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STEDELIJKE SPORTRAAD 
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HOOFDSTUK 1 :  Regelgeving 

Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur aangaande de inspraak, voorstellen van burgers 

en verzoekschriften aan de organen van het lokaal bestuur wordt een Sportraad opgericht. 

 

HOOFDSTUK 2 :  Doel 

Art 1 :  De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en het 

openluchtleven te bevorderen, in het belang van het algemeen welzijn en van de 

algehele lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van alle inwoners van de stad. 

Art 2 :  De concrete doelstellingen en taken zijn onder meer de volgende : 

a) het deelnemen aan het beheer van de gemeentelijke sport- en recreatie-

infrastructuur overeenkomstig de ter zake geldende wetgeving; 

b) het coördineren van de sport- en recreatieactiviteiten door het tot stand brengen 

van overleg en samenwerking tussen de verenigingen, diensten, instellingen en 

andere kernen (hierna gezamenlijk organisatie te noemen) op het gebied van 

competitie- en recreatiesport; 

c) het geven van advies, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, aan de 

gemeentelijke overheid en aan particuliere instanties inzake sport- en 

recreatieaangelegenheden en inzake planning en uitbouw van de desbetreffende 

infrastructuur; 

d) onderzoek, documentatie en informatie; 

e) het nemen van de op de behoeften afgestemde initiatieven, animatie van de 

bevolking, bevordering van de sportbeoefening en de kaderopleiding; 

f) uitwisseling van informatie en samenwerking tussen de sportraad en de andere 

adviesraden. 

HOOFDSTUK 3 :   Samenstelling en structuur 

Art 3 :  De sportraad moet voldoende representatief zijn en open staan voor alle vormen van 

sportbeoefening bij de bevolking. Hij moet samengesteld uit een algemene vergadering 

die op zijn beurt is opgedeeld in secties en die vertegenwoordigd wordt voor de 

dagelijkse werking door een Raad Van Bestuur (RVB). 

HOOFDSTUK 4 :  Algemene vergadering 

Art 4 :  De sportraad wenst representatief te zijn voor alle vormen van sportbeoefening en 

bestaat uit één vertegenwoordiger en plaatsvervanger per vereniging of organisatie, die 

behoren tot één van volgende groepen : 



1° alle sportverenigingen en -organisaties, zowel private als publieke, die werken met 

vrijwilligers, een werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente (bv. 

Sportclubs) en daar ook hun zetel hebben; 

2° alle sportorganisaties, instellingen,-projecten en scholen zowel private als publieke, 

die werken met professionele beroepskrachten, een werking ontplooien op het 

grondgebied van de gemeente (bv. commerciële fitnessinstellingen, commerciële 

skipistes, sportclubs die personeel tewerkstellen, maneges, ...) en daar ook hun zetel 

hebben; 

Art 5 :  De Algemene vergadering kan uitgebreid worden door geïnteresseerde inwoners van 

de stad die een zekere affiniteit hebben met sport. Hieronder wordt verstaan personen 

die wegens hun sportieve bevoegdheid en/of bekwaamheid positief kunnen bijdragen 

tot de werking van de sportraad. Zij moeten voeling hebben met het sportgebeuren in 

de stad en daaraan een kwalitatieve meerwaarde kunnen geven. 

Art 6 :  Een vereniging, organisatie, instelling of geïnteresseerde inwoner die lid van de 

sportraad wenst te worden dient een aanvraag te richten aan de raad van bestuur van de 

sportraad. Indien betrokkenen beantwoordt aan de in art. 4  of 5 gestelde normen, kan 

deze toetreden tot de algemene vergadering. Na erkenning wordt de organisatie,  

instelling of geïnteresseerde stemgerechtigd. De modaliteiten worden in het 

huishoudelijk reglement vastgelegd. 

Art 7 :  De effectieve en plaatsvervangende leden dienen te voldoen aan volgende 

voorwaarden: 

a) zij moeten lid zijn van de organisatie die zij vertegenwoordigen; 

b) niet méér dan één organisatie vertegenwoordigen; 

c) de stemgerechtigde leden mogen geen gemeenteraadslid zijn; 

d) zij moeten minstens 17 jaar oud zijn. 

Art 8 :   Tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren: 

a) goedkeuringen van de statuten en de ontbinding van de sportraad; 

b) samenstelling, aanstellingen en ontslag van de leden van de RVB 

c) jaarlijks goedkeuring van rekeningen en begroting; 

d) oprichting van secties en/of wijksportraden. 

Art 9 :  Volgens art. 304 § 3 van het Decreet over Lokaal bestuur, zal ten hoogste twee derde 

van de leden van de Algemene Vergadering van hetzelfde geslacht zijn  

Art 10 :  De Schepen, ambtenaren van de sportdienst en vertegenwoordigers van de politieke 

fracties zullen als waarnemer uitgenodigd worden op de Algemene Vergadering. 

Vertegenwoordigers van een van de andere Lokerse adviesraden (seniorenraad, 

cultuurraad, jeugdraad,…) kunnen eveneens uitgenodigd worden (in functie van de 

agenda). 

HOOFDSTUK 5 :  De secties  

Art 11 :  De stemgerechtigde leden van de algemene vergadering worden opgesplitst in een 

aantal secties. Binnen iedere sectie zal een sectieverantwoordelijke worden 

aangeduid. 

Art 12 :  De secties zullen samenkomen op vraag van de RVB of op eigen initiatief in functie 

van de problematiek eigen aan de sectie. De bevindingen zullen naar de RVB worden 

gerapporteerd. 

Art 13 :  De Schepen, ambtenaren van de sportdienst en vertegenwoordigers van de politieke 

fracties kunnen als waarnemer aanwezig zijn op sectievergaderingen. 



HOOFDSTUK 6 :  Raad van Bestuur (RVB) van de sportraad  

Art 14 :  De RVB is samengesteld uit de verschillende sectievertegenwoordigers en verder uit 

een aantal vertegenwoordigers uit de Algemene Vergadering die zich hiervoor 

kandidaat stellen. De RVB zal bestaan uit minimum 9 en maximum 16 leden.  

Art 15 :  De Raad van Bestuur kiest uit haar stemgerechtigde leden die zich kandidaat stellen, 

bij geheime zitting, een voorzitter en een ondervoorzitter. Deze worden verkozen uit 

de leden van Raad van Bestuur en zijn verkozen in de eerste stemronde indien zij de 

helft + één bereiken. Zoniet is er een tweede stemronde tussen de twee best 

geplaatste kandidaten tenzij meerdere kandidaten evenveel stemmen behalen 

(onthoudingen en ongeldige stemmen verlagen het quorum) 

Art 16 :  De Raad van Bestuur stelt een penningmeester aan welke zal instaan voor het 

bijhouden van de in- en uitgaande gelden evenals voor het ontvangen en betalen van 

de rekeningen van de Sportraad. 

Art 17 :  De RVB van de sportraad duidt een secretaris aan, al dan niet behorend tot de 

sportraad, welke verantwoordelijk is voor de administratieve werking van de 

Sportraad. Indien geen secretaris kan worden gevonden in eigen rangen door de RVB 

zal een administratieve ondersteuning worden voorzien door de stad.  

Art 18 :  De duur van de mandaten bedraagt zes jaar - behoudens herverkiezing. 

Wanneer een mandaat van een lid van de RVB van de sportraad tussentijds vacant 

wordt kan de RVB blijven functioneren zolang deze blijft bestaan uit min 9 leden. 

Tijdens de volgende AV wordt dan een opvolger aangeduid , die het mandaat van 

zijn voorganger voltooit. 

Art 19 :  Bij vrijkomen van de functie van (onder)voorzitter, penningmeester of secretaris zal 

de RVB deze functie herkiezen in de eerstvolgende vergadering van de RVB. 

Art 20 :  Bevoegdheden die niet uitdrukkelijk aan de Algemene Vergadering zijn toegewezen 

behoren tot de bevoegdheden van de Raad Van Bestuur. In het bijzonder zal de RVB 

het nodige advies uitbrengen aan het Stadsbestuur Lokeren in verband met het 

stedelijk sportbeleidsplan. 

Art 21 :  De Schepen, de ambtenaren van de sportdienst  zullen als waarnemer uitgenodigd 

worden op de Raad van Bestuur. 

HOOFDSTUK 7 :  Erkenning 

Art 22 :  De sportraad legt zijn statuten alsook zijn huishoudelijk reglement en de latere 

wijzigingen ervan, ter goedkeuring voor. 

Art 23 :  Binnen het kader van de goedgekeurde gemeentebegroting voorziet het 

gemeentebestuur een werkingstoelage voor de gemeentelijke sportraad en stelt tevens 

een vergaderzaal ter beschikking. 

Art 24 :  De sportraad moet uiterlijk zes maanden volgend op de installatie van de nieuwe 

gemeenteraad, opnieuw worden samengesteld. 

Aldus vastgesteld in de Algemene Vergadering van de Stedelijke Sportraad welke plaats heeft 

gevonden op 23 Mei 2019 

 

 

 

De Voorzitter,         De Secretaris  
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