
STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD HARELBEKE (vanaf 2013) 
 
Hoofdstuk 1 : DOELSTELLING 
 
Art. 1.1. 
De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, het bewegen, de lichamelijke 
opvoeding en de openluchtrecreatie te bevorderen bij alle inwoners van de gemeente. 
De sportraad doet dit onder andere door :  
a. Het geven van advies aan de gemeentelijke overheid, hetzij op eigen initiatief, hetzij op 

verzoek, inzake allerhande sportaangelegenheden, en zeker inzake wettelijk verplichte 
adviezen inzake sport. 

b. Het geven van advies, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, inzake planning en 
uitbouw van sportinfrastructuur in de gemeente; 

c. 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;  

d. Het voorstellen van op de behoeften afgestemde initiatieven op gebied van 
sportbeoefening en sportkaderopleiding; 

e. Het – samen met de sportdienst - verrichten van onderzoek, verzamelen van 
documentatie en informatie m.b.t. de sport in de gemeente. 

f. De deelname aan het geregeld gezamenlijk overleg met andere bestaande 
sportorganisaties (prov sportraad, Burensportdienst, …) mbt de onderlinge uitwisseling 
van informatie. 

g. Het huldigen van de sportlaureaten en het toekennen van trofeeën voor sportverdienste. 
h. Het verstrekken van advies aan het stadsbestuur i.v.m. sporttoelagen. 
i. Het opstellen en adviseren van een sportbeleidsplan ism de sportdienst. 
j. De sportraad geeft formeel advies rond de erkenning van een Harelbeekse club, 

jeugdsportclub, recreatieve vereniging, sportorganisatie.  
 
Art. 1.2. 
De doelstelling en bevoegdheid van de algemene vergadering is om een zekere controle, 
sturing te doen naar de werkingsorganen van de sportraad. De algemene vergadering heeft 
geen naar het schepencollege toe adviserende rol, behoudens op het vlak van de statuten 
en samenstelling van de sportraad. De algemene vergadering die een representatie is van 
het sportieve middenveld heeft volgende bevoegdheden: 
 
a) De goedkeuring, wijziging van de statuten en de ontbinding van de sportraad; 
b) De jaarlijkse goedkeuring van de rekeningen en de begroting van de sportraad – hiervoor 

zullen jaarlijks twee rekeningtoezichters aangeduid worden op de algemene vergadering. 
c) Het goedkeuren en wijzigen van het huishoudelijk reglement 
d) Het formuleren van eventuele opdrachten bv mbt onderzoek of het laten adviseren rond 

bepaalde sportthema’s 
e) Controle en sturing uit te oefenen naar de werkingsorganen (adviesorgaan, 

organisatieraad) van de sportraad toe.  
 
Art 1.3. 
Het adviesorgaan van de sportraad heeft als taak adviezen te formuleren inzake de 
sportaangelegenheden in Harelbeke, en contact te houden met de 
sportclubs/sportorganisaties teneinde te weten wat er leeft bij hen. Het adviesorgaan zal aan 
de organisatieraad van de sportraad voorstellen formuleren tot het inrichten van 
vormingstrajecten voor de sportclubs. Het adviesorgaan waakt ook over de ethiek binnen de 
sport en zal desnoods hierrond de nodige maatregelen nemen. Daarbij kan het een beroep 
doen op de organisatieraad om concrete initiatieven te nemen.  
 
 



Art 1.4. 
Het organisatieorgaan van de sportraad heeft als taak activiteiten/evenementen/vormingen 
te organiseren mbt sport, tvv de Harelbeekse bevolking en zijn sportclubs/organisaties. 
Het organisatieorgaan organiseert jaarlijks minstens de ‘huldiging van sportlaureaten, of de 
zogenaamde Sportshow’ en een studie-uitstap voor de leden van het adviesorgaan, de 
organisatieraad en de mensen van de verschillende werkgroepen. Het orgaan is ook 
betrokken bij de jaarlijkse huldiging van de kampioenploegen. Het organisatieorgaan bepaalt 
zelf welke evenementen/organisaties het op getouw zet.  
 
Art. 1.5. 
Het dagelijks bestuur bereidt de jaarplanning voor van de algemene vergaderingen van 
sportraad, en de aansturing van het adviesorgaan en de organisatieraad. Het dagelijks 
bestuur werkt coördinerend, stimulerend, maar geeft geen formele adviezen, en organiseert 
zelf geen acties/evenementen.  
 
 
Hoofdstuk 2 : VERKIEZING-SAMENSTELLING-STRUCTUUR-WERKING 
 
De sportraad moet voldoende representatief zijn voor alle bestaande vormen van 
sportbeoefening bij de bevolking (competitiesport, recreatiesport, schoolsport, vrije tijd en 
hobby en alle andere bestaande vormen van sportbeoefening bij de bevolking). De 
representativiteit wordt nagestreefd naar de doelgroepen, regio’s binnen de gemeente, 
leeftijd en geslacht. Er worden hier voor evenwel geen specifieke regels gesteld. Er wordt 
hier wel aandacht voor gegeven bij de bekendmaking/rekrutering.  
De sportraad is samengesteld uit een algemene vergadering, een adviesorgaan, een 
organisatieraad, en een dagelijks bestuur. In geen enkel orgaan mogen politieke 
mandatarissen deel uitmaken van de sportraad. De schepen bevoegd voor de sport wordt 
als waarnemer uitgenodigd op de vergaderingen. 
Het oprichtingsverslag én de statuten van de sportraad zijn op de gemeentelijke website na 
te lezen. Ook de samenstelling (ledenlijst organisatieraad en adviesorgaan) zijn daar op te 
bekijken.  
 
ALGEMENE VERGADERING 
 
Art. 2.1. 
Het gemeentebestuur moet via de sportraad de actoren betrekken die het Nederlandstalig 
sportleven bevorderen, zijnde :  
1) Alle sportverenigingen en organisaties, zowel private als publieke, die werken met 

vrijwilligers of professionelen, en een werking ontplooien op het grondgebied van de 
gemeente.  

2) Sportdeskundigen, of Individuele leden die een sportieve achtergrond of ervaring in de 
sport hebben en die gekozen zijn door de algemene vergadering, en zetelen in de 
organisatieraad of het adviesorgaan (of vroegere leden van de beheerraad sportraad tot 
2013). 

3) De actieve leden van de commissies werkzaam tvv de organisatieraad of de adviesraad 
(Raad van Beheer), mits zij woonachtig zijn in de gemeente. 

 
Art. 2.2. 
Elke erkende Harelbeekse sportvereniging, sportorganisatie, sportinstelling , die dat wenst, is 
lid van de algemene vergadering van de sportraad. Om deel te nemen aan die vergadering 
kan zij één of meerdere afgevaardigden sturen. Er is slechts één stem per club. De 
afgevaardigden dienen de volgende voorwaarden te voldoen : 
a) Zij moeten lid zijn van de Harelbeekse vereniging, organisatie, instelling die zij 

vertegenwoordigen 



b) Zij mogen in principe wel meer dan één club vertegenwoordigen, maar zij mogen niet 
meer dan één vereniging, organisatie, instelling vertegenwoordigen tijdens de 
betreffende vergadering. Zij hebben dus dan ook maar één stem. Zij kunnen niet 
gelijktijdig voor meerdere clubs stemmen.  

 
Art. 2.3. 
Ter ondersteuning van de sportraad wijst de gemeente een medewerker aan, die de 
algemene vergaderingen bijwoont. Dit is de sportfunctionaris of zijn afgevaardigde of 
vervanger.  Hij of zij heeft geen stemrecht. De schepen van sport mag aanwezig zijn, doch 
heeft geen stemrecht.  
 
Art. 2.4. 
Een vereniging, organisatie, instelling, die lid van de sportraad wenst te worden, dient een 
aanvraag te richten aan het adviesorgaan van de sportraad.  
 
Art. 2.5. 
Een club/organisatie kan erkend worden (door het gemeentebestuur, na advies van het 
adviesorgaan van de sportraad) als sportclub, jeugdsportclub, … maar hoeft daarom geen lid 
te zijn van de sportraad. Erkenning leidt niet automatisch tot het bekomen van een subsidie, 
tenware dit zou blijken uit de diverse subsidiereglementen.  
 
Art. 2.6. De algemene vergadering van de sportraad dient op vraag van 1/5 van de leden 
bijeen geroepen te worden door het dagelijks bestuur.  
 
Art. 2.7. Voor de algemene vergadering is er geen quorum vereist om rechtsgeldig te 
vergaderen mits natuurlijk de clubs op een reglementaire wijze uitgenodigd werden. Bij 
stemming is een gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige leden vereist om 
het punt goed te keuren. 
 
Art. 2.8. 
a) Tijdens de algemene vergadering wordt alleen beslist omtrent de punten op de dagorde, 

tenzij een belangrijk punt bij hoogdringendheid op de dagorde komt tijdens de 
vergadering; dit kan alleen met de goedkeuring van de leden van en tijdens de 
vergadering. 

b) Alle leden hebben een evenwaardige stem. De stemmingen geschieden bij 
naamafroeping en aan de hand van stembriefjes, tenware dat de algemene vergadering 
beslist de stemming te houden bij ‘hand op steking’.  Er is slechts een geheime 
stemming wanneer het om personen gaat, of telkens wanneer 1/3 van de aanwezigen 
om de geheime stemming vraagt.  

c) Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. 
 
Art. 2.9. 
Aan het mandaat van een clubafgevaardigde voor  de algemene vergadering komt een einde 
bij; 
a) het ontslag van een afgevaardigde van de vereniging uit de sportraad of uit de 

afvaardigende vereniging; 
b) het intrekken van de opdracht door de afvaardigende vereniging; 
c) het aanvaarden van een politiek mandaat of van een toezichthoudende overheidsfunctie 

over sportaangelegenheden; 
d) de werking van de vereniging niet meer gevestigd is in de stad of een deel van de stad; 
e) door de intrekking van de erkenning door de sportraad of de ontbinding van de 

vereniging; 
f) de ontbinding van de sportraad 
g) het zelf ontslag nemen als individueel lid. 
 



 
ADVIESORGAAN vd SPORTRAAD 
 
Art. 2.10. 
De algemene vergadering bepaalt via zijn statuten op welke manier de leden van het 
adviesorgaan verkozen worden. De algemene vergadering kiest uit haar leden, uit de 
sportdeskundigen of individuelen die zich kandidaat stellen bij geheime stemming, maximaal 
15 bestuursleden van het adviesorgaan. Deze personen moeten woonachtig zijn in de 
gemeente. Dit aantal kan dus ook minder dan 15 zijn, maar de genderverhouding dient 
gerespecteerd te worden, met andere woorden, minstens 1/3 van de leden moet van het 
andere geslacht zijn.  Deze functies moeten door drie verschillende  personen ingevuld 
worden. Cumul is hier niet toegelaten. Wie één van deze functies bekleedt kan niet meer 
verkozen worden als voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, of penningmeester van de 
organisatieraad van de sportraad.  
 
Art. 2.11.. 
Wie zich kandidaat stelt voor de functie van voorzitter, ondervoorzitter of secretaris moet 
minstens drie jaar in het adviesorgaan (of de vroegere beheerraad) gezeteld hebben. De 
periode 2013-2014-2015 wordt aanzien als volle drie jaar.  
 
Art.2.12. 
Het adviesorgaan duidt tijdens zijn eerste vergadering eventuele andere functies aan 
(voorzitter van een werkgroep, …). Het adviesorgaan kan ter voorbereiding van bepaalde 
adviesvorming werkgroepen ad hoc oprichten. Een werkgroep bestaat steeds uit minstens 
vijf leden. In die werkgroepen kunnen niet leden van het adviesorgaan zetelen. Hun aantal is 
echter nooit hoger dan drie (schepen en ambtena(a)r(en) niet mee gerekend). De werkgroep 
heeft een adviesvoorbereidende functie en kan nooit binnen zijn werking stemmen. Alleen 
het adviesorgaan is bevoegd om een officieel advies te formuleren.  
 
Art. 2.13. 
De voorzitter leidt de vergadering. Bij afwezigheid van de voorzitter neemt de ondervoorzitter 
de leiding van de vergadering waar. De secretaris woont in principe alle vergaderingen bij en 
maakt het verslag. Bij afwezigheid van de secretaris kiest de vergadering een dienstdoend 
secretaris. Hij of zij is niet de voorzitter of ondervoorzitter. Het verslag wordt goedgekeurd bij 
de ondertekening door de voorzitter en de secretaris. Leden van het adviesorgaan kunnen 
op een volgende vergadering nog opmerkingen maken op het verslag indien zij dat nodig 
zouden achten. 
 
Art. 2.14. 
Het adviesorgaan heeft geen penningmeester. De eventuele uitgaven van het adviesorgaan 
zijn beperkt tot vergaderkosten die gedragen worden door de organisatieraad. De 
penningmeester van dit orgaan zorgt voor de betaling van de vergaderkosten van het 
adviesorgaan.  
 
Art. 2.15. 
De duur van de bestuursmandaten bedraagt drie jaar, behoudens tussentijdse noodzakelijke 
aanpassingen of hernieuwingen (ontslag). De bestuursmandaten die worden toegekend 
lopen in principe tot 31 december van het jaar waarin de gemeenteraadsverkiezingen  zijn 
gehouden, of drie jaar er voor. De verkiezing van het nieuwe adviesorgaan heeft plaats voor 
1 februari van het daarop volgende jaar. Daartoe neemt het dagelijks bestuur de nodige 
initiatieven. 
 
 
 
 



Art. 2.16. 
Bij drie opeenvolgende niet-gewettigde afwezigheden van een bestuurslid, wordt deze 
afwezigheid als ontslagnemend beschouwd. De secretaris stuurt vervolgens een brief aan 
het ontslagen lid. Bij overlijden of ontslag van een lid wordt bij de eerstvolgende algemene 
vergadering een nieuw lid gekozen voor de resterende periode. Daarbij wordt er een oproep 
gedaan naar de sportclubs toe, én wordt rekening gehouden met de genderverhouding.  
 
 
Art. 2.17. 
Het adviesorgaan van de sportraad zal in principe telkens samenkomen op een vaste dag 
van de maand, met uitzondering van bv de verlofperiode. Bij gebrek aan agendapunten kan 
er beslist worden om niet te vergaderen. De voorzitter en secretaris van het adviesorgaan 
stellen in overleg met de sportdienst en de schepen van sport de dagorde op. 
 
Art 2.18. 
De leden van het adviesorgaan engageren zich om zich bij te scholen, te informeren inzake 
sportmaterie, opdat zij hun adviserende taak zo goed als mogelijk kunnen uitvoeren. Tijdens 
de vergaderingen van het adviesorgaan zullen dan ook af en toe info- of 
bijscholingsmomenten georganiseerd worden. 
 
Art. 2.19. 
Jaarlijks zullen twee leden van het adviesorgaan deelnemen aan minstens één dag van het 
ISBcongres. Ook zal een afgevaardigde aanwezig zijn op de jaarlijkse algemene vergadering 
van de provinciale sportraad.  
 
Art. 2.20. 
Het adviesorgaan nodigt op jaarbasis minstens twee clubs uit om hun werking te komen 
voorstellen. In het bijzonder zal daarbij aandacht gegeven worden aan het gevoerde 
doelgroepenbeleid binnen de sportclub/organisatie.  
 
Art. 2.21. 
De schepen bevoegd voor de sport wordt als waarnemer uitgenodigd op de vergaderingen 
van de adviesraad (Raad van Beheer). Ook de medewerker aangeduid door de gemeente 
(sportfunctionaris of sportverantwoordelijke) woont de vergaderingen van het adviesorgaan 
bij. Hij bewaakt de ‘techniciteit’ mbt de adviezen. Zowel de schepen als de ambtenaar 
hebben geen stemrecht. 
 
Art. 2.22. 
De voorzitter en secretaris waken er over dat de omschrijving van het advies van het 
adviesorgaan duidelijk geformuleerd is als het over gemaakt wordt naar het schepencollege 
of de gemeenteraad. De ambtenaar, indien hij dat nodig zou achten, mag zijn eigen advies 
naast het advies van het adviesorgaan van de sportraad mee indienen naar het 
schepencollege toe.  
 
Art. 2.23.  
Bij het vrijkomen van de functie van voorzitter, ondervoorzitter of secretaris benoemt het 
adviesorgaan een plaatsvervanger tot de eerstvolgende algemene vergadering. Deze wijst, 
na kandidaatstelling uit de groep leden van het adviesorgaan, een opvolger aan, die het 
mandaat van zijn voorganger voltooit. 
 
 
 
 
 



ORGANISATIERAAD/ORGAAN vd SPORTRAAD 
 
Art. 2.24. 
Het organisatieorgaan beschikt voor zijn werking over een jaarlijkse subsidie van de stad, én 
kan zijn budget aanvullen met maximaal 50% van dit subsidiebedrag via allerhande directe 
inkomsten (deelnamegelden, sponsorgelden, …). Het organisatieorgaan waakt er over zijn 
neutraliteit te bewaren zeker als het gaat om het bekomen van sponsoring. Er wordt bv geen 
sponsoring aangenomen van politieke mandatarissen.  
Art. 2.25. 
De algemene vergadering bepaalt via zijn statuten op welke manier de leden van het 
organisatieorgaan verkozen worden.  Dit aantal kan dus ook minder dan 15 zijn. Er moet 
geen rekening gehouden worden met de genderverhouding. Men mag zich zowel kandidaat 
stellen voor het adviesorgaan als voor de organisatieraad.  
 
Art. 2.26. 
Het organisatieorgaan kiest uit haar leden die zich kandidaat stellen, bij gewone meerderheid 
van stemmen, via geheime stemming, eerst een voorzitter, dan een ondervoorzitter, 
vervolgens een secretaris en een penningmeester. Deze functies moeten door vier 
verschillende  personen ingevuld worden. Cumul is hier niet toegelaten. Wie een functie van 
voorzitter, ondervoorzitter, secretaris bekleedt binnen het adviesorgaan van de sportraad kan 
zich geen kandidaat stellen voor één van de functies van voorzitter, ondervoorzitter, 
secretaris, of penningmeester van de organisatieraad van de sportraad.  
 
Art. 2.27. 
Wie zich kandidaat stelt voor de functie van voorzitter, ondervoorzitter, secretaris of 
penningmeester moet minstens drie jaar in de organisatieraad (of de vroegere beheerraad) 
gezeteld hebben. De periode 2013-2014-2015 wordt aanzien als volle drie jaar.  
 
 
Art. 2.28. 
De organisatieraad duidt tijdens zijn eerste vergadering eventuele andere functies aan 
(voorzitter van een werkgroep, …). De organisatieraad werkt met werkgroepen ter 
voorbereiding en uitwerking van zijn activiteiten/evenementen/vormingen. Een werkgroep 
bestaat steeds uit minstens vijf leden. In die werkgroepen kunnen niet leden van het 
adviesorgaan zetelen. Hun aantal is echter nooit hoger dan drie (schepen en 
ambtena(a)r(en) niet mee gerekend). De werkgroep heeft de bevoegdheid om een 
actie/evenement/vorming zelfstandig uit te werken, maar binnen de door de organisatieraad 
vast gelegd regels inzake financiën en regels.  
 
Art. 2.29. 
De voorzitter leidt de vergadering van de organisatieraad. Bij afwezigheid van de voorzitter 
neemt de ondervoorzitter de leiding van de vergadering waar. De secretaris woont in principe 
alle vergaderingen bij en maakt het verslag. Bij afwezigheid van de secretaris kiest de 
vergadering een dienstdoend secretaris. Hij of zij is niet de voorzitter of ondervoorzitter. Het 
verslag wordt goedgekeurd bij de ondertekening door de voorzitter en de secretaris. Leden 
van de organisatieraad kunnen op een volgende vergadering nog opmerkingen maken op 
het verslag indien zij dat nodig zouden achten. 
 
Art. 2.30. 
De uitgaven en inkomsten van het adviesorgaan en de organisatieraad worden opgevolgd en 
geboekt door de penningmeester van het organisatieorgaan. Daarbij kan er administratieve 
ondersteuning zijn van een ambtenaar van de sportdienst. De penningmeester zorgt voor de 
opmaak van het financieel jaarverslag en de begroting, na overleg met de leden van de 
organisatieraad. De penningmeester legt het financieel jaarverslag en de begroting jaarlijks 
voor ter goedkeuring aan de algemene vergadering. Minstens 2 personen lid van de 



organisatieraad hebben “toegangsrecht” tot de bankrekening van de sportraad. Ook de 
sportdienstambtenaar heeft inzage in de sportraadrekening.  
 
Art.2.31. 
De duur van de bestuursmandaten bedraagt drie jaar, behoudens tussentijdse noodzakelijke 
aanpassingen of hernieuwingen (ontslag). De bestuursmandaten die worden toegekend 
lopen in principe tot 31 december van het jaar waarin de gemeenteraadsverkiezingen  zijn 
gehouden, of drie jaar er voor. De verkiezing van het nieuwe bestuur heeft plaats voor 1 
februari van het daarop volgende jaar. Daartoe neemt het dagelijks bestuur de nodige 
initiatieven.  
 
Art. 2.32. 
Bij drie opeenvolgende niet-gewettigde afwezigheden van een bestuurslid, wordt deze 
afwezigheid als ontslagnemend beschouwd. De secretaris stuurt vervolgens een brief aan dit 
lid. Bij overlijden of ontslag van een lid wordt bij de eerstvolgende algemene vergadering een 
nieuw lid gekozen voor de resterende periode. Daarbij wordt er een oproep gedaan naar de 
sportclubs toe. De genderverhouding is niet van toepassing.   
 
Art. 2.33. 
Het organisatieorgaan van de sportraad zal in principe slechts twee tot drie keer per jaar 
samen komen. De voorzitter en secretaris van het organisatieorgaan stellen in overleg met 
de sportdienst en de schepen van sport de dagorde op.  
 
Art. 2.34. 
De schepen bevoegd voor de sport wordt als waarnemer uitgenodigd op de vergaderingen 
van de organisatieraad. Ook de medewerker aangeduid door de gemeente (sportfunctionaris 
of sportverantwoordelijke) woont de vergaderingen van de organisatieraad bij. Hij bewaakt 
de ‘techniciteit’ mbt de organisaties. Zowel de schepen als de ambtenaar hebben geen 
stemrecht. 
 
Art. 2.35. 
Bij het vrijkomen van de functie van voorzitter, ondervoorzitter, secretaris of penningmeester 
kiest de organisatieraad binnen zijn leden een plaatsvervanger. Op de eerstvolgende 
algemene vergadering kiest men dan, na een oproep bij de sportclubs een nieuw lid van de 
organisatieraad 
 
DAGELIJKS BESTUUR 
 
Art. 2.36. 
Het dagelijkse bureau is samengesteld uit de voorzitters, ondervoorzitters, secretarissen en 
de penningmeester van het adviesorgaan en de organisatieraad. De schepen van sport, de 
ambtenaar sport of zijn vervanger kunnen de vergadering van het dagelijks bestuur 
bijwonen.  
 
Art 2.37. 
Het dagelijks bureau komt slechts heel sporadisch bijeen en heeft als taak de twee 
hoofdorganen aan te zetten om hun werk tijdig en goed te doen. Dit dagelijks bureau heeft 
geen beslissings- noch adviesbevoegdheid. Het is niet zo – zoals de term misschien zou 
kunnen laten uitschijnen – dat dit bureau dagelijks bezig is met het sturen van de sportraad.  
 
Hoofdstuk 3: ERKENNING EN ONTBINDING 
 
Art. 3.1. 
Bij ontbinding van de sportraad worden de netto kasgelden overgemaakt naar een andere 
vereniging met een soortgelijke maatschappelijk doel, die door de Gemeenteraad, op advies 



van de Algemene Vergadering van de sportraad, wordt aangewezen. 
 
Art. 3.2. 
De sportraad vraagt zijn erkenning aan bij de gemeenteraad en legt daartoe zijn statuten 
reglement, en de latere wijzigingen ervan, ter goedkeuring voor. Alle documenten (oproep 
verkiezingen, statuten, installatie, ….) worden online gezet op de webpagina van de stad 
Harelbeke onder de rubriek sportraad. De sportraad eerbiedigt de vigerende regelgeving, in  
het bijzonder deze van het sport voor allen decreet, en de gemeentewet.  
 
Art. 3.3. 
De gemeenteraad bepaalt, na advies van de sportraad, en in overeenstemming met de 
toepasselijke wetgeving, de voorwaarden en modaliteiten van de oprichting en erkenning van 
de sportraad en van de werking van de sportraad, inzonderheid betreffende :  
-Maatregelen waarmee het recht op informatie van de sportraad ten aanzien van het 
gemeentebestuur wordt gewaarborgd; 
-De wijze van aanvragen en uitbrengen van de adviezen met inbegrip van de termijn binnen 
dewelke advies dient te worden uitgebracht; 
-De termijn binnen dewelke de gemeenteraad een gemotiveerd standpunt nopens de 
uitgebrachte adviezen inneemt; 
-Maatregelen met betrekking tot de openbaarheid van de werkzaamheden van de sportraad; 
-De wijze waarop de gemeente toezicht zal houden op de door haar aan de sportraad ter 
beschikking gestelde financiële middelen; 
Deze voorwaarden worden neergeschreven in een afsprakennota. 
 
Art. 3.4. 
Het gemeentebestuur stelt gratis een vergaderlokaal ter beschikking aan de sportraad. 
 
Art. 3.5. 
De sportraad moet uiterlijk drie maanden na zijn her verkiezing (2 keer per gemeentelijke 
legislatuur), opnieuw erkend zijn. 
 
 
 
 
 
 
 


