STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR SPORTBELEID

BENAMING, DOELSTELLINGEN, SECRETARIAAT EN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Artikel 1.

Onder de benaming ‘Stedelijke Raad voor Sportbeleid’ wordt te Roeselare een
officieel adviesorgaan inzake sportaangelegenheden opgericht dat alle
Roeselaarse sportactoren, zowel verenigingen, organisaties als deskundigen, hetzij
private of publieke, vertegenwoordigt.

Artikel 2.

De ‘Stedelijke Raad voor Sportbeleid’ streeft volgende doelstellingen na:
1. Advies verlenen over sportzaken aan:
a. Het stadsbestuur, 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. De erkende sportverenigingen en –organisaties.
2. Sportpromotie:
a. Sportinitiatieven nemen en/of ondersteunen in het belang van het algemeen
welzijn van alle inwoners van de stad.
b. Initiatieven nemen, daar waar de sportverenigingen en -organisaties in
gebreke blijven.
c. De jeugdwerking, op het vlak van de sport, stimuleren en meehelpen aan het
organiseren van kaderopleiding.
3. Deelnemen aan het beheer van de stedelijke sportinfrastructuur.
4. Onderzoek verrichten, zich informeren en documenteren over sportzaken en dit
doorspelen naar:
a. Het stadsbestuur.
b. De Roeselaarse sportverenigingen en -organisaties.
c. Andere adviesraden van de stad Roeselare.

Artikel 3.

Het secretariaat en de maatschappelijke zetel van de ‘Stedelijke Raad voor
Sportbeleid zijn gevestigd op de Sportdienst. Alle briefwisseling moet worden
gericht aan de ‘Stedelijke Raad voor Sportbeleid’ t.a.v. de sportgekwalificeerde
ambtenaar (SGA).

LIDMAATSCHAP
Artikel 4.

Kunnen lid worden van de ‘Stedelijke Raad voor Sportbeleid’:
a. Alle door de stad Roeselare erkende sportverenigingen en -organisaties die een
werking ontplooien op het grondgebied van Roeselare.
b. Deskundigen inzake sport, woonachtig in Roeselare.
c. De verschillende onderwijsnetten die een sportwerking ontplooien op het
grondgebied van Roeselare.
Ze worden in de Algemene Vergadering van de ‘Stedelijke Raad voor Sportbeleid’
aanvaard op voorstel van de Raad van Bestuur volgens de modaliteiten bepaald in
het Reglement van Orde.

Statuten – Stedelijke Raad voor Sportbeleid

Artikel 5.

Een sportvereniging, –organisatie en onderwijsnet die als lid van de ‘Stedelijke
Raad voor Sportbeleid’ wenst opgenomen te worden, moet een schriftelijke
aanvraag indienen op het secretariaat van de ‘Stedelijke Raad voor Sportbeleid’
met vermelding van de naam, de zetel en de locatie van de sportvereniging, de
woonplaats van de afgevaardigde en zijn plaatsvervanger in de raad en alle nuttige
inlichtingen die de Raad van Bestuur van de ‘Stedelijke Raad voor Sportbeleid’
nuttig acht.
Een deskundige die als lid van de ‘Stedelijke Raad voor Sportbeleid’ wenst
opgenomen te worden, moet eveneens een schriftelijke aanvraag indienen op het
secretariaat van de ‘Stedelijke Raad voor Sportbeleid’ met vermelding van zijn/haar
naam, voornaam, adres en het bewijs leveren van zijn/haar deskundigheid op het
vlak van de sport.
Een afgevaardigde en plaatsvervanger kunnen maar één sportinstantie
vertegenwoordigen.
Politieke mandatarissen van het stadsbestuur Roeselare kunnen niet als
afgevaardigde, plaatsvervanger of deskundige in de Sportraad zetelen.
De plaatsvervanger van een vereniging treedt enkel in de plaats van de
afgevaardigde bij belet of ontslag van de afgevaardigde.
De kandidaturen worden na onderzoek en advies van de Raad van Bestuur aan de
eerstvolgende zitting van de Algemene Vergadering van de ‘Stedelijke Raad voor
Sportbeleid’ voorgelegd. Na goedkeuring door de Algemene Vergadering worden
alle kandidaturen eveneens ter goedkeuring voorgelegd aan het college van
burgemeester en schepenen.
De aanvaarding als lid wordt aan de secretaris van de betrokken vereniging, aan de
deskundige en aan de inrichtende macht van het onderwijsnet schriftelijk ter kennis
gebracht.
Elke wijziging aan de gegevens moet schriftelijk worden bekend gemaakt aan het
secretariaat van de ‘Stedelijke Raad voor Sportbeleid’.
Aan elk mandaat in de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur en het
Dagelijks Bestuur wordt automatisch een einde gesteld:
- door intrekking van de opdracht van de afgevaardigde en/of zijn plaatsvervanger
wegens uitsluiting of ontslag door de vereniging of organisatie;
- door ontslag van de afgevaardigde en/of de plaatsvervanger of deskundige;
- door ontbinding van de sportvereniging;
- als de sportvereniging/-organisatie niet meer erkend is als Roeselaarse
sportvereniging/-organisatie;
- als de deskundige niet meer woonachtig is in Roeselare;
- als de vereniging geen sportwerking meer op het grondgebied Roeselare heeft.

Artikel 6.

Iedere afgevaardigde en plaatsvervanger van een vereniging, organisatie of school,
alsook elke deskundige, lid van de ‘Stedelijke Raad voor Sportbeleid’, aanvaardt en
werkt mee aan de doelstellingen van de raad.

UITSLUITING
Artikel 7.

Ieder lid van de ‘Stedelijke Raad voor Sportbeleid’ kan worden uitgesloten door het
stellen van daden die niet overeenstemmen met de doelstellingen van de raad en
die de goede werking van de raad en zijn organen verstoren.
De uitsluiting uit de ‘Stedelijke Raad voor Sportbeleid’ van een afgevaardigde en/of
plaatsvervanger van een vereniging, een afgevaardigde en/of plaatsvervanger van
een onderwijsnet of een deskundige, kan alleen worden uitgesproken bij geheime
stemming door de Algemene Vergadering op gemotiveerd voorstel van de Raad
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van Bestuur en dit na het horen van het met uitsluiting bedreigd lid door de Raad
van Bestuur.
Een bijzondere meerderheid, zijnde 2/3 van de stemmen van het aantal
aanwezigen, is hiertoe vereist.
De uitsluiting moet door het college van burgemeester en schepenen worden
bekrachtigd.

STRUCTUUR
Artikel 8.

De ‘Stedelijke Raad voor Sportbeleid’ is samengesteld uit:
1. de Algemene Vergadering;
2. de Raad van Bestuur;
3. het Dagelijks Bestuur.
Hierin worden de volgende functies voorzien:
1. een voorzitter;
2. een ondervoorzitter;
3. een secretaris;
4. een penningmeester.

Artikel 9.

De Algemene Vergadering: samenstelling en stemrecht.
Na de verkiezing van een nieuwe gemeenteraad, wordt de Algemene Vergadering
samengesteld voor een termijn van zes jaar.
Alle leden van de Algemene Vergadering zoals bepaald in art. 4 van de Statuten
zijn stemgerechtigd.
De schepen van sport kan als waarnemer worden uitgenodigd op de
vergaderingen.
De SGA volgt de vergaderingen als waarnemer.

Artikel 10.

De Algemene Vergadering: mandaat van voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en
penningmeester.
De voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester van de ‘Stedelijke
Raad voor Sportbeleid’ worden verkozen uit de leden van de Raad van Bestuur. De
kandidaturen voor deze functies moeten schriftelijk worden ingediend op het
secretariaat van de ‘Stedelijke Raad voor Sportbeleid’, minstens 10 dagen vóór de
eerste vergadering van de nieuwe Raad van Bestuur.
De functies van voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester zijn niet
met elkaar verenigbaar.
De voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester zetelen ambtshalve
in de 3 organen van de ‘Stedelijke Raad voor Sportbeleid’.

Artikel 11.

De Algemene Vergadering: bevoegdheid.
De Algemene Vergadering beslist over het werkprogramma, voorgesteld door de
Raad van Bestuur en over alle aangelegenheden die de goede werking van de
‘Stedelijke Raad voor Sportbeleid’ mogelijk maken.
De Algemene Vergadering aanvaardt de leden zoals vermeld in art. 4 en kan in een
geheime stemming leden uitsluiten (zie art. 7).
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Sportverenigingen/-organisaties die tijdens een volledig kalenderjaar nooit
aanwezig zijn op de Algemene Vergaderingen, worden automatisch uitgesloten
voor de rest van de legislatuur.
De Algemene Vergadering duidt de leden voor de Raad van Bestuur aan zoals
vermeld in art. 14 en is bevoegd om deze te ontslaan.
Enkel de Algemene Vergadering heeft het recht om, zonder het wezenlijk doel van
de ‘Stedelijke Raad voor Sportbeleid’ te kunnen veranderen en indien de
noodwendigheid zich hiertoe zou lenen, de nodige wijzigingen aan de Statuten aan
te brengen. Deze voorstellen van wijzigingen moeten evenwel door de Raad van
Bestuur zijn onderzocht, besproken en geplaatst op de dagorde van de Algemene
Vergadering.
De Algemene Vergadering bespreekt jaarlijks de door de gemeente opgemaakte
jaarrekening m.b.t. het beleidsveld sport.
De Algemene Vergadering is bevoegd om het huishoudelijk reglement van de
Sportraad goed te keuren en te wijzigen.
De ontbinding van de Sportraad behoort tot de bevoegdheid van de Algemene
Vergadering.
De beslissingen van de Algemene Vergadering moeten ter goedkeuring worden
voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 12.

De Algemene Vergadering: vergaderingen en stemprocedure.
De "Stedelijke Raad voor Sportbeleid" houdt minstens 2 Algemene Vergaderingen
per jaar.
Buiten deze vergadering kan er een buitengewone vergadering worden
bijeengeroepen, indien de Raad van Bestuur dit noodzakelijk acht en/of indien
tenminste 1/3 van de afgevaardigden er de wens toe uitdrukt.
De uitnodigingen worden minstens 10 dagen op voorhand aan de aangesloten
leden toegestuurd, met vermelding van de dagorde van de vergadering.
Er kan slechts geldig worden beraadslaagd over de punten die op de dagorde
werden geplaatst.
De Algemene Vergadering kan geldig vergaderen en beslissen, ongeacht het
aantal aanwezigen met uitzondering voor de wijziging van de Statuten en de
ontbinding van de Sportraad.
Voor de wijziging van de Statuten en de ontbinding van de Sportraad moet een
absolute meerderheid (minstens de helft + ½ van de stemgerechtigde leden)
aanwezig zijn. Indien bij een tweede bijeenroeping niet aan deze voorwaarde is
voldaan, beslist de vergadering, ongeacht het aantal aanwezigen, over de wijziging
van de Statuten en de ontbinding van de Sportraad.
De beslissingen van de Algemene Vergadering worden genomen bij gewone
meerderheid (meer voor- dan tegenstemmen). Op voorstel van 2/3 van de
aanwezige leden wordt geheime stemming gehouden. Telkens het om personen
gaat, is de stemming geheim.
Elk lid van de ‘Stedelijke Raad voor Sportbeleid’ beschikt over één stem. Wanneer
noch de afgevaardigde, noch de plaatsvervanger kan aanwezig zijn mag de
vereniging aan één ander lid van de club een volmacht geven om te stemmen.

4

Artikel 13.

Raad van Bestuur: mandaat.
Na de verkiezing van een nieuwe gemeenteraad, worden de leden van de Raad
van Bestuur verkozen voor een termijn van zes jaar.
Wanneer één van de leden van de Raad van Bestuur, vermeld in art. 14, ontslag
neemt of krijgt, wordt een nieuw lid van de Raad van Bestuur aangeduid.
Als opvolger wordt in eerste instantie het lid dat bij de verkiezing voor de
betreffende categorie in de Raad van Bestuur bij het begin van de legislatuur, het
2° meest voorkeursstemmen bekwam, aangeduid. Wanneer dit lid deze taak, om
welke redenen dan ook, niet op zich kan nemen, wordt de volgende kandidaat uit
de lijst van kandidaten genomen, enz.
Wanneer geen enkele kandidaat uit de verkiezingen voor de betreffende categorie
bij het begin van de legislatuur kan worden aangeduid, kunnen de afgevaardigden
van de sportverenigingen die door het ontslagnemend of ontslagkrijgend lid van de
Raad van Bestuur werden vertegenwoordigd, zich hiervoor kandidaat stellen. Het
nieuw verkozen lid van de Raad van Bestuur beëindigt het mandaat van het
ontslagnemend of ontslagkrijgend lid van de Raad van Bestuur.

Artikel 14.

De Raad van Bestuur: samenstelling.
20 afgevaardigden van de sportverenigingen te kiezen door de Algemene
Vergadering uit volgende categorieën:
* Atletiek en combinatiesporten: 1 vertegenwoordiger.
* Balsporten: basketbal, handbal, krachtbal, minivoetbal, voetbal,
volleybal, …: 4 vertegenwoordigers waarvan:
1 vertegenwoordiger voor de voetbalverenigingen die zijn aangesloten
bij de K.B.V.B.of de Vlaamse Voetbalfederatie;
1 vertegenwoordiger uit een recreatieve voetbalverenigingen;
1 vertegenwoordiger voor de volleybalverenigingen;
1 vertegenwoordiger voor de overige balsportverenigingen.
* Denksporten: bridge, dammen, schaken, …: 1 vertegenwoordiger;
* Dierensporten: duivensport, hondendressuur, paardrijden, vinkenzang, …:
1 vertegenwoordiger;
* Expressiesporten: circustechnieken, dansen, fitness-aerobics, rope-skipping,
turnen, yoga, …: 1 vertegenwoordiger;
* Sporten voor bijzondere doelgroepen: senioren, gehandicapten, …: 1
vertegenwoordiger;
* Gevecht- en krachtsporten: aikido, boksen, judo, ju-jitsu, karate, taekwondo,
worstelen, …; bodybuilding, gewichtheffen, powerlifting, …:
1 vertegenwoordiger;
* Gemotoriseerde sporten: 1 vertegenwoordiger;
* Natuur- en wintersporten: bergklimmen, oriëntatielopen, rafting, speleologie,
skieën…: 1 vertegenwoordiger;
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* Recreatiesporten: bewegingschool, frisbee, gezinssport, omnisportclubs,
touwtrekken, wandelen, …: 1 vertegenwoordiger;
* Slagsporten: badminton, squash, tafeltennis, tennis, …:
1 vertegenwoordiger;
* Volkssporten: biljart, bollen, boogschieten, bowling, petanque,
vuurwapenschieten, …: 3 vertegenwoordigers waarvan:
1 vertegenwoordiger voor de sporten bollen, bowling, petanque;
1 vertegenwoordiger voor de sporten boogschieten, kleischieten,
schietlapschieten of vuurwapenschieten;
1 vertegenwoordiger voor het biljart, darts of tafelvoetbal.
* Watersporten: duiken, hengelen, kajak, waterpolo, zwemmen, …:
21vertegenwoordiger:
* Wielsporten: fietsen, rolschaatsen, skaten, wielrennen, …:
1 vertegenwoordiger;
* Andere sport- en spelvormen (geen bestaande sportstructuren):
Volksspelen, …: 1 vertegenwoordiger.
De Raad van Bestuur wordt verder aangevuld met de afgevaardigden van de
3 verschillende onderwijsnetten en één deskundige.
De schepen van sport kan als waarnemer naar de vergaderingen van de Raad van
Bestuur worden uitgenodigd.
De SGA volgt de vergaderingen als waarnemer.
Artikel 15.

De Raad van Bestuur: Bevoegdheid.
- Een voorstel van jaarplanning opmaken;
- Aanduiden van een Dagelijks Bestuur;
- Advies en suggesties doorspelen, enerzijds naar de Algemene Vergadering op
vraag van het stadsbestuur en anderzijds naar het stadsbestuur op vraag van de
Algemene Vergadering.
- Uitvoeren van de besluiten van de "Stedelijke Raad voor Sportbeleid";
- Voorstellen van een reglement van inwendige orde;
- Voor welomschreven opdrachten kan de Raad van Bestuur op eigen initiatief
werkgroepen samenstellen in de schoot van de Raad van Bestuur. Deze
werkgroepen hebben geen enkel beslissingsrecht. De leden van de Raad van
Bestuur, aanwezig in de werkgroepen, zijn verantwoordelijk voor de
terugrapportage en verslaggeving via het Dagelijks Bestuur in de Raad van
Bestuur;
- De werkgroepen kunnen naast de leden van de Raad van Bestuur ook aangevuld
worden met leden van de Algemene Vergadering en/of externen.
- Het college van burgemeester en schepenen kan aan de Raad van Bestuur
vragen om werkgroepen op te richten voor het uitwerken van een bepaalde
opdracht. De voordracht van kandidaten voor deze werkgroepen gebeurt dan in
overleg tussen de Raad van Bestuur en het Stadsbestuur.
- De Raad van Bestuur stelt de dagorde samen voor de Algemene Vergadering.
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De Raad van Bestuur is bevoegd om advies uit te brengen over alle
sportaangelegenheden waarvoor de advisering niet expliciet is toegewezen aan de
Algemene Vergadering volgens de Statuten van de Stedelijke Raad voor
Sportbeleid. Het advies wordt achteraf steeds ter kennisgeving voorgelegd aan de
Algemene Vergadering.
Artikel 16.

De Raad van Bestuur: Vergaderingen en stemprocedure.
De Raad van Bestuur vergadert minstens 6 maal per jaar op schriftelijke
uitnodiging van de voorzitter en de secretaris.
Op schriftelijke aanvraag van minstens 1/3 van de leden van de Raad van Bestuur
moet de Raad van Bestuur worden bijeengeroepen.
Leden van de Raad van Bestuur die tijdens een volledig kalenderjaar minder dan
de helft van de vergaderingen bijwonen, worden automatisch uitgesloten voor de
rest van de legislatuur. Voor de vervanging van het lid van de Raad van Bestuur
wordt dezelfde procedure toegepast als bij de ontslagneming van een bestuurslid
zoals bepaald in artikel 13.
De Raad van Bestuur kan geldig vergaderen en beslissen ongeacht het aantal
aanwezige leden.
Een lid van de Raad van Bestuur dat een agendapunt wil toevoegen aan de
dagorde van de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur moet vooraf
een gemotiveerd en inhoudelijk schrijven richten aan het secretariaat van de
“Stedelijke Raad voor Sportbeleid”.
De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden voorgezeten door de voorzitter
en bij afwezigheid door de ondervoorzitter. Bij ontstentenis van beiden, leidt het lid
met het meest aantal dienstjaren in de Sportraad, de vergadering van de Raad van
Bestuur. De dienstdoende voorzitter heeft dan dezelfde rechten als de effectieve
voorzitter.
Elk lid beschikt over één stem.
Wanneer het over personen gaat, is de stemming geheim.
Beslissingen worden steeds genomen bij gewone meerderheid (meer voor- dan
tegenstemmen).
Elk lid van de Raad van Bestuur is ertoe gehouden de besprekingen en
beraadslagingen geheim te houden. De Raad van Bestuur oordeelt of bepaalde
beslissingen openbaar mogen gemaakt worden.

Artikel 17.

Het Dagelijks Bestuur: Vergadering, mandaat en samenstelling.
Het Dagelijks Bestuur vergadert minstens zesmaal per jaar.
Het Dagelijks Bestuur is samengesteld uit de voorzitter, de ondervoorzitter, de
secretaris en de penningmeester.
De schepen van sport kan als waarnemer uitgenodigd worden op de vergaderingen
van het Dagelijks Bestuur.
De SGA volgt de vergaderingen als waarnemer.

Het Dagelijks Bestuur kan zich ten allen tijde laten bijstaan door leden van de
Stedelijke Raad voor Sportbeleid of externen ter behandeling en/of advisering van
punten en/of zaken die betrekking hebben op de Sportraad.
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Artikel 18.

Het Dagelijks Bestuur: Bevoegdheid.
Het Dagelijks Bestuur is bevoegd voor:
- Het ontvangen en beantwoorden van alle briefwisseling;
- Het bewaren van alle archieven en geschriften zowel van de Algemene
Vergadering, de Raad van Bestuur en het Dagelijks Bestuur;
- Het ontvangen van alle suggesties van de aangesloten leden;
- Het nemen van alle nodige initiatieven om een goede werking van de Raad van
Bestuur te verzekeren;
- Het openbaar maken van de beslissingen van de Raad van Bestuur en de
Algemene Vergaderingen
- Het opstellen van een agenda voor de vergaderingen van de Raad van Bestuur.
Het Dagelijks Bestuur is niet bevoegd om daden te stellen waarvoor een beslissing
van de Algemene Vergadering of van het Raad van Bestuur noodzakelijk is.

Artikel 19.

Alles wat niet wordt vermeld in de Statuten wordt geregeld door het decreet Lokaal
Sportbeleid van 6 juli 2012 en het Gemeentedecreet.

Om te voldoen aan het decreet Lokaal Sportbeleid van 6 juli 2012 en het Gemeentedecreet,
werden de aanpassingen van deze Statuten ALGEMEEN goedgekeurd in de Algemene
Vergadering van de "Stedelijke Raad voor Sportbeleid" van 27 mei 2014.
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