HUISHOUDELIJK REGLEMENT
STEDELIJKE SPORTRAAD
LOKEREN
Dit huishoudelijk reglement regelt al wat niet door de statuten wordt bepaald en is in feite de
praktische leidraad bij de werking van de Sportraad.
Alle gevallen niet voorzien in het huishoudelijk reglement worden voorlopig beslecht door de
Raad van Bestuur tot de eerstvolgende Algemene Vergadering.

HOOFDSTUK 1 : SAMENSTELLING VAN DE SPORTRAAD
Art 1 : De Sportraad bestaat uit de vertegenwoordigers (of hun vervangers) van de
verenigingen of organisaties zoals bepaald in Art 4 van de statuten eventueel
uitgebreid met de deskundigen zoals bepaald in Art 5 van de statuten.
Art 2 : Om als vereniging lid te worden van de Sportraad dient de werking van de
vereniging ontplooid te zijn te Lokeren en er dient een aanvraag (schriftelijk of via Email) te worden gericht tot de Raad van Bestuur. Deskundigen kunnen op dezelfde
manier vragen deel uit te maken van de Sportraad indien ze woonachtig zijn in
Lokeren en een meerwaarde betekenen voor de werking van de Sportraad.

HOOFDSTUK 2 : DE ALGEMENE VERGADERING (AV)
Art 3 :

Art 4 :

Art 5 :

Art 6 :

Art 7 :
Art 8 :

De AV zal minstens éénmaal per jaar samenkomen. Een buitengewone AV kan
worden bijeengeroepen hetzij door de Raad van Bestuur, hetzij door een schriftelijke
vraag van minstens 1/3 van de stemgerechtigde leden.
Al de leden der vereniging zullen minstens 8 kalenderdagen voordien (via mail)
worden uitgenodigd voor de AV. De dagorde wordt in deze uitnodiging opgenomen.
Alle leden van de Sportraad worden om die reden geacht tijdig alle wijzigingen
aangaande de gegevens van de E-mail adressen van de vertegenwoordiger (en
vervanger) aan de secretaris van de Sportraad over te maken.
Behalve bij de uitsluiting der leden, de wijziging van de statuten en het
huishoudelijk reglement of bij de ontbinding van de Sportraad kan de AV steeds
geldig vergaderen ongeacht het aantal aanwezige leden en worden de beslissingen van
de AV genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Indien deze
staking van stemmen zich voordoet bij geheime stemming volgt een nieuwe
stemronde. Bij een nieuwe staking van stemmen wordt de geheime stemming naar een
buitengewone AV verwezen.
Met onthoudingen en ongeldige stemmen wordt geen rekening gehouden om het
quorum inzake gewone meerderheid te bepalen.
Op voorstel van één derde van de aanwezige stemgerechtigde leden wordt
overgegaan tot geheime stemming. Telkens als het om personen gaat is de stemming
geheim.

Art 9 :

Een erkend lid is ontslagnemend :
a) wanneer dit ontslag ter kennis wordt gebracht aan de Raad van Bestuur
(schriftelijk of via E-mail)
b) door ontbinding;
c) wanneer zij niet meer voldoen aan de voorwaarden gesteld in Art 4 van de
statuten.
d) wanneer het lid 2 opeenvolgende vergaderingen afwezig is zonder verwittiging.
Hiervan zal op de eerstvolgende AV akte genomen worden. De vereniging zal
hiervan in kennis gesteld worden en moet een nieuw lid aanduiden.
Art 10 : Uittredende leden zijn herkiesbaar.

HOOFDSTUK 3 : DE SECTIES
Art 11 : De stemgerechtigde leden van de AV worden opgesplitst in een aantal secties.
Waarnemers mogen mits uitnodiging of op eigen verzoek aanwezig zijn op alle
sectievergaderingen.
Art 12 : De Raad van Bestuur bepaalt met een gewone meerderheid, welke verenigingen bij
welke sectie thuishoren.
Art 13 : De secties hebben tot taak, binnen het raam van de statuten van de Sportraad, de
belangen van de tot de sectie opgenomen verenigingen te behartigen.
Art 14 : Dit kan onder meer door het aanmoedigen en begunstigen van de werkzaamheden
van deze verenigingen en door het bevorderen van hun onderlinge samenwerking.
Art 15 : Elke sectie kiest naast haar sectieverantwoordelijke en diens plaatsvervanger uit haar
midden een secretaris die belast is met het opstellen van het verslag van de
vergaderingen van de sectie. Samen met de sectieverantwoordelijke ondertekent hij de
adviezen die van de sectie uitgaan.
Art 16 : Elke sectie is bevoegd uit eigen beweging aan de Raad van Bestuur adviezen te
verstrekken of voorstellen te doen die kunnen leiden tot het bereiken van het doel van
de Sportraad.
Art 17 : De sectie adviseert op verzoek van de raad over de hen daartoe voorgelegde zaken.
Art 18 : Een deskundige - die aanvaard werd door de AV bij gewone meerderheid van
stemmen - maakt zelf de keuze tot welke sectie hij wenst te behoren, tenzij zijn
deskundigheid betrekking heeft op de werking van één van de secties. Hij kan slechts
deel uitmaken van één sectie.
Art 19 : Elke sectie bepaalt zelf wanneer en hoe dikwijls ze wil vergaderen. De leden worden
via E-mail tot de vergadering opgeroepen met de voorzitter en de secretaris van de
Sportraad in CC. Laatstgenoemden ontvangen telkens ook een uitgewerkt exemplaar
van het verslag van de vergaderingen alsook een gedetailleerde deelnemerslijst.
Art 20 : Een vergadering van een sectie moet verplicht bijeengeroepen worden indien hierom
verzocht wordt door de Raad van Bestuur van de Sportraad.
Art 21 : Alle besluiten in vergaderingen van secties worden genomen bij gewone
meerderheid van de aanwezige leden.
Art 22 : Naast de voorzitter en/of ondervoorzitter van de Raad van Bestuur, of hun
afgevaardigde hebben de waarnemers toegang tot de vergaderingen van de secties.
Art 23 : De secties staan zelf in voor hun administratieve werking. Het bijhouden van de
(goedgekeurde) verslagen van de secties en de aanwezigheidslijsten ge beurt door de
secretaris van de Sportraad.

Art 24 : Verenigingen waarvan de vertegenwoordiger (of zijn vervanger) 3 opeenvolgende
vergaderingen afwezig zijn worden hiervan in kennis gebracht door de
sectieverantwoordelijke en worden veronderstelt een nieuw lid aan te duiden. Indien
de Vereniging geen nieuw lid voorstelt zal bij de volgende AV gestemd worden om de
vereniging als lid te schrappen.

HOOFDSTUK 4 : DE RAAD VAN BESTUUR (RVB)
Art 25 : Elke sectie duidt 1 vertegenwoordiger aan die zetelt in de RVB.
Art 26 : Indien een sectie geen kandidaat kan aanduiden, kan de RVB zelf een
kandidaat/kandidate voordragen uit de AV (lid van een vereniging of deskundige).
Deze voordracht moet worden aanvaard door de AV bij gewone meerderheid van
stemmen
Art 27 : De AV kiest uit haar leden die zich kandidaat stellen, bij geheime stemming en bij
gewone meerderheid, de rest van het aantal beheerraadsleden.
Art 28 : De voorzitter en ondervoorzitter van de Sportraad worden verkozen uit de leden van
RVB zoals bepaald in Art 15 van de statuten. Kandidaturen moeten schriftelijk of via
E-Mail, 14 dagen voor de verkiezingen, ingediend worden bij de secretaris van de
Sportraad.
Art 29 : De RVB zal tenminste viermaal per jaar samenkomen. Indien tenminste 1/3 van de
leden hierom verzoeken is het bestuur verplicht de RVB samen te roepen binnen de 14
dagen. Er wordt via E-mail uitgenodigd en dit tenminste 5 dagen voor de betrokken
vergadering. De dagorde wordt in deze uitnodiging opgenomen.
Art 30 : De RVB kan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige leden.
Art 31 : De beslissingen van de RVB worden genomen door de stemgerechtigde leden bij
gewone meerderheid.
Art 32 : Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Indien deze
staking van stemmen zich voordoet bij geheime stemming volgt een nieuwe
stemronde. Bij een nieuwe staking van stemmen wordt de geheime stemming naar een
buitengewone AV verwezen.
Art 33 : Met onthoudingen en ongeldige stemmen wordt geen rekening gehouden om het
quorum inzake gewone meerderheid te bepalen.
Art 34 : Op voorstel van één derde van de aanwezige stemgerechtigde leden wordt
overgegaan tot geheime stemming. Telkens als het om personen gaat is de stemming
geheim.
Art 35 : Om geldig te zijn dienen alle documenten uitgaande van de RVB ondertekend te zijn
door de voorzitter en de secretaris van de RVB.
Art 36 : De Sportraad wordt naar buiten toe vertegenwoordigd door de leden van de RVB.
Art 37 : Leden die 3 opeenvolgende vergaderingen afwezig zijn zonder verwittiging kunnen
door de AV geschrapt worden als bestuurslid. De bestuursleden kunnen uit de RVB
geweerd worden bij meerderheid van de stemmen.

HOOFDSTUK 5 : OPENBAARHEID VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN
DE SPORTRAAD
Art 38 : De samenstelling van de Sportraad, de doelstellingen, statuten en het huishoudelijk
reglement worden op de website van de Sportraad gepubliceerd (www.SportraadLokeren.be).
Art 39 : Elk verslag van de AV wordt via mail aan alle leden (en hun vervangers) van de
Sportraad overgemaakt en ook ter kennisgeving aan de Schepen van Sport en de
sportdienst bezorgd. Dit verslag wordt na goedkeuring van de RVB op de website van
de Sportraad gepubliceerd (www.Sportraad-Lokeren.be).
Art 40 : Elk verslag van de RVB wordt via mail aan de leden van de RVB overgemaakt en
ook ter kennisgeving aan de Schepen van Sport en de sportdienst bezorgd. Alle
verslagen van de RVB worden na goedkeuring op de website van de Sportraad
gepubliceerd (www.Sportraad-Lokeren.be).
Art 41 : Alle activiteiten welke worden georganiseerd door de Sportraad worden op de
website (www.Sportraad-Lokeren.be) gepubliceerd.

HOOFDSTUK 6 : FINANCIELE WERKING SPORTRAAD
Art 42 : De stad Lokeren voorziet in een jaarlijkse toelage welke de autonome werking van
de Sportraad toelaat.
Art 43 : Onder de leden van de RVB wordt een penningmeester aangesteld welke
verantwoordelijk is voor het bijhouden van de in- en uitgaande gelden evenals voor
het ontvangen en betalen van de rekeningen van de Sportraad.
Art 44 : Een bankrekening zal geopend worden op naam van de Sportraad met minimum drie
titularissen (in principe de voorzitter, de penningmeester en de schepen van sport).
Bij het verstrijken van het mandaat van een van de titularissen (of bij ontslag) zullen
onmiddellijk de nodige acties worden genomen door de RVB om een nieuwe titularis
aan te duiden.
Art 45 : De penningmeester zal bij iedere vergadering van de RVB een financieel verslag
voorleggen met daarin de uitgaven sinds de vorige vergadering alsook de
rekeningstand.
Art 46 : De penningmeester zal bij iedere vergadering de ontvangen facturen voorleggen aan
de Schepen welke deze zal tekenen ter kennisname alvorens deze kunnen worden
uitbetaald
Art 47 : De penningmeester zal jaarlijks aan de AV een verslag voorleggen van de gemaakte
uitgaven en de financiële toestand van de Sportraad.

HOOFDSTUK 7 : WIJZIGING STATUTEN EN HUISHOUDELIJK
REGLEMENT.
Art 48 : De AV kan een wijziging van de statuten (of huishoudelijk reglement) goedkeuren of
verwerpen wanneer het voorwerp daarvan is vermeld in de uitnodiging en wanneer
minimum 2/3 van de stemgerechtigde aangesloten leden aanwezig zijn.
Art 49 : Zijn 2/3 van de stemgerechtigde leden op de eerste vergadering niet aanwezig, dan
kan een tweede vergadering uiterlijk binnen de 14 dagen bijeengeroepen worden; deze
kan bij gewone meerderheid beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige leden. Dit
wijzigingsvoorstel aan de statuten wordt voorbereid door de RVB.
Art 50 : De gewijzigde statuten of huishoudelijk reglementen dienen te worden voorgelegd
aan de Gemeenteraad.

HOOFDSTUK 8 : ONTBINDING
Art 51 : De AV kan slechts dan de ontbinding van de Sportraad uitspreken, wanneer 2/3 van
haar stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Wordt aan deze vereiste niet voldaan, dan
kan een tweede vergadering uiterlijk binnen de 14 dagen bijeengeroepen worden die
geldig beraadslaagt welke het aantal aanwezige leden ook zijn. Geen beslissing wordt
genomen zo zij niet de meerderheid van 2/3 der aanwezige stemgerechtigde leden
verenigt. De ontbinding zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Gemeenteraad.
Art 52 : Na ontbinding zullen eventuele geldelijke overschotten automatisch overgedragen
worden aan het Stadsbestuur Lokeren.
Aldus vastgesteld in de Algemene Vergadering van de Stedelijke Sportraad dd. 12 Dec 2013.
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