Statuten Stedelijke Raad voor Sportbeleid
ARTIKEL 1: BENAMING
De ‘Stedelijke Raad voor Sportbeleid’, afgekort Sportraad, is een officieel adviesorgaan inzake sporten beweegaangelegenheden in de stad Roeselare.
De maatschappelijke zetel van de Sportraad, is gevestigd in ………………………………….. te 8800
Roeselare, voor wie tekent de heer / mevrouw …………………………………………………. (secretaris).
ARTIKEL 2: DOELSTELLING
De doelstelling van de Sportraad is tweevoudig:
1. Het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad inspireren en adviseren
over het (stedelijk) sportbeleid. Dit kan op vraag of op eigen initiatief, steeds door middel van
overleg en samenwerking. Om deze doelstelling te realiseren kan de Sportraad activiteiten
opzetten.
2. Overleg en samenwerking faciliteren tussen de verschillende sportactoren binnen de Stad.
ARTIKEL 3: ORGANEN
§1. Algemeen
De Sportraad bestaat uit een Algemene Vergadering en een Raad van Bestuur. Daarnaast kunnen
Werkgroepen samengesteld worden om aan de doelstelling te voldoen.
§2. Algemene Vergadering
-

-

Doel:
o

De Algemene Vergadering is een bijeenkomst met als doel ontmoeten, verbinden,
netwerken, samenwerken, inspireren en adviseren.

Samenstelling:
o Het aantal deelnemers aan de Algemene Vergadering is onbeperkt, en kan wijzigen
naargelang de agenda.
o De Algemene Vergadering bestaat uit een aantal vaste leden, zijnde de actieve
Roeselaarse sportverenigingen, met maatschappelijke zetel in Roeselare (categorie
A).
▪ De sportvereniging dient te voldoen aan alle voorwaarden zoals vermeld in het
‘kaderreglement voor de structurele subsidiëring van verenigingen’ teneinde
als vast lid beschouwd te kunnen worden;
▪ Elke sportvereniging heeft een vast aanspreekpunt. De sportvereniging is
evenwel vrij om te bepalen wie de club vertegenwoordigt tijdens een
bijeenkomst van de Sportraad. De vertegenwoordiger kan wijzigen naargelang
de agenda;
▪ Een sportvereniging die als vast lid beschouwd wil worden, dient bij de
Sportraad een aanvraag tot toetreding in te dienen. Het lidmaatschap is geldig
tot de Sportraad ontbonden wordt en nieuwe verkiezingen georganiseerd
worden.
o De Algemene Vergadering staat open voor andere organisaties en betrokkenen bij het
sportief gebeuren in de Stad dan de Roeselaarse sportverenigingen, i.e. de
zogenaamde vrije leden (categorie B).
▪ Vertegenwoordigers van de onderwijsnetten van Roeselare.
• Max. 2 vertegenwoordigers per onderwijsnet, waarvan max. 1
vertegenwoordiger van het BaO, max. 1 vertegenwoordiger van het
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SO en max. 1 vertegenwoordiger van het Hoger Onderwijs, alsook
waarvan max. 1 vertegenwoordiger per onderwijsnet;
• Elk onderwijsnet heeft een vast aanspreekpunt voor het
basisonderwijs, voor het secundair onderwijs en voor het Hoger
Onderwijs. Het onderwijsnet is evenwel vrij om te bepalen wie het
onderwijsnet vertegenwoordigt tijdens een bijeenkomst van de
Sportraad. De vertegenwoordiger kan wijzigen naargelang de agenda.
▪ Deskundigen binnen het sportdomein, hetzij op individuele basis hetzij
gerelateerd aan een sportorganisatie, woonachtig te en / of met een actieve
werking in Roeselare;
▪ Inwoners met een interesse voor sport en bewegen, gedomicilieerd in
Roeselare.
Bijkomende bepalingen:
▪ Cumulatie van vertegenwoordiging kan niet (bv. een deelnemer kan niet
tegelijkertijd een sportvereniging én een onderwijsnet vertegenwoordigen).
▪ Een uit hoofde van zijn ambt aangewezen lid van het College van
Burgemeester en Schepenen alsook politieke mandatarissen van de Stad
kunnen de Algemene Vergadering bijwonen op eigen initiatief of op vraag van
de Raad van Bestuur (bv. om toelichting te geven).
▪ Een sportgekwalificeerde ambtenaar kan de Algemene Vergadering bijwonen
op eigen initiatief (en vertegenwoordigt in dat geval de stadsadministratie) of
op vraag van de Raad van Bestuur (bv. om toelichting te geven). De
sportgekwalificeerde ambtenaar kan ervoor kiezen om collega’s van andere
diensten aan te spreken om de Algemene Vergadering bij te wonen en / of de
toelichting te voorzien, rekening houdend met hun deskundigheid.

Stemming:
o Stemgerechtigden:
▪ Het aantal stemgerechtigde leden van categorie B kan max. de helft bedragen
van het aantal aanwezige stemgerechtigde leden van categorie A.
• Indien het aantal aanwezige leden van categorie B de helft van het
aantal aanwezige leden van categorie A overschrijdt, zijn de leden van
categorie B die als eerste aanwezig zijn tijdens de samenkomst
stemgerechtigd.
• De stem van elk stemgerechtigd lid heeft eenzelfde waarde, zijnde
‘één’.
▪ Wie deelneemt aan een stemming kan max. in één hoedanigheid stemmen
(bv. als vertegenwoordiger van sportvereniging x, maar niet tezelfdertijd als
vertegenwoordiger van sportvereniging y, als vertegenwoordiger van een
onderwijsnet, als deskundige of als inwoner).
▪ De voorzitter en secretaris van de Algemene Vergadering zijn stemgerechtigd.
▪ Stemgerechtigde deelnemers aan de Algemene Vergadering dienen
Roeselare als hoofdverblijfplaats te hebben of in geval van een vereniging,
een onderwijsnet of deskundige sportorganisatie respectievelijk een
maatschappelijke zetel in Roeselare te hebben, gevestigd te zijn in Roeselare
of een actieve werking in Roeselare te hebben.
▪ Een uit hoofde van zijn ambt aangewezen lid van het College van
Burgemeester en Schepenen alsook politieke mandatarissen van de Stad
hebben geen stemrecht.
▪ Een sportgekwalificeerde ambtenaar en vertegenwoordigers van de
administratie binnen de Stad hebben geen stemrecht.
o Procedure van stemming:
▪ Beslissingen worden genomen volgens een gewone meerderheid.
▪ Een stemgerechtigd lid kan zich onthouden van de stemming.
▪ Bij een gelijk aantal ja/nee-stemmen is respectievelijk de stemming van de
sportverenigingen, de onderwijsnetten, de deskundigen en de inwoners
doorslaggevend.
• Indien voorgenoemde procedure nog steeds tot een gelijk aantal
ja/nee-stemmen leidt, wordt een nieuwe stemming georganiseerd.
• Indien voorgenoemde procedure nog steeds tot een gelijk aantal
ja/nee-stemmen leidt, wordt het voorstel verworpen.
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De Algemene Vergadering kan geldig samenkomen en stemmen, ongeacht
het aantal aanwezigen.
Op vraag van min. 2/3de van de aanwezigen wordt een geheime stemming
gehouden. Wanneer het over personen gaat, is de stemming steeds geheim.

Andere bepalingen:
o De rol van voorzitter en secretaris van de Algemene Vergadering wordt opgenomen
door respectievelijk de voorzitter en de secretaris van de Raad van Bestuur (zie §3.
Raad van Bestuur), met respectievelijk de 1ste ondervoorzitter en de 2de
ondervoorzitter als plaatsvervangers.
o Alle leden van de Algemene Vergadering alsook de Stad kunnen een verzoek richten
tot de voorzitter of secretaris van de Raad van Bestuur met een voorstel tot
agendapunt en stemming.
o Van deelnemers aan de Algemene Vergadering wordt verwacht dat ze een
engagement opnemen m.b.t. het sportbeleid in de Stad. Dit houdt in dat ze de
doelstellingen van de Sportraad aanvaarden én eraan meewerken.
o Een deelnemer aan de Algemene Vergadering kan ontslaan worden door de Raad van
Bestuur na het stellen van daden die niet overeenstemmen met de doelstelling van de
Sportraad of die de werking van de Sportraad verstoren. Een bijzondere meerderheid,
zijnde 2/3 van de stemmen van het aantal aanwezigen, is hiertoe vereist.
o De samenstelling van de Algemene Vergadering, en in het bijzonder de samenstelling
van de vaste leden (i.e. aanspreekpunten), volgt de wettelijke bepalingen van het
Decreet Lokaal Bestuur alsook de bepalingen opgelegd door de Gemeenteraad.

§3. Raad van Bestuur
-

Samenstelling:
o De Raad van Bestuur bestaat uit max. 23 stemgerechtigde leden, verkozen door de
leden van de Algemene Vergadering, en in het bijzonder door de aanwezige leden
binnen de gegeven cluster van sporttakken en -groepen.
▪ Max. 1 vertegenwoordiger binnen atletiek, combinatiesporten, wandelen,
natuur- en wintersporten, omnisport, …;
▪ Max. 1 vertegenwoordiger binnen watersporten zoals duiken, hengelen, kajak,
waterpolo, zwemmen, …;
▪ Max. 4 vertegenwoordigers binnen balsporten, waarvan:
• Max. 2 vertegenwoordigers binnen voetbal, waarvan max. 1
vertegenwoordiger binnen veldvoetbal en max. 1 vertegenwoordiger
binnen andere types van voetbal zoals mini-voetbal, recreatief
voetbal, bedrijfsvoetbal, …;
• Max. 2 vertegenwoordigers binnen andere balsporten, zoals
basketbal, handbal, krachtbal, volleybal, rugby, … waarbij
verschillende sporttakken vertegenwoordigd moeten zijn;
▪ Max. 2 vertegenwoordigers binnen artistieke en expressiesporten zoals
circustechnieken, dansen, rope skipping, turnen, yoga, aerobics, … waarbij
verschillende sporttakken vertegenwoordigd moeten zijn;
▪ Max. 1 vertegenwoordiger binnen gevecht- en krachtsporten zoals aikido,
boksen, judo, ju-jitsu, karate, taekwondo, worstelen, bodybuilding,
gewichtheffen, powerlifting, fitness, …;
▪ Max. 2 vertegenwoordigers binnen slagsporten zoals badminton, squash,
tafeltennis, tennis, hockey, … waarbij verschillende sporttakken
vertegenwoordigd moeten zijn;
▪ Max. 1 vertegenwoordiger binnen wielersporten zoals fietsen, rolschaatsen,
skaten, wielrennen, mountainbiken, …;
▪ Max. 1 vertegenwoordiger binnen volkssporten zoals biljart, bowlen,
petanque, touwtrekken, darts, wip-, boog-, schietlapschieten, …;
▪ Max. 1 vertegenwoordiger binnen denksporten zoals bridge, dammen,
schaken, …;
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Max. 1 vertegenwoordiger binnen sporten voor specifieke doelgroepen zoals
seniorensport, G-sporters, gezinssporten, bedrijfssporten, politiesporten, …;
▪ Max. 1 vertegenwoordiger binnen dierensporten zoals duivensport,
hondendressuur, paardrijden, vinkenzang, …;
▪ Max. 1 vertegenwoordiger binnen gemotoriseerde sporten;
▪ Max. 2 vertegenwoordigers gerelateerd aan de onderwijsnetten in Roeselare,
waarvan max. 1 vertegenwoordiger van het BaO, SO en Hoger Onderwijs
alsook max. 1 vertegenwoordiger per onderwijsnet;
▪ Max. 2 vertegenwoordigers van de deskundigen binnen het sportdomein,
woonachtig te en / of met een actieve werking in Roeselare waarbij
verschillende domeinen vertegenwoordigd moeten zijn;
▪ Max. 1 vertegenwoordiger van de inwoners met een interesse voor sport en
bewegen, gedomicilieerd in Roeselare;
▪ Max. 1 vertegenwoordiger van de deskundigen binnen het sportdomein
aangeduid door de andere leden van de Raad van Bestuur.
Indien het max. aantal vertegenwoordigers (i.e. leden en plaatsvervangers) binnen een
gegeven cluster van sporttakken en -groepen niet behaald is na afloop van de
verkiezingen, kan een kandidaat-vertegenwoordiger nadien volgens eenzelfde
procedure verkozen worden en de Raad van Bestuur op een later tijdstip vervoegen.
Een uit hoofde van zijn ambt aangewezen lid van het College van Burgemeester en
Schepenen alsook politieke mandatarissen van de Stad maken geen deel uit van de
Raad van Bestuur, maar kunnen op vraag van de voorzitter uitgenodigd worden om
(een deel van) de samenkomst van de Raad van Bestuur bij te wonen (bv. om
toelichting te geven).
Een sportgekwalificeerde ambtenaar en vertegenwoordigers van de administratie
binnen de Stad maken geen deel uit van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur
kan een sportgekwalificeerde ambtenaar uitnodigen om (een deel van) de
samenkomst van de Raad van Bestuur bij te wonen (bv. om toelichting te geven). De
sportgekwalificeerde ambtenaar kan ervoor kiezen om collega’s van andere diensten
aan te spreken om de samenkomst van de Raad van Bestuur bij te wonen en / of de
toelichting te voorzien in zijn / haar plaats, rekening houdend met hun deskundigheid.
De Raad van Bestuur kan zich ten allen tijde laten bijstaan door deskundigen binnen
het sportdomein of anderen die geen lid zijn van de Raad van Bestuur, ter advisering
van sportgerelateerde agendapunten.
Stemgerechtigde leden van de Raad van Bestuur mogen geen politiek mandaat
uitvoeren in Roeselare.
Stemgerechtigde leden van de Raad van Bestuur dienen Roeselare als
hoofdverblijfplaats te hebben of in geval van een vereniging, een onderwijsnet of
deskundige sportorganisatie respectievelijk een maatschappelijke zetel in Roeselare
te hebben, gevestigd te zijn in Roeselare of een actieve werking in Roeselare te
hebben.
Het lidmaatschap van de leden van de Raad van Bestuur is geldig tot de Sportraad
ontbonden wordt en er een nieuwe Raad van Bestuur verkozen wordt. Deze periode
komt bij benadering overeen met een periode van zes jaar.
Elk stemgerechtigd lid van de Raad van Bestuur kan een plaatsvervangend lid hebben
binnen de gegeven cluster van sporttakken en -groepen.
▪ Bij belet van een stemgerechtigd lid van de Raad van Bestuur roept deze zijn /
haar plaatsvervanger op om te zetelen in (de desbetreffende samenkomst
van) de Raad van Bestuur. Indien het lid uit de Raad van Bestuur dat belet is
een functie opnam binnen dit orgaan, wordt die functie niet automatisch
opgenomen door de plaatsvervanger. De Raad van Bestuur bepaalt wie de
functie op zich neemt voor de gegeven samenkomst.
▪ Bij ontslag van een stemgerechtigd lid van de Raad van Bestuur, kan dit lid in
1ste instantie vervangen worden door zijn / haar plaatsvervanger en in 2de
instantie door een niet-verkozen kandidaat-lid. Dit gebeurt op basis van het
aantal behaalde stemmen, waarbij de rangschikking van de meest behaalde
stemmen gevolgd wordt. Indien er geen leden meer zijn binnen de gegeven
cluster van sporttakken en -groepen voor wie gestemd werd, wordt een
nieuwe stemming georganiseerd. Indien het ontslagen lid uit de Raad van
Bestuur een functie opnam binnen dit orgaan, wordt die functie niet
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automatisch opgenomen door de plaatsvervanger. De Raad van Bestuur
bepaalt wie de functie op zich neemt.
De Raad van Bestuur duidt onder haar leden een voorzitter, een 1ste ondervoorzitter,
een 2de ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Voorgenoemde
functies zijn niet met elkaar verenigbaar. Bij ontslag van een van bovengenoemde
leden uit zijn / haar functie wordt een vervanger aangeduid binnen de Raad van
Bestuur.

-

Stemming:
o Stemgerechtigden:
▪ Elk lid van de Raad van Bestuur heeft 1 stem.
▪ Een uit hoofde van zijn ambt aangewezen lid van het College van
Burgemeester en Schepenen alsook politieke mandatarissen van de Stad
hebben geen stemrecht.
▪ Een sportgekwalificeerde ambtenaar en vertegenwoordigers van de
administratie binnen de Stad hebben geen stemrecht.
▪ Een deskundige binnen het sportdomein of anderen die geen lid zijn van de
Raad van Bestuur, maar uitgenodigd werd ter advisering van
sportgerelateerde agendapunten kan enkel advies geven in functie van de
agendapunten, maar heeft geen stemrecht.
o Procedure van stemming:
▪ Beslissingen worden steeds genomen bij gewone meerderheid.
▪ Bij een gelijk aantal ja/nee-stemmen is de stemming van de sportverenigingen
doorslaggevend.
• Indien voorgenoemde procedure nog steeds tot een gelijk aantal
ja/nee-stemmen leidt, wordt een nieuwe stemming georganiseerd.
• Indien voorgenoemde procedure nog steeds tot een gelijk aantal
ja/nee-stemmen leidt, wordt het voorstel verworpen.
▪ De Raad van Bestuur kan geldig samenkomen ongeacht het aantal aanwezige
leden, doch kan enkel geldig stemmen indien minstens 2/3de van de leden of
diens plaatsvervangers aanwezig zijn.
▪ Op vraag van min. 2/3de van de aanwezigen wordt een geheime stemming
gehouden. Wanneer het over personen gaat, is de stemming steeds geheim.

-

Andere bepalingen:
o Elk lid van de Raad van Bestuur is ertoe gehouden de besprekingen en
beraadslagingen geheim te houden, tenzij de Raad van Bestuur er expliciet anders
over beslist. Zowel de vaste als de plaatsvervangende leden zijn op de hoogte van de
inhoud van de samenkomsten (bv. agenda, verslag).
o Alle stemgerechtigde leden van de Raad van Bestuur alsook de Stad kunnen een
verzoek richten tot de voorzitter of secretaris met een voorstel tot agendapunt en
stemming.
o Van leden van de Raad van Bestuur wordt verwacht dat ze een engagement opnemen
m.b.t. het sportbeleid in de Stad. Dit houdt in dat ze de doelstellingen van de
Sportraad aanvaarden én eraan meewerken. De leden dienen op de hoogte te zijn van
en / of betrokken te zijn bij het sportgebeuren in de Stad. Bovendien zijn aanwezigheid
en actieve deelname tijdens de samenkomsten van de Raad van Bestuur vereist.
o Er komt een einde aan het mandaat van het lid van de Raad van Bestuur door: nieuwe
verkiezingen van de Sportraad na ontbinding ervan, ontslagname door het lid of uit de
afvaardigende organisatie indien van toepassing, overlijden, het stellen van daden die
niet overeenstemmen met de doelstelling van de Sportraad of die de werking van de
Sportraad verstoren, het opnemen van een politiek mandaat, een beslissing genomen
door de Raad van Bestuur nader te bepalen in een huishoudelijk reglement (bv. op
basis van aanwezigheidscriteria). Een bijzondere meerderheid, zijnde 2/3 van de
stemmen van het aantal aanwezigen, is hiertoe vereist.
o De samenstelling van de Raad van Bestuur volgt de wettelijke bepalingen van het
Decreet Lokaal Bestuur alsook de bepalingen opgelegd door de Gemeenteraad.

§ 4. Werkgroepen
-

Doel:
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Er kunnen Werkgroepen opgericht worden binnen de Sportraad. Deze hebben als doel
de beleidsinspraak te versterken.
De Werkgroepen zijn projectmatig van aard en hebben een duidelijk omschreven doel
en opdracht.

Samenstelling:
o Werkgroepen worden opgericht en ontbonden door de Raad van Bestuur.
o Elke Werkgroep wordt aangestuurd door minimaal 2 verkozen leden van de Raad van
Bestuur.
o De samenstelling van de Werkgroep gebeurt door middel van een publieke oproep,
onder regie van minimaal 2 verkozen leden van de Raad van Bestuur.
o De Werkgroep bepaalt zelf zijn werking en kan een voorzitter aanduiden, die geen lid
hoeft te zijn van de Raad van Bestuur. De voorzitter van de Werkgroep brengt
rechtstreeks verslag uit aan de Raad van Bestuur (bv. via een samenkomst) en heeft
adviesrecht in de Raad van Bestuur, doch geen stemrecht op basis van zijn
voorzitterschap binnen de Werkgroep.

ARTIKEL 4: BEVOEGDHEDEN
§1. Algemene Vergadering
-

De Algemene Vergadering vindt min. 2x per kalenderjaar plaats.
De Algemene Vergadering is bevoegd voor onderstaande:
o De leden van de Raad van Bestuur en hun plaatsvervangers van de Sportraad
verkiezen.
o De Stad inspireren en advies geven over de ontwikkeling van (het stedelijk) sport (beleid) in de Stad waarvoor de Raad van Bestuur van de Sportraad expliciet het
advies van de Algemene Vergadering vraagt.
o Kennis nemen van de adviezen verstrekt door de Algemene Vergadering en de Raad
van Bestuur van de Sportraad.
o Kennis nemen van de sportgerelateerde initiatieven in de Stad.
o Netwerking tussen verschillende sportactoren binnen de Stad faciliteren.
o Samenwerking tussen verschillende sportactoren binnen de Stad initiëren.
o Bekrachtiging van de aanpassing van de statuten van de Sportraad.

§2. Raad van Bestuur
-

De Raad van Bestuur is bevoegd voor onderstaande:
o Een voorzitter, een 1ste ondervoorzitter, een 2de ondervoorzitter, een secretaris en een
penningmeester binnen de Raad van Bestuur aanduiden.
o Werkgroepen oprichten, aansturen en ontbinden.
o Een voorstel van aanpassing van de statuten van de Sportraad opmaken i.s.m. de
Stad en deze voorleggen t.a.v. de Algemene Vergadering en de Gemeenteraad.
o Een huishoudelijk reglement opstellen, indien de Raad van Bestuur van oordeel is dat
dit nodig is om een goede werking van de Sportraad te verzekeren. Dit huishoudelijk
reglement wordt ter kennisgeving meegegeven aan de Gemeenteraad.
o Adviezen inzake (het stedelijk) sport (-beleid) in de Stad formuleren aan het
stadsbestuur, op vraag of op eigen initiatief. Bij het formuleren van een advies worden
volgende zaken gespecifieerd: de aanleiding, het orgaan van de Sportraad dat advies
gaf, het resultaat van de stemming, event. de toegepaste methodiek, de pro’s en
contra’s die aangebracht werden en een duidelijk standpunt / vraag t.a.v. het
stadsbestuur. Het formuleren van een advies naar het stadsbestuur gebeurt binnen
een redelijk termijn.
o Communiceren over de uitgebrachte adviezen naar de sportverenigingen, de
onderwijsnetten, de deelnemers aan de gegeven Algemene Vergadering en indien
opportuun de bredere bevolking. De communicatie gebeurt steeds in samenspraak
met de Stad.
o Regelmatig de achterban consulteren over ideeën, behoeften en verwachtingen inzake
(stedelijk) sport (-beleid), en daarover terugkoppelen naar de andere leden van de
Raad van Bestuur.

6

o

-

De Algemene Vergadering organiseren, in samenspraak met het stadsbestuur.
Dit houdt in:
▪ Het opstellen en tijdig communiceren van de agenda naar potentiële
deelnemers aan de Algemene Vergadering;
▪ Indien van toepassing, het inwinnen van advies en het verwerken van de
resultaten van de adviesinwinning;
▪ Verslag geven en communiceren van de resultaten en bijhorende adviezen
naar het stadsbestuur, naar de deelnemers aan de Algemene Vergadering, en
indien opportuun naar de bredere bevolking. De communicatie gebeurt steeds
in samenspraak met de Stad.
o Regelmatig overleg plegen met de bevoegde schepen en sportgekwalificeerde
ambtenaar betreffende het (stedelijk) sport (-beleid).
▪ De Raad van Bestuur duidt een vaste afgevaardigde aan om dit overleg bij te
wonen gedurende de volledige periode waarin de Raad van Bestuur actief is
(i.e. tot een nieuwe Raad van Bestuur verkozen wordt). De afgevaardigde
duidt per overlegmoment een tweede afgevaardigde aan om het overleg bij te
wonen. Deze 2de afgevaardigde kan variëren naargelang het moment of
thema. De vaste afgevaardigde koppelt terug naar de andere leden van de
Raad van Bestuur. Bij ontslag van de vaste afgevaardigde duidt de Raad van
Bestuur een nieuwe afgevaardigde aan.
▪ De regelmaat van overleg wordt bepaald in samenspraak tussen de Stad en
de Sportraad.
o Een beslissing nemen in geval van onvoorziene of niet nader bepaalde
omstandigheden.
o Het ontvangen en beantwoorden van vragen en suggesties t.a.v. de Sportraad.
o Het bewaren van de geschriften van de Sportraad (bv. verslagen).
o Het nemen van nodige initiatieven om een goede werking van de Sportraad te
verzekeren.
De Raad van Bestuur schikt zich naar de bepalingen opgelegd door de Gemeenteraad
betreffende de organisatie van de adviesraden.

§3. Werkgroepen
-

De werkgroepen zijn bevoegd voor onderstaande:
o Het adviseren van de Raad van Bestuur en / of de Algemene Vergadering over
welomlijnde sportgerelateerde zaken, via overleg en samenwerking.

ARTIKEL 5: ORGANISATIE VAN DE VERKIEZINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
§1. De Algemene Vergadering verkiest de (vaste en plaatsvervangende) leden van de Raad van
Bestuur, die vertegenwoordiger zijn van de sportverenigingen in Roeselare, de onderwijsnetten in
Roeselare, de deskundigen binnen het sportdomein woonachtig en / of actief in Roeselare, en de
inwoners van Roeselare. De leden van de Raad van Bestuur worden verkozen door de leden van de
Algemene Vergadering binnen de gegeven cluster van sporttakken en -groepen. Het lid van de Raad
van Bestuur die de Roeselaarse inwoners vertegenwoordigt mag geen mandaat (i.e. bestuursfunctie)
opnemen in een Roeselaarse sportvereniging.
§2. De kandidaatstelling als lid voor de Raad van Bestuur incl. plaatsvervangers gebeurt als volgt:
De kandidaat duidt aan binnen welke hoedanigheid hij / zij kandideert, i.e. als
vertegenwoordiger van een cluster van sporttakken, als vertegenwoordiger van een
onderwijsnet in Roeselare, als deskundige binnen het sportdomein of als inwoner
geïnteresseerd in het sportdomein.
De oproepperiode, termijn en deadline tot kandidaatstelling worden bepaald door de Raad
van Bestuur i.s.m. de Stad.
§3. Stemgerechtigde leden voor de verkiezingen:
De modaliteiten tot stemmen zijn bepaald in artikel 3.
De stemprocedure wordt bepaald door de Raad van Bestuur i.s.m. de Stad.
§4. De stemming:
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De stemming betreft personen, en is bijgevolg geheim.
De stemming gebeurt bij gewone meerderheid.
De kadidaat-leden met de meeste en 2de meeste stemmen worden respectievelijk vast lid
van de Raad van Bestuur en zijn / haar plaatsvervanger, en dit voor elke gegeven cluster
van sporttakken en -groepen.
o Bij een gelijk aantal stemmen over sporttakken binnen eenzelfde cluster heen,
heeft het kandidaat-lid die het grootste aantal leden binnen de gegeven sporttak
vertegenwoordigt voorrang.
o Bij een gelijk aantal stemmen binnen eenzelfde sporttak, wordt een nieuwe
stemming georganiseerd. Indien de herstemming opnieuw tot een gelijk aantal
stemmen nemen de overige leden van de Raad van Bestuur een beslissing.
o Indien meer dan twee kandidaten een gelijk aantal stemmen behalen, worden de
kandidaten met het minste aantal stemmen niet verkozen.
De resultaten van de stemming worden na afloop van de Algemene Vergadering bekend
gemaakt.

ARTIKEL 6: BESTUUR EN WERKING
Elke samenkomst begint met de goedkeuring en opvolging van het verslag van de vorige
samenkomst. Vervolgens worden de agendapunten besproken in de volgorde waarin zij op de
uitnodiging voorkomen.
Agendapunten kunnen door elk stemgerechtigd lid van de vergadering of door het stadsbestuur op de
agenda worden geplaatst. Deze aanvragen moeten ten laatste 14 dagen voor de vergadering aan de
voorzitter of secretaris worden meegedeeld. Het lid dat het punt agendeerde, dient aanwezig te zijn op
de samenkomst. Met een gewone meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden kan een
nieuw punt op de agenda worden geplaatst, op voorwaarde dat dit nieuwe punt onvoorzien en
hoogdringend is.
De secretaris van de Sportraad zorgt voor het opstellen van de verslagen van de samenkomsten van
elk van de organen van de Sportraad. In geval van de Werkgroep duiden de leden een verslagnemer
aan.
Verdere modaliteiten zoals frequentie van samenkomst, wijze en timing van uitnodigen, verslagname
en communicatie worden beslist binnen de Raad van Bestuur. De communicatie gebeurt steeds in
samenspraak met de Stad.
ARTIKEL 7: ADVIES
Behoudens uitzonderingen worden adviezen en beslissingen genomen bij gewone meerderheid van
stemmen, uitgebracht door de stemgerechtigde leden op voorwaarde dat min. 2/3de van de
stemgerechtigde leden aanwezig is (in geval van de Raad van Bestuur). Als dit aanwezigheidsquorum
niet wordt bereikt, worden de adviezen en beslissingen verwezen naar een volgende samenkomst, die
binnen de veertien dagen bijeengeroepen wordt. Tijdens die samenkomst wordt geldig geadviseerd en
worden geldige besluiten genomen, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden. De datum
van deze samenkomst kan in geval van hoogdringendheid vastgelegd worden door de aanwezige
leden.
ARTIKEL 8: GOEDKEURING, WIJZIGING EN INWERKINGTREDING
Het voorstel tot aanpassing aan de statuten wordt goedgekeurd bij 2/3de meerderheid van de
stemmen, uitgebracht door de stemgerechtigde leden van de Raad van Bestuur en de Algemene
Vergadering, op voorwaarde dat de meerderheid van de stemgerechtigde vaste leden aanwezig is.
Alles wat de inwendige orde van de Sportraad betreft, maar niet door dit reglement wordt geregeld,
kan bij gewone meerderheid van stemmen, uitgebracht door de stemgerechtigde leden worden beslist
door de Raad van Bestuur, op voorwaarde dat de meerderheid van de stemgerechtigde leden
aanwezig is. Dit huishoudelijk reglement wordt ten informatieve titel aan de Gemeenteraad bezorgd.
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De statuten zijn steeds onderhavig aan de hogere en vigerende wetgeving.
De Gemeenteraad keurt de statuten van de Stedelijke Raad voor Sportbeleid goed.

De Raad van Bestuur en de Algemene vergadering van de "Stedelijke Raad voor Sportbeleid"
bekrachtigden het voorstel tot aanpassing van de statuten op respectievelijk 8 juli 2019 en 28
augustus 2019. De statuten werden goedgekeurd op de Gemeenteraad van 23 september 2019
en treden in werking op 24 september 2019.
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