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HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORTRAAD BRASSCHAAT 
 
Hoofdstuk 1 
ALGEMENE VERGADERING 
 
Art.1 
De algemene vergadering van de sportraad vergadert ten minste 1 maal per jaar, dit in de 
loop van het eerste kwartaal. Deze vergadering is openbaar en alle aanwezigen hebben 
spreekrecht. Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen hetzij 
door de raad van bestuur, hetzij op schriftelijk verzoek van minstens één vijfde van de leden. 
 
Art.2 
Al de leden van de vereniging worden schriftelijk opgeroepen tot de algemene vergadering. 
De oproepingsbrief vermeldt de agenda. Op de agenda kan elk voorstel worden 
ingeschreven dat minstens één maand voor de samenkomst schriftelijk door een lid werd 
ingediend bij de voorzitter of secretaris. De raad van bestuur heeft het recht punten te 
verwerpen, welke niet in overeenstemming zijn met het doel van de gemeentelijke sportraad 
zoals omschreven in artikel 1 van de statuten van de sportraad. 
De uitnodiging wordt ten minste tien dagen voor de vergadering verstuurd. 
Voor de buitengewone algemene vergadering geldt dezelfde procedure. 
 
Art.3 
De samenkomsten van de algemene vergadering worden voorgezeten door de voorzitter, bij 
diens afwezigheid achtereenvolgens door de ondervoorzitter, de secretaris en de 
penningmeester. Als deze ook niet aanwezig zijn, door het aanwezige bestuurslid met de 
hoogste leeftijd. 
 
Art.4 
Behalve bij wijziging van de statuten of bij ontbinding van de sportraad kan de algemene 
vergadering slechts geldig vergaderen indien minstens de helft van de leden aanwezig is. 
Als dit aantal niet wordt bereikt, wordt binnen de veertien dagen een buitengewone 
algemene vergadering samengeroepen met dezelfde agenda, welke geldig beslist bij 
gewone meerderheid, ongeacht het aantal aanwezige leden. 
Bij de oprichting of heroprichting van de sportraad kan de algemene vergadering geldig 
vergaderen ongeacht het aantal aanwezige leden. 
 
Art.5 
Behalve bij uitsluiting van de 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.6 
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 de geheime stemming naar een buitengewone algemene 
vergadering verwezen en dit binnen de veertien dagen. 
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Art.7 
Met onthoudingen wordt geen rekening gehouden voor het bepalen van het quorum inzake 
gewone meerderheid. 
 
Art.8 
De stemming is geheim telkens als het om personen gaat of als twee vijfde van de 
aanwezige leden hierom verzoeken. 
 
Art.9 
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 
minimum twee derde van de leden op de vergadering aanwezig is. Tot wijziging kan enkel 
worden besloten met een twee derde meerderheid van de stemmen. 
Is twee derde van de leden op de eerste vergadering niet aanwezig, dan kan een tweede 
vergadering bijeengeroepen worden. Deze kan bij gewone meerderheid beraadslagen en 
besluiten, ongeacht het aantal aanwezige leden. De wijziging van de statuten wordt 
voorbereid door de raad van bestuur van de sportraad. 
 
Art.10 
De algemene vergadering kan slechts dan de ontbinding van de sportraad uitspreken, 
wanneer twee derde van haar leden aanwezig is. Wordt aan deze vereiste niet voldaan, dan 
kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden die geldig beraadslaagt en besluit, 
ongeacht het aantal aanwezige leden. Besluiten worden genomen met twee derde van de 
aanwezige leden. 
 
Art.11 
Een vereniging, organisatie, instelling, hierna genoemd “sportinitiatief”, die lid van de 
sportraad wenst te worden, dient een aanvraag te richten aan de raad van bestuur van de 
sportraad. Deze aanvraag dient gestaafd te worden met volgende documenten : 

 Statuten 

 Ledenlijst evenals aansluitingslijst van de federatie of verzekeringslijst 

 Samenstelling raad van bestuur/beheer 

 Werkingsverslag van het afgelopen jaar 

 Een bewijs van aansluiting bij een sportfederatie (in voorkomend geval). 
Een standaard aanvraagformulier om lid te worden van de sportraad kan opgevraagd 
worden bij de sportdienst van Brasschaat. 
 
Art.12 
Een persoon die als deskundige of niet-georganiseerde sporter wil toetreden tot de sportraad 
dient daarvoor een schriftelijke aanvraag te sturen naar de raad van bestuur van de 
sportraad. Een aanvraag tot toetreding als deskundige dient schriftelijk gemotiveerd te 
worden aangaande de bijzondere sportieve bevoegdheid en/of bekwaamheid. 
 
Art.13 
Elk sportinitiatief dient jaarlijks een verslag in te sturen aan de raad van bestuur over hun 
werking gedurende het afgelopen jaar. Hierin dienen tevens alle wijzigingen aan hun 
statuten, raad van bestuur/beheer te worden vermeld evenals aansluitingslijst van de 
federatie en/of verzekeringslijst.  
Dit verslag kan op twee manieren ingediend worden: 
 - via de jaarlijkse aanvraag voor werkingssubsidies sportverenigingen; 
 - via een apart werkingsverslag (voor sportverenigingen die geen aanvraag voor 
   werkingssubsidies indienen). 
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Art.14 
Een sportinitiatief is ontslagnemend wanneer het haar ontslag schriftelijk ter kennis brengt 
aan de raad van bestuur van de sportraad. Dit ontslag moet ondertekend zijn door de 
voorzitter en twee leden van het bestuur van het betrokken sportinitiatief. 
Deze organisatie is geen lid meer vanaf de volgende algemene vergadering 
 
Art.15 
Een deskundige of niet-georganiseerde sporter is ontslagnemend wanneer hij/zij zijn/haar 
ontslag schriftelijk ter kennis brengt aan de raad van bestuur van de sportraad. 
 
Art.16 
Wanneer een sportvereniging twee maal afwezig geweest is, tijdens  twee opeenvolgende 
algemene vergaderingen, zal zij, wanneer ze een aanvraag voor subsidies ingediend heeft, 
bij de eerstvolgende toekenning van toelagen aan sportverenigingen slechts recht hebben op 
50% van het haar toegekende subsidiebedrag. Het restant van dit bedrag wordt dan 
verdeeld over de resterende sportverenigingen die een aanvraag voor subsidies ingediend 
hebben. 
Als drie opeenvolgende afwezigheden van een sportinitiatief, deskundige of niet-
georganiseerde sporter worden vastgesteld is dit sportinitiatief, deze deskundige of niet-
georganiseerde sporter automatisch ontslagnemend. Hierbij dient te worden opgemerkt dat 
een verontschuldiging telt als afwezigheid. 
 
Art.17 
De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering en met een twee derde 
meerderheid van de stemmen uitgesproken worden. 
 
Art.18 
De algemene vergadering staat in voor de goedkeuring van wijzigingen aan de indeling van 
de sportraad in secties. 
 
 
Hoofdstuk 2 
RAAD VAN BESTUUR 
 
Art.19 
Het aantal bestuursmandaten is afhankelijk van het aantal secties. Elke sectie met meer dan 
1000 sportende leden heeft recht op 2 leden in de raad van bestuur en 1 plaatsvervanger. 
Elke sectie met minder dan 1000 sportende leden heeft recht op 1 lid in de raad van bestuur 
en 1 plaatsvervanger. De bestuursleden worden via geheime stemming verkozen binnen hun 
sectie tijdens de algemene vergadering.  
Bij een sectie met minder dan 1000 sportende leden wordt de persoon met de meeste 
stemmen verkozen tot lid van de raad van bestuur voor deze sectie. De persoon met het 
tweede hoogste aantal stemmen wordt plaatsvervanger.  
Bij een sectie met meer dan 1000 sportende leden worden de 2 personen met het hoogste 
aantal stemmen, lid van de raad van bestuur. De persoon met het 3de hoogste aantal 
stemmen wordt plaatsvervanger voor deze sectie. 
Wanneer geen van de kandidaten de gewone meerderheid behaalt, heeft een herstemming 
plaats tussen de twee kandidaten met het hoogst aantal stemmen in de eerste stemronde, 
tenzij meerdere kandidaten evenveel stemmen behaalden. 
Wanneer er dan nog een gelijk aantal stemmen is, wordt de jongste in leeftijd aangeduid. 
 
Art.20 
Aftredende leden zijn herkiesbaar. 
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Art.21 
De voorzitter wordt door de raad van bestuur verkozen met gewone meerderheid van 
stemmen. Wanneer geen van de kandidaten de gewone meerderheid behaalt, heeft een 
herstemming plaats tussen de twee kandidaten met het hoogst aantal stemmen in de eerste 
stemronde, tenzij meerdere kandidaten evenveel stemmen behaalden. 
Wanneer er dan nog een gelijk aantal stemmen is, wordt de jongste in leeftijd aangeduid. 
 
Art.22 
De ondervoorzitter, secretaris en penningmeester worden door de raad van bestuur 
verkozen volgens dezelfde procedure als de voorzitter. 
 
Art.23 
Aan het mandaat van een bestuurslid komt een einde door : 

 De ontbinding of opheffing van het sportinitiatief dat hij/zij vertegenwoordigt 

 De intrekking van de erkenning/uitsluiting van het sportinitiatief dat hij/zij 
vertegenwoordigt 

 De intrekking van het mandaat door het sportinitiatief dat hij/zij vertegenwoordigt 

 Het ontslag van de betrokkene zelf 

 Het niet meer voldoen aan de voorwaarden van art.4 van de statuten 

 Bij drie opeenvolgende afwezigheden op de vergaderingen van de raad van bestuur. 
Een gerechtvaardigde verontschuldiging wordt niet beschouwd als een afwezigheid. 

 
Art.24 
Bij afwezigheid op minstens de helft van de vergaderingen van de raad van bestuur per jaar, 
wordt dit lid automatisch plaatvervanger van deze sectie. De plaatsvervanger wordt dan lid 
van de raad van bestuur voor deze sectie. Hierbij dient te worden opgemerkt dat een 
verontschuldiging telt als afwezigheid. 
Indien de afgevaardigde van een sectie niet aanwezig kan zijn op de vergadering van de 
raad van bestuur van de sportraad dan dient deze op eigen initiatief de plaatsvervanger op 
de hoogte te brengen. 

 
Art.25 
De raad van bestuur van de sportraad komt minstens 10 maal per jaar samen, in principe 
maandelijks uitgezonderd de maanden juli en augustus. Indien tenminste één derde van de 
leden hierom verzoekt, is het bestuur verplicht de raad van bestuur samen te roepen binnen 
de veertien dagen. 
De voorzitter van de raad van bestuur, bij ontstentenis de ondervoorzitter, neemt het initiatief 
om de raad van bestuur samen te roepen. Hij/zij bepaalt tevens de agenda van de 
vergadering. De leden van de raad van bestuur kunnen steeds punten die schriftelijk werden 
ingediend bij de voorzitter, bij ontstentenis de ondervoorzitter, veertien dagen voor de 
vergadering, aan de agenda laten toevoegen. 
Een uitnodiging wordt tenminste vijf dagen van tevoren digitaal verstuurd. De oproepingsbrief 
vermeldt de agenda. 
 
Art.26 
Opdat een geldig besluit kan genomen worden is de aanwezigheid vereist van de helft plus 
één van de leden van de raad van bestuur. Is die voorwaarde niet vervuld, dan wordt de raad 
van bestuur binnen de acht dagen opnieuw samen geroepen met dezelfde agenda en kan 
het geldig besluiten nemen ongeacht het aantal aanwezige leden. 
 
Art.27 
Besluiten van de raad van bestuur worden door de leden genomen bij gewone meerderheid. 
 
Art.28 
Verder zijn de bepalingen vervat in de artikels 6,7 en 8 van dit reglement, ook van 
toepassing op de raad van bestuur. 
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Art.29 
Om geldig te zijn dienen alle documenten uitgaande van de raad van bestuur ondertekend te 
zijn door de voorzitter en de secretaris, of bij verhindering door één van beiden door de 
ondervoorzitter of de penningmeester. Een document is slechts geldig als het minimaal door 
de voorzitter of door de secretaris werd ondertekend. 
 
Art.30 
De sportraad wordt extern vertegenwoordigd door leden van de raad van bestuur van de 
sportraad. 
 
Hoofdstuk 3 
SECTIES 

 
Art.31 

De secties hebben tot taak, de belangen van de tot de sectie toegelaten organisaties te 
behartigen. Dit kan onder meer door het aanmoedigen en begunstigen van de 
werkzaamheden van deze organisatie, en door het bevorderen van hun onderlinge 
begunstigen van de werkzaamheden van deze organisatie, en door het bevorderen van hun 
onderlinge samenwerking. 
 
Art.32 
Elke sectie is bevoegd uit eigen beweging aan het bestuur adviezen te verstrekken of 
voorstellen te doen die kunnen leiden tot het bereiken van het doel van sportraad. 
 
Art.33 
Indien het bestuur een advies vraagt aan een sectie, dient deze binnen de aangegeven tijd 
te antwoorden. 
 
Art.34 
Elke sectie kiest uit haar eigen midden afgevaardigden, zoals bepaald in artikel 19 van het 
huishoudelijk reglement, die in onderling overleg worden belast met het opstellen van de 
verslagen van de sectievergaderingen en zetelen in de raad van bestuur van de sportraad. 
Samen met de voorzitter van de sportraad ondertekenen zij de adviezen die uitgaan van de 
sectie.  
 
Art.35 
Secties bepalen elk voor zich wanneer en hoe zij zullen vergaderen. De leden worden 
schriftelijke tot de vergadering opgeroepen. Van elke oproepingsbrief wordt gelijktijdig 1 
exemplaar gezonden aan de secretaris en de voorzitter van de sportraad. Deze ontvangen 
telkens ook een exemplaar van het verslag van deze vergadering. 
 
Art.36 
Een vergadering van een sectie moet bijeengeroepen worden indien het dagelijks bestuur 
van de sportraad erom verzoekt.  
 
Art.37 
Alle besluiten in vergadering van secties worden genomen bij gewone meerderheid van de 
aanwezige leden.  
 
Art.38 
Tot de vergaderingen van secties hebben ook toegang:  

 De voorzitter en de secretaris van de sportraad, of hun afgevaardigde. 

 De schepen voor sport. 

 De ambtenaar of zijn afgevaardigde, belast met de leiding van de gemeentelijke 

sportdienst. 

 


