Gemeente Koksijde

STATUTEN
van de

GEMEENTELIJKE SPORT- en RECREATIERAAD
(aangepast aan het decreet van 24/07/1991)
(goedgekeurd in de gemeenteraad van 30/06/1993)
(aangepast aan het decreet van 13/07/2001)
(goedgekeurd in de gemeenteraad van 01/09/2003)
(aangepast aan het decreet van 09/03/2007)
(goedgekeurd in de gemeenteraad van 17/06/2013)
TITEL 1:

BENAMING en ZETEL

Art. 1

Onder de benaming van “Gemeentelijke Sport- en Recreatieraad” wordt er te Koksijde
een sportraad opgericht.

Art. 2

De zetel ervan is gevestigd in het gemeentehuis.

Art. 3

De Sportraad eerbiedigt de levensbeschouwelijke opvattingen van zijn leden en ontzegt
zich alle besprekingen van politieke, wijsgerige en godsdienstige aard.

TITEL 2:

DOEL

Art. 4

De raad heeft als opdracht bij te dragen tot de algehele lichamelijke en geestelijke
ontwikkeling van alle inwoners van de gemeente.
De raad wil dit bereiken door aan elk van hen een aangepaste individuele of collectieve
lichaamsoefening of sportbeoefening aan te bieden.

Art. 5

Om dit doel te bereiken kan de beheerraad van de Sportraad advies geven aan het
schepencollege:
alles wat betrekking heeft tot sportbeleid, inzonderheid
a. het vormen van een blijvende band tussen alle sportverenigingen
b. het tot stand brengen van een schakel tussen sportbeoefenaars en de gemeentelijke
overheid
c. het geven van advies, hetzij op aanvraag, hetzij op eigen initiatief en dit op gelijk welk
domein dat de lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven aanbelangt
d. het coördineren van de sportmanifestaties in samenwerking met andere instanties,
als o.a. V.V.V., feestcomités, enz.
Inlichtingen hierover worden ter beschikking gehouden van de sportclubs die er hun
medewerking aan verlenen door tijdig datum, plaats en uur van de organisatie mee te
delen
e. het inrichten of het helpen inrichten langs de gemeentelijke overheid om en met de
medewerking van onderwijsinrichtingen en sportclubs van: interscholentornooien,
sportinitiaties, sportfilmavonden e.d.m. in de meest brede zin van het woord !!!!
f. het jaarlijks toekennen van de “trofee van sportverdienste” en de huldiging van de
plaatselijke inwoners, verdienstelijk in de uitvoering van een sportdiscipline
g. het huldigen van verdienstelijke sportverantwoordelijken, waaraan eventueel de
gemeentelijke medaille van sportverdienste kan worden toegekend.

TITEL III

SAMENSTELLING

Art. 6

De Sportraad is samengesteld uit::
- de algemene vergadering
- de beheerraad
- een dagelijks bestuur

TITEL IV

LIDMAATSCHAP

Art. 7

Iedere vereniging die als hoofddoel: sport, lichamelijke opvoeding of openluchtleven
beoefent of organiseert kan lid worden van de Sportraad. De zetel van deze vereniging
dient echter op het grondgebied van de gemeente gevestigd te zijn.

Art. 8

Om als vereniging lid te worden van de Sportraad behoort een schrijftelijke aanvraag
gericht te worden tot het secretariaat van de beheerraad. De aanvaarding als lid wordt
aan de betrokken vereniging schriftelijk ter kennis gebracht.

Art 9

Iedere vereniging, lid van de Sportraad, aanvaardt en werkt mee aan de doelstellingen
van de Sportraad.

Art. 10

Een vereniging is ontslagnemend wanneer zij haar ontslag schriftelijk ter kennis brengt
aan het secretariaat van de beheerraad of ophoudt te bestaan. Het schriftelijk ontslag
moet ondertekend zijn door de voorzitter en minstens twee bestuursleden.

TITEL V

DE ALGEMENE VERGADERING

Art. 11

De algemene vergadering bestaat uit:
* stemgerechtigde leden
1 afgevaardigde van elke private en publieke sportorganisatie, vereniging en instelling
aangesloten bij de sportraad en waarvan de zetel gevestigd is op grondgebied van de
gemeente, die een actieve sportwerking in de gemeente of in een deel van de
gemeente kan aantonen.
* niet-stemgerechtigde leden
a) uitgenodigde waarnemers
b) de schepen van sport en het diensthoofd Sport kunnen gevraagd worden als
waarnemer.
De algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan de statuten aan te brengen,
zonder evenwel het wezenlijk doel van de sportraad te wijzigen.
Elke wijziging aan de statuten moet door minstens drievierden van de aanwezige leden
worden aangenomen.

Art. 12

De aangesloten verenigingen zullen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door één afgevaardigde die over voldoende macht beschikt om de betrokken
vereniging te verbinden betreffende de punten vermeld in de dagorde.
Elk lid beschikt over één stem.
Alle stemmen zijn gelijkwaardig.

Art. 13

De gewone algemene vergadering heeft plaats éénmaal per jaar.
Tijdens deze gewone algemene vergadering wordt verslag over de werking van de
Sportraad tijdens het voorbije jaar voorgedragen.
De algemene vergadering keurt dit verslag goed na eventuele opmerkingen te hebben
aangebracht.

Art. 14

Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen hetzij door de
beheerraad, hetzij door een schriftelijke vraag van minstens één vijfde van de leden
van de algemene vergadering.
Bij deze vraag moeten de te behandelen punten duidelijk en omstandig opgegeven
worden. Het dagelijks bestuur kan verzoeken dat een meer uitgebreide en gemotiveerde
toelichtingnota deze schriftelijke aanvraag zou aanvullen.

Art. 15

De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen over de punten die op de
agenda werden geplaatst.

Art. 16

Oproepingsbrieven voor een vergadering, met de vermelding van de agenda, dienen ten
minste 10 werkdagen voor de datum van de geplande bijeenkomst verstuurd.
De verenigingen duiden de persoon aan met wie de briefwisseling nopens de Sportraad
wordt gehouden.

Art. 17

De algemene vergadering kan geldig vergaderen bij de 1ste zitting, ongeacht het aantal
aanwezigen.

Art. 18

De beslissingen van de algemene vergadering worden bij eenvoudige meerderheid van
stemmen genomen (op uitzondering van de wijzigingen van de statuten - zie art. 11).
Bij staking van stemmen in de 1ste ronde wordt een 2de stemronde gehouden.
Bij verdere staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Op voorstel van twee vijfden van de aanwezige leden wordt de beslissing met geheime
stemming gehouden. Telkens als het om personen gaat is de stemming geheim.
De beslissing omtrent de uitspraak over het ontslag van de beheerders geschiedt steeds
bij openbare stemming.

TITEL VI

DE BEHEERRAAD

Art. 19

De Sportraad wordt beheerd door een raad van beheer. Al wat niet uitdrukkelijk in deze
statuten aan de algemene vergadering is voorbehouden behoort tot zijn bevoegdheid.

Art. 20

De raad van beheer bestaat uit:
a) één afgevaardigde per onderwijsnet, zijnde één voor het gemeentelijk onderwijs,
één voor het vrij onderwijs en één voor het gemeenschapsonderwijs die vooraf
door de verschillende onderwijsnetten werden aangeduid en gekozen door de
algemene vergadering

b) vijf sportvertegenwoordigers verkozen door leden van de algemene vergadering
vermeld onder art. 1 a. zijnde :
- 2 vertegenwoordigers voor de competitieclubs (verenigingen die competitie
beoefenen en aangesloten zijn bij een nationale of landelijke federatie;
- 2 vertegenwoordigers voor de recreatieclubs (verenigingen die recreatiesport
ofwel competitiesport beoefenen maar niet aangesloten zijn bij een nationale of
landelijke federatie),
- 1 vertegenwoordiger voor de parasporten (hobby’s: kaarten, biljarten, scrabble,
schuiftafelen, enz.)
c) de voorzitter met stemrecht, verkozen door de algemene vergadering, uit de leden
van de algemene vergadering
d) de ondervoorzitter met stemrecht, verkozen door de algemene vergadering uit leden
van de algemene vergadering
e) het diensthoofd Sport zonder stemrecht
f) de schepen van sport kan gevraagd worden als waarnemer
Voor elk der verkozenen onder a) en b) wordt een plaatsvervanger voorzien.
De stemgerechtigde leden van de beheerraad van de Sportraad - zie a, b, c en d mogen geen politiek mandaat uitoefenen.
Art. 21

De leden van de beheerraad worden aangesteld voor een periode tot en met 30 april,
volgend op de installatie van een nieuw college van burgemeester en schepenen.

Art. 22

Wanneer een stemgerechtigde beheerder uit een bij de sportraad, aangesloten
vereniging uitgesloten wordt of zijn ontslag neemt, vervalt zijn mandaat als beheerder.
Dit mandaat wordt overgenomen door de gekozene plaatsvervanger (zie art. 20).

Art. 23

Kandidaturen moeten schriftelijk ingediend worden minstens zes dagen voor de algemene
vergadering. Alleen bij de Sportraad aangesloten verenigingen mogen kandidaten
voordragen.

Art. 24

De raad van beheer vergadert op schriftelijke uitnodiging van de voorzitter.

Art. 25

Om geldig te beslissen is de aanwezigheid van de helft van de stemgerechtigde
beheerders vereist. Is die voorwaarde niet vervuld dan wordt de raad opnieuw samengeroepen met een zelfde agenda en kan hij ongeacht het aantal aanwezige leden
binnen de maand beslissen.

Art. 26

De beslissingen van de beheerraad worden met meerderheid van stemmen genomen.
De stem van de voorzitter is beslissend bij staking van stemmen.
Op voorstel van tenminste drie leden zal de stemming geheim zijn.
Zij is steeds geheim als het over personen gaat.

Art. 27

De administratiekosten van de beheerraad en het dagelijks bestuur van de Sportraad
worden door de gemeente gedragen.

TITEL VII

HET DAGELIJKS BESTUUR

Art. 28

Het dagelijks bestuur wordt samengesteld uit:
a) de voorzitter van de beheerraad en van de algemene vergadering die door de
algemene vergadering wordt aangewezen voor een periode tot en met 30 april
volgend op de installatie van een nieuw college van burgemeester en schepenen;
b) de secretaris-penningmeester van de beheerraad en van de algemene vergadering;
c) de onder/voorzitter
d) het diensthoofd sport zonder stemrecht
Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van de besluiten van de beheerraad
en neemt de dagelijkse leiding waar.

TITEL VIII

VERHOUDING SPORTRAAD-GEMEENTEBESTUUR

Art. 29

Daar de beheerraad van de sportraad meestal optreedt als adviserend en voorlichtend
orgaan van het college van burgemeester en schepenen zal, dit laatste, zijn beslissingen
betreffende sportaangelegenheden in beginsel steunen op de door de Sportraad gedane
voorstellen of verstrekte adviezen, zonder nochtans daardoor gebonden te zijn.
Het schepencollege kan voor de goede orde zijn beslissingen die indruisen tegen deze
van de Sportraad met redenen omkleed aan de Sportraad kenbaar maken.

Art. 30

Punten die in deze statuten niet voorzien of opgenomen zijn, worden geregeld door het
huishoudelijk reglement.

TITEL IX

VERHOUDING SPORTRAAD - CULTUURRAAD

Art. 31

De Sportraad functioneert volledig onafhankelijk van de Raad voor Cultuurbeleid.
De beheerraad zal 3 vertegenwoordigers (1 competitiesporten, 1 recreatiesporten
en 1 parasporten) aanduiden om te zetelen in de algemene vergadering van de
cultuurraad.

TITEL X

REKENINGEN

Art. 32

De kasgelden worden bewaard door de penningmeester en gecontroleerd door de
beheerraad van de Sportraad. Jaarlijks wordt door de beheerraad verslag uitgebracht
aan de algemene vergadering.

Art. 33

Bij ontbinding van de Sportraad worden de netto kasgelden overgemaakt aan een andere
vereniging met soortgelijke maatschappelijk doel, die door de gemeenteraad op advies
van de algemene vergadering van de Sportraad wordt aangewezen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE SPORTRAAD
Art. 1

De algemene vergaderingen zijn openbaar.
De agenda, vergaderdatum en plaats worden ruim bekend gemaakt in de gemeente.
Documenten en verslagen zijn steeds ter inzage op de gemeentelijke Sportdienst.

Art. 2

De raad van beheer van de Sportraad komt minstens 2 keer per jaar bijeen om te
vergaderen.

Art. 3

In het huishoudelijk reglement wordt verder alles geregeld wat niet door de statuten
wordt bepaald.
Wijzigingen en goedkeuring van het huishoudelijk reglement dienen goedgekeurd in
de algemene vergadering met een gewone meerderheid van stemmen.

Art. 4

a. de 2 vertegenwoordigers van de “competitieclubs” worden in de algemene vergadering
verkozen door de leden-clubs aangesloten bij de sportraad onder de noemer
“competitiesport”
b. de 2 vertegenwoordigers van de “recreatieclubs” worden in de algemene vergadering
verkozen door de leden-clubs aangesloten bij de sportraad onder de noemer
“recreatiesport”
c. de vertegenwoordiger van de “parasportclubs” wordt in de algemene vergadering
verkozen door de leden-clubs aangesloten bij de Sportraad onder de noemer
“parasport”
d. de vertegenwoordiger van het gemeentelijk onderwijs wordt in de algemene
vergadering verkozen door de afgevaardigde van het gemeentelijk onderwijs van Koksijde
en door de afgevaardigde van het gemeentelijk onderwijs van Oostduinkerke
e. de vertegenwoordiger van het vrij onderwijs wordt in de algemene vergadering
verkozen door de afgevaardigden van de vrije scholen van uit de gemeente
f. de vertegenwoordiger van het gemeenschapsonderwijs wordt in de algemene
vergadering verkozen door de afgevaardigden van de gemeenschapsscholen van uit
de gemeente

