Statuten van de Sportraad van de stad Mechelen
Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de sportraad op 7 maart 2012.
In werking getreden op 1 januari 2013 (alle voorgaande statuten kwamen op de deze datum te
vervallen).
HOOFDSTUK 1: BENAMING – ZETEL – DOEL
Artikel 1
Onder de benaming van “Sportraad van de Stad Mechelen” wordt te Mechelen een sportraad
opgericht als stedelijke adviesraad voor de materie sport in al haar aspecten.
Artikel 2
De zetel is gevestigd op het adres van de Stedelijke Sportdienst. Het adres van de zetel kan
gewijzigd worden bij beslissing van de Raad van Bestuur van de Sportraad.
Artikel 3
Algemeen heeft de sportraad tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en het
openluchtleven te bevorderen, in het belang van het algemeen welzijn en van de algehele
lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van alle inwoners van de stad Mechelen.
De sportraad doet dit onder andere door:
a) het geven van advies aan de stedelijke overheid en aan particuliere instanties inzake sporten recreatieaangelegenheden, 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 Nederlandstalige
sportinitiatieven onder andere sportverenigingen, sportprojecten, instellingen, scholen en
organisaties, zowel private als publieke, die sportieve activiteiten ontplooien op het
grondgebied van de stad;
c) het deelnemen aan het beheer van de stedelijke sport- en recreatie-infrastructuur
overeenkomstig de van kracht zijnde regelgeving;
d) het voorstellen van op de behoeften afgestemde initiatieven op het gebied van
sportbeoefening en kaderopleiding;
e) het verrichten van onderzoek, verzamelen van documentatie en informatie;
f) de deelname aan het geregeld gezamenlijk overleg met andere bestaande adviesraden en
de onderlinge uitwisseling van informatie.
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HOOFDSTUK 2: SAMENSTELLING EN STRUCTUUR
Artikel 4
De sportraad van de Stad Mechelen moet voldoende representatief zijn voor alle bestaande
vormen van sportbeoefening bij de bevolking. Hij wordt samengesteld uit een Algemene
Vergadering en een Raad van Bestuur:

2.1.

ALGEMENE VERGADERING

2.1.1. Samenstelling
Artikel 5
De sportraad betrekt de actoren die de Nederlandstalige sport bevorderen, zijnde:
a) alle competitieve (*) sportverenigingen, zowel private als publieke, die werken met
vrijwilligers en een werking ontplooien op het grondgebied van de stad;
b) alle recreatieve (**) sportverenigingen, zowel private als publieke, die werken met
vrijwilligers en een werking ontplooien op het grondgebied van de stad;
c) alle sportorganisaties en instellingen, zowel private als publieke, die werken met
professionele beroepskrachten en een werking ontplooien op het grondgebied van de stad;
d) deskundigen inzake sport, woonachtig op het grondgebied van de stad.
(*)

Competitie:

(**)

Recreatie:

De sportvereniging biedt een sporttak aan waarbij de fysieke inspanning
en de prestatie primeert en die beoefend wordt volgens officiële
reglementen. De sportvereniging is aangesloten bij een sportfederatie en
neemt deel aan de competitie ingericht door deze federatie.
De sportvereniging biedt een sporttak aan waarbij de prestatie niet
primeert. De fysieke inspanning is wel aanwezig en de sporttak wordt
beoefend in een recreatieve sfeer.

Artikel 6
Alle leden zijn stemgerechtigd. Het aantal stemgerechtigde leden is onbepaald, doch mag niet
minder bedragen dan 3.
Artikel 7
De schepen bevoegd voor sport kan als waarnemer de vergaderingen bijwonen.
Artikel 8
De sportfunctionaris volgt de vergaderingen van de sportraad als waarnemer.
Hij/zij:
a) heeft een actieve rol (kan aanspreekpunt zijn, volgt actiepunten mee op, zoekt mee naar
oplossingen, …);
b) kan het secretariaat waarnemen;
c) staat in voor de informatiedoorstroming van en naar de sportraad;
d) heeft geen stemrecht.

2.1.2. Procedure van toetreding
Artikel 9
De stemgerechtigde leden worden aangenomen door de Raad van Bestuur. Dit gebeurt door
gewone meerderheid van stemmen. De beslissing is zonder beroep en hoeft niet gemotiveerd
te worden. De toetreding tot de sportraad wordt steeds ter bekrachtiging voorgelegd op de
eerstvolgende Algemene Vergadering. Een sportvereniging, -organisatie of -instelling of
deskundige die stemgerechtigd lid van de sportraad wenst te worden, dient een schriftelijke
aanvraag in bij de Raad van Bestuur, zoals beschreven in het huishoudelijk reglement.
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Artikel 10
Private en/of publieke sportverenigingen, -organisaties en –instellingen dienen te voldoen aan
volgende voorwaarden:
a) gedurende het afgelopen jaar een werking ontplooien op het grondgebied van de stad met
betrekking tot één of meerdere van de aangelegenheden in verband met sport en
sportbeleid bedoeld in art. 4, 9° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen; Er kan een uitzondering worden toegestaan voor
verenigingen die door omstandigheden (sporttak en/of niveau van competitie) hun
werking niet kunnen ontplooien op het grondgebied van de stad.
b) een werkingsverslag indienen over het afgelopen jaar, waaruit blijkt dat zij als
georganiseerde vereniging, organisatie of instelling in die periode op regelmatige basis
sportactiviteiten heeft uitgeoefend.
Artikel 11
Kandidaat-deskundigen dienen te voldoen aan volgende voorwaarden:
a) vanuit werkervaring en/of engagement in de sportsector een bepaalde deskundigheid
bezitten;
b) een ruime kijk hebben op sport en sportbeleid;
c) bereid zijn zich actief te engageren om de doelstellingen van de sportraad te realiseren;
d) niet reeds een vereniging, organisatie of instelling vertegenwoordigen;
e) geen politiek mandaat bekleden;
f) woonachtig zijn te Mechelen;
g) minimum achttien jaar oud zijn;
h) liefst actief zijn in de sportsector, maar niet noodzakelijk binnen het Mechelse.

2.1.3. Duur van het lidmaatschap
Artikel 12
Een stemgerechtigd lid blijft lid tot het lidmaatschap ophoudt door ontslagname of door
intrekking van het lidmaatschap.
Elk stemgerechtigd lid kan te allen tijde als stemgerechtigd lid terugtreden.
De procedure tot intrekking van het lidmaatschap van een stemgerechtigd lid wordt
omschreven in het huishoudelijk reglement.
De intrekking van een stemgerechtigd lid kan slechts met een 2/3de meerderheid van de
aanwezige of vertegenwoordigde leden van de Algemene Vergadering uitgesproken worden
Ontslagnemende en uitgesloten stemgerechtigde leden dienen alle rekeningen met de
sportraad te vereffenen en hebben geen deel in het vermogen van de sportraad.
Artikel 13
Een sportvereniging, -organisatie of instelling is ontslagnemend wanneer zij haar ontslag
schriftelijk ter kennis brengt van de Raad van Bestuur van de Sportraad. De ontslagbrief moet
ondertekend zijn door de gemachtigde bestuursleden.

2.1.4. Bevoegdheden
Artikel 14
De Algemene Vergadering heeft volgende bevoegdheden:
a) het aanvaarden en uitsluiten van de leden van de Algemene Vergadering;
b) de verkiezing van de leden van de Raad van Bestuur;
c) de wijziging van de statuten en de ontbinding van de sportraad;
d) de aanstelling van de rekeningnazichters;
e) de jaarlijkse goedkeuring van de rekeningen en de begroting van de sportraad;
f) het toezicht op het door de Raad van Bestuur gevoerde beleid.
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2.1.5. Afgevaardigden
Artikel 15
Op een vergadering van de sportraad worden de private en/of publieke sportverenigingen, organisaties en –instellingen vertegenwoordigd door een effectieve afgevaardigde. Deze wordt
in volle vrijheid aangeduid door de betrokken organisatie en dient te voldoen aan volgende
voorwaarden:
a) minimum achttien jaar oud zijn;
b) actief betrokken zijn bij de werking van de organisatie waardoor ze worden aangeduid;
c) zich bereid verklaren zich actief te engageren om de doelstellingen van de sportraad te
realiseren;
d) niet meer dan één organisatie vertegenwoordigen (ook niet als plaatsvervanger);
e) geen plaatselijk politiek mandaat bekleden.
Artikel 16
Aan het mandaat van een afgevaardigde van een private en/of publieke sportverenigingen, organisaties en –instellingen komt een einde:
a) bij stopzetting van het lidmaatschap van het stemgerechtigd lid dat de afgevaardigde
vertegenwoordigt;
b) bij het ontslag (van lidmaatschap) van de afvaardigde bij de afvaardigende organisatie;
c) bij intrekking van de opdracht door de afvaardigende organisatie;
d) bij overlijden of rechtsonbekwaamheid;
e) wanneer de betrokken afgevaardigde niet meer voldoet aan de gestelde criteria onder
artikel 15.

2.1.6. Rechten en plichten van de stemgerechtigde leden
Artikel 17
Alle stemgerechtigde leden:
a) onderschrijven de doelstellingen van de sportraad en verbinden zich er toe om actief mee
te werken aan de realisering ervan;
b) wonen de samenkomsten van de organen van de sportraad, waar het lid deel van
uitmaakt, bij. Indien dit onmogelijk is, is het lid gebonden zich uitdrukkelijk te
verontschuldigen. De afgevaardigden van de private en publieke sportorganisaties kunnen
zich laten vertegenwoordigen door een plaatsvervanger;
c) informeren (private en publieke organisaties) hun achterban grondig over de
werkzaamheden van de sportraad en plegen geregeld overleg met deze achterban in
functie van het opsporen van behoeftes, ideeën en verwachtingen inzake sportbeleid.
d) hebben spreekrecht op alle vergaderingen van de sportraad;
e) hebben stemrecht op de samenkomsten van de organen van de sportraad waar het lid deel
van uitmaakt;
f) hebben inzagerecht in alle documenten en dossiers die het stadsbestuur ter beschikking
stelt aan de sportraad.

2.1.7. Algemene werking
Artikel 18
De Algemene Vergadering komt minstens éénmaal per jaar samen.
Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen door de Raad van
Bestuur en op schriftelijk verzoek van tenminste 1/5 van de leden van de sportraad. In dit
laatste geval vermeldt het verzoek tot het bijeenroepen van de Algemene Vergadering de op
de agenda te plaatsen punten met een korte toelichting in een bijgevoegde nota. De Raad van
Bestuur kan nog andere punten aan de agenda toevoegen.

STATUTEN

Pagina 4 van 6
01.01.2013

Artikel 19
De Algemene Vergadering kan geldig beslissen ongeacht het aantal aanwezige leden
behoudens wanneer het gaat om een statutenwijziging. Voor de beslissing daarover dient
tenminste de helft van de leden aanwezig te zijn. Is deze voorwaarde niet vervuld dan wordt
de Algemene Vergadering binnen de twee maanden opnieuw samengeroepen met als enig
agendapunt de statutenwijziging. De Algemene Vergadering kan dan geldig beslissen ongeacht
het aantal aanwezige leden.
Artikel 20
Elk lid van de Algemene Vergadering beschikt over één stem. Beslissingen worden steeds
genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen 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 evenwel een herstemming. Bij
een nieuwe staking van stemmen is het voorstel verworpen.
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 over kandidaturen van personen die op
enigerlei wijze in aanmerking komen voor een prijs of een mandaat en ook wanneer 2/5 van
het aantal aanwezige leden hierom verzoeken.
Artikel 21
Het lidmaatschap van de sportraad wordt door de Raad van Bestuur vastgelegd in het
Huishoudelijk Reglement en bedraagt maximaal 100 euro/jaar.

2.2.

RAAD VAN BESTUUR

2.2.1. Samenstelling
Artikel 22
De leden van de Raad van Bestuur worden verkozen onder de afgevaardigden van de
stemgerechtigde leden van de Algemene Vergadering. De kandidaturen moeten schriftelijk op
het secretariaat ingediend worden zoals beschreven in het HR.
Artikel 23
De Raad van Bestuur bestaat uit een maximum van 16 leden. Voor de samenstelling wordt
volgende indeling gehanteerd:
a) maximaal 5 afgevaardigden van alle competitieve sportverenigingen, zowel private als
publieke, die werken met vrijwilligers en een werking ontplooien op het grondgebied van de
stad. De afgevaardigden moeten verschillende sporttakken vertegenwoordigen;
b) maximaal 5 afgevaardigden van alle recreatieve sportverenigingen, zowel private als
publieke, die werken met vrijwilligers en een werking ontplooien op het grondgebied van de
stad; De afgevaardigden moeten verschillende sporttakken vertegenwoordigen;
c) maximaal 3 afgevaardigden van sportorganisaties en instellingen, zowel private als
publieke, die werken met professionele beroepskrachten en een werking ontplooien op het
grondgebied van de stad;
d) maximaal 3 deskundigen inzake sport, woonachtig op het grondgebied van de stad.
Artikel 24
De schepen bevoegd voor sport kan als waarnemer de vergaderingen bijwonen.
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Artikel 25
De sportfunctionaris volgt de vergaderingen van de Raad van Bestuur als waarnemer. Hij/zij:
a) heeft een actieve rol (kan aanspreekpunt zijn, volgt actiepunten mee op, zoekt mee naar
oplossingen, …);
b) kan het secretariaat waarnemen;
c) staat in voor de informatiedoorstroming van en naar de Raad van Bestuur;
d) heeft geen stemrecht.

2.2.2. Mandaten
Artikel 26
De leden van de Raad van Bestuur worden verkozen voor een periode van drie jaar.
Uittredende leden zijn herkiesbaar.
Artikel 27
Wanneer een mandaat van een lid van de Raad van Bestuur tussentijds vacant wordt, wordt
dit mandaat verkiesbaar gesteld bij de eerstvolgende Algemene Vergadering, en dit voor een
periode van drie jaar.
Artikel 28
Wanneer een lid van de Raad van Bestuur drie opeenvolgende keren zonder gemotiveerde
verwittiging afwezig blijft op een vergadering waarop hij werd uitgenodigd, dan vervalt het
mandaat van dit lid.

2.2.3. Bevoegdheden
Artikel 29
De bevoegdheden die niet uitdrukkelijk aan de Algemene Vergadering zijn toegewezen,
behoren tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur heeft ondermeer volgende bevoegdheden:
a) advies uitbrengen aan de stedelijke overheid voor alle aangelegenheden die de sportraad
belangrijk acht in het kader van het sportbeleid;
b) verkiezing onder de leden van één voorzitter en één ondervoorzitter op de eerste
vergadering na de installatie van de nieuwe Raad van Bestuur. De voorzitter en
ondervoorzitter komen steeds uit 2 verschillende categorieën zoals bepaald in artikel 5. Bij
het tussentijds vacant komen van de functies van voorzitter en/of ondervoorzitter benoemt
de Raad van Bestuur een plaatsvervanger tot de eerstvolgende Algemene Vergadering. Op
de eerste vergadering van de Raad van Bestuur volgend op de Algemene Vergadering,
wordt een nieuwe voorzitter en/of ondervoorzitter verkozen.
c) aanduiding onder de leden van een secretaris en een penningmeester;
d) de goedkeuring en aanpassing van het huishoudelijk reglement;
e) de voorbereiding van de Algemene Vergadering;
f) het oprichten van commissies;
g) het opstellen van het jaarlijks werkingsverslag;
h) het opstellen van de begroting;
i) …
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HOOFDSTUK 3: REKENINGEN VAN DE SPORTRAAD
Artikel 30
Elk jaar worden de rekeningen van het verlopen jaar en de begroting van het volgende jaar
voorgelegd aan de Algemene Vergadering.
Artikel 31
Alle gelden worden beheerd door de penningmeester. Minimaal 14 dagen vóór de Algemene
Vergadering zien twee rekeningnazichters die door de vorige Algemene Vergadering werden
aangewezen, de rekeningen na. Zij brengen verslag uit aan de Algemene Vergadering.

HOOFDSTUK 4: ERKENNING
Artikel 32
De Sportraad van Mechelen vraagt zijn erkenning aan het stadsbestuur en legt daartoe zijn
statuten en huishoudelijk reglement, en de latere wijzigingen ervan, ter goedkeuring voor.
Artikel 33
Eens erkend, worden de voorwaarden en modaliteiten voor de samenwerking met het
stadsbestuur neergeschreven in een afsprakennota, inzonderheid betreffende:
a) maatregelen waarmee het recht op informatie van de sportraad ten aanzien van het
stadsbestuur wordt gewaarborgd;
b) de wijze van aanvragen en uitbrengen van adviezen met inbegrip van de termijn binnen
dewelke advies dient te worden uitgebracht;
c) de termijn binnen dewelke het stadbestuur een gemotiveerd standpunt over de
uitgebrachte adviezen inneemt;
d) maatregelen met betrekking tot de openbaarheid van de werkzaamheden van de
sportraad;
e) of het stadsbestuur binnen het kader van de goedgekeurde stadsbegroting voorziet in een
jaarlijkse werkingstoelage en de wijze waarop de stad toezicht zal houden op deze door
haar aan de sportraad ter beschikking gestelde financiële middelen;
f) logistieke ondersteuning voor het secretariaat in de vorm van bv. het ter beschikking
stellen van vergaderlokalen en medewerking vanuit de sportdienst

HOOFDSTUK 5: HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 34
In het huishoudelijk reglement wordt alles geregeld wat niet door de statuten wordt bepaald.
Dit reglement wordt goedgekeurd door de Raad van Bestuur bij een gewone meerderheid van
de aanwezige leden. Wijzigingen aan het huishoudelijk reglement worden steeds ter
kennisgeving voorgelegd aan de leden van de Algemene Vergadering.
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