REGLEMENT VAN ORDE
STEDELIJKE RAAD VOOR SPORTBELEID

Het Reglement van orde regelt specifiek de interne aangelegenheden, nodig voor een goede werking
van de “Stedelijke Raad voor Sportbeleid”. De Algemene Vergadering van de Stedelijke Raad voor
Sportbeleid heeft kennis genomen van volgend ‘Reglement van orde’:

Art. 1.

Verkiezingsprocedure:
a.

Algemene Vergadering:
Na het inzamelen van de kandidaturen voor de Algemene Vergadering op het
secretariaat van de Stedelijke Raad voor Sportbeleid zal de SGA een lijst opmaken van
de afgevaardigden en plaatsvervangers van de verenigingen, de 3 onderwijsnetten en
de deskundigen inzake sport die lid willen worden van de Stedelijke Raad voor
Sportbeleid.
De nieuwe leden worden verkozen bij gewone meerderheid (meer voor- dan
tegenstemmen).

b.

De Raad van Bestuur:
De uittredende Raad van Bestuur vraagt de kandidaturen van de sportverenigingen en
de deskundigen op voor de nieuwe Raad van Bestuur.
De kandidaturen moeten schriftelijk worden ingediend op het secretariaat van de
Stedelijke Raad voor Sportbeleid minstens 10 dagen voor de Algemene Vergadering
waarin de nieuwe Raad van Bestuur wordt verkozen.
Alle administratieve voorbereidingen voor de verkiezing van de nieuwe Raad van
Bestuur gebeurt door de SGA.
Tijdens en na de verkiezing van de nieuwe Raad van Bestuur wordt de Algemene
Vergadering geleid door de schepen van sport. De schepen van sport mag zich tijdens
de verkiezing van de nieuwe Raad van Bestuur laten bijstaan door de afgevaardigden of
plaatsvervangers van de 3 onderwijsnetten en de SGA.
Wanneer meerdere personen als kandidaat worden voorgedragen voor één der
categorieën, vermeld in art. 14 van de Statuten, is deze verkozen met het meest aantal
voorkeurstemmen. Er zijn zoveel stemronden tot de kandidaat met het meest aantal
voorkeurstemmen is verkozen tot invulling van het te begeven mandaat.

c.

Voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester:
De SGA vervangt onmiddellijk na de verkiezing van een nieuwe Raad van Bestuur de
uittredende secretaris.
De SGA vraagt na de verkiezing van de nieuwe Raad van Bestuur de kandidaturen op
voor de functies van voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester. De SGA
staat in voor de administratieve voorbereidingen van de verkiezing.
Tijdens de eerste vergadering van de Raad van Bestuur leidt de schepen van sport de
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vergadering tot na de verkiezing van een nieuwe voorzitter, ondervoorzitter, secretaris
en penningmeester.
Wanneer bij de verkiezing voor één van de functies een kandidaat de gewone
meerderheid (meer voorkeurstemmen dan de andere kandidaten) bekomt, is zij/hij
verkozen voor deze functie.
Bij gelijkheid van stemmen is de kandidaat met het grootst aantal dienstjaren in de
Stedelijke Raad voor Sportbeleid, verkozen.
Onmiddellijk na de verkiezing van de functies leidt de nieuw verkozen voorzitter de
vergadering van de Raad van Bestuur.
Art. 2.

De Algemene Vergadering: samenstelling (cfr. statuten art. 9.):
Op uitnodiging van de ontslagnemende Raad van Bestuur:
1.

worden de afgevaardigden en plaatsvervangers van de verenigingen die zich bij de
Sportraad wensen aan te sluiten schriftelijk voorgedragen aan het secretariaat van de
Stedelijke Raad voor Sportbeleid. De voordracht gebeurt minstens één maand voor de
Algemene Vergadering en moet ondertekend zijn door de secretaris en de voorzitter van
de aangesloten vereniging.

2. worden de afgevaardigden en plaatsvervangers van het gemeenschaps-, het vrij en het
stedelijk onderwijs schriftelijk voorgedragen door de schoolbesturen aan het secretariaat
van de Stedelijke Raad voor Sportbeleid. De voordracht gebeurt minstens één maand
voor de Algemene Vergadering.
3. worden de deskundigen inzake sport die woonachting zijn in Roeselare voorgedragen
aan het secretariaat van de Stedelijke Raad voor Sportbeleid. De voordracht gebeurt
minstens één maand voor de Algemene Vergadering.
Art. 3.

De Algemene Vergadering: vergaderingen en stemprocedure (cfr. statuten art. 12):
De secretaris, maakt het verslag op van de vergaderingen en stuurt dit naar al de leden van
de ‘Stedelijke Raad voor Sportbeleid’, zoals bedoeld in de Statuten art. 9, en aan het college
van burgemeester en schepenen.
Het verslag vermeldt zowel de aanwezige- als de afwezige sportclubs, onderwijsnetten en
deskundigen.
Het verslag van de Algemene Vergadering ligt ter inzage op de Stedelijke Sportdienst.

Art. 4.

De Raad van Bestuur: vergaderingen en stemprocedure (cfr. statuten art. 16.):
De secretaris maakt het verslag op van de vergaderingen van de Raad van Bestuur en stuurt
dit aan de leden van de Raad van Bestuur.

Art. 5.

Het Dagelijks Bestuur: vergadering, mandaat en samenstelling (cfr. statuten art. 17):
De secretaris maakt het verslag op van de vergaderingen van het Dagelijks bestuur en stuurt
dit aan de leden van het Dagelijks Bestuur en aan de leden van de Raad van Bestuur.
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