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STATUTEN 

SPORTRAAD KOKSIJDE 
 (goedgekeurd in de GR van 25/01/2021) 

 

1 BENAMING en ZETEL 

1.2 Onder de benaming van “Sportraad Koksijde” wordt te Koksijde een adviesraad over sport opgericht. 

1.3 De zetel ervan is gevestigd op de gemeentelijke sportdienst, Hazebeekstraat 11, 8670 Oostduinkerke.  
 

2 VISIE EN DOEL 
 
De regels en afspraken uit deze statuten weerspiegelen de vernieuwing en dynamisering van de adviesraden in de 
gemeente Koksijde. Deze ambitie om de adviesopdracht te versterken, vertrekt vanuit volgende basisprincipes:  

 
2.2 Focus op advies: de Sportraad steekt voldoende energie in het formuleren van signalen, voorstellen en 

reacties op beleidsintenties. 
 

2.3 Flexibele en soepele raden: om de participatie te verruimen, maakt de Sportraad werk van flexibele 
structuren en van soepele vormen van lidmaatschap en betrokkenheid.   

 
2.4 Brede en diverse participatie: in functie van een breed gedragen advies, maakt de Sportraad werk van het 

beleid vragen en voorstellen te signaleren vanuit de samenleving en het verenigingsleven. De inbreng van 
alle betrokken inwoners/doelgroepen is dan een meerwaarde.  

 
2.5 Betrokkenheid van (ervarings-)deskundigen: zo kan de expertise in een bepaald werkveld/domein worden 

ingezet voor inhoudelijk sterk advies.    
 

2.6 Open en constructieve samenwerking met het beleid: adviesraden, beleidsmakers en ambtenaren zorgen 
voor een goede onderlinge informatie-uitwisseling en werksfeer. 

 
2.7 De Sportraad formuleert advies over sport gerelateerde thema’s voor het gemeentebestuur, zowel op vraag 

als op eigen initiatief. Het gemeentebestuur deelt binnen de maand mee welk gevolg wordt gegeven aan een 
advies van de Sportraad. 

 

3 SAMENSTELLING VAN DE SPORTRAAD  
 
3.1 De Sportraad staat open voor alle sportgebruikers, sportverenigingen en sportgeïnteresseerden van welke 

politieke, filosofische of godsdienstige strekking ook: zij is pluralistisch. Allen zijn uitgenodigd en toegelaten 
om aan te sluiten bij dagelijks bestuur, het sportforum of de tijdelijke werkgroepen indien zij de principes en 
de regels van de democratie aanvaarden en naleven. 
Elk lid toont respect voor diverse politieke, ideologische, religieuze of filosofische strekkingen en zij mogen 
geen politiek mandaat uitoefenen. 

 
3.2 De Sportraad bestaat uit een dagelijks bestuur, een sportforum en tijdelijke werkgroepen. 
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3.3 Het dagelijks bestuur  
 

3.3.1 Het aantal leden van het dagelijks bestuur van de Sportraad wordt niet nader bepaald, maar bestaat uit 
maximum 2/3 leden van hetzelfde geslacht en wordt zo divers mogelijk samengesteld volgens 
onderstaande prioriteiten:  
 

• Maximum 2 vertegenwoordigers voor competitieclubs die voornamelijk indoor sporten (verenigingen 
die indoor competitie beoefenen en aangesloten zijn bij een nationale of landelijke federatie). 

• Maximum 2 vertegenwoordigers voor competitieclubs die voornamelijk outdoor sporten (verenigingen 
die outdoor competitie beoefenen en aangesloten zijn bij een nationale of landelijke federatie). 

• Maximum 2 vertegenwoordigers voor recreatieclubs die voornamelijk indoor sporten  

• Maximum 2 vertegenwoordigers voor recreatieclubs die voornamelijk outdoor sporten  

• Maximum 2 vertegenwoordigers voor de parasporten (kaarten, biljarten, scrabble, bridge, enz.). 

• Maximum 2 vertegenwoordigers voor de Koksijdse scholen. 

• Er wordt gestreefd naar zo veel mogelijk spreiding in leeftijd van de leden. 

• Er wordt gestreefd naar zo veel mogelijk expertise over verschillende doelgroepen: jeugd, senioren, 
kansengroepen, G-sporters, individuele sporters en gezinnen. 

 
3.3.2 De samenstelling van het dagelijks bestuur van de Sportraad gebeurt door een tijdelijke werkgroep 

bestaande uit de uittredende leden van de beheerraad van de Sportraad en een ambtenaar van de 
sportdienst. Deze werkgroep gaat als volgt te werk: 

• Er wordt een zeer brede oproep gedaan naar kandidaten om lid te worden van het bestuur van de 
sportraad: oproep via Tij-dingen, sociale media, website van Koksijde en mailing naar alle Koksijdse 
sportclubs. 

• Er wordt actief op zoek gegaan in sportverenigingen en scholen om kandidaten te vinden en om 
kandidaturen te bespreken. 

• De tijdelijke werkgroep stelt op basis van deze brede oproep een dagelijks bestuur aan en dit volgens 
bovenstaande prioriteiten. 

• Op een eerste installatievergadering in aanwezigheid van de werkgroep en de nieuwe kandidaten 
wordt het dagelijks bestuur formeel samengesteld. 

 
3.3.3 De leden van het dagelijks bestuur worden aangesteld tot en met 30 juni van het eerste jaar van de 

volgende gemeentelijke beleidsperiode.  
 
3.3.4 Het dagelijks bestuur van de Sportraad regelt zelf zijn werking en kan onder zijn leden een voorzitter en 

secretaris aanduiden; dit is echter geen verplichting. Het nodigt indien gewenst de bevoegde schepen en 
een ambtenaar van de sportdienst uit op hun vergaderingen, deze hebben echter geen stemrecht.  

 
3.3.5 De beslissingen van het dagelijks bestuur worden met meerderheid van stemmen genomen. Om geldig 

advies uit te brengen is de aanwezigheid van de helft van de stemgerechtigde leden van het dagelijks 
bestuur vereist. Is die voorwaarde niet vervuld dan wordt het dagelijks bestuur opnieuw samengeroepen 
met een zelfde agenda en kan hij ongeacht het aantal aanwezige leden binnen de maand advies uit 
brengen. 

 
3.3.6 Het dagelijks bestuur van de Sportraad kan op elk moment ervaringsdeskundigen of experts uitnodigen 

om inhoudelijk sterk advies te vormen over bepaalde thema’s. Deze deskundigen of experts geven advies 
maar hebben geen stemrecht. 
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3.4 Een sportforum 
 
3.4.1 Een sportforum kan op elk moment georganiseerd worden op initiatief van het dagelijks bestuur van de 

Sportraad. 
 
3.4.2 Een sportforum is een inspraakmoment voor sportverenigingen, scholen, inwoners en andere 

stakeholders rond verschillende sport gerelateerde thema’s. 
 

3.5 Tijdelijke werkgroepen  
 
3.5.1 Tijdelijke werkgroepen kunnen op elk moment opgericht worden op initiatief van het dagelijks bestuur 

van de Sportraad. 
 

3.5.2 Tijdelijke werkgroepen hebben als doel inspraak te organiseren voor sportverenigingen, scholen, 
inwoners en andere stakeholders rond één bepaald sport gerelateerde thema. 

 
3.5.3 Tijdelijke werkgroepen kunnen op elk moment ervaringsdeskundigen of experts uitnodigen om 

inhoudelijk sterk advies te vormen over bepaalde thema’s. Deze deskundigen of experts geven advies 
maar hebben geen stemrecht. 

 

4 Financiën 
 

4.1 Het dagelijks bestuur van de Sportraad kan beschikken over een door het gemeentebestuur ter beschikking 
gestelde jaarlijkse subsidie. Deze subsidie wordt aangewend voor kosten verbonden aan de uitoefening van 
haar functie. 

 
4.2 De kasgelden worden beheerd door een lid van het dagelijks bestuur van de Sportraad en de financieel 

directeur van de gemeente Koksijde. Op vraag wordt door de Sportraad jaarlijks verslag uitgebracht aan het 
college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad.  

 
4.3 Bij ontbinding van de Sportraad worden de netto kasgelden overgemaakt aan de gemeente Koksijde.  

 


