PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
ARRONDISSEMENT VEURNE
GEMEENTE DE PANNE
-------UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD.
--------------------------------------------------------------------------------------------De gemeenteraad in zitting van 23 oktober 2007
Aanwezig : M. Decoussemaeker -voorzitter, R. Florizoone, S. Van Damme, R. Butsraen, A. Woestijn,
schepenen, E. Vanhee, N. Desiere, J. Debeerst, F. Duyck, J. Blieck, B. Degrieck, M. Vandermeeren, P.
George, F. Buyse, C. Delrive, A.M. Logier, E. Engelbrecht, M. Linthout, R. Van Cleemput, W. Liefhooghe,
gemeenteraadsleden en V. Van Ackere, gemeentesecretaris.
VOORWERP : Gemeentelijke sportraad. Wijziging van de statuten.
De gemeenteraad,
Gelet op de voorafgaande besluiten, zijnde :
 de beslissingen van de gemeenteraad dd. 28 augustus 2003 houdende de
goedkeuring van de statuten en dd. 28 augustus 2003 houdende een wijziging van de
statuten , zoals opgesteld door de gemeentelijke sportraad.
Gelet op de relevante documenten, zijnde :
 het voorstel en positief advies verleend door de algemene vergadering van de
sportraad dd. 5 oktober 2007 houdende de wijziging de artikels 4, 6, 10, 17, 28, 32 van
de statuten.
Gelet op de motivering van onderhavig besluit, zijnde :
 De volgende artikels worden vervangen of toegevoegd :
Artikel. 4: "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."
wordt vervangen door onderhavige tekst:
"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 en toeristen van de gemeente."
Artikel. 6 (nieuw): "De sportraad is opgericht en samengesteld conform het Decreet van 9 maart 2007
houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen - beleid (B.S. 04.05.07)"
Artikel 14: "Tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoren :
a.
De wijziging van de statuten.
b.
Aanstelling en ontslag van bestuurders.
c.
Jaarlijkse goedkeuring van rekeningen en begroting.
d.
Bepalen van de erkenningvoorwaarden voor het lidmaatschap.
e.
Oprichting secties en /of wijksportraden.
f.
Het verlenen van advies over het sportbeleidsplan en het jaarlijks sport-promotieplan"
wordt vervangen door onderhavige tekst :
"Tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoren :
a.
De wijziging van de statuten.
b.
Aanstelling en ontslag van bestuurders.
c.
Jaarlijkse goedkeuring van rekeningen en begroting.
d.
Bepalen van de erkenningvoorwaarden voor het lidmaatschap.
e.
Oprichting secties en /of wijksportraden."
Artikel 15: "De leden van de Algemene vergadering kunnen worden opgesplitst in :
a.
een afdeling competitiesport met verschillende secties
b.
een afdeling recreatiesport met verschillende secties "
wordt vervangen door onderhavige tekst:
"De leden van de Algemene Vergadering kunnen worden opgesplitst volgens de indeling van de
afdelingen en secties."

Artikel 17: De Algemene Vergadering kiest uit haar aanwezige leden, die zich kandidaat stellen, bij
geheime stemming en bij gewone meerderheid van stemmen, een voorzitter. Deze procedure wordt
herhaald voor de functie van ondervoorzitter, met die bemerking dat de ondervoorzitter moet behoren tot
de andere afdeling dan deze waarbij de voorzitter behoort (competitie/recreatie)
wordt vervangen door onderhavige tekst
"De Algemene Vergadering kiest uit haar aanwezige leden, die zich kandidaat stellen, bij geheime
stemming en bij gewone meerderheid van stemmen, een voorzitter. Deze procedure wordt herhaald voor
de functie van ondervoorzitter, met die bemerking dat de ondervoorzitter moet behoren tot de andere
sectie dan deze waarbij de voorzitter behoort waarbij de één uit de competitiesport en de andere uit de
recreatiesport moet komen."
Artikel 24 (nieuw): "Het Bestuur bezit de volheid van bevoegdheid. Alles wat niet door de wet of door de
huidige statuten ontnomen wordt, behoort tot haar bevoegdheid. Het Bestuur voert het feitelijk
sportbeleid en is de stuwende kern. Tot de bevoegdheid van het bestuur hoort onder andere het verlenen
van advies over het sportbeleidsplan en het jaarlijks sportpromotieplan."
Artikel 28: "Elk jaar, in de loop van de maand december, wordt een Algemene Statutaire Vergadering
gehouden, waarin het verslag van de rekeningen wordt uitgebracht, het verslag van het gevoerde
sportbeleid en het programma voor het volgend jaar worden toegelicht."
wordt vervangen door onderhavige tekst:
"Elk jaar, in het vierde kwartaal, wordt een Algemene Statutaire Vergadering gehouden, waarin het
verslag van de rekeningen wordt uitgebracht, het verslag van het gevoerde sportbeleid en het programma
voor het volgend jaar worden toegelicht."
BESLIST met algemeenheid van stemmen :
Art. 1 :

De statuten, zoals voorgesteld door de sportraad, dd. 5 oktober 2007, als volgt
vastgesteld :

HOOFDSTUK I – Oprichting, naam, zetel en doel.
De oprichting
Art. 1 In de gemeente De Panne wordt een gemeentelijke sportraad opgericht, waarvan de statuten
hierna zijn vastgesteld.
De zetel
Art. 2 De zetel van de sportraad wordt gevestigd op de plaats die wordt bepaald door de Algemene
Vergadering.
Art. 3

Alle briefwisseling voor de sportraad dient uitsluitend gericht te worden naar het volgend adres :
“Gemeentelijke sportraad, Sportlaan 2 te 8660 De Panne “.

Het doel
Art. 4 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 en toeristen van de gemeente.
De concrete doelstellingen zijn ondermeer 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 activiteiten die tot doel hebben de sport, de lichamelijke opvoeding en
het openluchtleven te bevorderen, 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 de 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.
deelnemen aan het geregeld gezamenlijk overleg met andere bestaande afzonderlijke raden
voor culturele aangelegenheden.
g.
uitwisseling van informatie tussen de sportraad en de andere adviesraden.
Art. 5 De sportraad werkt volkomen zelfstandig, onafhankelijk van de deelnemende verenigingen en los
van politieke en ideologische bindingen.

HOOFDSTUK II – Samenstelling en structuur.
Art. 6

Art. 7

De sportraad is opgericht en samengesteld conform het Decreet van 9 maart 2007 houdende de
subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor
het voeren van een Sport voor Allen - beleid (B.S. 04.05.07)
De sportraad moet voldoende representatief zijn voor de competitiesport, de recreatiesport en
alle bestaande vormen van sportbeoefening bij de bevolking. Hij is samengesteld conform het
nieuwe decreet van 13 juli 2001, houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal
cultuurbeleid.

Art. 8 De sportraad wordt samengesteld uit :
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 sportverenigingen en instellingen, zowel private als publieke, die werken met profes-sionele
beroepskrachten en een werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente.
3. deskundigen inzake sport, woonachtig in de gemeente.
Art. 9

De Gemeentelijke Sportraad bestaat uit de Algemene Vergadering en het Bestuur.

HOOFDSTUK III – De Algemene Vergadering.
Art. 10 Voor de Algemene Vergadering wijzen de verenigingen en organisaties, volledig vrij, één lid en
één plaatsvervanger aan. Deze personen dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen :
a.
b.
c.
d.
e.
f.

lid zijn van de organisatie die zij vertegenwoordigen.
mogen niet meer dan één organisatie vertegenwoordigen.
moeten minimum achttien jaar oud zijn.
mogen geen politiek mandaat uitoefenen
moeten een engagement tonen voor de werking van de Gemeentelijke Sportraad.
moeten in de gemeente De Panne wonen.

Art. 11 De deskundigen inzake sport voldoen aan de voorwaarden c., d., e. en f. van Art. 7.
Art. 12 Een organisatie die lid van de sportraad wenst te worden, dient een schriftelijke aanvraag te
richten aan het Bestuur van de Sportraad. Indien ze beantwoordt aan de gestelde normen van
erkenning, kan ze toetreden tot de Algemene Vergadering. Na erkenning wordt de organisatie
stemgerechtigd.
Art.13 Een deskundige inzake sport, die lid van de sportraad wenst te worden, dient een schriftelijke
aanvraag te richten aan het Bestuur van de sportraad. Indien hij/zij beantwoordt aan de gestelde
normen van erkenning, kan hij/zij toetreden tot de Algemene Vergadering.
Art. 14 Tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoren :
g. De wijziging van de statuten.
h. Aanstelling en ontslag van bestuurders.
i. Jaarlijkse goedkeuring van rekeningen en begroting.
j. Bepalen van de erkenningvoorwaarden voor het lidmaatschap.
k. Oprichting secties en /of wijksportraden.
Art. 15 De leden van de Algemene Vergadering kunnen worden opgesplitst volgens de indeling van de
afdelingen en secties.
HOOFDSTUK IV – Het Bestuur van de Sportraad.
Art. 16 Het Bestuur van de sportraad moet samengesteld worden uit afgevaardigden van alle
sportvormen in de gemeente.
Art. 17 De Algemene Vergadering kiest uit haar aanwezige leden, die zich kandidaat stellen, bij geheime
stemming en bij gewone meerderheid van stemmen, een voorzitter. Deze procedure wordt
herhaald voor de functie van ondervoorzitter, met die bemerking dat de ondervoorzitter moet
behoren tot de andere sectie dan deze waarbij de voorzitter behoort waarbij de één uit de
competitiesport en de andere uit de recreatiesport moet komen.
Art. 18 Het Bestuur wordt samengesteld door elke sectie een aanwezige afgevaardigde te laten
aanduiden, aangevuld met de voorzitter en de ondervoorzitter.
Art. 19 Het Bestuur van de sportraad beslist over de aanvulling van de Algemene Vergadering met
tijdelijke en/of permanente waarnemers.
Art. 20 Het Bestuur van de sportraad neemt kennis van de door de gemeente aangewezen ambtenaar
voor het waarnemen van het secretariaat van de sportraad.

Art. 21 De duur van de mandaten bedraagt zes jaar, behoudens gemeentelijke herverkiezingen.
Wanneer het mandaat van een lid van het Bestuur van de sportraad tussentijds vacant wordt,
wijst de Algemene Vergadering een opvolger aan die het mandaat van zijn voorganger voltooit.
Bij vacatie van de functie van voorzitter en/of ondervoorzitter, benoemt het Bestuur van de
sportraad een plaatsvervanger tot de eerstvolgende Algemene Vergadering. Deze wijst een
opvolger aan die het mandaat van zijn voorganger voltooit.
Art. 22 Het Bestuur van de sportraad kan uit zijn leden een dagelijks bestuur kiezen. De ambtenaar,
bedoeld in Art. 19 hierboven, woont de vergaderingen van het dagelijks bestuur bij.
Art. 23 Het dagelijks bestuur bereidt de vergaderingen van het Bestuur van de sportraad voor en voert
alle taken uit die voortvloeien uit de beslissingen van deze raad.
Art. 24 Het Bestuur bezit de volheid van bevoegdheid. Alles wat niet door de wet of door de huidige
statuten ontnomen wordt, behoort tot haar bevoegdheid. Het Bestuur voert het feitelijk
sportbeleid en is de stuwende kern. Tot de bevoegdheid van het bestuur hoort onder andere het
verlenen van advies over het sportbeleidsplan en het jaarlijks sportpromotieplan.
HOOFDSTUK V – De rekeningen.
Art. 25 Elk jaar worden de rekeningen van het verlopen jaar en de begroting van het volgend jaar
voorgelegd aan de Algemene Vergadering.
Art. 26 Voor de degelijke werking van de Gemeentelijke sportraad stelt de Gemeenteraad, overeenkomstig het decreet van 13 juli 2001, houdende de organisatie van het overleg en de inspraak in
het gemeentelijk cultuurbeleid, voor 5 januari van elk kalenderjaar “ voldoende financiële
middelen “ vrij ter beschikking van de gemeentelijke sportraad, met dien verstande dat de
gemeentelijke sportraad er zich toe verbindt de bewijzen van de uitgaven te allen tijde te kunnen
voorleggen, zoals bij het beheer van een goede huisvader.
HOOFDSTUK VI – De erkenning.
Art. 27 De sportraad vraagt zijn erkenning aan bij de gemeenteraad en legt daartoe zijn huishoudelijk
reglement, de statuten en de latere wijzigingen ervan, ter goedkeuring voor.
Art. 28 Overeenkomstig Art.64 van het decreet van 13 juli 2001, houdende organisatie van het overleg
en de inspraak in het gemeentelijk cultuurbeleid, wordt de sportraad uiterlijk binnen zes maanden
volgend op de installatie van de nieuwe gemeenteraad opnieuw erkend.
HOOFDSTUK VII - De vergaderingen.
Art. 29 Elk jaar, in de loop van het vierde kwartaal, wordt een Algemene Statutaire Vergadering
gehouden, waarin het verslag van de rekeningen wordt uitgebracht, het verslag van het gevoerde
sportbeleid en het programma voor het volgend jaar worden toegelicht.
Art. 30 Een Buitengewone Algemene Vergadering kan worden bijeengeroepen, hetzij door het Bestuur,
hetzij op schriftelijke aanvraag van minstens tien leden van de Algemene Vergadering.
Art. 31 Ieder lid van de Algemene Vergadering kan, mits voorafgaande aanvraag, een punt op de
dagorde van elke algemene vergadering brengen.
Art. 32 Op de eerste bijeenkomst van de Algemene Vergadering zal door deze vergadering worden
bepaald welke verenigingen behoren tot de competitiesport en welke tot de recreatiesport. Deze
indeling geldt tenminste voor de gehele duur van het mandaat ( zes jaar ).
Art. 33 Het Bestuur bezit de volheid van bevoegdheid. Alles wat niet door de wet of door de huidige
statuten ontnomen wordt, behoort tot haar bevoegdheid. Het Bestuur voert het feitelijk sportbeleid
en is de stuwende kern.
Art. 34 De bijeenroepingen van de Algemene Vergadering en van het Bestuur geschieden steeds
schriftelijk en tenminste zeven dagen vooraf. In de oproepingsbrief wordt de agenda vermeld.
Van de agenda mag niet worden afgeweken, behoudens akkoord van twee derden der
aanwezigen.
Art. 34 Voor maart van het jaar volgend op de gemeenteraadsverkiezingen, wordt de gehele sportraad
hernieuwd, overeenkomstig de in deze statuten bepaalde regels.
Er is onbeperkte herverkiesbaarheid. Tussentijdse vacatures worden op dezelfde wijze aangevuld
als bepaald voor de gewone aanduiding der mandaten.
Art. 35 Alle beslissingen worden met eenvoudige meerderheid van stemmen genomen. Elk lid heeft één
stem. Schriftelijk stemmen of bij volmacht is niet toegelaten. Over persoonsgebonden materies
wordt in het geheim en in besloten vergadering gestemd.

Art. 36 Per 1 januari van elk jaar bezorgt de voorzitter van de sportraad aan de gemeenteraad een
omstandig verslag over het gevoerde beleid van het voorbije jaar, het programma van volgend
jaar en de financiële toestand.
Art. 37 Tenminste éénmaal per jaar is er een Openbare Vergadering. De agenda, de datum en de plaats
van deze vergadering, worden ruim bekend gemaakt in de gemeente. Documenten en verslagen
zijn steeds ter inzage bij de gemeentelijk sportambtenaar. Verslagen en adviezen worden via
verschillende kanalen bekend gemaakt in de gemeente.
Art. 38 De sportraad stelt een huishoudelijk reglement op dat de interne werking van de sportraad en de
niet in de statuten voorziene procedures en taken regelt. Dit reglement zal ter bekrachtiging
voorgelegd worden aan de gemeenteraad. De sportraad voegt aan het huishoudelijk reglement
een afsprakennota toe.
In deze nota wordt de verhouding tussen de sportraad en het gemeentebestuur geregeld.
Art. 2 :

Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de gemeentelijke sportraad.

ALDUS GEDAAN EN GOEDGEKEURD IN ZITTING ALS BOVEN BEPAALD.
De secretaris
De voorzitter (wnd)
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Get. M. Decoussemaeker
Voor eensluidend uittreksel.
De secretaris
De voorzitter (wnd)
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TOELICHTENDE NOTA
Agendapunt 27: Gemeentelijke sportraad. Wijziging van de statuten.
Voorafgaande besluiten

Relevante documenten

Motivering

 de beslissingen van de gemeenteraad dd. 28 augustus 2003
houdende de goedkeuring van de statuten en dd. 28 augustus 2003
houdende een wijziging van de statuten , zoals opgesteld door de
gemeentelijke sportraad.
 het voorstel en positief advies verleend door de algemene
vergadering van de sportraad dd. 5 oktober 2007 houdende de
wijziging de artikels 4, 6, 10, 17, 28, 32 van de statuten.
 De volgende artikels worden vervangen of toegevoegd :
 Artikel. 4: "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."
 wordt vervangen door onderhavige tekst:
 "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 en toeristen van de gemeente."
 Artikel. 6 (nieuw): "De sportraad is opgericht en samengesteld
conform het Decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van
gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen - beleid (B.S.
04.05.07)"
 Artikel 14: "Tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering
behoren :
 De wijziging van de statuten.
 Aanstelling en ontslag van bestuurders.
 Jaarlijkse goedkeuring van rekeningen en begroting.
 Bepalen van de erkenningvoorwaarden voor het lidmaatschap.
 Oprichting secties en /of wijksportraden.
 Het verlenen van advies over het sportbeleidsplan en het jaarlijks
sport-promotieplan"
 wordt vervangen door onderhavige tekst :
 "Tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoren :
 De wijziging van de statuten.
 Aanstelling en ontslag van bestuurders.
 Jaarlijkse goedkeuring van rekeningen en begroting.
 Bepalen van de erkenningvoorwaarden voor het lidmaatschap.
 Oprichting secties en /of wijksportraden."
 Artikel 15: "De leden van de Algemene vergadering kunnen worden
opgesplitst in :
 een afdeling competitiesport met verschillende secties
 een afdeling recreatiesport met verschillende secties "
 wordt vervangen door onderhavige tekst:
 "De leden van de Algemene Vergadering kunnen worden opgesplitst
volgens de indeling van de afdelingen en secties."
 Artikel 17: De Algemene Vergadering kiest uit haar aanwezige leden,
die zich kandidaat stellen, bij geheime stemming en bij gewone
meerderheid van stemmen, een voorzitter. Deze procedure wordt
herhaald voor de functie van ondervoorzitter, met die bemerking dat
de ondervoorzitter moet behoren tot de andere afdeling dan deze
waarbij de voorzitter behoort (competitie/recreatie)
 wordt vervangen door onderhavige tekst
 "De Algemene Vergadering kiest uit haar aanwezige leden, die zich

Voorstel tot beslissing

kandidaat stellen, bij geheime stemming en bij gewone meerderheid
van stemmen, een voorzitter. Deze procedure wordt herhaald voor de
functie van ondervoorzitter, met die bemerking dat de ondervoorzitter
moet behoren tot de andere sectie dan deze waarbij de voorzitter
behoort waarbij de één uit de competitiesport en de andere uit de
recreatiesport moet komen."
 Artikel 24 (nieuw): "Het Bestuur bezit de volheid van bevoegdheid.
Alles wat niet door de wet of door de huidige statuten ontnomen
wordt, behoort tot haar bevoegdheid. Het Bestuur voert het feitelijk
sportbeleid en is de stuwende kern. Tot de bevoegdheid van het
bestuur hoort onder andere het verlenen van advies over het
sportbeleidsplan en het jaarlijks sportpromotieplan."
 Artikel 28: "Elk jaar, in de loop van de maand december, wordt een
Algemene Statutaire Vergadering gehouden, waarin het verslag van
de rekeningen wordt uitgebracht, het verslag van het gevoerde
sportbeleid en het programma voor het volgend jaar worden
toegelicht."
 wordt vervangen door onderhavige tekst:
 "Elk jaar, in het vierde kwartaal, wordt een Algemene Statutaire
Vergadering gehouden, waarin het verslag van de rekeningen wordt
uitgebracht, het verslag van het gevoerde sportbeleid en het
programma voor het volgend jaar worden toegelicht."

De statuten, zoals voorgesteld door de sportraad d.d. 5 oktober 2007,
wordt hervastgesteld.

