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STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD ASSENEDE 
 
DEEL 1: OPRICHTING 

Artikel 1 – Erkenning  
Het gemeentebestuur Assenede erkent de oprichting van een gemeentelijke sportraad Assenede 
(verder sportraad). 
 
DEEL 2: DOELSTELLING EN OPDRACHT 

Artikel 2 – Doelstelling  
De sportraad is een adviesraad met advies- en inspraakrecht betreffende: 

 Het gemeentelijk sport- en vrijetijdsbeleid. 
 De uitbouw en het beheer van de gemeentelijke sportinfrastructuur. 

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 gemeente. 

Artikel 3 – Opdracht  
De sportraad heeft als opdracht het plaatselijk sportwerk te stimuleren door het initiëren en 
organiseren van samenwerking en overleg tussen de sportverenigingen, diensten, instellingen, 
andere organisaties en inwoners die betrokken zijn bij het bevorderen van de lichamelijke 
opvoeding, sport en het openluchtleven. 
 
DEEL 3: SAMENSTELLING 

Artikel 4 – Installatie  
De installatie van de sportraad vindt plaats binnen de eerste 6 maanden van de nieuwe legislatuur. 
De bestaande sportraad blijft in functie tot de nieuwe is geïnstalleerd. 
Voor de installatie van de nieuwe sportraad nodigt de bestaande sportraad, via een open oproep alle 
sportverenigingen, sportorganisaties en geïnteresseerde deskundigen inzake sport uit voor een 
installatievergadering.  
Op deze vergadering worden alle kandidaturen voorgesteld. 
Er wordt een geheime stemming georganiseerd om te bepalen welke kandidaturen worden 
aanvaard. Elke aanwezige vereniging, organisatie of deskundige heeft hierbij één stem. 
Kandidaten met de meeste stemmen worden aanvaard. Het aantal aanvaarde kandidaturen hangt af 
van het aantal beschikbare plaatsen binnen een bepaalde categorie.  
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Artikel 5 – Stemgerechtigde leden 
De sportraad bestaat uit een vertegenwoordiging van max. 10 stemgerechtigde leden uit volgende 
categorieën: 

1. Sportverenigingen al dan niet erkend die een werking uitbouwen op grondgebied Assenede 
(max. 7). Een sportvereniging is een club met leden die (actief) eenzelfde sport verrichten. 

2. Sportorganisaties die een werking uitbouwen op het grondgebied Assenede (max. 1). Een 
sportorganisatie is een organisatie die als doel heeft een sportevenement te organiseren of 
als professionele activiteit een sportaanbod heeft. 

3. Deskundigen inzake sport of onafhankelijke personen die in Assenede wonen of een 
aantoonbare band hebben met de gemeente (max. 2). 

Deze vertegenwoordigers zijn de stemgerechtigde leden van de sportraad. 

Artikel 6 – Niet-stemgerechtigde leden 
De schepen van sport en de gemeentelijke dossierbeheerder sport zijn niet-stemgerechtigd lid. 
De sportraad kan ervoor kiezen om extra personen uit te nodigen naar de vergaderingen. Deze 
personen hebben een adviserende of ondersteunende rol en hebben geen stemrecht. 

Artikel 7 – Politieke vertegenwoordigers 
Politieke vertegenwoordigers en mandatarissen kunnen geen deel uitmaken van de sportraad (met 
uitzondering van de schepen van sport als niet-stemgerechtigd lid).  

Artikel 8 – Genderevenwicht 
Ten hoogste 2/3de van de stemgerechtigde leden zijn van hetzelfde geslacht. 

Artikel 9 – Kandidaatstelling 
Voor de samenstelling en installatie van de sportraad dienen geïnteresseerden een kandidatuur in bij 
de sportraad. Hiervoor wordt een formulier ter beschikking gesteld.  
Dit kan per post of digitaal: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede of sportraadassenede@gmail.com  
Kandidaturen voor de installatie van de sportraad worden ten laatste op 31 maart van het eerste jaar 
van de nieuwe legislatuur ingediend bij de sportraad.  
De kandidaat moet voldoen aan volgende voorwaarden om als stemgerechtigd lid van één van de 
drie categorieën te kunnen worden aangeduid: 

 De doelstelling en opdracht van de sportraad onderschrijven; 
 Bij een kandidatuur als vertegenwoordiger van een vereniging of organisatie: actief 

betrokken zijn bij de werking ervan; 
 Bij een kandidatuur als deskundige: relevante ervaring kunnen voorleggen en wonen in 

Assenede of een aantoonbare band hebben met de gemeente 

Artikel 10 – Tussentijdse kandidaturen   
Geïnteresseerden die voldoen aan de voorwaarden kunnen zich ook na de installatievergadering van 
de sportraad kandidaat stellen.  
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De sportraad beslist op de eerstvolgende vergadering of de kandidatuur aanvaard wordt, rekening 
houdende met alle voorwaarden opgenomen in de statuten.  
Indien het maximum aantal per categorie bereikt is, kan deze persoon toetreden als niet-
stemgerechtigd lid.  

Artikel 11 – Duur van het mandaat 
De duur van het mandaat loopt tot de installatie van een nieuwe sportraad.  

Artikel 12 – Vroegtijdig einde van het mandaat 
Het mandaat van een lid komt vroegtijdig ten einde in volgende gevallen: 

 Ontslag uit de vereniging of organisatie dat door het lid wordt vertegenwoordigd; 
 Als vereniging of organisatie geen werking meer ontplooien op het grondgebied Assenede;  
 Als deskundige niet meer voldoen aan de gestelde voorwaarden; 
 Aanvaarden van een politiek mandaat; 
 Overlijden of rechtsonbekwaamheid. 

Het ontslag door een lid wordt (behoudens bij overlijden), schriftelijk bezorgd aan de voorzitter van 
de sportraad. 
Het ontslagnemend lid van een vereniging of organisatie kan samen met het ontslag een nieuwe 
kandidatuur indienen voor een nieuw effectief lid.  
De sportraad behandelt het ontslag en de eventuele nieuwe kandidatuur op de eerstvolgende 
vergadering.   

Artikel 13 – Betwisting 
Bij discussie of betwisting over het statuut van een sportvereniging, sportorganisatie of deskundige 
of bij discussie of betwisting over de voorwaarden voor lidmaatschap, beslist de (uittredende) 
sportraad of hun stem voor de nieuwe samenstelling of hun kandidatuur voor een nieuw 
lidmaatschap van de sportraad wordt aanvaard.  
De stemprocedure voor de installatie wordt verder uitgewerkt en goedgekeurd door de (uittredende) 
sportraad, rekening houdende met alle voorwaarden opgenomen in de statuten. 
 
DEEL 4: WERKING 

Artikel 14 – Aanstellen voorzitter, secretaris en penningmeester 
Tijdens de eerste samenkomst na de installatievergadering, wordt onder de leden van de sportraad 
een voorzitter, secretaris en penningmeester gekozen.  

Artikel 15 – Bijeenroepen van de vergadering 
De sportraad komt minstens vier keer per jaar samen.  
De uitnodiging wordt ten laatste 7 dagen voor de vergadering door de voorzitter of secretaris 
bezorgd. 
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Uitnodigingen worden digitaal verstuurd. 

Artikel 16 – Geldig stemmen 
De sportraad neemt beslissingen bij consensus. 
Wanneer er geen consensus bereikt wordt, wordt er gestemd bij handopsteking. Beslissingen worden 
genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden.  
Bij gelijk aantal stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 

Artikel 17 – Werkgroepen en commissies 
De sportraad kan specifieke werkgroepen of commissies oprichten. De werking hiervan wordt intern 
geregeld.  

Artikel 18 – Financiële rapportage 
De penningmeester communiceert transparant over het saldo van de rekening.  
De penningmeester maakt jaarlijks een financieel verslag op dat wordt goedgekeurd door de 
sportraad. Dit financieel jaarverslag wordt binnen het eerste kwartaal van het nieuwe jaar bezorgd 
aan het gemeentebestuur.  

Artikel 19 – Jaarlijks overleg met de sector 
De sportraad organiseert jaarlijks een overleg met alle gekende sportverenigingen, gekende 
sportorganisaties met een werking op het grondgebied Assenede en gekende deskundigen inzake 
sport die in Assenede wonen of een aantoonbare band hebben met de gemeente. 
De sportraad bepaalt de inhoud van dit overleg. 

Artikel 20 – Afsprakennota 
Er is een afsprakennota tussen het gemeentebestuur en de erkende adviesraden. Deze 
afsprakennota regelt de wijze van advies uitbrengen met bijhorende rapportage en de voorziene 
ondersteuning van de adviesraden door het gemeentebestuur. 

Artikel 21: Aanpassen van de statuten 
Het aanpassen van de statuten kan enkel wanneer alle stemgerechtigde leden aanwezig zijn op de 
vergadering. Wanneer hier bij een tweede bijeenroeping niet aan wordt voldaan, vervalt deze 
aanwezigheidsvoorwaarde. 
Aanpassingen aan de statuten zijn pas geldig na goedkeuring door de gemeenteraad. 
 
Gelezen en goedgekeurd op de gemeenteraadszitting van 15.12.2021: 
 
 
Frederik Willems     Lieven Rummens    
algemeen directeur     voorzitter gemeenteraad 
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