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Conform goedgekeurde statuten SAR 

 

1. Benaming: Stedelijke Seniorenadviesraad (SAR) 

De formele adviesraad voor senioren van de stad Roeselare wordt “De Stedelijke 

Seniorenadviesraad” genoemd, afkorting SAR. De seniorenadviesraad is een feitelijke 

vereniging met onbeperkte duur. De SAR heeft haar zetel te 8800 Roeselare, 

Botermarkt 2. 

2. Algemene Vergadering en Dagelijks Bestuur 

De Algemene Vergadering komt minimum drie maal per jaar samen, voorafgegaan 

door de bijeenkomsten van het Dagelijks Bestuur. 

Door drie opeenvolgende, niet gemotiveerde afwezigheden op de Algemene 

Vergadering van de SAR kan de betrokken vereniging gevraagd worden om een 

vervanger te voorzien. 

Het Dagelijks Bestuur bereidt de Algemene Vergaderingen voor. 

Het Dagelijks Bestuur kan één of meerdere personen uitnodigen tot voorbereiding van 

het ondernemen van een activiteit, een evenement. 

De personen die kunnen worden opgeroepen zijn deskundigen, vertegenwoordigers die 

in de SAR zetelen, of losse individuen. 

3. Vertegenwoordiging erkende seniorenverenging in de AV SAR 

SENIORENVERENIGING: vereniging met als primaire doelstelling het organiseren van 

activiteiten voor senioren (50+). Deze activiteiten bevorderen de ontmoeting tussen 

senioren. De activiteiten kunnen ontspannend, cultureel, educatief of sportief van aard 

zijn. De vereniging heeft met haar werking een gemeenschapsvormende functie. De 

vereniging heeft geen lokale beroepskracht. 

Een seniorenvereniging wordt erkend door de SAR als ze voldoet aan de voorwaarden 

die bepaald zijn in het “Kaderreglement voor de structurele subsidiëring van 

verenigingen”  
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Het aantal vertegenwoordigers van erkende seniorenvereniging in de Algemene 

Vergadering van de Stedelijke Seniorenadviesraad wordt pro rata het aantal leden als 

volgt bepaald: 

- 1 – 300 leden:  2 vertegenwoordigers 

- 301 – 600 leden:  3 vertegenwoordigers 

- 601 – 1000 leden:  4 vertegenwoordigers 

- 1001 – 1500 leden: 5 vertegenwoordigers 

- Vanaf 1501 leden:  6 vertegenwoordigers 

4. Werkgroep 

Voor specifieke opdrachten kan de SAR werkgroepen oprichten. 

Een werkgroep wordt samengesteld op voorstel van de voorzitter, het dagelijks bestuur 

of de algemene vergadering. 

De voorzitter vraagt aan de vertegenwoordigers van de SAR of losse individuen wie 

bereidt is om deel te nemen aan de werkgroep. 

De werkgroep bepaalt de frequentie van vergaderen om het geplande project voor te 

bereiden. 

De voorzitter van de werkgroep brengt verslag uit aan de SAR en stelt het programma 

voor ter inzage. 

De werkgroep wordt ontbonden na de evaluatie van het genomen project. 

5. Verkiezing bestuursleden dagelijks bestuur 

Een maand voor de verkiezing wordt iedere voorzitter en vertegenwoordigers van de 

erkende seniorenverenigingen digitaal of schriftelijk gevraagd of men toekomstig 

bestuurslid wil worden van het Dagelijks Bestuur. Nieuwe personen die lid zijn van een 

seniorenvereniging of als individu optreden kunnen zich ook kandidaat stellen. Hiervoor 

wordt een algemene oproep gelanceerd. 

Iedereen die gedurende de volgende legislatuur bestuurslid wil worden, moet een 

schriftelijke of digitale kandidatuur indienen bij de voorzitter van de seniorenadviesraad. 

De kandidatuur dient ingediend te worden tegen de datum bepaald in de oproepbrief.  

De verkiezing heeft plaats aan het begin van de eerstvolgende Algemene Vergadering. 

Op die vergadering moeten minstens twee derden van de leden van de algemene 

vergadering aanwezig zijn. Indien bij deze vergadering geen twee derden van de leden 

aanwezig is, kan de verkiezing verschoven worden naar een volgende vergadering.  

Ongeacht het aantal aanwezige leden vindt de verkiezing dan plaats aan het begin van 

de volgende Algemene Vergadering.  
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De leden worden minstens 8 dagen vooraf uitgenodigd tot deze vergadering. Tevens 

ontvangen zij met de uitnodiging een namenlijst waarop alle personen staan die aan de 

verkiezingen deelnemen. 

De verkiezing gebeurt schriftelijk, hoofdelijk en geheim door alle aanwezige leden. Er is 

een blad voorzien waarop de namen van alle kandidaat-leden Dagelijks Bestuur staan. 

Hierop kan men zijn stem uitbrengen. 

Men is verkozen als men de eenvoudige meerderheid behaalt. De eerste 5 en 

maximum 10 personen die het hoogst aantal stemmen behalen, worden verkozen als 

lid van het Dagelijks Bestuur. 

Er mag echter maar 1 senior van dezelfde seniorenvereniging zetelen in het Dagelijks 

Bestuur met uitzondering van de voorzitter. 

De bekendmaking van de leden van het Dagelijks Bestuur gebeurt meteen na de 

verkiezing. Het aantal behaalde stemmen wordt niet meegedeeld. 

Bij een tekort aan kandidaten voor het Dagelijks Bestuur kan er een afwijking van het 

reglement worden toegestaan. 

De leden van het Dagelijks Bestuur gaan bij de eerstvolgende vergadering onderling 

beslissen wie voorzitter, ondervoorzitter en secretaris wordt. 

6. Verslaggeving 

Het verslag geeft in een beknopte weergave terug wat werd besproken tijdens de 

Algemene Vergadering van de SAR. 

Het verslag wordt toegestuurd aan de leden van de SAR en indien noodzakelijk aan de 

deskundigen. 

Het verslag wordt echt verklaard na goedkeuring op de volgende vergadering. Het 

verslag vermeldt de datum, aanwezigen en verontschuldigden. 

Van ieder lid van de SAR wordt verwacht dat de verslaggeving ook wordt doorgegeven 

aan de andere leden van de seniorenvereniging. 

7. Vervanging van de voorzitter en secretaris van de SAR 

Bij afwezigheid van de voorzitter zal de ondervoorzitter overnemen en bij ontstentenis 

het oudste aanwezige bestuurslid.  

De vervanger zal geen enkele verantwoordelijkheid op zich moeten nemen tegenover 

het Stadsbestuur. 
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8. Ere-statuut SAR 

Het dagelijks bestuur kan over het ere-statuut van verdienstelijke bestuursleden 

beslissen.   

9. Persconferentie 

Het Dagelijks Bestuur beslist over het laten doorgaan van een persconferentie. 

Het houden van een persconferentie heeft als bedoeling om het initiatief of evenement 

van de SAR naar buiten te brengen, ter kennisgeving van de bevolking. 

10. Verdere bindingen 

De Algemene Vergadering alsook het Dagelijks Bestuur houden er aan om alle 

huishoudelijke reglementen en artikels in de statuten van de SAR in haar werking op te 

nemen en te volgen. 

 

 

 


