HR laatste aanpassing 7 februari 2013

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORTRAAD
HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE VERGADERING
Bepalingen betreffende het bijeenroepen van de vergaderingen:
Art. 1 : De Algemene Vergadering komt minstens tweemaal per jaar samen.
Een buitengewone Algemene Vergadering kan worden bijeengeroepen hetzij door de Raad van
Bestuur van de Sportraad, hetzij op schriftelijk verzoek van minstens 1/5 van de stemgerechtigde
leden.
Art. 2 : Al de verenigingen worden schriftelijk opgeroepen tot de Algemene Vergadering. De
oproepingsbrief, vermeldend de agenda, wordt gestuurd naar de secretaris/secretariaat van de
vereniging. De vereniging is vrij in het aanduiden welk lid van de vereniging deze vertegenwoordigt op
de vergadering. Verontschuldigingen worden derhalve niet aanvaard. Elk voorstel, schriftelijk gedaan
door minstens 1/20 van de erkende verenigingen, moet op de agenda worden gebracht. De
oproepingen geschieden per gewone brief, minstens tien dagen voor de vergadering gepost.

Bepalingen betreffende het geldig vergaderen en stemmen:
Art. 3 : Behalve bij wijziging van de statuten of bij ontbinding van de Sportraad vergadert de
Algemene Vergadering altijd geldig.
Art. 3.1 : Behalve bij uitsluiting van leden, bij wijziging van de statuten of bij ontbinding van de
Sportraad, worden de beslissingen van de Algemene Vergadering genomen bij gewone meerderheid
van stemmen.
Art. 3.2 : Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. Indien deze staking van
stemmen zich voordoet bij geheime stemming volgt een herstemming. Bij een nieuwe staking van
stemmen wordt het voorstel verworpen.
Art. 3.3 : Met onthoudingen wordt rekening gehouden voor het bepalen van het quorum inzake
gewone meerderheid.
Art. 3.4 : De stemming is geheim telkens als het om personen gaat of als 2/5 van de aanwezige
leden erom verzoeken.

Bepalingen betreffende het goedkeuren of wijzigen van de statuten en de ontbinding van de
sportraad:.
Art. 4 : 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 minstens 2/3
van de stemgerechtigde leden op de vergadering aanwezig zijn. Tot wijziging kan niet worden
besloten dan met een 2/3 meerderheid van de stemmen. Wordt aan deze vereiste niet voldaan, dan
kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden die geldig beraadslaagt en besluit, welke het
aantal van de aanwezige leden ook zij. Besluiten worden genomen met 2/3 van de aanwezige
stemgerechtigde leden.
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Bepalingen betreffende aan- en uitsluiting van de leden:
Art. 5 : Aansluitingsprocedure:
1.

De vereniging, organisatie of instelling die lid wenst te worden van de Waregemse Sportraad
dient zijn kandidatuur schriftelijk te richten aan de voorzitter of secretaris. Deze kandidatuur
bevat o.m. een duidelijke voorstelling (structuur, werking, officiële ledenlijst, activiteiten) van de
vereniging, organisatie of instelling.

2.

De voorzitter plaatst deze aanvraag op de dagorde van de eerstkomende vergadering van de
Raad van Bestuur waar de kandidatuur wordt onderzocht en al of niet aanvaard.

3.

Het Bestuur plaatst, na grondig onderzoek, de kandidatuur op de agenda van de eerstkomende
Algemene Vergadering, waar de voorzitter verslag uitbrengt van het onderzoek en de eventuele
aanvaarding.

4.

De secretaris deelt binnen de acht dagen de beslissing mee aan de aanvrager.

Art. 6 : Een vereniging is ontslagnemend wanneer het zijn ontslag schriftelijk ter kennis brengt aan
het Bestuur van de Sportraad. Dit ontslag moet ondertekend zijn door de voorzitter en twee leden van
het bestuur van de betrokken vereniging.

Art. 7 : De uitsluiting van een vereniging kan slechts door de Algemene Vergadering en met 2/3
meerderheid uitgesproken worden. De Raad van Bestuur plaatst de uitsluiting van een vereniging
automatisch op de agenda van de Algemene Vergadering als die vereniging driemaal afwezig bleef
gedurende twee opeenvolgende kalenderjaren.

Bepalingen betreffende de verkiezing van de Raad van Bestuur:
Art. 8 : De Raad van Bestuur bestaat uit maximum zestien, minimum 10 vertegenwoordigers. Alle
aangesloten verenigingen kunnen iemand van hun vereniging voordragen voor een mandaat in de
Raad van Bestuur. Alle kandidaten worden tijdens een Algemene Vergadering voorgesteld. Na de
voorstelling gebeurt de geheime stemming.
Art. 9: Alle aangesloten leden hebben recht op het invullen van één stemformulier. Op het
stemformulier staan alle kandidaten voor de Raad van Bestuur vermeld. Het stemformulier bestaat uit
2 luiken. In het eerste luik dient men aan te geven of men de kandidatuur van elke persoon
afzonderlijk kan steunen (men dient over elke kandidaat afzonderlijk te beslissen). In een tweede luik
brengt men zijn voorkeurstemmen uit (maximum het aantal te kiezen leden). (de stemformulieren
worden opgemaakt door de sportdienst, de kandidaten worden alfabetisch weergegeven)
Art. 10: Om een mandaat te kunnen opnemen in de Raad van Bestuur moet iedere kandidaat de helft
van de stemmen bekomen van de aanwezige stemgerechtigde leden.( Van de verkozen leden wordt
een ranglijst opgemaakt volgens het aantal bekomen stemmen. Bij gelijkheid van stemmen voor de
laatste plaats wordt opnieuw gekozen tussen de personen met gelijk aantal stemmen. )
Art. 11: Aftredende leden zijn herkiesbaar
Art. 12: De controle van de stemming en de telling gebeurt door 2 afgevaardigden van de sportdienst
en 2 onafhankelijke leden (geen kandidaten) van de algemene vergadering (aangeduid door de
algemene vergadering).
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HOOFDSTUK 2 : HET BESTUUR VAN DE SPORTRAAD
Bepalingen betreffende de samenstelling van de Raad van Bestuur.
Art. 13 : De Raad van Bestuur kiest onder de leden, die aanvaard werden voor een mandaat door de
Algemene Vergadering, een voorzitter, twee ondervoorzitters, een secretaris en een schatbewaarder.
Deze 5 personen vormen het dagelijks bureau van de sportraad.
Bepalingen betreffende de kandidaten voor de AV van de VZW Sportbeheer Waregem
Art. 14 : Het aantal afgevaardigden aan te duiden door de sportraad in de algemene
vergadering van de VZW sportbeheer is bepaald op 10.
5 mandaten worden ingenomen door de verkozenen van het dagelijks bureau.
De andere 5 mandaten worden verkozen onder de overige leden van de raad van
bestuur
Minstens 3 van de 10 mandaten worden ingenomen door leden van het andere geslacht.
Bepalingen betreffende het bijeenroepen van de vergadering, het geldig vergaderen en
stemmen:
Art. 15 : Raad van Bestuur van de sportraad komt tenminste viermaal per jaar samen. Indien
minstens 1/3 van de leden hierom verzoeken, moet het Bestuur bijeengeroepen worden binnen de
veertien dagen.
Een schriftelijke uitnodiging wordt tenminste vijf dagen tevoren verstuurd, schriftelijk of per e-mail. De
uitnodiging vermeldt de agenda.
Art. 16 : Een geldig besluit kan genomen worden door de Raad van Bestuur van de Sportraad
ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden.
Art. 16.1 : Besluiten van de Raad van Bestuur van de Sportraad worden door de stemgerechtigde
leden genomen bij gewone meerderheid.
Art. 16.2 : Verder zijn de bepalingen, vervat in de Artikelen 3.2, 3.3 en 3.4 van dit reglement, ook van
toepassing op het Bestuur van de Sportraad.
Bepalingen betreffende het tekenen van documenten:
Art. 16 : Om geldig te zijn, dienen alle documenten uitgaande van het Bestuur van de Sportraad
ondertekend te zijn door de voorzitter en/ of de secretaris.

HOOFDSTUK

3 : OPENBAARHEID VAN BESTUUR

Art. 17 : De openbaarheid van bestuur wordt verzekerd door het versturen van de verslagen van de
AV naar de aangesloten clubs.

