Gemeentelijke Sportraad van KnokkeHeist
Buitengewone Algemene Vergadering
van 5 juli 2008

GEMEENTELIJKE SPORTRAAD VAN KNOKKE-HEIST

STATUTEN
Overeenkomstig het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 9 maart 2007 en het
Gemeentedecreet van 4 mei 2007, worden de statuten van de Gemeentelijke Sportraad van
Knokke-Heist, zoals aangenomen door de Algemene Vergadering van 8 november 1972 en
naderhand gewijzigd, met ingang van 5 juli 2008 vastgesteld als volgt :

HOOFDSTUK I : DOEL EN ZETEL
Art. 1 De Gemeentelijke Sportraad van Knokke-Heist heeft in het algemeen tot doel de sport,
de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te bevorderen, in het belang van
het algemeen welzijn en van de algehele lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van
alle inwoners van de gemeente.
Art. 2 De concrete doelstelling en taken van de Gemeentelijke Sportraad zijn inzonderheid
de volgende :
a. het deelnemen aan het beheer van de gemeentelijke sport- en recreatieinfrastructuur

overeenkomstig

de

ter

zake

geldende

wetgeving;

b. het coördineren van de sport- en recreatieactiviteiten door het tot stand brengen van

overleg en samenwerking tussen de verenigingen, diensten, instellingen en andere
organisaties
op
het
gebied
van
competitieen
recreatiesport;
c. het geven van advies, hetzij op eigen initiatief hetzij op verzoek, aan de

gemeentelijke overheid en eventueel ook aan particuliere instanties inzake sport- en
recreatieaangelegenheden en inzake planning en uitbouw van de desbetreffende
infrastructuur;
d. het nemen van de op de behoeften afgestemde initiatieven, onder meer inzake

animatie van de bevolking, bevordering van de sportbeoefening en de
kaderopleiding;
e. het verrichten van onderzoek, verzamelen van documentatie en informatie;
f. het deelnemen aan het geregeld gezamelijk overleg en de onderlinge uitwisseling

van informatie met andere te Knokke-Heist erkende gemeentelijke adviesraden;

g. het bijhouden van een kalender van de sportmanifestaties; deze kalender wordt ten

gepaste tijde aan de aangesloten leden en aan de pers medegedeeld;
h. het opnemen van de aangesloten sportverenigingen en het indelen ervan in

categorieën;
h. het schrappen van de aangesloten sportverenigingen;
i. het huldigen van verdienstelijke sportbeoefenaars en bestuursleden door :
- het toekennen van de titel van Sportclub van het jaar aan de meest
verdienstelijke sportvereniging;
- het toekennen van de titels “Sportman van het jaar”, “Sportvrouw van het jaar”
en “Beloftevolle jongere van het jaar” aan de meest verdienstelijke
sportbeoefenaars;
- het toekennen van de titel “Laureaat van Sportverdienste” aan personen die door
hun toewijding en inzet zich verdienstelijk hebben gemaakt ten bate van het
sportgebeuren;
- het toekennen van de medaille van sportverdienste aan verdienstelijke
bestuursleden van de bij de Gemeentelijke Sportraad aangesloten verenigingen;
De modaliteiten van toekenning van deze titels en medailles worden bepaald in het
reglement betreffende de toekenning van de sporttrofeeën.
Art. 3 De zetel van de Gemeentelijke Sportraad is gevestigd op het Stadhuis, A. Verweeplein
te Knokke-Heist.

HOOFSTUK II : SAMENSTELLING, STRUCTUUR EN WERKING
TITEL I – ALGEMENE VERGADERING

Art. 4 Par. 1 De Algemene Vergadering is samengesteld uit stemgerechtigde leden, nietstemgerechtigde leden en waarnemers.
Par. 2 Stemgerechtigde leden zijn :
a. Afgevaardigden van sportverenigingen die een actieve sportwerking kunnen

aantonen binnen het grondgebied van de gemeente Knokke-Heist.
Elke sportvereniging die in de Gemeentelijke Sportraad wenst opgenomen
te worden, dient een schriftelijke vraag aan de Raad van Bestuur van de
Gemeentelijke Sportraad te richten.
Indien deze sportvereniging
beantwoordt aan de gestelde normen van erkenning wordt ze uitgenodigd
om één effectief lid en één plaatsvervangend lid als afgevaardigde aan te
duiden.
Deze
moeten
aan
de
volgende
voorwaarden
voldoen
:
- lid zijn van de sportvereniging die zij vertegenwoordigen;
niet
meer
dan
één
sportvereniging
vertegenwoordigen.
De afgevaardigden van de sportverenigingen houden ambtshalve op lid van

de Gemeentelijke Sportraad te zijn wanneer de sportvereniging die zij
vertegenwoordigen, ophoudt een actieve sportwerking te hebben binnen de
gemeente Knokke-Heist. Het lidmaatschap neemt in elk geval een einde
wanneer de betrokken sportvereniging een ander effectief of
plaatsvervangend
lid
aanduidt.
Alhoewel voor de toepassing van onderhavig artikel aan de begrippen
“sportvereniging” en “sportwerking” een ruime interpretatie wordt gegeven,
zal in gemeen overleg met de andere erkende gemeentelijke adviesraden
worden vermeden dat een sportvereniging in meer dan één raad voor
cultuurbeleid wordt vertegenwoordigd.
b. De onder artikel 14 par. 2 b. bedoelde gecoöpteerde leden.
c. De schoolsportgangmakers van alle in Knokke-Heist gevestigde scholen.
Par. 3 Niet-stemgerechtigde leden zijn :
a. De secretaris van de Gemeentelijke Sportraad, bedoeld onder artikel 14 par.
3 a. hierna;
b. De door het College van Burgemeester en Schepenen aangewezen gemeentelijke ambtenaar, bedoeld onder artikel 14 par. 3 b. hierna;
Par. 4 Waarnemers zijn :
a. De Schepen van Sport;
b. De Directeur Vrije Tijd en de Directeur Vrijetijdsbeleid;
c. Eén vertegenwoordiger van elke fractie uit de Gemeenteraad;
Art. 5 Tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoren :
- de wijziging van de statuten;
- de aanstelling en het ontslag van de bestuurders, bedoeld onder art. 14 par. 2 a. en
art. 18 hierna;
- de ontbinding van de Gemeentelijke Sportraad;
Art. 6 De algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel van de Gemeentelijke
Sportraad, hetzij op een ander te Knokke-Heist gelegen plaats, door de Raad van
Bestuur aangewezen en in de oproepingsbrief vermeld.
Art. 7 De jaarlijkse gewone algemene vergadering heeft in principe plaats in de loop van de
maand juni.
Art. 8 Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen hetzij door de
Raad van Bestuur telkens deze het noodzakelijk acht hetzij op schriftelijke aanvraag
van minstens één vierde van de stemgerechtigde leden van de Algemene Vergadering.
Op deze aanvraag moeten de te behandelen punten duidelijk en omstandig worden

opgegeven; de voorzitter en de secretaris kunnen desgevallend verzoeken dat een meer
uitgebreide toelichtingsnota deze schriftelijke aanvraag zou aanvullen.
Art. 9 De Algemene Vergadering mag slechts geldig beraadslagen omtrent punten welke op
de agenda zijn geplaatst.
De agenda wordt door de Raad van Bestuur vastgesteld welke hierbij rekening houdt
met het bepaalde in artikel 8 hierboven.
Art. 10 De bijeenroepingsberichten voor elke algemene vergadering bevatten de agenda en
worden tenminste veertien dagen voor de datum van de vergadering overgemaakt aan
alle leden.
Art. 11 De vergaderingen van de algemene vergadering worden in het openbaar gehouden,
behoudens indien het om punten gaat waarbij personen zijn betrokken. Zodra een
dergelijk punt naar voor wordt gebracht, beveelt de voorzitter de behandeling in
besloten vergadering.
De leden van de Algemene Vergadering stemmen mondeling, behalve wanneer het om
personen gaat.
Art. 12 Onverminderd de bepalingen van artikel 13 worden de beslissingen van de Algemene
Vergadering bij gewone meerderheid van stemmen aangenomen. Bij staking van
stemmen is het voorstel verworpen.
Een plaatsvervangend lid mag slechts aan een beraadslaging en stemming deelnemen
wanneer het effectief lid niet op de vergadering aanwezig is.
Art. 13 De Algemene Vergadering kan de statuten slechts goedkeuren of wijzigen indien de
goed te keuren tekst of de aan te brengen wijziging in de oproepingsbrief vermeld is
en wanneer minimum twee derde van de stemgerechtigde leden op de vergadering
aanwezig zijn.
Zijn twee derde van de stemgerechtigde leden op de eerste vergadering niet aanwezig
dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen. Deze kan bij gewone meerderheid
beraadslagen en besluiten, ongeacht het aantal aanwezige leden. De wijziging van de
statuten wordt voorbereid door de Raad van Bestuur van de Gemeentelijke Sportraad.
De Algemene Vergadering kan slechts dan de ontbinding van de Gemeentelijke
Sportraad uitspreken, wanneer minstens twee derde van haar stemgerechtigde leden
aanwezig zijn. Wordt aan deze vereiste niet voldaan, dan wordt een tweede
vergadering bijeengeroepen die geldig beraadslaagt en besluit, welke het aantal van de
aanwezige leden ook zij. Besluiten worden genomen met twee derde van de
aanwezige stemgerechtigde leden.
TITEL II. – RAAD VAN BESTUUR
Art. 14 Par. 1De Raad van Bestuur is samengesteld uit stemgerechtigde leden, nietstemgerechtigde leden en waarnemers. Ten hoogste twee derde van de
stemgerechtigde leden is van hetzelfde geslacht.

De leden en waarnemers van de Raad van Bestuur worden verkozen en/of
aangesteld voor een termijn van zes jaar, dat een aanvang neemt bij elke
legislatuurvernieuwing van de Gemeenteraad.
Par. 2 Stemgerechtigde leden worden verkozen als volgt :
a.De rechtstreeks te verkiezen leden uit de onder artikel 4 par. 2 a. bedoelde
sportverenigingen worden ingedeeld in volgende 20 categorieën :
 categorie 1 : Aërobic, Fitness en Powerlifting
 categorie 2 : Atletiek en Wandelen
 categorie 3 : Badminton en Tafeltennis
 categorie 4 : Basketbal
 categorie 5 : Biljarten en Darts
 categorie 6 : Boog-, Karabijn- en Pistoolschieten
 categorie 7 : Bowling en Petanque
 categorie 8 : Gevechtssporten
 categorie 9 : Golf, Hockey, Skaten en Skeeleren
 categorie 10 : Hengelsport en Omnisport
 categorie 11: Krachtbal
 categorie 12 : Lichamelijke Opvoeding en Turnen
 categorie 13 : Mini- en Zaalvoetbal
 categorie 14 : Motorsport en Ruitersport
 categorie 15 : Rugby en Voetbal
 categorie 16 : Squash en Tennis
 categorie 17 : Surfen en Zeilen
 categorie 18 : Volleybal
 categorie 19 : Waterpolo en Zwemmen
 categorie 20 : Wielrennen
Elke sportvereniging kan slechts in één categorie worden ingedeeld.
Nieuwe sportverenigingen, die in de Gemeentelijke Sportraad worden
opgenomen volgens de criteria voorzien in artikel 4, par. 2a, worden door de
Raad van Bestuur ingedeeld in één van de voorziene categorieën.
In elk van de categorieën kan slechts één kandidaat als bestuurder verkozen
worden, deze met de meeste voorkeurstemmen.
b. De onder a. hierboven vermelde afgevaardigden kunnen, in afzonderlijke
vergadering, leden coöpteren.
Het aantal leden, bedoeld onder b., kan niet meer bedragen dan één vijfde van
het aantal leden, bedoeld onder a..
c. De onder artikel 4 par. 2 c. bedoelde schoolsportgangmakers kiezen onder
elkaar 3 leden, die uit een verschillend net (vrij -, gemeenschaps- en
gemeenteonderwijs) moeten komen, waarbij 2 het basisonderwijs en 1 het
middelbaar onderwijs vertegenwoordigen.

Par. 3 Niet-stemgerechtigde leden zijn :
a. De op voordracht van de stemgerechtigde bestuursleden door het College
van Burgemeester en Schepenen aangewezen secretaris van de
Gemeentelijke Sportraad.
b. Een door het College van Burgemeester en Schepenen aangewezen
ambtenaar.
Par. 4 Waarnemers zijn :
a.

De Schepen van Sport;

b. De Directeur Vrije Tijd en de Directeur Vrijetijdsbeleid;
c. Eén vertegenwoordiger van elke fractie uit de Gemeenteraad;
Art. 15De Gemeentelijke Sportraad moet uiterlijk zes maanden volgend op de installatie van
de nieuwe Gemeenteraad, opnieuw worden samengesteld en erkend.
Art. 16 De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden de voorzitter en de ondervoorzitter van de
Gemeentelijke Sportraad.
Deze mandaten nemen een einde bij het verlies van het lidmaatschap in de Raad van
Bestuur en uiterlijk na de eerste algemene vergadering volgend op de vernieuwing van
de Gemeenteraad.
Art. 17Alle bevoegdheden die niet uitdrukkelijk aan de Algemene Vergadering zijn
toegewezen, behoren tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur, zoals :
- de goedkeuring van de rekeningen en de begroting van de Gemeentelijke
Sportraad;
- het verlenen van advies over het sportbeleidsplan;
- het verlenen van advies hetzij op eigen verzoek, hetzij op verzoek van het
gemeentebestuur;
- het voordragen van gecoöpteerde leden;
- het organiseren van evenementen;
- het opnemen van een sportvereniging met een actieve werking binnen het
grondgebied van de Gemeente Knokke-Heist;
- het schrappen van een aangesloten sportvereniging die geen actieve werking
meer heeft binnen het grondgebied van de Gemeente Knokke-Heist;
- het verlenen van advies over de erkenning, de intrekking of de handhaving van
een sportvereniging aan het College van Burgemeester & Schepenen;
Art. 18 Een bestuurslid kan worden ontslaan, wanneer die drie opeenvolgende vergaderingen
zonder geldige reden afwezig en/of verontschuldigd is. De beslissing tot ontslag
wordt, op voorstel van de Raad van Bestuur, door de Algemene Vergadering genomen
bij gewone meerderheid van stemmen. De vervanging van het ontslagen bestuurslid
gebeurt volgens de modaliteiten bepaald in artikel 14 par. 2a, en dit ter gelegenheid
van de eerstvolgende algemene vergadering.

Art. 19 De Raad van Bestuur vergadert op schriftelijke uitnodiging van de voorzitter en de
secretaris,
die
de
agenda
vaststellen.
De Raad van Bestuur vergadert tenminste zes maal per jaar. Behoudens dringende
gevallen worden de bijeenroepingen, samen met de agenda, minstens vijf dagen voor
de vergadering ten huize van de bestuurders besteld, of per email verzonden.
De vergaderingen van de Raad van Bestuur zijn niet openbaar.
Art. 20 De voorzitter en de secretaris zijn gehouden de Raad van Bestuur binnen de tien dagen
bijeen te roepen indien een schriftelijk verzoek daartoe wordt gedaan door één derde
van de stemgerechtigde leden van de Raad van Bestuur. Op het verzoek moeten de te
behandelen
punten
duidelijk
en
omstandig
worden
opgegeven.
Op verzoek van minstens drie stemgerechtigde leden van de Raad van Bestuur moet
elk onderwerp dat tot de bevoegdheid van de Gemeentelijke Sportraad behoort, op de
agenda van de eerstvolgende vergadering worden geplaatst.
Art. 21 De Raad van Bestuur kan slechts geldig vergaderen en beslissen wanneer ten minste
de
helft
van
de
stemgerechtigde
leden
aanwezig
is.
Is die voorwaarde niet vervuld, dan wordt de Raad van Bestuur binnen de acht dagen
opnieuw samengeroepen met dezelfde agenda en kan hij geldig vergaderen en
beslissen ongeacht het aantal aanwezige leden.
Art. 22 De beslissingen van de Raad van Bestuur worden bij gewone meerderheid van de
uitgebrachte stemmen genomen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
De leden van de Raad van Bestuur stemmen mondeling, behalve wanneer het om
personen gaat.

HOOFDSTUK III : ERKENNING
Art. 23 De Gemeentelijke Sportraad vraagt zijn erkenning aan de Gemeenteraad en legt
daartoe
onderhavige
statuten
ter
goedkeuring
voor.
Alle latere aanvullingen en wijzigingen aan deze statuten zullen eveneens ter
goedkeuring worden voorgelegd. Deze aanvullingen en wijzigingen mogen in geen
geval onverenigbaar zijn met de erkenningsvoorwaarden, zoals deze worden bepaald
in het vigerende decreet.
Art. 24 Binnen het kader van de goedgekeurde gemeentebegroting voorziet
Gemeentebestuur een werkingstoelage voor de Gemeentelijke Sportraad.

het

Art. 25 Het Gemeentebestuur stelt een vergaderlokaal ter beschikking aan de Gemeentelijke
Sportraad.

OVERGANGSBEPALINGEN
Deze gewijzigde statuten worden onmiddellijk van kracht, met uitzondering van artikel 16,
eerste lid dat van kracht wordt bij de installatie van de nieuwe Gemeentelijke Sportraad en dit
na de vernieuwing van de Gemeenteraad in 2012-2013.

