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STATUTEN VAN DE MENENSE SPORTRAAD 
 

(Aangenomen Gemeenteraad februari 1978 en gewijzigd op 28/06/1986  - 27/11/1992  - 28/03/2003 – 26/5/2009 – 
26/04/2011 – 29/04/2013- 25/08/2014  ) 

SPORTRAAD 
 
Art. 1 Onder de benaming van Stedelijke Sportraad, wordt er te Menen een sportraad  opgericht. 
 
Art. 2 De zetel is gevestigd in de stedelijke Sportdienst te Menen. 
 
Art. 3 De sportraad eerbiedigt de levensbeschouwelijke opvattingen  van zijn leden en ontzegt zich alle 

besprekingen over onderwerpen van politieke, wijsgerige of godsdienstige aard. 
 
Art. 4 De raad heeft als opdracht bij te dragen tot de algehele lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van 

alle inwoners van de stad. 
 
Art. 5 Om dit doel te bereiken kan de sportraad advies geven aan het Schepencollege: 

1. over de inplanting van recreatie-, speel- en sportvelden 
2. over het op- en inrichten van gemeentelijke sportaccommodaties 
3. over het subsidiëren van sportieve verenigingen 

 
 De sportraad zal in de mate van het mogelijke het volgende betrachten: 

a) het vormen van een blijvende band tussen alle sportverenigingen; 
b) het tot stand brengen van een schakel tussen sportbeoefenaars en gemeentelijke 

overheid; 
c) het geven van advies op gelijk welk domein, dat de lichamelijke opvoeding , de sport en 

het openluchtleven aanbelangt; 
d) het coördineren van sportmanifestaties of initiatieven van de sportclubs zodat deze 

elkaar niet kunnen hinderen. 
e) Het inrichten en/of medewerken aan sportactiviteiten van onderwijsinstellingen en 

sportclubs. Sportinfo, initiatie, begeleiding en dergelijke meer zijn belangrijk. 
f) Het jaarlijks huldigen van verdienstelijke dirigenten en sportbeoefenaars. 
g) Het participeren aan het beheer van de gemeentelijke sportinfrastructuur volgens de 

wettelijke voorschriften terzake. 
 
Art 6. De sportraad is samengesteld uit:  

1. een algemene vergadering; 
2. een beheerraad; 
3. een dagelijks bestuur; 

 
Art. 7. Iedere vereniging die regelmatig sport, lichamelijke opvoeding of openluchtleven in werking beoefent 

kan lid worden van de sportraad. Zij moeten voldoen aan volgende voorwaarden: 
a) de zetel van de vereniging dient op het grondgebied van de stad te zijn. Het bestuur telt 

minstens  3leden en de meerderheid van het bestuur moet de entiteit bewonen. 
b) Om als vereniging genoteerd te worden, moet een naamlijst met minimum 15 leden 

worden voorgelegd 
c) Indien aan voorwaarde a en b wordt voldaan kan de sportraad beslissen over het 

lidmaatschap van de sportraad op basis van volgende richtlijnen: het spelen in nationale 
competitie/het hebben van 60% leden van Menen/ het hebben van 100 leden 

 
 De sportraad betrekt onderstaande sportactoren die het Nederlandstalige sportleven bevorderen en: 
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1. alle sportverenigingen en – organisaties, zowel private als publieke, die werken met vrijwilligers en 
een werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente 

2. alle sportorganisaties en – instellingen, zowel private als publieke, die werken met professionele 
beroepskrachten en een werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente,  kunnen deel 
uit maken van de Algemene Vergadering maar niet van de Beheerraad en hebben  geen stemrecht 
op de Algemene Vergadering 

3. maximum 6 deskundigen inzake sport, kunnen deel uit maken van de Algemene Vergadering, 
alsook van de beheerraad, met stemrecht. 

 
Art. 8 Om lid te worden van de sportraad richt men een schriftelijke aanvraag tot de beheerraad.  
 De aanvaarding als lid wordt aan de betrokken vereniging schriftelijk ter kennis gebracht.  Indien de 

beheerraad de kandidatuur verwerpt kan de vereniging verzoeken haar aanvraag voor te leggen aan de 
algemene vergadering. 

 Hiertoe moet zij binnen de 30 dagen na ontvangst van het afwijzend bericht, schriftelijk haar verzoek 
tot voorlegging aan de algemene vergadering richten tot de voorzitter van de Menense sportraad. 

 
Art. 9 Iedere vereniging, lid van de sportraad, aanvaardt en werkt mede aan de doelstellingen van de 

sportraad. 
 
Art. 10 Een vereniging is ontslagnemend wanneer zij haar ontslag schriftelijk ter kennis brengt aan de 

beheerraad. Dit ontslag moet ondertekend zijn door de voorzitter en de secretaris van de betrokken 
club. 

 
Art. 11 De uitsluiting uit de sportraad kan alleen worden uitgesproken in geheime stemming door de 

algemene vergadering. Een 2/3e meerderheid, onthoudingen niet inbegrepen is daartoe vereist. Deze 
uitsluiting moet op de dagorde van genoemde algemene vergadering geplaatst worden. De uitslag 
wordt schriftelijk meegedeeld aan de club in kwestie. 

 
Art. 12 De sportraad wordt beheerd door een raad van beheer. Al wat niet uitdrukkelijk in deze statuten van 

de algemene vergadering is voorbehouden, behoort tot zijn bevoegdheid. 
 
Art. 13  De Raad van Beheer bestaat uit: 18 effectieve leden, gekozen door en uit de leden van de algemene 

vergadering onder de in art.7 bedoelde actoren, en maximum 6 deskundigen inzake sport, aangesteld 
door de beheerraad. 
De verkozen leden van de algemene vergadering in de raad van beheer worden vertegenwoordigd 
door dezelfde afgevaardigde en plaatsvervanger in de algemene vergadering, beiden met stemrecht. 
Maximum tweederden van de afgevaardigden van de leden zijn van hetzelfde geslacht. 
De raad van beheer heeft een adviserende, coördinerende en uitvoerende rol met betrekking tot de 
realisatie van de basisdoelstelling vermeld in art. 5. 
Volgende personen kunnen worden uitgenodigd  naar de vergadering van de raad van beheer:  
de schepen die sport onder zijn bevoegdheid heeft en een lid van de sportdienst, eveneens met een 
waarnemende functie – zij hebben geen stemrecht. 
 

 
Art. 14 De beheerraad kiest in haar schoot een dagelijks bestuur.  De beheerraad heeft het recht om een of 

meerdere van zijn leden te mandateren om gelijk welke algemene of bestuursvergadering van gelijk 
welke aangesloten lid bij te wonen na voorafgaande verwittiging en er het woord te voeren, zonder 
stemrecht. 

 
Art. 15 De leden van de beheerraad worden aangesteld voor een periode van even lange duur als de 

mandaten van de Gemeenteraadsleden. 
 
Art. 16 Personen met een speciale bevoegdheid kunnen tot de vergadering van zowel beheerraad als dagelijks 

bestuur uitgenodigd worden. 
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Art.17 Wanneer een beheerder uit een bij de sportraad aangesloten sportvereniging uitgesloten wordt of zijn 

ontslag neemt, vervalt zijn mandaat als beheerder. Op de eerstvolgende algemene vergadering wordt 
een nieuwe beheerder aangesteld. Er kan slechts één mandaat per club aangeduid worden. 

 
Art. 18 Kandidaturen moeten schriftelijk ingediend worden, minstens zes dagen voor de algemene 

vergadering.  Alleen bij de sportraad aangesloten verenigingen mogen kandidaturen voordragen. 
 
Art. 19 Politieke mandatarissen kunnen geen deel uitmaken van de sportraad. Politiek mandataris wordt 

daarbij in de ruimste zin geïnterpreteerd : gemeenteraad en OCMW, provinciaal, Vlaams, federaal of 
Europees niveau.  Enkel de schepen bevoegd voor sport kan als waarnemer worden uitgenodigd op de 
vergaderingen van de sportraad. 

 
Art. 20 De raad van beheer of het dagelijks bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter  of op 

schriftelijke aanvraag, en ondertekend door, minstens de helft plus 1 van de beheerraadsleden.  
 
Art. 21 Om geldig te beslissen is de aanwezigheid van de helft plus één van de beheerders vereist.  Is die 

voorwaarde niet vervuld, dan wordt de raad opnieuw bijeengeroepen met eenzelfde agenda en kan hij 
geldig beslissen ongeacht het aantal aanwezige leden. 

 
Art. 22 De beslissingen van de beheerraad worden met meerderheid van stemmen genomen. De stem van de 

voorzitter is beslissend bij staking van stemmen.  Op voorstel van tenminste 3 leden zal de stemming 
geheim zijn. Zij is steeds geheim als het over personen gaat. 

 
Art. 23 De administratiekosten van de beheerraad en dagelijks bestuur worden door de stad gedragen. 
 
Art. 24 Het dagelijks bestuur wordt samengesteld uit : een voorzitter (die ook deze van de beheerraad is ) , 

twee ondervoorzitters en twee leden. Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van de 
besluiten van de beheerraad en  neemt de dagelijkse leiding waar. 

 
Art. 25 De algemene vergadering bestaat uit de aangeslotenen. Zij  heeft de uitgebreidste bevoegdheid. Enkel 

de algemene vergadering heeft recht om, zonder het wezenlijk doel van de sportraad te veranderen, 
de nodige wijzigingen aan de standregels goed te keuren. 

 Elke wijziging aan de standregels moeten door tenminste 3/ 4 van de aanwezige leden aangenomen 
worden. 

 
Art. 26 De algemene vergadering wordt ingedeeld in de onder art. 7 1.2.3. bedoelde vertegenwoordigers 
 
Art. 27 De aangesloten verenigingen zullen zich op de algemene vergadering laten vertegen-woordigen door 

een afgevaardigde, die over voldoende macht beschikt, om de betrokken vereniging te verbinden 
betreffende de punten vermeld op de dagorde. Elk lid beschikt over één stem. Alle stemmen zijn 
gelijkwaardig. 

 
Art. 28 Tweemaal per jaar wordt een gewone algemene vergadering ingericht. Tijdens deze algemene 

vergadering wordt het verslag over de werking van de sportraad voorgedragen. De algemene  
vergadering dient het verslag goed te keuren na eventueel opmerkingen te hebben aangebracht. 

 
Art. 29  Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen hetzij door de beheerraad, hetzij 

door een schriftelijke vraag van minstens één vijfde van de leden. Bij deze vraag moeten de te 
behandelen punten duidelijk en omstandig opgegeven worden. Het dagelijks bestuur kan verzoeken 
een meer uitgebreide toelichtingnota voor te leggen. Binnen de 15 dagen na het ontvangen van het 
bericht dient de voorzitter de buitengewone algemene vergadering samen te roepen. 
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Art. 30 De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen over de punten die op de agenda werden 
geplaatst. 

 
Art. 31 Oproepingsberichten voor een vergadering, met vermelding van de agenda, dienen minstens tien vrije 

dagen voor de datum der geplande bijeenkomst verstuurd. De verenigingen duiden de personen aan 
met wie de briefwisseling nopens de sportraad wordt gehouden. 

 
Art. 32 De algemene vergadering kan slechts geldig vergaderen wanneer twee derden van haar leden aanwezig 

zijn. Is die voorwaarde niet vervuld dan wordt de raad binnen de acht dagen opnieuw samengeroepen 
met eenzelfde agenda en kan hij geldig beslissen ongeacht het aantal aanwezige leden. 

 
Art. 33 De beslissingen van de algemene vergadering worden bij eenvoudige meerderheid van stemmen 

genomen.  De stem van de voorzitter is doorslaggevend bij staking van stemmen. Op voorstel van 
twee vijfden van de aanwezige leden wordt de beslissing met geheime stemming gehouden.  Telkens 
als het om personen  gaat is de stemming geheim.  De beslissing omtrent de uitspraak over het ontslag 
van de beheerders geschiedt bij openbare stemming. 

 
Art. 34 Daar de sportraad ook optreedt als adviserend en voorlichtend orgaan van het College van 

Burgemeester en Schepen, zal dit laatste zijn beslissingen betreffende sportaangelegenheden, in 
beginsel steunen op de door de sportraad gedane voorstellen of verstrekte adviezen, zonder nochtans 
daardoor gebonden te zijn. 

 Het College van Burgemeester en Schepenen, moet voor de goede orde zijn beslissingen die indruisen 
tegen de adviezen van sportraad, met redenen omkleed aan de sportraad kenbaar maken. 

 
Art. 35 Punten die in deze statuten niet zijn opgenomen, kunnen door het huishoudelijk reglement geregeld 

worden. 
 Indien geen huishoudelijk reglement wordt opgemaakt dienden de wijzigingen aan deze statuten door 

een algemene vergadering te worden uitgesproken. 
 
  


