
 

 

 
 

 

 
 
 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid, 
de wetgeving betreffende het Cultuurpact en het geldende Gemeentedecreet, wordt te Brecht een 
autonome gemeentelijke sportraad opgericht die zijn zetel heeft op het gemeentehuis en waarvan de 
statuten luiden: 
 
 
 
 
 
Art.1. De sportraad 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.   
 
De sportraad doet dit onder andere door: 
a) Het geven van advies, 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) Het tot stand brengen van overleg en samenwerking tussen alle sportinitiatieven onder 
andere sportverenigingen, sportprojecten, instellingen, scholen en organisaties, zowel private 
als publieke, die sportieve activiteiten ontplooien op het grondgebied van de gemeente; 

c) Het voorstellen van op de behoeften afgestemde initiatieven op het gebied van 
sportbeoefening en kaderopleiding; 

d) Het verrichten van onderzoek, verzamelen van documentatie en informatie; 
e) De deelname aan het geregeld gezamenlijk overleg met andere bestaande raden voor 

culturele aangelegenheden en de onderlinge uitwisseling van informatie. 
 
Art.2. De sportraad ontzegt zich alle filosofische, ideologische en politieke overwegingen. Hij onthoudt 

zich van enigerlei vorm van discriminatie, uitsluiting, beperking of voorkeur om ideologische, 
filosofische of politieke redenen. 

 
 
 
 
 
 
 
Art.3. De sportraad moet voldoende representatief zijn voor alle bestaande vormen van 

sportbeoefening van de bevolking, binnen de eigen en de diverse deelgemeenten. De sportraad 
is samengesteld uit een algemene vergadering en een raad van bestuur. 

 
Art.4. Ter ondersteuning van de sportraad wijst het gemeentebestuur een personeelslid van het 

gemeentebestuur aan die de vergaderingen bijwoont, administratieve hulp biedt, het secretariaat 
waarneemt en zorgt voor de informatiedoorstroming van en naar de sportraad. Dit is de 
sportconsulent. Deze persoon is waarnemend lid en heeft geen stemrecht. 

 
 

STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD BRECHT 

HOOFDSTUK 1: DOELSTELLING 

HOOFDSTUK 2: SAMENSTELLING EN STRUCTUUR SPORTRAAD 



 

 

 

ALGEMENE VERGADERING 
 
TOETREDEN TOT DE ALGEMENE VERGADERING: 
 
Art.5. Tot de algemene vergadering kunnen alle actoren toetreden die de sport bevorderen, zijnde: 

1) Alle sportinitiatieven onder andere sportverenigingen, sportprojecten, instellingen, scholen en 
organisaties, zowel private als publieke, die sportieve activiteiten ontplooien op het 
grondgebied van de gemeente Brecht;  

2) Deskundigen inzake sport. 
 
Art.6. Een sportinitiatief dat lid van de sportraad wenst te worden, dient een schriftelijke aanvraag te 

richten aan de raad van bestuur van de sportraad op het daartoe voorziene aanvraagformulier. 
Het kandidaat lid dient een vertegenwoordiger af te vaardigen naar de algemene vergadering. 
Deze afgevaardigde informeert de vergadering over de doelstellingen van zijn sportinitiatief 
waarna de algemene vergadering beslist met gewone meerderheid van stemmen over het al dan 
niet aanvaarden van het kandidaat lid. 

 
Art.7. Een deskundige die lid van de sportraad wenst te worden, dient een schriftelijke aanvraag te 

richten aan de raad van bestuur van de sportraad op het daartoe voorziene aanvraagformulier. 
 Een deskundige dient te beantwoorden aan het volgende profiel: 
a) Actief werkzaam zijn in de sportsector, hetzij vrijwillig, hetzij professioneel; 
b) Een ruim inzicht hebben in het sportlandschap; 
c) minimum 18 jaar oud te zijn. 

 
Art.8. Elke vereniging, organisatie of instelling wijst, volledig vrij, één afgevaardigde aan voor de 

vertegenwoordiging op de sportraad. Deze dient aan de volgende voorwaarden te voldoen : 
a) Lid zijn van het sportinitiatief dat zij vertegenwoordigen; 
b) Niet meer dan één sportinitiatief vertegenwoordigen, met uitzondering van een eventuele 

volmacht die hem verleend werd (tot maximum 2 sportinitiatieven per persoon); 
c) minimum 18 jaar oud zijn. 

 
Art.9. Politieke mandatarissen kunnen geen deel uitmaken van de sportraad. De schepen bevoegd voor 

de sport wordt als waarnemer uitgenodigd op de vergaderingen. Deze persoon is waarnemend lid 
en heeft geen stemrecht. 

 
Art.10. Het afdelingshoofd van de dienst vrije tijd wordt uitgenodigd op de algemene vergadering. Deze 

persoon is waarnemend lid en heeft geen stemrecht. 
 
BEVOEGDHEDEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING 
 
Art.11. Tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren: 

a) De wijziging van de statuten;  
b) De ontbinding van de sportraad; 
c) Het aanvaarden en uitsluiten van leden van de algemene vergadering; 
d) De aanstelling en het ontslag van de leden van de raad van bestuur; 
e) De aanstelling van de rekeningnazichters; 
f) De jaarlijkse goedkeuring van de rekeningen. 

 
Art.12. De algemene vergadering kiest bij gewone meerderheid van stemmen, uit haar leden die zich 

kandidaat stellen, een voorzitter. 
 



 

 

 

BIJEENROEPEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING 
 
Art.13. De algemene vergadering komt minstens één maal per jaar samen en wordt bijeengeroepen door 

de voorzitter.  
 

Art.14. Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen hetzij door 1/2 van de 
leden van de raad van bestuur, hetzij op schriftelijk verzoek van minstens 1/4 van de 
stemgerechtigde leden van de algemene vergadering. 

 
Art.15. De leden worden schriftelijk opgeroepen tot de algemene vergadering. De oproepingsbrief wordt 

verstuurd minimum 10 dagen voor de vergadering en vermeldt de agenda en wordt vergezeld 
van  een formulier “volmacht “. 

 
Art.16. Elk voorstel, door minstens 1/20 van de leden, moet op de agenda worden geplaatst. Deze 

bijkomende voorstellen dienen minimum 7 dagen voor de vergadering schriftelijk aangebracht te 
worden. Eventuele aanvullingen op de agenda worden vooraf digitaal doorgestuurd aan de leden.  

 
FORMULIER VOLMACHT 
 
Art.17. Door middel van een formulier “volmacht” kan de vereniging, organisatie, instelling volmacht 

verlenen om zich rechtsgeldig te vertegenwoordigen op de algemene vergadering. De volmacht 
dient ondertekend te worden door 2 personen van de vereniging, organisatie of instelling: 
a) 2 bestuursleden van de vereniging indien het een sportvereniging betreft; 
b) 2 mandatarissen indien het een andere organisatie of instelling betreft. 
Elke volmachtdrager kan maximaal 2 verenigingen, organisaties, instellingen vertegenwoordigen.  
Indien het een deskundige betreft, wordt er geen formulier “volmacht” meegestuurd. Een 
deskundige kan zich niet rechtsgeldig laten vertegenwoordigen. 

 
GELDIG VERGADEREN EN STEMMEN VAN DE ALGMENE VERGADERING 
 
Art.18. Alle leden van de algemene vergadering, met uitzondering van de waarnemende leden, zijn 

stemgerechtigd. Elk stemgerechtigd lid heeft recht op 1 stem. 
 
Art.19. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen met uitzondering van de 

hieronder vermelde zaken waarbij 2/3 van de uitgebrachte stemmen zich akkoord dient te 
verklaren: 
a) Uitsluiting van leden 
b) Wijziging van statuten 
c) Ontbinding van de sportraad 

 
Art.20. Bovendien kan de algemene vergadering bij wijziging van de statuten, bij uitsluiting van een lid en 

bij ontbinding van de sportraad slechts geldig vergaderen indien minstens 2/3 van de 
stemgerechtigde leden aanwezig of rechtmatig vertegenwoordigd is. Als dit aantal niet wordt 
bereikt, wordt binnen een maand een buitengewone algemene vergadering samengeroepen met 
dezelfde agenda, welke geldig beslist bij gewone meerderheid, ongeacht het aantal aanwezige 
stemgerechtigde leden. 

 Een beslissing tot de wijziging van de statuten en ontbinding van de sportraad dient te worden 
bekrachtigd door de gemeenteraad. 

 
Art.21. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter. Indien deze staking van stemmen zich 

voordoet bij een geheime stemming volgt een herstemming. Bij een nieuwe staking van stemmen 
wordt de geheime stemming naar een buitengewone algemene vergadering verwezen en dit 
binnen een maand. 

 
Art.22. Er kunnen in geen geval beslissingen genomen worden of kwesties beoordeeld, die de inwendige 

orde van de aangesloten leden betreffen.  



 

 

 

 
Art.23. Er kan van de afgevaardigden geen stemming of stellingname vereist worden over punten die 

niet op de agenda vermeld stonden, en waarbij zij dus niet voorafgaand overleg konden plegen 
over het standpunt van hun vereniging, organisatie of instelling. 

 
Art.24. Met onthoudingen wordt geen rekening gehouden bij het bepalen van de gewone meerderheid.  
 
Art.25. De stemming is geheim telkens als het om personen gaat of als 2/5 van de aanwezige leden 

erom verzoekt. 
 
UITTREDEN OF UITSLUITEN VAN EEN LID VAN DE SPORTRAAD 
 
Art.26. Een vereniging, organisatie, instelling of deskundige is ontslagnemend wanneer dit lid zijn/haar 

ontslag schriftelijk ter kennis brengt aan de raad van bestuur.  
Dit ontslag moet ondertekend zijn door:  
a) 2 bestuursleden van de vereniging indien het een sportvereniging betreft; 
b) 2 mandatarissen indien het een andere organisatie of instelling betreft. 
c) De persoon in kwestie indien deze persoon als deskundig lid zetelt in de sportraad. 

 
Art.27. Aan het mandaat van een lid van de algemene vergadering komt automatisch een einde door:  

a) De ontbinding of opheffing van de vereniging, organisatie of instelling; 
b) Gedurende 2 opeenvolgende jaren niet vertegenwoordigd te zijn op de algemene 

vergadering. 
 

 
RAAD VAN BESTUUR 
 
DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR 
 
Art.28. De leden van de raad van bestuur worden aangesteld door de algemene vergadering van de 

sportraad. Om in aanmerking te komen, dient een schriftelijke kandidatuur ingediend te worden 
bij de raad van bestuur, ten laatste één week voor de aanvang van de algemene vergadering. 

 
Art.29. Aftredende leden zijn herkiesbaar. 
 
Art.30. De duur van de mandaten bedraagt 6 jaar, behoudens herverkiezing, gelijklopend met de 

gemeenteraadsverkiezingen. Wanneer een mandaat van een lid van de raad van bestuur 
tussentijds vacant wordt, wijst de algemene vergadering een opvolger aan, die het mandaat van 
zijn voorganger voltooit. 
Bij het vrijkomen van de functie van voorzitter benoemt de raad van bestuur een plaatsvervanger 
tot de eerstvolgende algemene vergadering. De algemene vergadering wijst dan een opvolger 
aan, die het mandaat van zijn voorganger voltooit. 

 
FUNCTIES BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR 
 
Art.31. De raad van bestuur kiest in haar schoot een ondervoorzitter en een penningmeester en 

eventuele andere functies. Indien er geen kandidaten zijn voor de functie van ondervoorzitter dan 
wordt hiervoor automatisch het bestuurslid aangesteld die de langste staat van dienst heeft bij de 
raad van bestuur van de sportraad. 

 
GELDIG VERGADEREN EN STEMMEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR 
 
Art.32. De raad van bestuur zal minstens driemaal per jaar vergaderen en wordt bijeengeroepen door de 

voorzitter of op verzoek van 1/3 van de leden van de raad van bestuur. 
 



 

 

 

Art.33. Tot elke vergadering wordt schriftelijk opgeroepen, ten minste vijf dagen tevoren. De 
oproepingsbrief vermeldt de agenda. 

 
Art.34. De raad van bestuur neemt geldige besluiten bij gewone meerderheid van stemmen. Hierbij dient 

minstens 1/2 van de leden van de raad van bestuur aanwezig te zijn. 
 
Art.35. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter. Indien deze staking van stemmen zich 

voordoet bij een geheime stemming volgt een herstemming.  
 
Art.36. Met onthoudingen wordt geen rekening gehouden bij het bepalen van de gewone meerderheid. 
 
Art.37. De stemming is geheim telkens als het om personen gaat of als 1/2 van de aanwezige leden 

erom verzoekt. 
 
Art.38. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt hij vervangen door de ondervoorzitter (of desgevallend het 

bestuurslid die de langste staat van dienst heeft bij de raad van bestuur). Hij heeft in deze 
omstandigheden dezelfde bevoegdheden als de voorzitter. 

 
BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR 
 
Art.39. De bevoegdheden die niet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn toegewezen, behoren 

tot de bevoegdheid van de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met: 
a) Het voorstellen van nieuwe stemgerechtigde leden; 
b) Het voorstellen tot uitsluiten van leden; 
c) Het oprichten, opvolgen en begeleiden van commissies en werkgroepen voor het onderzoek 

van bepaalde aspecten van het sportbeleid, het voorstellen van oplossingen en het uitwerken 
van initiatieven; 

d) Het voorbereiden en samenroepen van de algemene vergadering; 
e) Het uitvoeren van de taken die voortvloeien van de in de algemene vergadering genomen 

beslissingen; 
f) Het opstellen van een jaarlijks werkingsverslag van de raad van bestuur; 
g) Het uitbrengen van advies bij dringende aangelegenheden. 

 
Art.40. De raad van bestuur brengt advies uit aan het gemeentebestuur  

a) Inzake alle aangelegenheden betreffende het sportbeleid in de gemeente; 
b) Inzake het gebruik en de reglementen van de sportinfrastructuur van de gemeente, meer 

bepaald voor wat betreft het gebruik van sportlokalen en sportvelden en de dagkalender van 
deze inrichting; 

c) Inzake materiële of financiële ondersteuning voor sportverenigingen; 
d) Inzake de door de gemeente jaarlijks opgemaakte jaarrekening met betrekking tot het 

beleidsveld sport; 
e) Inzake de opmaak van de meerjarenplanning met betrekking tot het beleidsveld sport; 
f) Inzake de verplichtingen die voorzien zijn binnen de relevante wetgeving in het kader van het 

sportbeleid. 
 
ONTSLAGNEMENDE LEDEN BIJ DE RAAD VAN BESTUUR 
 
Art.41. Een lid dat driemaal na elkaar zonder bericht afwezig is, wordt als ontslagnemend aanzien. Bij de 

derde uitnodiging wordt hem hierop gewezen. 
 



 

 

 

HET TEKENEN VAN DOCUMENTEN EN DE VERTEGENWOORDIGING NAAR BUITEN 
 
Art.42. Om geldig te zijn dienen alle documenten uitgaande van de raad van bestuur ondertekend te zijn 

door de voorzitter en één van de andere leden van de raad van bestuur. 
 
Art.43. De Brechtse sportraad wordt naar buiten vertegenwoordigd door de leden van de raad van 

bestuur. 
 
DE INFORMATIE-UITWISSELING TUSSEN DE SPORTRAAD EN HET GEMEENTEBESTUUR 
 
Art.44. De verslagen van alle vergaderingen, zowel van de raad van bestuur als van de algemene 

vergadering, alsmede de goedkeurende adviezen en voorstellen, worden overgemaakt aan het 
college van burgemeester en schepenen. Aan de leden van de algemene vergadering van de 
sportraad wordt regelmatig informatie verstrekt over de activiteiten van de sportraad. 
De verslagen van alle vergaderingen zullen digitaal ter beschikking worden gesteld via de 
gemeentelijke website. 

 
 
 
 
 
 
 
Art.45. Elk jaar worden de rekeningen van het verlopen jaar voorgelegd aan de algemene vergadering. 
 
Art.46. De gelden worden beheerd en bewaard door de penningmeester. Ten laatste één week voor de 

algemene vergadering zien twee rekeningnazichters, die door de vorige algemene vergadering 
aangewezen werden, de gelden en de rekeningen na. Zij brengen schriftelijk verslag uit aan de 
algemene vergadering. Hun mandaat loopt over één jaar. 

 
Art.47. Bij ontbinding van de sportraad worden de netto gelden overgemaakt aan een andere vereniging 

met een soortgelijk maatschappelijk doel, die door de gemeenteraad op advies van de algemene 
vergadering van de sportraad wordt aangewezen. 

 
 
 
 
 
 
 
Art.48. De sportraad vraagt zijn erkenning aan het gemeentebestuur en legt daartoe zijn statuten en de 

eventuele latere wijzigingen ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. 
 
Art.50. Binnen het kader van de goedgekeurde gemeentebegroting voorziet het gemeentebestuur een 

werkingstoelage voor de gemeentelijke sportraad. 
 
Art.51. Ter ondersteuning van de sportraad wordt door het gemeentebestuur:  

a) Een vergaderlokaal ter beschikking gesteld; 
b) Administratieve hulp geboden, inzonderheid voor het secretariaatswerk. 

 
Art.52. De sportraad moet uiterlijk zes maanden volgend op de installatie van de nieuwe gemeenteraad, 

opnieuw worden opgericht. 

 

HOOFDSTUK 3: REKENINGEN VAN DE SPORTRAAD 

HOOFDSTUK 4: ERKENNING SPORTRAAD 


