STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD MOORSLEDE
HOOFDSTUK I: DOELSTELLING
Art.1. De sportraad heeft tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te bevorderen bij
alle inwoners van de gemeente Moorslede.
Dat gebeurt door:
het geven van advies aan de gemeentelijke overheid, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, betreffende alle
aangelegenheden bedoeld in artikel 4, punt 9 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der
instellingen, zijnde de lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven;
het geven van advies, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, in zake planning en uitbouw van
sportinfrastructuur in de gemeente;
het tot stand brengen van overleg en samenwerking tussen de verenigingen, diensten, instellingen en andere
organisaties die betrokken zijn bij het bevorderen van de lichamelijke opvoeding, sport en openluchtleven;
het voorstellen van initiatieven op gebied van sportbeoefening en kaderopleiding;
het verrichten van onderzoek, verzamelen van documentatie en informatie over alles wat met sport en recreatie te
maken heeft, vb. wetgeving, subsidiemogelijkheden, studies, enz.;
overleg plegen en uitwisselen van informatie met andere gemeentelijke adviesraden;
organiseren van evenementen of manifestaties ter bevordering van de sportparticipatie van alle inwoners van
Moorslede;
ondersteunen en meewerken aan evenementen of manifestaties georganiseerd door andere instanties;
de verkiezing van de sportvereniging, de sportman, de sportvrouw van het jaar van de gemeente Moorslede.
HOOFDSTUK II: SAMENSTELLING EN STRUCTUUR
Art.2. ALGEMENE VERGADERING
Het gemeentebestuur betrekt in de sportraad zoveel mogelijk alle actoren die het sportleven bevorderen in
Moorslede:
elke sportvereniging, -organisatie of -instelling, zowel privaat als publiek, die werkt met vrijwilligers en een
werking ontplooit op het grondgebied van de gemeente;
elke sportvereniging, -organisatie of -instelling, zowel privaat als publiek, die werkt met professionele
beroepskrachten en een werking ontplooit op het grondgebied van de gemeente.
Art.2.1. SAMENSTELLING
STEMGERECHTIGDE LEDEN: Elke Moorsleedse sportvereniging, -organisatie of -instelling kan 1 lid
afvaardigen naar de algemene vergadering van de sportraad. Er wordt tevens 1 plaatsvervanger aangeduid.
Hij/zij wordt stemgerechtigd lid van de algemene vergadering van de sportraad. Zij mogen niet meer dan één
vereniging, organisatie of instelling vertegenwoordigen. Als zowel de vertegenwoordiger als de plaatsvervanger
van de sportvereniging, -organisatie of –instelling niet aanwezig kan zijn, kan de sportvereniging, -organisatie of
–instelling een door de voorzitter en secretaris ondertekende volmacht geven aan een derde persoon, lid van de
vereniging, om de sportvereniging, -organisatie of –instelling te vertegenwoordigen.
SCHEPEN VAN SPORT: De schepen bevoegd voor de sport wordt naar de vergaderingen uitgenodigd als
waarnemer.
SPORTFUNCTIONARIS: De gemeentefunctionaris verantwoordelijk voor sport is door de gemeente
aangewezen om de vergaderingen ter ondersteuning bij te wonen.
CULTUURFUNCTIONARIS: De cultuurfunctionaris wordt naar de vergaderingen uitgenodigd.
Politieke mandatarissen kunnen niet zetelen in de sportraad.
Art.2.2. BEVOEGDHEDEN
Tot de bevoegdheid van de algemene vergadering van de sportraad behoren:
wijziging statuten en ontbinding van de sportraad;
het aanvaarden en uitsluiten van leden van de algemene vergadering;
de aanstelling en het ontslag de bestuurders;

het verlenen van advies over opmaak van de strategische meerjarenplanning met betrekking tot het beleidsveld
sport;
het goedkeuren en wijzigen van een huishoudelijk reglement;
de verkiezing van de sportvereniging, de sportman en de sportvrouw van het jaar van de gemeente Moorslede.
Art.2.3. : INSTALLATIE
Art.2.3.1. KANDIDATUREN
Bij de aanvang van een nieuwe legislatuur nodigt het college van burgemeester en schepenen de
sportverenigingen, -organisaties en –instellingen, bedoeld in Hoofdstuk II-Art.2, uit om lid te worden van de
sportraad van Moorslede.
De sportverenigingen, -organisaties en –instellingen duiden een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend
vertegenwoordiger aan onder haar leden om haar te vertegenwoordigen in de algemene vergadering, ten laatste
zestig dagen na de aanvang van de legislatuur.
Art.2.3.2. INSTALLATIEVERGADERING
De installatievergadering van de sportraad van Moorslede gebeurt ten laatste negentig dagen na de aanvang van
de nieuwe legislatuur.
Alle vertegenwoordigers van de sportverenigingen, -organisaties en –instellingen, die zich kandidaat stelden om
in de raad van bestuur van Moorslede te zetelen, worden uitgenodigd naar de installatievergadering van de
sportraad.
Art. 3. RAAD VAN BESTUUR
Art.3.1. SAMENSTELLING
Art.3.1.1.De afgevaardigden van de sportverenigingen, -organisaties of instellingen in de algemene vergadering
kunnen zich kandidaat stellen om in de raad van bestuur te zetelen. Het aantal bestuursmandaten is onbeperkt.
Hun kandidatuur wordt bekrachtigd door de algemene vergadering met een eenvoudige meerderheid van
stemmen van de aanwezige leden.
Art.3.1.2. De raad van bestuur kiest uit haar leden die zich kandidaat stellen, bij gewone meerderheid van
stemmen, een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester.
Art.3.1.3. De raad van bestuur kan deskundigen inzake sport coöpteren als stemgerechtigd lid van de
vergadering.
Art.3.1.4. De schepen bevoegd voor de sport wordt naar de vergaderingen uitgenodigd als waarnemer.
Art.3.1.5. De gemeentefunctionaris verantwoordelijk voor sport is door de gemeente aangewezen om de
vergaderingen ter ondersteuning bij te wonen.
Art.3.1.6. De cultuurfunctionaris wordt naar de vergaderingen uitgenodigd.
Art.3.2. BEVOEGDHEDEN
Art.3.2.1. Het uitvoeren van de doelstellingen beschreven in hoofdstuk 1.
Art.3.2.2. Bespreking van de jaarrekening van het beleidsveld sport.

HOOFDSTUK III: WERKING
Art.4. DUUR
Art.4.1. De duur van de mandaten bedraagt 6 jaar.
Art.4.2. Wanneer het mandaat als lid van de raad van bestuur tussentijds vacant wordt, wordt automatisch zijn
opvolger, aangeduid door de sportvereniging, -organisatie of –instelling, lid van de raad van bestuur en voltooit
het mandaat van zijn voorganger.
Art.4.3.Wanneer het mandaat van de voorzitter, ondervoorzitter, secretaris of penningmeester vacant wordt, kiest
de raad van bestuur onder de leden die zich voor de respectievelijke functie kandidaat stellen, een opvolger, die
het mandaat van zijn voorganger voltooit.

Art.5. MIDDELEN
Art.5.1. Binnen het kader van het goedgekeurde gemeentebudget voorziet het gemeentebestuur een
werkingstoelage voor de gemeentelijke sportraad.
Art.5.2. Het gemeentebestuur stelt een vergaderlokaal ter beschikking voor de sportraad.

HOOFDSTUK IV: VERGADERINGEN EN STEMMINGEN
Art.6. Op de algemene vergadering worden alle sportverenigingen, -organisaties en –instellingen die deel
uitmaken van de sportraad uitgenodigd.
Art.7. De raad van bestuur beslist over het aantal algemene vergaderingen maar wordt minstens 1 maal per jaar
georganiseerd. Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeen geroepen hetzij op schriftelijk
verzoek van minstens de helft van de leden van de raad van bestuur, het zij op schriftelijk verzoek van minstens
één vijfde van de stemgerechtigde leden van de algemene vergadering.
Art.8. De agenda en de inhoud van de algemene vergadering wordt vastgelegd door de raad van bestuur. Elk
voorstel, schriftelijk gedaan door minstens drie leden van de algemene vergadering, moet op de agenda worden
gebracht.
Art.9. De raad van bestuur bepaalt de frequentie van de vergaderingen van de raad van bestuur van de sportraad.
Art.10.Beslissingen worden gestemd bij gewone meerderheid van stemmen en zijn slechts geldig bij
aanwezigheid van minstens een derde van de stemgerechtigde leden. Bij staking van stemmen is de stem van de
voorzitter beslissend. Met onthoudingen wordt geen rekening gehouden voor het bepalen van het quorum inzake
de gewone meerderheid.

HOOFDSTUK V: ERKENNING
Art.11.De sportraad vraagt zijn erkenning aan de gemeenteraad en legt daartoe zijn statuten en huishoudelijk
reglement en de latere wijzigingen ervan ter goedkeuring voor.
Art.12.Het gemeentebestuur zal bij alle aangelegenheden, omschreven in de doelstellingen van de statuten van
de gemeentelijke sportraad, de sportraad om advies vragen.
Art.13.Bij het verstrekken van advies, op initiatief van de sportraad, verbindt het gemeentebestuur er zich toe
binnen een termijn van zes weken een gemotiveerd schriftelijk antwoord te verstrekken.
Art.14.Bij vraag naar advies vanwege het gemeentebestuur zal de sportraad binnen een termijn van zes weken
een schriftelijk gemotiveerd advies verstrekken aan het gemeentebestuur.
Art.15.Het gemeentebestuur zal jaarlijks door middel van een financieel verslag op de hoogte worden gebracht
over de wijze van besteding van de door haar aan de sportraad ter beschikking gestelde financiële middelen.

