UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN
VAN DE GEMEENTERAAD.
Vergadering van 28 april 2014.
Aanwezig: L. Jacobs, burgemeester-voorzitter ; M. De Bock, J. Van den Bergh,
S. Hoppenbrouwers, R. Francken, S. Lathouwers, schepenen; D. Van Peel, voorzitter RMW;
C. De Rydt, J. Oerlemans, L. Peeters, J. Breugelmans, S. Van Heybeeck, A. Dierckx, D. Van
Aert, M. Beyers, J. Van Esbroeck, S. Van Looveren, J. Duerloo, L. Willemsen, D. Cleiren, S.
de Koning, V. De Block, B. Veraart, raadsleden ; V. Gabriels, secretaris.
Verontschuldigd: H. De Schepper en J. Vercraeye, raadsleden.
Onderwerp: Punt 6: Goedkeuring van de aangepaste statuten-huishoudelijk reglement van
de sportraad.
De gemeenteraad, vergaderd in openbare zitting,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet Lokaal Sportbeleid van 6 juli 2012, meer bepaald het artikel 15 over de
sportraad;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 16 november 2012 betreffende de
uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een
lokaal sportbeleid, meer bepaald het artikel 5;
Gelet op de gemeenteraadbeslissing van 26 juni 2003 over de goedkeuring van de statuten
van de nieuwe gemeentelijke sportraad;
Gelet op het voorstel van de sportraad om de huidige statuten-huishoudelijk reglement van
de sportraad te wijzigen waarbij een meer correcte omschrijving wordt opgenomen
betreffende de deskunige inzake sport en vervolgens een aanvulling wordt voorzien met
betrekking tot de kandidaten voor de raad van bestuur van de sportraad;
Gelet op de goedkeuring van dit ontwerp van statuten-huishoudelijk reglement door de raad
van bestuur van de sportraad in zitting van 14 januari 2014 en de goedkeuring van het
desbetreffende ontwerp door de algemene vergadering in zitting van 15 februari 2014;
Gezien de gemeenteraad geen opmerkingen formuleert bij het voorliggende ontwerp van
statuten-huishoudelijk reglement voor de sportraad van Kalmthout;
Gehoord de schepen bevoegd voor sport;
Overwegende dat het tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoort om deze statuten
voor de sportraad goed te keuren;
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BESLUIT: met 23 jastemmen van René Francken, Dirk Van Peel, David Cleiren, Jozef
Duerloo, Clarisse De Rydt, S. Van Heybeeck, Liliane Willemsen, Veerle De Block, Jan Van
Esbroeck, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy Beyers, Stefanie Van
Looveren, Didier Van Aert, Jan Oerlemans, Wies Peeters, Jan Breugelmans, Silke
Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock en Lukas
Jacobs.
Artikel 1.De gemeenteraad keurt de bijgevoegde statuten-huishoudelijk reglement voor de sportaad
goed.
Art. 2.Een kopie van dit gemeenteraadsbesluit wordt bezorgd aan Bloso (Arenberggebouw –
Arenbergstraat 5 te 1000 Brussel).

«GEMEENTELIJKE SPORTRAAD KALMTHOUT
STATUTEN – HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Hoofdstuk 1 : DOELSTELLING
Art. 1.
De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de
openluchtrecreatie te bevorderen bij alle inwoners van de gemeente.
Hij doet dit onder andere door:
 Het geven van advies aan de gemeentelijke overheid, hetzij op eigen initiatief, hetzij
op verzoek, inzake alle aangelegenheden bedoeld in artikel 4, 9° van de bijzondere
wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zijnde de lichamelijke
opvoeding, de sport en het openluchtleven;
 Het geven van advies, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, inzake planning en
 uitbouw van sportinfrastructuur in de gemeente;
 Het tot stand brengen van overleg en samenwerking tussen de verenigingen,
diensten, instellingen en andere organisaties die betrokken zijn bij het bevorderen
van de lichamelijke opvoeding, sport en openluchtleven;
 Het voorstellen van op de behoeften afgestemde initiatieven op gebied van
sportbeoefening en kaderopleiding;
 De deelname aan het bestuur van de sportaccommodaties, overeenkomstig de
terzake geldende wetgeving (decreet 5 april 1995);
 Het verrichten van onderzoek, verzamelen van documentatie en informatie;
 De deelname aan het geregeld gezamenlijk overleg met andere bestaande raden voor
culturele aangelegenheden en de onderlinge uitwisseling van informatie.
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Hoofdstuk 2 : SAMENSTELLING EN STRUCTUUR
Art. 2.
De sportraad moet voldoende representatief zijn voor alle bestaande vormen van
sportbeoefening bij de bevolking. Hij is samengesteld uit een algemene vergadering, een
raad van bestuur en een dagelijks bestuur.
ALGEMENE VERGADERING
Art. 3.
Het gemeentebestuur moet in de algemene vergadering van de sportraad de actoren
betrekken die het Nederlandstalig sportleven bevorderen, zijnde:
1) Alle sportverenigingen en organisaties, zowel private als publieke, die werken met
vrijwilligers en een werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente;
2) Alle sportorganisaties en instellingen, zowel private als publieke, die werken met
professionele beroepskrachten en een werking ontplooien op het grondgebied van de
gemeente;
3) Deskundigen inzake sport, woonachtig in de gemeente. Dit zijn personen die wegens hun
bekwaamheid positief kunnen bijdragen tot de werking van de sportraad. Zij voldoen aan
de volgende voorwaarden:
- in het bezit zijn van een diploma van de Vlaamse Trainersschool, bachelor of
master lichamelijke opvoeding;
- of zij hebben ervaring in het begeleiden van jeugd- en/of volwassenensport;
- of zij hebben ervaring in de organisatie en coördinatie van sportevenementen.
Zij kunnen geen bestuurslid zijn van een erkende Kalmthoutse sportvereniging.
Om stemgerechtigd te zijn op de algemene vergadering moeten de verenigingen en de
deskundigen inzake sport ten laatste op 31 december die de algemene vergadering
voorafgaat aangenomen zijn door de raad van bestuur. De aanname dient door de algemene
vergadering bevestigd te worden voor de stemming.
Art. 4.
Elke vereniging, organisatie, instelling wijst, volledig vrij, één lid en één plaatsvervanger aan.
Deze dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:
a) Zij moeten lid zijn van de vereniging, organisatie, instelling die zij vertegenwoordigen
b) Zij mogen niet meer dan één vereniging, organisatie, instelling vertegenwoordigen.
Art. 5.
Politieke mandatarissen kunnen geen deel uitmaken van de algemene vergadering, raad van
bestuur en dagelijks bestuur van de sportraad. De schepen bevoegd voor de sport kan wel
als waarnemer uitgenodigd worden op de algemene vergadering, raad van bestuur en
dagelijks bestuur van de sportraad.
Art. 6.
Ter ondersteuning van de algemene vergadering, de raad van bestuur en het dagelijks
bestuur van de sportraad wijst de gemeente een medewerker aan, die de algemene
vergadering, de raad van bestuur en het dagelijks bestuur van de sportraad bijwoont,
namelijk de sport-functionaris-sportverantwoordelijke.
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Art. 7.
Een vereniging, organisatie, instelling, deskundige die lid van de algemene vergadering van
de sportraad wenst te worden, dient een aanvraag te richten aan de raad van bestuur van de
sportraad. Indien ze beantwoordt aan de in art.3 gestelde normen, kan ze toetreden tot de
algemene vergadering.
Art. 8.
Tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren:
a) De wijziging van de statuten/huishoudelijk reglement en de ontbinding van de sportraad;
b) Het aanvaarden en uitsluiten van leden van de algemene vergadering;
c) De aanstelling en het ontslag van de bestuurders;
d) De jaarlijkse goedkeuring van de rekeningen en de begroting van de sportraad;
e) Het verlenen van advies over het sportbeleidsplan en het jaarlijks sportpromotieplan.
Art. 9.
De algemene vergadering komt minstens éénmaal per jaar samen. Zij wordt samengeroepen
door het dagelijks bestuur, dat ook de agenda vaststelt. Een buitengewone algemene
vergadering kan worden bijeengeroepen hetzij door het dagelijks bestuur, hetzij op schriftelijk
verzoek van minstens 1/5de van de stemgerechtigde leden. Elk voorstel, schriftelijk gedaan
door minstens 1/20 ste der leden moet op de agenda worden gebracht.
Art. 10.
De algemene vergadering kan de statuten/huishoudelijk reglement slechts goedkeuren of
wijzigen indien de goed te keuren tekst of de aan te brengen wijziging in de oproepingsbrief
vermeld is en indien minimum 2/3de van de stemgerechtigde leden op de vergadering
aanwezig is. Is voor wijziging en goedkeuring geen 2/3de van de stemgerechtigde leden op de
eerste vergadering aanwezig, dan kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden; deze
kan bij gewone meerderheid beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige
stemgerechtigde leden.
Art. 11.
De algemene vergadering kan slechts dan de ontbinding van de sportraad uitspreken, indien
minimum 2/3 van haar stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Tot ontbinding kan dan slechts
worden besloten met een 2/3de van de stemmen. Wordt aan deze vereiste niet voldaan, dan
zal een tweede vergadering worden bijeengeroepen. Deze kan bij 2/3 de meerderheid
beraad- slagen en besluiten, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden.
Art. 12.
Een lid is ontslagnemend wanneer schriftelijk het ontslag ter kennis wordt gebracht aan het
bestuur. Dit ontslag moet ondertekend zijn door de voorzitter en 2 leden van het bestuur van
de betrokken vereniging, organisatie of instelling.
RAAD VAN BESTUUR
Art. 13.
De algemene vergadering kiest uit haar leden, die zich kandidaat stellen, een raad van
bestuur, samengesteld uit 12 leden.
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Art. 14.
De duur van de mandaten van het bestuur bedraagt 4 jaar. Ieder jaar is 1/4de van de leden
uittredend. De mandaten eindigen bij ontbinding van de sportraad en bij het begin van elke
nieuwe legislatuur van de gemeenteraad, uiterlijk zes maanden volgend op de installatie van
de nieuwe gemeenteraad.
De verkozen leden kunnen, mits goedkeuring door de algemene vergadering, hun mandaat
voltooien tijdens de nieuwe legislatuur.
Uittredende leden kunnen zich herkiesbaar stellen.
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.
Indien er meer kandidaten zijn dan te begeven mandaten wordt overgegaan tot stemming.
Om verkozen te worden dienen de kandidaten een gewone meerderheid der geldige
stemmen te behalen.
Indien voor het laatst te begeven mandaat kandidaten een gelijk aantal stemmen behalen
wordt overgegaan tot herstemming tussen deze kandidaten. Bij staking van stemmen zal
deze worden aangeduid die in opeenvolgende orde oudste lid in functie van de raad van
bestuur, uittredend bestuurslid of lid waarvan het geslacht in de minderheid is.
Indien bij de eerste stemming niet voldoende kandidaten bij gewone meerderheid verkozen
worden, wordt eveneens overgegaan tot een tweede stemming tussen alle nog niet verkozen
kandidaten. Bij staking van stemmen gelden dezelfde regels als hoger aangeschreven.
Art. 15.
Op de eerste vergadering van de raad van bestuur volgend op de jaarlijkse algemene
vergade- ring, kiest de raad van bestuur, uit haar leden die zich kandidaat stellen, een
voorzitter, een ondervoorzitter en een secretaris-penningmeester die het dagelijks bestuur
uitmaken.
De voorzitter leidt de vergaderingen van de raad van bestuur en de algemene vergadering. In
geval de voorzitter verhinderd is neemt de ondervoorzitter zijn taak over; indien beiden
verhinderd zijn wordt de leiding overgenomen door het lid van de raad van bestuur met de
hoogste anciënniteit in de raad van bestuur.
Wanneer de functie van voorzitter, ondervoorzitter of secretaris-penningmeester tussentijds
vacant wordt, zal de eerstvolgende raad van bestuur overgaan tot de verkiezing van een
opvolger tussen haar stemgerechtigde leden, die zich kandidaat stellen.
Art. 16.
De voorzitter, ondervoorzitter en secretaris-penningmeester van de sportraad zijn bij de
eerste stemming verkozen met gewone meerderheid der geldige stemmen. Zo niet, dan heeft
er een stemming plaats over de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald.
Bij staking van stemmen zal deze worden aangeduid die in opeenvolgende orde oudste lid in
functie van de raad van bestuur, uittredend bestuurslid of lid waarvan het geslacht in de
minderheid is.
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Art. 17.
De uitnodigingen voor de algemene vergadering en de vergadering van de raad van bestuur
gebeuren schriftelijk, per gewone brief of per e-mail, minstens 5 dagen voor de vergadering
verzonden. De oproepingsbrief vermeldt de agenda.
Art. 18.
De bevoegdheden die niet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn toegewezen,
behoren tot de bevoegdheid van de raad van bestuur.
Art. 19.
De raad van bestuur komt ten minste 4 maal per jaar samen. Indien tenminste 1/3de van de
leden hierom verzoeken is het dagelijks bestuur verplicht een vergadering samen te roepen
binnen de 14 dagen. De voorzitter van de sportraad neemt het initiatief om de raad van
bestuur samen te roepen. Hij bepaalt tevens de agenda van de vergadering. De leden van de
raad van bestuur kunnen steeds punten, die schriftelijk worden ingediend voor de
vergadering, aan de agenda toevoegen.
Art. 20.
De stemming is geheim telkens als het om personen gaat of als 2/5de van de aanwezige
stemgerechtigde leden erom verzoeken.
DAGELIJKS BESTUUR
Art. 21.
Het dagelijks bestuur bereidt de vergaderingen van de raad van bestuur voor en voert alle
taken uit die voortvloeien uit de beslissingen van de raad van bestuur.

Hoofdstuk 3 : REKENINGEN VAN DE SPORTRAAD
Art. 22.
Elk jaar worden de rekeningen van het verlopen jaar en het budget van het volgende jaar
voorgelegd aan de algemene vergadering.
Art. 23.
Alle gelden worden beheerd door de penningmeester.
Bij ontbinding van de sportraad worden de netto kasgelden gestort in de gemeentekas.

Hoofdstuk 4 : ERKENNING
Art. 24.
De sportraad vraagt zijn erkenning aan de gemeenteraad en legt daartoe zijn statuten/
huishoudelijk reglement en de latere wijzigingen ervan, ter goedkeuring voor.
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Art. 25.
De gemeenteraad bepaalt, na advies van de sportraad, de voorwaarden en modaliteiten van
de oprichting en erkenning van de sportraad en van de werking van de sportraad, meer
bepaald
betreffende:
1. Maatregelen waarmee het recht op informatie van de sportraad ten aanzien van het
gemeentebestuur wordt gewaarborgd;
2. De wijze van aanvragen en uitbrengen van de adviezen met inbegrip van de termijn
binnen dewelke advies dient te worden uitgebracht;
3. De termijn binnen dewelke de gemeenteraad een gemotiveerd standpunt nopens de
uitgebrachte adviezen inneem;
4. Maatregelen met berekking tot de openbaarheid van de werkzaamheden van de
sportraad ;
5. De wijze waarop de gemeente toezicht zal houden op de door haar aan de sportraad ter
beschikking gestelde financiële middelen;
6. Deze voorwaarden worden neergeschreven in een afsprakennota.
Art. 26.
Binnen het kader van het goedgekeurde budget en meerjarenplan voorziet het gemeentebestuur een werkingstoelage voor de gemeentelijke sportraad.
Art. 27.
Deze statuten vervangen de voorgaande statuten. »

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:

Bij bevel:
De gemeentesecretaris

De voorzitter
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