HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE SPORTRAAD MOORSLEDE
HOOFDSTUK I: Benaming en zetel
Art.1. Onder de benaming “Gemeentelijke sportraad Moorslede”, verder verkort vermeld als “de sportraad”,
wordt er te Moorslede een “sportraad” opgericht.
Art.2. De zetel van de sportraad is gevestigd op de gemeentelijke sportdienst: Iepersestraat 52H, 8890 Moorslede
HOOFDSTUK II: Aansluiting en ontslag van de leden
Art.3. Een sportvereniging, -organisatie of instelling inzake sport die lid wenst te worden van de sportraad,
moet hiertoe een schriftelijke aanvraag richten tot het bestuur van de sportraad. Deze aanvraag omvat naam en
adres van de vereniging, organisatie of instelling, naam en adres van de voorzitter en secretaris, naam en adres
van het effectief lid dat optreedt als vertegenwoordiger op de algemene vergadering als ook van zijn
plaatsvervanger, een omschrijving van de vereniging (organisatie/instelling) en zijn activiteiten en het bewijs van
minimum één jaar werking.
Art.4. De aanvraag tot aansluiting wordt voorgelegd in de eerste raad van bestuur volgend op het indienen van
de kandidatuur. Bij positief advies wordt de kandidatuur voorgelegd aan de eerstvolgende algemene vergadering.
Bij negatief advies zal een gemotiveerd schrijven bezorgd worden aan de aanvrager.
Art.5. Een sportvereniging, -organisatie of instelling inzake sport die lid is van een door de Vlaamse overheid
erkende sportfederatie, kan het lidmaatschap van de sportraad niet ontzegd worden.
Art.6. Een lid is ontslagnemend wanneer deze zijn ontslag schriftelijk en ondertekend door voorzitter en
secretaris ter kennis brengt van de raad van bestuur van de sportraad. Het ontslag zal op de eerstvolgende
vergadering aan de algemene vergadering worden meegedeeld.
HOOFDSTUK III: De algemene vergadering.
Art.7. De leden van de algemene vergadering worden schriftelijk opgeroepen tot de algemene vergadering. De
oproepingsbrief vermeldt de agenda. De oproepingen geschieden per gewone brief, minstens tien dagen voor de
vergadering gepost.
Art.8. De algemene vergaderingen van de sportraad zijn openbaar met uitzondering van de persoonsgebonden
agendapunten.
HOOFDSTUK IV: De raad van bestuur.
Art.9. De leden van de raad van bestuur worden schriftelijk opgeroepen tot de raad van bestuur. De
oproepingsbrief vermeldt de agenda. De oproepingen geschieden per mail of gewone brief, minstens vijf dagen
voor de vergadering verstuurd.
Art.10. De vergaderingen van de raad van bestuur zijn gesloten vergaderingen.

