STEDELIJKE SPORTRAAD NIEUWPOORT
HUISHOUDELIJK REGELEMENT
HOOFDSTUK I : ALGEMENE VERGADERING.
Bepalingen betreffende het bijeenroepen van de vergaderingen.
Art.1.- De Algemene Vergadering komt minstens éénmaal per jaar samen. Een buitengewone Algemene
Vergadering kan worden bijeengeroepen hetzij door de Raad van Beheer, hetzij op schriftelijk
verzoek van minstens 1/4 van de stemgerechtigde leden.
Art.2.- Alle leden worden schriftelijk opgeroepen tot de Algemene Vergadering. De oproepingsbrief
vermeldt de agenda. Elk voorstel, schriftelijk gedaan door een lid van de Sportraad, en welke
verband houdt met de materies vermeld in art. 9 van de statuten, moet op de agenda worden
gebracht. De oproepingen gebeuren per gewone brief, minstens 10 dagen voor de vergadering.
Bepalingen betreffende het geldig vergaderen en stemmen.
Art.3.- De Algemene Vergadering kan slechts geldig vergaderen indien minstens de helft van de
stemgerechtigde leden aanwezig is. Als dit aantal niet wordt bereikt, wordt binnen de 14 dagen een
buitengewone Algemene Vergadering samengeroepen met dezelfde agenda, welke geldig beslist bij
gewone meerderheid, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden.
Om deze Algemene Vergadering bij te wonen kan tevens gebruik gemaakt worden van een volmacht
mits de gevolmachtigde voldoet aan de bepalingen voorzien in art. 7 van de statuten.
Art.4.- Behalve bij uitsluiting van leden, bij wijziging van de statuten of bij ontbinding van de sportraad,
worden de beslissingen van de Algemene Vergadering genomen bij gewone meerderheid van
stemmen.
Art.5.- Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. Indien deze staking van stemmen
zich voordoet bij geheime stemming volgt een herstemming. Bij een nieuwe staking van stemmen
wordt de geheime stemming naar een buitengewone Algemene Vergadering verwezen en dit binnen
de veertien dagen.
Art.6.- Met onthoudingen wordt geen rekening gehouden voor het bepalen van het quorum inzake gewone
meerderheid.
Art.7.- De stemming is geheim telkens als het om personen gaat of als 2/5 van de aanwezige leden erom
verzoeken.
Bepalingen betreffende het goedkeuren of wijzigen van de statuten en de ontbinding van de sportraad.
Art.8.- De Algemene Vergadering kan de statuten slechts goedkeuren of wijzigen indien de goed te keuren
tekst of de aan te brengen wijziging in de oproepingsbrief is vermeld. De goedkeuring gebeurt bij
gewone meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden. Wijzigingen worden voorbereid door
de Raad van Beheer.
Art.9.-

De Algemene Vergadering kan slechts dan de ontbinding van de sportraad uitspreken wanneer 2/3
van haar stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Wordt aan deze vereiste niet voldaan, dan kan een
tweede vergadering bijeengeroepen worden die geldig beraadslaagt en besluit, ongeacht het aantal
aanwezige leden. Besluiten moeten worden genomen met 2/3 van de aanwezige stemgerechtigde
leden.

Bepalingen betreffende aan- en uitsluiting van de leden.
Art.10.- Een organisatie is ontslagnemend wanneer zij haar ontslag schriftelijk ter kennis brengt aan de Raad
van Beheer. Dit ontslag moet ondertekend zijn door de voorzitter en twee leden van het bestuur van
de betrokken organisatie.
Art.11.- Een vertegenwoordiger verliest het mandaat van lid van de Algemene Vergadering door het niet
meer voldoen aan één van de voorwaarden gesteld in art. 7 van de staturen.
Art.12.- De uitsluiting van een lid kan slechts door de Algemene Vergadering en met 2/3 meerderheid
worden uitgesproken.

HOOFDSTUK II : RAAD VAN BEHEER.
Art.13.- Naast de afgevaardigden van iedere aangesloten sportclub kunnen eveneens deel uitmaken van de
Raad van Beheer : afgevaardigden van het onderwijs, afgevaardigden van een of meerdere overige
stedelijke adviesraden.
Art.14.- Iedere afgevaardigde van de aangesloten sportclub kan een volmacht geven aan een
plaatsvervanger welke dezelfde rechten heeft als het effectieve lid.
Art.15.- Eén persoon kan slechts één spotclub vertegenwoordigen.
Art.16.- Aftredende leden zijn herverkiesbaar.
Bepalingen betreffende het bijeenroepen van de vergaderingen, het geldig vergaderen en stemmen.
Art.17.- De Raad van Beheer komt minstens 4x per jaar samen. Indien ten minste 1/3 van de leden hierom
verzoeken is het bestuur verplicht de Raad van Beheer samen te roepen binnen de 14 dagen. Een
schriftelijke uitnodiging wordt minstens 5 werkdagen tevoren verstuurd. De oproepingsbrief vermeldt
de agenda.
Art.18.- Om geldig te beslissen is de aanwezigheid van de helft plus een van de beheerders vereist; is die
voorwaarde niet vervuld dan wordt de Raad binnen de 8 dagen opnieuw samengeroepen met
eenzelfde agenda, en kan hij geldig beslissen ongeacht het aantal aanwezige leden.
Art.19.- Wanneer een sportclub 3x opeenvolgend niet vertegenwoordigd blijkt word het secretariaat van de
club hiervan verwittigd. Bij afwezigheid op de daaropvolgende bijeenkomst wordt de afgevaardigde
van de club uitgesloten als beheerraadslid.
Art.19.bis-Wanneer een bij de sportraad aangesloten club uitgesloten wordt, zijn ontslag neemt, of ontbindt,
vervalt eveneens het mandaat van die beheerder die bij deze club als lid aangesloten is. Dit lid kan
echter via coöptatie krachtens art. 5 van de statuten, terug in de sportraad opgenomen worden.
Art.21.- Besluiten van de Raad van Beheer worden door de stemgerechtigde leden genomen bij gewone
meerderheid. Verder zijn ook de bepalingen vervat in art. 4 t/m 7 van dit reglement van toepassing
op de Raad van Beheer.
Bepalingen betreffende het tekenen van de documenten en de vertegenwoordiging naar buiten.
Art.22.- Om geldig te zijn dienen alle documenten uitgaande van de Raad van Beheer ondertekend te zijn
door de voorzitter, of bij ontstentenis door de ondervoorzitter, en één van de andere leden van het
dagelijks bestuur.
Art.23.- De sportraad wordt naar buiten vertegenwoordigd door leden van de Sportraad.
HOOFDSTUK III : DAGELIJKS BESTUUR
Art.24.- Naast de voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester en secretaris, kan het dagelijks bestuur
aangevuld worden met maximum 5 vrijwillige medewerkers/leden (effectieve en/of plaatsvervanger)
van de Raad van Beheer, ter voorbereiding van sommige materies. Hun medewerking dient door de
Raad van Beheer aanvaard.
Art.25.- De besluiten van het dagelijks bestuur worden bij gewone meerderheid der stemmen genomen; bij
staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. De stemming is geheim wanneer
het om personen gaat.
Art.26.- De toekenning van de jaarlijkse Sporttrofeeën wordt door het dagelijks bestuur verricht in geheime
stemming.
Art.27.- Bij afwezigheid van de voorzitter worden de vergaderingen van de sportraad geleid door de
ondervoorzitter.

