
De gemeenteraad 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25 januari 1999 waarbij goedkeuring wordt 

verleend over het organiek reglement voor de gemeentelijke raden voor cultuurbeleid; 
Gelet op artikel 1 van dit besluit waarbij de volgende raden voor cultuurbeleid 

worden erkend als gemeentelijk adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 24 juli 1991 
volgens de nadere voorwaarden bepaald in het gemeenteraadsbesluit: 

• de gemeentelijke culturele raad; 
• de gemeentelijke jeugdraad; 
• de gemeentelijke sportraad; 
• de gemeentelijke seniorenraad; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 juni 1995 waarbij, ter gelegenheid van 
de vernieuwing van de gemeenteraad ingevolge de  gemeenteraadsverkiezingen van 09 
oktober 1994 de gemeenteraadsbeslissing van 25 januari 1993 wordt bevestigd; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 januari 2001 waarbij, ter gelegenheid 
van de vernieuwing van de gemeenteraad ingevolge de gemeenteraadsverkiezingen van 08 
oktober 2000 de gemeenteraadsbeslissing van 25 januari 1993 nogmaals wordt bevestigd; 

Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en 
integraal lokaal cultuurbeleid waarbij o.a. het decreet van 24 juli 1991 houdende de 
organisatie van het overleg en de inspraak in het gemeentelijk cultuurbeleid wordt opgeheven; 

Gelet op de beslissing van de gemeentelijke sportraad Diepenbeek d.d. 25 januari 
2008 om de statuten te wijzigen; 

Gelet op de bepalingen der nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het eenparig akkoord; 

BESLUIT: 
ARTIKEL 1: 
De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de 
openluchtrecreatie te bevorderen bij alle inwoners van de gemeente.   Hij doet dit onder 
andere door: 
a. Het geven van advies aan het gemeentebestuur inzake de voorbereiding en de uitvoering 

van het gemeentelijk sportbeleid en dit op eigen initiatief of op vraag van het 
gemeentebestuur. 

b. Het verzamelen van informatie en documentatie over het sportieve leven en de sportieve 
behoeften in het werkingsgebied. 

c. het bevorderen en het organiseren van overleg, coördinatie en samenwerking tussen de 
sportclubs, diensten, instellingen en andere organisaties die betrokken zijn bij het 
bevorderen van de lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven. 

d. het stimuleren van de inspraak van de brede bevolking bij de opbouw van het 
gemeentelijke sportbeleid. 

e. het bevorderen van de deelname van de ruimere bevolking - en inzonderheid van groepen 
in achterstandssituaties - aan sportbeoefening. 

f. het mogelijk maken en het zelf nemen van op de behoeften afgestemde initiatieven in de 
sportsector. 

g. het medebeheer van de gemeentelijke sportinfrastructuur zoals vermeld in de geldende 
wetgeving. 

 
ARTIKEL 2: 

a. De sportraad is samengesteld uit een algemene vergadering en een bestuur. 
b. De sportraad kan secties per werksoort en/of territoriale geleding oprichten, evenals 

studiecommissies of werkgroepen. 
c. De sportraad ontwikkelt een open probleemgerichte werking. Meerdere 

vertegenwoordigers van de sportverenigingen en andere geïnteresseerden worden ook 
regelmatig in de werking van de sportraad betrokken via overlegvergaderingen en 
andere vormen van informatie, inspraak en participatie. 



ARTIKEL 3: 
De stemgerechtigde leden zijn: 
$1.a. Een afgevaardigde van elke vereniging die aan volgende voorwaarden voldoet: 

- Opgericht zijn door privé initiatief, zonder beroepsdoeleinden of winstoogmerk. 
- Geleid worden door een bestuurscomité bestaande uit minimum 3 personen die ouder 

zijn dan 18 jaar,  die op verschillende adressen hun domicilie hebben en waarvan de 
meerderheid woonachtig is in Diepenbeek of woonachtig was in Diepenbeek ten tijde 
van de oprichting. 

- Haar zetel hebben op het grondgebied van Diepenbeek. 
- Een bewijs leveren dat de organisatie (bestuur, vrijwilligers, trainers…) verzekerd is 

voor burgerlijke aansprakelijkheid en de actieve leden verzekerd zijn tegen 
sportongevallen. 

- Een actieve sportwerking van minstens 1 jaar kunnen aantonen op het grondgebied 
van de gemeente. Pas daarna is de vereniging volwaardig lid. 

- De algemene statutaire vergadering van de sportraad bijwonen. Eén persoon mag 
slechts één club vertegenwoordigen.  

- Niet reeds aangesloten zijn bij een andere gemeentelijke adviesraad. 
§1.b. Deskundigen inzake sport, woonachtig in de gemeente. 
 
Waarnemer met raadgevende stem: 
§1.c. De sportgekwalificeerde ambtenaar  
Geen van deze leden mag een politiek mandaat uitoefenen. 
 
§2. De personen die afgevaardigd worden door de verenigingen, organisaties of instellingen 

bedoeld onder §1.a en §1.b van dit artikel, moeten voldoen aan volgende voorwaarden: 
a. Actief betrokken zijn bij de werking van de vereniging, organisatie of instelling die zij  
b. vertegenwoordigen. 
c. Zij mogen niet meer dan één organisatie vertegenwoordigen. 

§3. Wat de deskundigen betreft bedoeld onder artikel 3.§1.b: 
a. Zij mogen geen lid zijn van een verenigingen, organisaties of instellingen bedoeld 

onder §1.a  
b. Het aantal deskundigen mag niet meer bedragen dan 1/5 van het totale aantal leden 

bedoeld onder artikel 3.§1.a 
 
ARTIKEL 4: 
Alle stemgerechtigde leden worden gevraagd zich te engageren voor de werking van de 
sportraad.  Volgende rechten en plichten worden bepaald: 
a. Plichten van het stemgerechtigd lid: 

- Onderschrijven van de doelstellingen van de sportraad en er zich toe verbinden om 
actief mee te werken aan de realisering ervan. 

- Het bijwonen van de vergaderingen van de sportraad.  Indien dit niet mogelijk is, is 
het lid gebonden zich uitdrukkelijk te verontschuldigen.  De afgevaardigden van de 
leden bedoeld onder §1.a en b van artikel 3, kunnen zich laten vertegenwoordigen 
door een plaatsvervanger.  Zij dienen hun achterban grondig te informeren over de 
werkzaamheden van de sportraad en ook geregeld overleg te plegen met deze 
achterban in functie van het opsporen van behoeften, verwachtingen en ideeën inzake 
het sportbeleid. 

b. Rechten van het stemgerechtigd lid: 
- Spreek- en stemrecht op de samenkomsten van de algemene vergadering en op de 

samenkomsten van het bestuur van de sportraad waarop hij wordt uitgenodigd. 
- Inzage in alle documenten en dossiers die het gemeentebestuur ter beschikking stelt van 

de sportraad. 
 



ARTIKEL 5: 
Aan het lidmaatschap van de algemene vergadering komt tussentijds een einde door: 
a. De intrekking van de opdracht van de afvaardigende organisatie 
b. De intrekking door het bestuur van de erkenning van de afgevaardigde organisatie, omdat 

deze niet meer voldoet aan de in artikel 3 gestelde criteria voor lidmaatschap. 
c. Afwezigheid van het lid of een plaatsvervanger op vergaderingen waarvoor hij een 

uitnodiging ontving, zonder dat hiervoor voorafgaandelijk schriftelijk verontschuldigd 
werd en zonder dat deze afwezigheid schriftelijk gemotiveerd werd.   Leden bedoeld 
onder artikel 3 §1.a en b kunnen zich laten vervangen door een ander lid van de 
verenigingen of instelling die zij vertegenwoordigen, indien deze persoon voldoet aan de 
vereisten van artikel 3.§2. 

d. Door overlijden of rechtsonbekwaamheid 
 
ARTIKEL 6: 
De intrekking door het bestuur van de erkenning van een afvaardigende organisatie of de 
tussentijdse intrekking van het lidmaatschap van een stemgerechtigd lid is onmiddellijk van 
kracht na schriftelijke mededeling aan de belanghebbende. Bij eventueel opnieuw aanvragen 
van het lidmaatschap of bij het eventueel voordragen van opvolgers moet rekening gehouden 
worden met de voorwaarden vermeld onder artikel 3.  
Als een einde komt aan het lidmaatschap van een stemgerechtigd lid dat afgevaardigd werd 
door een private of publieke organisatie dient de belanghebbende organisatie binnen de drie 
maanden in de vervanging te voorzien. Als dit niet gebeurt, vervalt het lidmaatschap van de 
betrokken organisatie en kan het alleen worden terug verkregen na het indienen van een 
nieuwe aanvraag tot lidmaatschap. 
 
ARTIKEL 7: 
De algemene vergadering komt ten minste eenmaal per jaar samen en heeft volgende 
bevoegdheden: 
a. Het wijzigen van de statuten van de sportraad.  Hiervoor is een 2/3 meerderheid van de 

aanwezige stemgerechtigde leden nodig.  
b. Het aanvaarden en uitsluiten van leden van de algemene vergadering 
c. De aanstelling en ontslag van de bestuursleden 
d. De aanstelling van de commissarissen voor nazicht van de rekening 
e. De jaarlijkse goedkeuring van de rekeningen van de sportraad 
f. Het goedkeuren of wijzigen van het huishoudelijk reglement 
 
ARTIKEL 8: 
Het bestuur wordt verkozen uit en door de stemgerechtigde leden en bestaat uit maximum 11 
personen.  De personen die de meeste stemmen achter hun naam krijgen zijn verkozen. Van 
deze 11 personen komt maximum 1/5 ervan uit de leden bedoeld onder artikel  3§1.c.   Het 
bestuur kan aangevuld worden met door het bestuur aangeduide waarnemers, al dan niet met 
tijdelijke opdracht.  De sportgekwalificeerde ambtenaar is waarnemer met raadgevende stem 
en zorgt tevens voor de administratie van de sportraad. 
Dit bestuur kiest op haar eerste vergadering na de jaarlijkse algemene vergadering en daarna 
om het jaar, uit haar leden een voorzitter, een ondervoorzitter en een penningmeester. 
 
ARTIKEL 9: 
De bestuursmandaten vervallen op de eerstvolgende algemene vergadering die binnen de vier 
maanden dient gehouden te worden na de installatie van de nieuwe gemeenteraad. 
 
ARTIKEL 10: 
Het bestuur is bevoegd om het dagelijks beheer van de sportraad te voeren. Het bepaalt de 
houding van de sportraad ten overstaan van dringende actuele problemen. Het onderzoekt de 



aanvragen tot lidmaatschap, waakt over de representativiteit van de algemene vergadering en 
bereidt de nieuwe samenstelling van de sportraad voor zoals voorzien in dit huishoudelijk 
reglement. Het stelt het ontwerp van jaarprogramma en jaarverslag op. Het is bevoegd over 
alle aangelegenheden die niet aan de algemene vergadering toevertrouwd zijn.  Verder bereidt 
het bestuur de samenkomsten van de algemene vergadering voor, stelt de agenda ervan samen 
en bepaalt de datum van de buitengewone algemene vergaderingen. Het voert de beslissingen 
van de algemene vergadering uit. Het neemt kennis van de binnengekomen briefwisseling en 
zorgt ervoor dat daaraan het nodige gevolg gegeven wordt.  
Het bezit van de sportraad, dat hem door het gemeentebestuur ter beschikking wordt gesteld, 
wordt gezamenlijk beheerd door het bestuur. De algemene vergadering houdt toezicht op de 
rekeningen door het aanduiden van twee commissarissen uit haar eigen stemgerechtigde 
leden. 
 
ARTIKEL 11: 
De penningmeester zorgt voor de bewaring van de gelden van de sportraad en doet de 
betalingen.  Hij houdt regelmatig een kasboek en een bankboek bij.  Bij ontstentenis van de 
penningmeester zorgen de voorzitter en de ondervoorzitter hiervoor. 
 
ARTIKEL 12: 
Met inachtneming van de cultuurpactwet, de decreten en de besluiten die het voorzien, 
worden permanente vertegenwoordigers van de sportraad, bv. in beheersorganen van 
sportinfrastructuur, aangeduid door het bestuur en dit uit de stemgerechtigde leden van de 
algemene vergadering. Deze vertegenwoordigingsopdrachten worden herzien bij een nieuwe 
verkiezing van het bestuur van de sportraad. 
 
ARTIKEL 13: 
In het huishoudelijk reglement wordt alles geregeld wat niet door de statuten wordt bepaald.  
Dit reglement wordt goedgekeurd door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van 
de aanwezige stemgerechtigde leden.  Wijzigingen worden voorbereid door de raad van 
bestuur van de sportraad en ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd. 
 


