Huishoudelijk reglement Sportraad Mechelen
In werking getreden op 1 januari 2013.

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE VERGADERING
1.1

Bepalingen betreffende het bijeenroepen van de vergaderingen

Artikel 1
Alle leden worden opgeroepen tot het bijwonen van de Algemene Vergadering. De secretaris
zorgt voor de verzending van de oproepberichten. Deze uitnodigingen geschieden minstens 10
dagen vóór de vergadering en vermelden dag en uur, datum en plaats van de vergadering
alsmede de agendapunten.
Artikel 2
Op de agenda moet elk voorstel worden ingeschreven dat minstens één maand voor de
samenkomst schriftelijk door een lid werd ingediend bij de voorzitter of secretaris.
Tijdens de vergadering kunnen punten slechts aan de agenda worden toegevoegd mits
akkoord van de helft van de aanwezige stemgerechtigde leden. Bij staking van stemmen is de
stem van de voorzitter van de sportraad doorslaggevend.
1.2

Bepalingen betreffende het geldig vergaderen en stemmen

Artikel 3
De Algemene Vergadering en de vergaderingen van de Raad van Bestuur worden voorgezeten
door de voorzitter van de sportraad. Bij afwezigheid van de voorzitter worden de
vergaderingen geleid door de oudste aanwezige ondervoorzitter. Indien noch de voorzitter,
noch de ondervoorzitter aanwezig is, dan wordt de vergadering geleid door het aanwezige
bestuurslid met de hoogste leeftijd.
Artikel 4
De secretaris zorgt voor het opstellen van de notulen van de Algemene Vergadering (en de
Raad van Bestuur). De verslagen van de Algemene Vergadering (en de vergaderingen van de
Raad van Bestuur) worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de
vergadering. De verslagen worden in de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring
voorgelegd.
Artikel 5
Met e voorzitter ondertekent de secretaris de officiële documenten die uitgaan van de
sportraad. Bij afwezigheid van de secretaris wordt diens taak waargenomen door een lid van
de Raad van Bestuur.
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1.3

Bepalingen betreffende de aan- en uitsluiting van de leden

Artikel 6
Sportverenigingen, -organisaties en -instellingen kunnen toetreden door middel van een
gestandaardiseerd aanvraagformulier, ondertekend door de gemachtigde bestuursleden en
mits toevoeging van de nodige bijlagen, namelijk:
- een werkingsverslag van het afgelopen werkingsjaar;
- de meest recente statuten (indien van toepassing) en/of huishoudelijk reglement.
Het aanvraagformulier voor lidmaatschap is op verzoek te bekomen bij de sportdienst.
Artikel 7
De sportdienst vraagt indien nodig, in naam van de Raad van Bestuur bijkomende
documenten en/of informatie op zoals statuten, reglementen, samenstelling van het bestuur,
opgave van het aantal leden en een werkingsverslag en legt het geheel voor aan de Raad van
Bestuur. Indien de Raad van Bestuur oordeelt dat de vereniging, organisatie of instelling
beantwoordt aan de gestelde criteria wordt deze aanvaard als stemgerechtigd lid van de
sportraad en wordt de door haar aangeduide afgevaardigde haar vertegenwoordiger binnen de
sportraad.
Artikel 8
De deskundigen die lid wensen te worden van de sportraad dienen een schriftelijke aanvraag
in bij de Raad van Bestuur waarin ze hun deskundigheid en motivatie toelichten. De Raad van
Bestuur onderzoekt de aanvraag en indien de Raad van Bestuur oordeelt dat de kandidaat
beantwoordt aan de gestelde criteria wordt hij aanvaard als stemgerechtigd lid van de
sportraad.
Artikel 9
De stemgerechtigde leden zorgen ervoor dat de Raad van Bestuur beschikt over hun
adresgegevens, inclusief e-mail en contactpersoon zodat ze contacteerbaar zijn. De
stemgerechtigde leden zijn zelf verantwoordelijk om wijzigingen aan deze gegevens door te
geven aan de Raad van Bestuur. Indien van toepassing, moeten hierbij de nodige
stavingsstukken worden toegevoegd (bijv. publicatie in Staatsblad).
Artikel 10
Via de verschillende informatiekanalen zal de Raad van Bestuur geregeld een oproep lanceren
opdat sportverenigingen, -organisaties en -instellingen, die werken met vrijwilligers
respectievelijk met professionele beroepskrachten en deskundigen die in aanmerking komen
voor het lidmaatschap van de sportraad zich kandidaat zouden stellen als stemgerechtigd lid
van de sportraad.
Artikel 11
De Raad van Bestuur kan het lidmaatschap van een sportvereniging, -organisatie of -instelling
intrekken wanneer
- haar werking niet langer aansluit bij één van de categorieën zoals vermeld in artikel 5
van de statuten;
- er niet meer beantwoord wordt aan de criteria zoals gesteld in artikel 10a van de
statuten.
Een sportvereniging, -organisatie of -instelling wordt ambtshalve als ontslagnemend
beschouwd indien deze op twee opeenvolgende jaarlijkse algemene vergaderingen niet
vertegenwoordigd is.
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Artikel 12
De Raad van Bestuur kan het lidmaatschap van een deskundige intrekken wanneer hij/zij niet
meer beantwoordt aan de criteria zoals gesteld in artikel 11 van de statuten.
Een deskundige wordt ambtshalve als ontslagnemend beschouwd:
- bij overlijden of rechtsonbekwaamheid;
- indien de deskundige op twee opeenvolgende jaarlijkse algemene vergaderingen niet
vertegenwoordigd is.
Artikel 13
Het aanvaarden of het intrekken van het lidmaatschap van een stemgerechtigd lid wordt
steeds ter bekrachtiging voorgelegd op de eerstvolgende Algemene Vergadering. Het
stemgerechtigd lid wordt binnen een termijn van 14 dagen schriftelijk op de hoogte gesteld
van de beslissing.
Artikel 14
Wanneer aan het mandaat van een afgevaardigde van een private of publieke
sportvereniging, -organisatie of -instelling een einde komt, dient de belanghebbende
organisatie binnen de drie maanden in de vervanging te voorzien. Als dit niet gebeurt, vervalt
het lidmaatschap van de betrokken private of publieke sportvereniging, -organisatie of instelling en kan het alleen worden terug verkregen na het indienen van een nieuwe
aanvraag.
Artikel 15
Het jaarlijks lidmaatschap van de sportraad bedraagt 0 EUR voor elk stemgerechtigd lid. Een
mogelijke wijziging van de lidmaatschapsbijdrage wordt steeds op de eerste
bestuursvergadering van het kalenderjaar besproken. De lidmaatschapsbijdrage wordt in de
maand volgend op de Algemene Vergadering geïnd.

HOOFDSTUK 2: RAAD VAN BESTUUR
2.1.

Bepalingen betreffende de leden

Artikel 16
Kandidaturen voor de Raad van Bestuur moeten uiterlijk één maand voor de Algemene
Vergadering schriftelijk op het secretariaat worden ingediend via de daarvoor voorziene
kandidaatsformulieren.
Artikel 17
Het aantal bestuursmandaten wordt vastgelegd in de statuten. De bestuursleden worden via
geheime stemming verkozen. Bij de invulling van de bestuursmandaten wordt er gestreefd
naar een 1/3 – 2/3 verdeling op gebied van geslacht.
2.2.

Bepalingen betreffende de verkiezing van de leden van de Raad van Bestuur

Artikel 18
De voorzitter wordt door de Raad van Bestuur verkozen met gewone meerderheid van
stemmen. Wanneer geen kandidaat de gewone meerderheid behaalt, heeft een herstemming
plaats tussen de twee kandidaten met het hoogst aantal stemmen in de eerste stemronde,
tenzij meerdere kandidaten evenveel stemmen behaalden. Wanneer er dan nog een gelijk
aantal stemmen is, wordt de jongste in leeftijd aangeduid.
Artikel 19
De ondervoorzitter wordt door de Raad van Bestuur verkozen volgens dezelfde procedure als
de voorzitter, rekening houdende met de bepalingen van artikel 29b van de statuten.
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Artikel 20
De Raad van Bestuur duidt onder zijn leden een secretaris en penningmeester aan.
2.3.

Bepalingen betreffende het bijeenroepen van de vergaderingen, het geldig
vergaderen en stemmen

Artikel 21
De Raad van Bestuur vergadert minstens 5 maal per jaar en wanneer de omstandigheden dit
vereisen. Indien tenminste 1/3 van de stemgerechtigde leden hierom verzoekt is het bestuur
verplicht de Raad van Bestuur samen te roepen binnen de 14 dagen.
Tot de vergadering wordt opgeroepen tenminste 10 dagen op voorhand. De oproeping
vermeldt datum, uur en plaats van de vergadering evenals de op de agenda geplaatste
punten.
Tijdens de vergadering kunnen punten slechts aan de agenda worden toegevoegd mits
akkoord van de helft van de aanwezige leden.
Artikel 22
Opdat een geldig besluit kan genomen worden, is de aanwezigheid vereist van de
meerderheid van de Raad van Bestuur. Is deze voorwaarde niet vervuld, dan wordt de Raad
van Bestuur binnen de acht dagen opnieuw samengeroepen met dezelfde agenda (=
buitengewone Raad van Bestuur) en kan de Raad van Bestuur geldig besluiten nemen
ongeacht het aantal aanwezige leden.
Elk lid van de Raad van Bestuur beschikt over één stem. Beslissingen worden steeds
genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige leden behalve wanneer de statuten
anders voorzien.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de sportraad beslissend. Indien
deze staking van stemmen zich voordoet bij geheime stemming volgt een herstemming. Bij
een nieuwe staking van stemmen wordt de geheime stemming naar een buitengewone Raad
van Bestuur verkozen en dit binnen de acht dagen.
Met onthoudingen en ongeldige stemmen wordt geen rekening gehouden voor het bepalen
van het quorum inzake gewone meerderheid.
De stemming is niet formalistisch en kan gebeuren door handopsteking of enige andere
handeling waardoor de wilsuiting kan worden vastgesteld. De stemming is slechts geheim
wanneer het gaat om personen of als 2/5 van de aanwezige leden hierom verzoeken.
Artikel 23
Voor een wijziging van het huishoudelijk reglement is een 2/3 meerderheid van de aanwezige
leden van de Raad van Bestuur vereist.
2.4.

Bepalingen betreffende het beheer van de rekeningen

Artikel 24
De gelden van de sportraad worden bewaard op een bankrekening op naam van de sportraad,
waarbij de voorzitter, de secretaris en de penningmeester volmachthouders zijn. De
penningmeester voert de betalingen uit op grond van bevelen tot betaling, die in opdracht van
de Raad van Bestuur dienen te gebeuren en ondertekend zijn door de voorzitter en de
secretaris.
Artikel 25
De Raad van Bestuur kan de penningmeester delegatie geven om betalingen (al dan niet tot
een bepaald bedrag) zonder handtekening van voorzitter en secretaris uit te voeren.
Artikel 26
De penningmeester houdt een kasboek bij en brengt op elke vergadering een financieel
verslag uit.
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2.5.

Bepalingen betreffende het tekenen van documenten en de externe
vertegenwoordiging

Artikel 27
De sportraad wordt naar buiten vertegenwoordigd door de voorzitter en bij verhindering van
de voorzitter door de ondervoorzitter.
Artikel 28
Alle documenten die aan de sportraad gericht worden, moeten steeds ondertekend worden
door de gemachtigde bestuursleden.

HOOFDSTUK 3: COMMISSIES
Artikel 29
Binnen de werking van de Raad van Bestuur kunnen één of meerdere commissies worden
opgericht, waarin specifieke thema’s/onderwerpen worden besproken (bijv.
sportinfrastructuur, subsidiëring, …). De commissies kunnen zowel een permanent als een
tijdelijk karakter hebben.
Artikel 30
De commissies hebben de bevoegdheid om - ter voorbereiding van de vergaderingen van de
Raad van Bestuur - dossiers op te volgen en adviezen te formuleren. Elk geformuleerd advies
moet worden bekrachtigd door de Raad van Bestuur.
Artikel 31
Elke commissie telt minimaal 3 leden en wordt voorgezeten door een lid van de Raad van
Bestuur. Externe personen kunnen – omwille van hun expertise – deel uitmaken van een
commissie ter voorbereiding van een specifiek thema/onderwerp/dossier.
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