
STATUTEN SPORTRAAD 
 
HOOFDSTUK I: DOEL 
 
Art. 1: De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de 
openluchtrecreatie te bevorderen, in het belang van het algemeen welzijn en van de algehele lichamelijke en 
geestelijke ontwikkeling van alle inwoners van de gemeente. 
Art. 2: De concrete doelstellingen zijn onder meer de volgende:  
a) het deelnemen aan het beheer van de gemeentelijke sport en recreatie-infrastructuur overeenkomstig de ter 
zake geldende wetgeving.  
b) het coördineren van de sport- en recreatieactiviteiten door het tot stand brengen van overleg en 
samenwerking tussen de verenigingen, diensten, instellingen en andere organisaties op het gebied van 
competitie- en recreatiesport 
c) het geven van advies, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, aan de gemeentelijke overheid inzake sport- 
en recreatieaangelegenheden en inzake planning en uitbouw van de desbetreffende infrastructuur en de 
verdeling van de subsidies aan de sportverenigingen; desnoods kan op eventuele aanvraag van particuliere 
instanties éénzelfde advies verstrekt worden. 
d)  onderzoek, documentatie en informatie 
e)  het nemen van de op de behoeften afgestemde initiatieven, animatie van de bevolking, bevordering van de 
sportbeoefening en de kaderopleiding. 
f)  de deelname aan het geregeld gezamenlijk overleg met andere bestaande afzonderlijke raden voor culturele 
aangelegenheden  
g)  uitwisseling van informatie tussen de sportraad en de andere adviesraden 
h)  Het jaarlijks toekennen van sporttrofeeën, medailles en het huldigen van de meest verdienstelijke 
sportbeoefenaars, clubs en personen welke zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de sport. 
 
HOOFDSTUK II: SAMENSTELLING EN STRUCTUUR 
 
Art. 3: De sportraad moet voldoende representatief zijn voor alle bestaande vormen van sportbeoefening bij 
de bevolking.  Hij is samengesteld uit een bestuur van de sportraad en een dagelijks bestuur. 
 
HOOFDSTUK III: BESTUUR VAN DE SPORTRAAD 
 
Art. 4: Het gemeentebestuur moet in de sportraad de actoren betrekken die het gemeentelijk 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 Jabbeke. 
2/ alle sportorganisaties en instellingen, zowel private als publieke, die werken met professionele 
beroepskrachten en een werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente Jabbeke; 
3/ deskundigen inzake sport, woonachtig en gedomicilieerd in de gemeente Jabbeke en zijn personen die 
wegens hun sportieve bevoegdheid en/of bekwaamheid positief kunnen bijdragen tot de werking van de 
sportraad. Zij hebben ervaring in het begeleiden van jeugd- en/of volwassensport en/of zij hebben ervaring in de 
organisatie en coördinatie van sportevenementen. Zij kunnen geen bestuurslid zijn van een organisatie die lid is 
van de sportraad.  
Art. 5: Alle al aanwezige actoren van de vorige sportraadlegislatuur blijven indien zij dit wensen lid van het 
bestuur van de sportraad. 
Art. 6: Politiek mandatarissen kunnen geen deel uitmaken van de sportraad.  De schepen bevoegd voor de 
sport kan als waarnemer uitgenodigd worden op de vergaderingen. 
Art. 7: Ter ondersteuning van de sportraad wijst de gemeente een medewerker aan, die de vergaderingen 
zonder stemrecht bijwoont.  Dit is de sportfunctionaris of sportcoördinator. 
Art. 8: Een vereniging, organisatie, instelling, deskundige die lid van de sportraad wenst te worden, dient een 
schriftelijke aanvraag te richten aan het bestuur van de sportraad.  Indien ze beantwoordt aan de in art. 4 
gestelde normen, kan ze voorgedragen worden en zetelen via een aangeduide lid van hun club tot het bestuur 
van de sportraad.  
Art 9: De verenigingen / clubs kunnen slechts aangesloten zijn bij 1 gemeentelijke adviesraad.  
Art. 10:De leden van de raad van bestuur kunnen worden opgesplitst in verschillende secties.  Deze secties 
hebben geen autonome adviesbevoegdheid. 
Art. 11:Het bestuur van de sportraad kiest uit haar actoren die zich kandidaat stellen, al of niet bij geheime 
stemming en bij gewone meerderheid van stemmen, een voorzitter en een ondervoorzitter. 
Art.12:Het bestuur van de sportraad duidt een secretaris en een penningmeester aan. 
Art. 13:Tot de bevoegdheid van het bestuur van de sportraad behoren: 
a) De wijziging van de statuten en de ontbinding van de sportraad 
b) De aanstelling en het ontslag van bestuurders 
c) Het verlenen van advies over het sportbeleidsplan en het jaarlijks sportpromotieplan/ jaaractieplan 



d) Goedkeuring en wijziging van het huishoudelijk reglement 
 
Art. 14:De duur van de mandaten bedraagt 6 jaar - behoudens herverkiezing.       Wanneer een mandaat van 
een lid van het bestuur van de sportraad tussentijds vacant wordt, wijst het bestuur van de sportraad een 
opvolger aan, die het mandaat van zijn voorganger voltooit.  Bij vacatie van de functie van voorzitter en/of 
ondervoorzitter word(t)en deze functies tijdelijk waargenomen door het oudste lid tot de eerstvolgende 
bestuur van de sportraad.   
 
 
HOOFDSTUK IV: DAGELIJKS BESTUUR 
 
Art. 15: Het bestuur van de sportraad kan uit zijn leden een dagelijks bestuur verkiezen.  De ambtenaar, 
bedoeld in Art. 7 woont de vergaderingen van dit dagelijks bestuur bij. 
Art. 16: Het dagelijks bestuur bereidt de vergaderingen van het bestuur van de sportraad voor en voert alle 
taken uit die voortvloeien uit de beslissingen van het bestuur. 
HOOFDSTUK V: ERKENNING 
 
Art. 17: De sportraad vraagt zijn erkenning aan de gemeenteraad en legt daartoe zijn statuten en huishoudelijke 
reglement, en de latere wijzigingen ervan, ter goedkeuring voor.   
Art. 18: 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 inzonderheid 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 adviezen met inbegrip van de termijn binnen dewelke dat advies 
dient te worden uitgebracht; 
3) De termijn binnen dewelke de gemeenteraad een gemotiveerd standpunt nopens de uitgebrachte adviezen 
inneemt. 
4) Maatregelen met betrekking 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 
Deze voorwaarden worden neergeschreven in een huishoudelijk reglement en een afsprakennota 
Art. 19: Binnen het kader van de goedgekeurde gemeentebegroting wordt een werkingstoelage voorzien voor 
de gemeentelijke sportraad 
Art. 20: Het gemeentebestuur stelt een vergaderlokaal ter beschikking van de sportraad 
 
HOOFDSTUK VI: REGELINGEN 
 
Art.21:In het huishoudelijk reglement wordt verder alles geregeld wat niet door de statuten wordt bepaald.  
Dit reglement wordt goedgekeurd door het bestuur van de sportraad bij gewone meerderheid van de 
aanwezige, stemgerechtigde leden. Wijzigingen worden voorbereid door het bestuur van de sportraad en ter 
goedkeuring aan het gemeentebestuur voorgelegd. 
 
 
GEMEENTELIJKE  SPORTRAAD JABBEKE _ HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 
HOOFDSTUK I: BESTUUR VAN DE SPORTRAAD 
 
Bepalingen betreffende de leden. 
 
art. 1. Alle al aanwezige leden van de vorige sportraadlegislatuur blijven indien zij dit wensen lid van het 
bestuur van de sportraad. 
 
Bepalingen betreffende het bijeenroepen van de vergaderingen, het geldig vergaderen en stemmen. 
 
art.2. Het bestuur van de sportraad komt tenminste tweemaal per jaar samen.  Indien tenminste 1/3 van de 
leden hierom verzoeken is het bestuur verplicht het bestuur van de sportraad samen te roepen binnen de 14 
dagen.  Een schriftelijke of elektronische uitnodiging wordt ten minste vijf dagen tevoren verstuurd.  De 
oproepingsbrief vermeldt de agenda. 
art. 3. Het bestuur van de sportraad is geldig samengesteld, welk ook het aantal aanwezige leden zijn en haar 
beslissingen worden genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen. Elk lid beschikt over één stem 
art. 4.1 Besluiten van het bestuur van de sportraad worden door de stemgerechtigde leden genomen bij 
gewone meerderheid. 
art. 4.2. Met onthoudingen wordt geen rekening gehouden voor het bepalen van het quorum inzake gewone 
meerderheid 



art. 4.3. De stemming kan geheim zijn telkens als het om personen gaat of als twee vijfden van de aanwezige 
leden erom verzoekt. 
. 
 
Bepalingen betreffende de aan- en uitsluiting van bestuursleden. 
 
art. 5. Een bestuurslid dat drie opeenvolgende vergaderingen ongeldig afwezig is, is automatisch 
ontslagnemend.   
 
Bepalingen betreffende het goedkeuren of wijzigen van de statuten en de ontbinding van de sportraad. 
 
art. 6. Het bestuur van de sportraad kan de statuten slechts goedkeuren of wijzigen of ontbinden indien de 
goed te keuren tekst of de aan te brengen wijziging in de oproepingsbrief of email vermeld is De wijziging van 
de statuten wordt voorbereid door het dagelijks bestuur van de sportraad. 
 
Bepalingen betreffende aan- en uitsluiting van de leden van het bestuur van de sportraad. 
 
art. 7  Elke autonome publieke of private sportorganisatie, vereniging of instelling  kan via een eigen 
aangeduide lid van hun organisatie / vereniging of instelling, lid worden van de sportraad bij aantonen van een 
voldoende sportactiviteit: een actieve werking in de sport kunnen voorleggen op het grondgebied Jabbeke of 
een deel daarvan.  Zij dienen daarvoor een schriftelijke aanvraag te doen gericht naar het bestuur van de 
sportraad. 
Art. 8 Bepalingen betreffende de deskundige bedoeld in Hoofdstuk III, art. 4 van de statuten van de 
gemeentelijke sportraad. 
Een deskundige is iemand die in Jabbeke woonachtig en gedomicilieerd is en ofwel:   
- professioneel bezig is met sportmaterie 
- die een bestuursfunctie of trainersfunctie heeft op provinciaal, federaal, nationaal of internationaal niveau 
- die minstens 10 jaar ervaring heeft als trainer of bestuurslid met één bepaalde sporttak en hierdoor 
expertise heeft opgebouwd voor die materie 
art. 9 Een actor is ontslagnemend wanneer hij zijn ontslag schriftelijk ter kennis brengt aan het bestuur van 
de sportraad.   
art. 10 Een actor die geen enkele vergadering bijwoont gedurende een kalenderjaar is automatisch 
ontslagnemend.  Van een organisatie, instelling of vereniging wordt de voorzitter hiervan schriftelijk op de 
hoogte gebracht en krijgt die de kans om een nieuwe afgevaardigde aan te duiden tegen de eerstvolgende 
vergadering.   
art. 11. De uitsluiting van een lid kan slechts door het bestuur van de sportraad  uitgesproken worden. 
 
Bepalingen betreffende de verkiezing van voorzitter en ondervoorzitter. 
  
art. 12 Voorzitter en ondervoorzitter zijn bij de eerste stemming verkozen met gewone meerderheid van de 
stemmen. Zo niet, heeft er een stemming plaats tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben 
behaald.  Onthoudingen worden niet meegerekend voor het quorum. 
 
Bepalingen betreffende het tekenen van de documenten en de vertegenwoordigingen naar buiten. 
 
art. 13. Om geldig te zijn dienen alle documenten uitgaande van het bestuur van de sportraad ondertekend zijn 
door de voorzitter en/of de secretaris en/of een aangestelde door het bestuur van de sportraad. 
 
HOOFDSTUK II: WERKING VAN DE SECTIES. 
 
art. 14. Het bestuur van de sportraad kan de aangesloten actoren verdelen in verschillende secties en zij duidt 
de verschillende sectievoorzitters aan. 
art. 15. De secties hebben tot taak, binnen het raam van de statuten van de sportraad, de belangen te 
behartigen van de leden van de sectie.  Dit kan onder meer door het aanmoedigen en begunstigen van hun 
werkzaamheden én door het bevorderen van hun onderlinge samenwerking. 
art. 16. Elke sectie is bevoegd uit eigen beweging aan het bestuur van de sportraad adviezen te verstrekken  
art. 17 Op verzoek van het bestuur van de sportraad adviseert de sectie binnen de    bij het verzoek 
aangegeven termijn, over zaken waarover het advies van de sectie wordt gevraagd. 
 
HOOFDSTUK III: WERKING EN SAMENSTELLING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN DE SPORTRAAD 
 
art. 18. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, ondervoorzitter en secretaris 
art. 19. De schepen bevoegd voor de sport kan als waarnemer uitgenodigd worden op de vergaderingen van 
het dagelijks bestuur. 



art. 20. Indien nodig kan volgens de betrokken materie iemand worden uitgenodigd uit het bestuur van de 
sportraad naar een vergadering van het dagelijks bestuur van de sportraad.  
art. 21. Het dagelijks bestuur van de sportraad voert alle beslissingen genomen door het bestuur van de 
sportraad, uit en lost dringende problemen op, roept het bestuur van de sportraad bijeen en stelt het agenda 
van het bestuur van de sportraad op. 
art. 22.  Het dagelijks bestuur komt zo vaak samen als nodig wordt geacht. 
  




