
Huishoudelijk reglement sportraad Diepenbeek 
 
ARTIKEL 1. 
Het huishoudelijk reglement regelt de interne werking van de sportraad. 
 
ARTIKEL 2. 
De sportraad adviseert het gemeentebestuur inzake de voorbereiding en de uitvoering van het gemeentelijk 
sportbeleid.  Het gemeentebestuur vraagt de sportraad om advies over alle sportaangelegenheden.  Daarnaast 
heeft de sportraad het recht om op eigen initiatief over alle beleidsdossiers waarvan zij vindt dat er sportieve 
belangen in het geding zijn, advies uit te brengen aan het gemeentebestuur. 
 
ARTIKEL 3. 
§1. Het bestuur van de sportraad onderzoekt de aanvragen tot lidmaatschap en beslist binnen de twee 
maanden of het kandidaat-lid voldoet aan de gestelde voorwaarden.  Kandidaat leden kunnen beroep 
aantekenen bij de algemene vergadering tegen een negatieve beslissing van het bestuur. De algemene 
vergadering neemt een eindbeslissing over betwiste gevallen. 
§2.  Kandidaat deskundigen dienen in het bezit te zijn van het diploma regent of licentiaat sport, of dienen 
ten minste 6 jaar beroepsmatig werkzaam te zijn in de sportsector. 
§3. Het bestuur waakt over de representativiteit van de algemene vergadering en onderzoekt het 
werkingsverslag dat elk jaar als bewijs van regelmatig uitgeoefende sportactiviteiten in het voorbije jaar kan 
gevraagd worden aan de sportverenigingen en de publiek en private sportinstellingen. 
 
ARTIKEL 4. 
De algemene vergadering komt ten minste eenmaal per jaar samen. In naam van het bestuur worden de 
oproepingsbrieven ondertekend door de voorzitter (of bij ontstentenis door de ondervoorzitter) en door de 
secretaris (of bij ontstentenis door de administratieve medewerker). De uitnodiging wordt ten minste acht 
dagen voor de bijeenkomst verstuurd naar de stemgerechtigde leden en naar de waarnemers. 
 
ARTIKEL 5. 
Op de agenda van de algemene vergadering moet elk voorstel worden ingeschreven dat minstens één maand 
voor de samenkomst schriftelijk door een lid werd ingediend bij de voorzitter. Over onderwerpen die niet op 
de agenda voorkomen, kan niet geldig beraadslaagd worden, tenzij mits het akkoord van minstens twee derde  
van de aanwezige stemgerechtigde leden. Het bestuur kan een buitengewone algemene vergadering beleggen 
telkens hij dit nodig acht. Het bestuur moet daartoe overgaan wanneer één tiende van de stemgerechtigde 
leden daarom schriftelijk verzoekt bij de voorzitter, met een opgave van de te bespreken agenda. De 
gevraagde samenkomst dient plaats te vinden binnen de maand na het indienen van het verzoek. 
Buitengewone vergaderingen op verzoek van de leden, kunnen niet worden opgeroepen tijdens de maanden 
juli en augustus. 
 
ARTIKEL 6. 
De samenkomsten van de algemene vergadering worden voorgezeten door de voorzitter, bij diens 
afwezigheid door de ondervoorzitter, en als ook deze niet aanwezig is door het aanwezige bestuurslid met de 
hoogste leeftijd.  De op de agenda gestelde punten worden besproken in de volgorde waarin zijn op het 
oproepingsbericht voorkomen. Alleen bij een beslissing van de algemene vergadering kan de volgorde van 
de agenda gewijzigd worden. Als een bepaald punt niet volledig kan afgehandeld worden, wordt het 
automatisch verzonden naar de agenda van de volgende bijeenkomst en dan bij prioriteit behandeld. 
 
ARTIKEL 7. 
De algemene vergadering kan geldige besluiten treffen of gemotiveerde adviezen geven, ongeacht het aantal 
aanwezige stemgerechtigde leden. De leden kunnen zich op de samenkomsten van de algemene vergadering 
laten vervangen door hun vaste plaatsvervanger. Indien noch het lid, noch een plaatsvervanger aanwezig zijn, 
en indien geen gemotiveerde verontschuldiging ontvangen werd, wordt de vereniging als ontslagnemend uit 
de algemene vergadering van de sportraad beschouwd. 
De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen, behalve in 
gevallen bepaald in onderhavig huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk reglement wordt opgesteld en 
gewijzigd bij een gewone meerderheid van stemmen op een aanwezigheid van ten minste twee derden van de 
stemgerechtigde leden van de algemene vergadering of van hun plaatsvervangers. Als er op de eerste 



samenkomst onvoldoende stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt een tweede 
vergadering bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde 
leden. Het huishoudelijk reglement en eventuele wijzigingen zijn slechts rechtsgeldig na bekrachtiging door 
de gemeenteraad. 
 
ARTIKEL 8. 
Als er gestemd wordt over personen of functies, of op verzoek van minstens één derde van de aanwezige 
stemgerechtigde leden, gebeurt de stemming geheim en schriftelijk. In de andere gevallen is de stemming 
publiek.   Bij publieke stemming is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend ingeval van 
staking van stemmen. Bij geheime stemming over een aan te nemen of te verwerpen punt, wordt het punt 
verworpen bij staking van stemmen. Wanneer er bij geheime stemming over personen staking van stemmen 
is, heeft een nieuwe stemronde plaats tussen de kandidaten met het gelijk aantal stemmen. Wanneer ook deze 
stemronde geen beslissend resultaat oplevert, is de jongste kandidaat verkozen. 
 
ARTIKEL 9. 
De besluiten en gemotiveerde adviezen van de algemene vergadering worden binnen de maand schriftelijk 
overgemaakt aan de betreffende instanties.  Elke inwoner van de gemeente kan inzage nemen in de verslagen 
en de documenten van de sportraad bij de secretaris. Adviezen worden via verschillende kanalen bekend 
gemaakt in de gemeente. 
 
 
ARTIKEL 10. 
Bestuursleden die om gelijk welke redenen dan ook, tijdens een werkjaar slechts de helft van de 
bestuursvergaderingen kunnen bijwonen, zullen op de eerstvolgende algemene vergadering vervangen 
worden.  Bij het voortijdig wegvallen van een bestuurslid wordt in de opvolging tot het einde van het 
lopende bestuursmandaat voorzien door een tussentijdse verkiezing. 
 
ARTIKEL 11. 
Het bestuur vergadert minstens om de maand, de maanden juli en augustus niet meegerekend. Verder wordt 
de werking van het bestuur geregeld volgens de bepalingen vermeld onder de artikels 5 tot en met 9 van de 
algemene vergadering. Bij de bepalingen van artikel 9 geldt voor het bestuur dat, indien op uitdrukkelijke 
aanvraag, een minderheidsnota aan de adviezen kan worden toegevoegd. 
In afwijking op artikel 5 tot 9 moet op de agenda van het bestuur elk voorstel ingeschreven worden dat ten 
laatste bij de start van de samenkomst wordt ingediend door een stemgerechtigd lid van het bestuur. 
Buitengewone samenkomsten van het bestuur moeten belegd worden wanneer een vijfde van de 
stemgerechtigde bestuursleden daarom schriftelijk verzoekt bij de voorzitter, met opgave van de te bespreken 
agenda. De gevraagde samenkomst dient plaats te vinden binnen de veertien dagen na het indienen van het 
verzoek. 
De vergaderingen van het bestuur zijn niet openbaar. Het beknopt verslag van de bestuursvergaderingen 
wordt aan alle bestuursleden binnen de drie weken na de bijeenkomst bezorgd. 
 
ARTIKEL 12. 
Minimum om de drie jaar neemt de sportraad een initiatief naar de ganse bevolking toe, waarbij gepeild 
wordt naar de behoeften op sportief vlak, en de werking van de sportraad bekend gemaakt wordt. 
 


