslag van de bestuurders
c) de aanstelling van de commissarissen bevoegd voor de rekening
d) de jaarlijkse goedkeuring van de rekeningen en de begroting van de sportraad
e) de adviesverlening over het sportbeleid
f) de goedkeuring en de wijziging van het intern reglement
g) de verkiezing van de voorzitter, ondervoorzitter en 2 kascommissarissen

Bestuur van de sportraad
Artikel 10
Het bestuur is samengesteld uit stemgerechtigde en niet stemgerechtigde leden.
Artikel 11
Het bestuur wordt gekozen uit de stemgerechtigde leden van de sportraad en bestaat uit een
voorzitter, een ondervoorzitter en 5 (vijf) leden.
Artikel 12
Het bestuur van de sportraad kiest uit haar stemgerechtigde leden die zich kandidaat stellen een
secretaris en een penningmeester. Dit gebeurt bij geheime stemming en bij gewone meerderheid van
stemmen.
Artikel 13
Deze raad van bestuur wordt aangevuld met waarnemers: de schepen van sport en 3 afgevaardigden
van de politieke fracties zoals gesteld in artikel 4.
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Artikel 15
De schepen van sport, aangeduid door de gemeenteraad, wordt uitgenodigd voor de bestuurs- en alle
andere vergaderingen in verband met de sportraad. Hij is niet stemgerechtigd.

Artikel 16
De duur van de mandaten bedraagt zes jaar (legislatuur). Het bestuur wijst een opvolger aan als het
mandaat van een lid van het bestuur tussentijds vacant wordt. De opvolger wordt bevestigd op de
eerstvolgende Algemene Vergadering en voltooit het mandaat van zijn voorganger.
Bij een vacante functie van voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en/of penningmeester benoemt het
bestuur een plaatsvervanger tot de eerstvolgende algemene vergadering. Deze wijst een opvolger
aan, die het mandaat van zijn voorganger voltooit.
De sportraad wordt binnen de zes maanden na de installatie van een nieuwe gemeenteraad
herbenoemd.
Rekeningen
Artikel 17
De kascommissarissen controleren minimum 8 (acht) dagen voor de algemene vergadering de
kasgelden en rekeningen.
De rekeningen van het afgelopen jaar en de begrotingen van het volgende jaar worden ieder jaar
voorgelegd aan de algemene vergadering door de penningmeester.
Erkenning
Artikel 18
De sportraad moet erkend worden door de gemeenteraad. Hiervoor worden de statuten, het
huishoudelijk reglement en de afsprakennota ter goedkeuring voorgelegd.
Artikel 19
Na erkenning van de sportraad door de gemeenteraad gelden de volgende afspraken:
de gemeenteraad
a) vraagt advies aan de sportraad op het gebied van alle materies die betrekking hebben op
sport
b) verstrekt een werkingstoelage aan de sportraad voor zover de begroting dit toelaat
c) vraagt adviezen voor de sportieve aangelegenheden en hiervoor al de nodige inlichtingen
verschaft
d) beantwoordt binnen een aanvaardbare periode, met een maximum van 60 (zestig)
werkdagen, de vragen en adviezen
Artikel 20
Het intern reglement regelt al wat niet door het huishoudelijk reglement 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 aan de
goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen.
Verzekering
Artikel 21
Het beheersorgaan ressorteert onder het gemeentebestuur. Ter dekking van de risico’s “Burgerlijke
Aansprakelijkheid”, “Rechtsbijstand” (en “Lichamelijke Ongevallen”), zal het gemeentebestuur de
nodige verzekeringspolissen afsluiten voor de leden van het beheersorgaan.
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Namens de Raad
Maike Stieners
Algemeen Directeur

Rik Tomsin
Voorzitter
Voor eensluidend afschrift

Maike Stieners
Algemeen Direceur
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