Gemeentelijke Sportraad van KnokkeHeist
Buitengewone Algemene Vergadering
van 10 mei 2019

GEMEENTELIJKE SPORTRAAD VAN KNOKKE-HEIST

STATUTEN
Overeenkomstig het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, worden de
statuten van de Gemeentelijke Sportraad van Knokke-Heist, zoals aangenomen door de
Algemene Vergadering van 8 november 1972 en naderhand gewijzigd, met ingang van …
vastgesteld als volgt :

HOOFDSTUK I : DOEL EN ZETEL
Art. 1 De Gemeentelijke Sportraad van Knokke-Heist heeft als MISSIE de betrokkenheid en de
inspraak van burgers en doelgroepen bij het sportbeleid te verzekeren. Ze wenst dit te
bereiken door een actieve adviesverlening aan het sportbeleid van de gemeente KnokkeHeist.
Art. 2 De concrete doelstelling en taken van de Gemeentelijke Sportraad zijn inzonderheid
de volgende :
a.

het geven van advies inzake sport- en recreatieaangelegenheden en inzake planning
en uitbouw van de desbetreffende infrastructuur, hetzij op eigen initiatief, hetzij op
verzoek, aan de gemeentelijke overheid (sportbeleidsplan, …) en eventueel ook aan
particuliere instanties;

b. het

geven van advies aan de gemeentelijke overheid over de gemeentelijke
erkenning en het schrappen van gemeentelijke erkenning van sportverenigingen;

c. het

optimaliseren en ondersteunen van de informatiedoorstroming vanuit de
gemeente naar de lokale sportverenigingen en de individuele sportbeoefenaar;

d. het

detecteren van de noden en behoeften van de lokale sportverenigingen en van de
individuele sportbeoefenaar inzake ondersteuning en de lokale sportdienst hierin
adviseren;

e. het

vervullen van een brugfunctie tussen enerzijds de lokale sportverenigingen en
de individuele sportbeoefenaar en anderzijds de lokale sportdienst;

f. het

deelnemen aan het geregeld gezamenlijk overleg en de onderlinge uitwisseling
van informatie met andere te Knokke-Heist erkende gemeentelijke adviesraden;

g. het aansluiten en schrappen van sportverenigingen als lid van de Sportraad;
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h. het opnemen van een engagement bij de jaarlijkse toekenning van de sportprijzen
van de gemeente Knokke-Heist;
De modaliteiten van toekenning van deze titels en medailles worden bepaald in het
reglement betreffende de toekenning van de sporttrofeeën.
i. het samen met de sportdienst organiseren van de jaarlijkse Nacht van de Sport in
Knokke-Heist.
De modaliteiten van deze samenwerking voor de organisatie van de Nacht van de
Sport worden bepaald in een samenwerkingsovereenkomst.

Art. 3 De zetel van de Gemeentelijke Sportraad is gevestigd op het Stadhuis, A. Verweeplein
1 te 8300 Knokke-Heist.

HOOFSTUK II : SAMENSTELLING, STRUCTUUR EN WERKING
TITEL I – ALGEMENE VERGADERING

Art. 4 Par. 1 De Algemene Vergadering is samengesteld uit stemgerechtigde leden, nietstemgerechtigde leden en waarnemers.
Par. 2 Stemgerechtigde leden zijn :
a.

Afgevaardigden van sportverenigingen die een actieve sportwerking kunnen
aantonen binnen het grondgebied van de gemeente Knokke-Heist.
Elke sportvereniging die in de Gemeentelijke Sportraad wenst opgenomen te
worden, dient een schriftelijke vraag aan de Raad van Bestuur van de
Gemeentelijke Sportraad te richten. Indien deze sportvereniging beantwoordt
aan de gestelde normen van opname in de Gemeentelijke Sportraad wordt ze
uitgenodigd om één effectief lid en één plaatsvervangend lid als afgevaardigde
aan te duiden.
Deze
moeten
aan
- lid zijn van de
niet meer dan

de
volgende
voorwaarden
voldoen
:
sportvereniging die zij vertegenwoordigen;
één
sportvereniging vertegenwoordigen.

De afgevaardigden van de sportverenigingen houden ambtshalve op lid van
de Gemeentelijke Sportraad te zijn wanneer de sportvereniging die zij
vertegenwoordigen, ophoudt een actieve sportwerking te hebben binnen de
gemeente Knokke-Heist. Het lidmaatschap neemt in elk geval een einde
wanneer de betrokken sportvereniging een ander effectief of
plaatsvervangend
lid
aanduidt.
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Alhoewel voor de toepassing van onderhavig artikel aan de begrippen
“sportvereniging” en “sportwerking” een ruime interpretatie wordt gegeven,
zal in gemeen overleg met de andere erkende gemeentelijke adviesraden
worden vermeden dat een sportvereniging in meer dan één raad voor
cultuurbeleid wordt vertegenwoordigd.
b. De onder artikel 14 par. 2 b. bedoelde gecoöpteerde leden.
c. De schoolsportgangmakers van alle in Knokke-Heist gevestigde scholen.
Par. 3 Niet-stemgerechtigde leden zijn :
a. De secretaris van de Gemeentelijke Sportraad, bedoeld onder artikel 14
par. 3 a. hierna;
b. De door het College van Burgemeester en Schepenen aangewezen gemeentelijke ambtenaar, bedoeld onder artikel 14 par. 3 b. hierna;
Par. 4 Waarnemers zijn :
a. De Schepen van Sport;
Art. 5 Tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoren :
- de wijziging van de statuten;
- de ontbinding van de Gemeentelijke Sportraad;
Art. 6 De algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel van de Gemeentelijke
Sportraad, hetzij op een ander te Knokke-Heist gelegen plaats, door de Raad van Bestuur
aangewezen en in de oproepingsbrief vermeld.
Art. 7 De jaarlijkse gewone algemene vergadering heeft in principe plaats in de loop van de
maand juni.
Art. 8 Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen hetzij door de
Raad van Bestuur telkens deze het noodzakelijk acht hetzij op schriftelijke aanvraag van
minstens één vierde van de stemgerechtigde leden van de Algemene Vergadering. Op
deze aanvraag moeten de te behandelen punten duidelijk en omstandig worden
opgegeven; de voorzitter en de secretaris kunnen desgevallend verzoeken dat een meer
uitgebreide toelichtingsnota deze schriftelijke aanvraag zou aanvullen.

Art. 9 De Algemene Vergadering mag slechts geldig beraadslagen omtrent punten welke op
de agenda zijn geplaatst.
De agenda wordt door de Raad van Bestuur vastgesteld welke hierbij rekening houdt
met het bepaalde in artikel 8 hierboven.
Art. 10 De bijeenroepingsberichten voor elke algemene vergadering bevatten de agenda en
worden tenminste veertien dagen voor de datum van de vergadering overgemaakt aan
alle leden.
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Art. 11 De vergaderingen van de Algemene Vergadering worden in het openbaar gehouden,
behoudens indien het om punten gaat waarbij personen zijn betrokken. Zodra een
dergelijk punt naar voor wordt gebracht, beveelt de voorzitter de behandeling in besloten
vergadering.
De leden van de Algemene Vergadering stemmen mondeling, behalve wanneer het om
personen gaat.
Art. 12 Onverminderd de bepalingen van artikel 13 worden de beslissingen van de Algemene
Vergadering bij gewone meerderheid van stemmen aangenomen. Bij staking van
stemmen is het voorstel verworpen.
Een plaatsvervangend lid mag slechts aan een beraadslaging en stemming deelnemen
wanneer het effectief lid niet op de vergadering aanwezig is.
Art. 13 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 vermeld is
en wanneer minimum twee derde van de stemgerechtigde leden op de vergadering
aanwezig is.
Is twee derde van de stemgerechtigde leden op de eerste vergadering niet aanwezig
dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen. Deze kan bij gewone meerderheid
beraadslagen en besluiten, ongeacht het aantal aanwezige leden. De wijziging van de
statuten wordt voorbereid door de Raad van Bestuur van de Gemeentelijke Sportraad.
De Algemene Vergadering kan slechts dan de ontbinding van de Gemeentelijke
Sportraad uitspreken, wanneer minstens twee derde van haar stemgerechtigde leden
aanwezig is. Wordt aan deze vereiste niet voldaan, dan wordt een tweede vergadering
bijeengeroepen die geldig beraadslaagt en besluit, welke het aantal van de aanwezige
leden ook zij. Besluiten worden genomen met twee derde van de aanwezige
stemgerechtigde leden.
TITEL II. – RAAD VAN BESTUUR
Art. 14 Par. 1De Raad van Bestuur is samengesteld uit stemgerechtigde leden, nietstemgerechtigde leden en waarnemers.
De leden en waarnemers van de Raad van Bestuur worden verkozen en/of
aangesteld voor een termijn van zes jaar, die een aanvang neemt bij elke
legislatuurvernieuwing van de Gemeenteraad.
Bij de verkiezingen kan men hoogstens éénmaal bij volmacht stemmen.
Par. 2 Stemgerechtigde leden worden verkozen als volgt :
a. De rechtstreeks te verkiezen leden uit de onder artikel 4 par. 2 a. bedoelde

sportverenigingen worden ingedeeld in volgende 11 categorieën :
 categorie 1 : Aërobic, Fitness, Powerlifting en Turnen
 categorie 2 : Atletiek, Hengelsport, Omnisport, Ruitersport,Wandelen
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categorie 3 : Indoor balsporten
categorie 4 : Outdoor balsporten
categorie 5 : Tennis, Badminton, Tafeltennis, Frisbee
categorie 6 : Biljarten, Darts, Bowling, Petanque, Krulbol, Matcurling
categorie 7 : Boog-, Karabijn, en Pistoolschieten
categorie 8 : Gevechtssporten
categorie 9 : Watersporten buiten
categorie 10 : Watersporten binnen, triatlon
categorie 11 : Wielrennen

Elke sportvereniging kan slechts in één categorie worden ingedeeld.
Nieuwe sportverenigingen, die in de Gemeentelijke Sportraad worden opgenomen
volgens de criteria voorzien in artikel 4, par. 2a, worden door de Raad van Bestuur
ingedeeld in één van de voorziene categorieën.
In elk van de categorieën kan slechts één kandidaat als bestuurder verkozen
worden, deze met de meeste voorkeurstemmen.
Elke verkozen kandidaat dient een engagementsverklaring te ondertekenen.
Na de verkiezing van de rechtstreeks verkozen kandidaten wordt een
rangschikking bijgehouden, die wordt aangewend om een verkozen bestuurslid te
vervangen, zoals ook voorzien in artikel 18.
b. De onder a. hierboven vermelde afgevaardigden kunnen, in afzonderlijke
vergadering, maximum vijf leden coöpteren, bij gewone meerderheid van
stemmen.
Par. 3 Niet-stemgerechtigde leden zijn :
a. De op voordracht van de stemgerechtigde bestuursleden door het College van
Burgemeester en Schepenen aangewezen secretaris van de Gemeentelijke
Sportraad.
b. Een door het College van Burgemeester en Schepenen aangewezen
ambtenaar.
Par. 4 Waarnemers zijn :
a.

De Schepen van Sport;

Art. 15De Gemeentelijke Sportraad moet uiterlijk zes maanden volgend op de installatie van de
nieuwe Gemeenteraad, opnieuw worden samengesteld en erkend.
Art. 16 De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden de voorzitter en de ondervoorzitter van de
Gemeentelijke Sportraad.
Deze mandaten nemen een einde bij het verlies van het lidmaatschap in de Raad van
Bestuur en uiterlijk na de eerste algemene vergadering volgend op de vernieuwing van
de Gemeenteraad.
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Art. 17 Alle bevoegdheden die niet uitdrukkelijk aan de Algemene Vergadering zijn
toegewezen, behoren tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur, zoals :
- de opdrachten en doelstellingen zoals opgesomd in artikel 2;
- de goedkeuring van de rekeningen en de begroting van de Gemeentelijke
Sportraad;
- het voordragen van gecoöpteerde leden;
- het vervangen of het ontslaan van een bestuurslid;
Art. 18 Een bestuurslid kan worden ontslagen, wanneer die drie opeenvolgende vergaderingen
zonder geldige reden afwezig en/of verontschuldigd is. De beslissing tot ontslag wordt
door de Raad van Bestuur genomen bij gewone meerderheid van stemmen, na het
betrokken bestuurslid gehoord te hebben.
Het bestuurslid wordt vervangen volgens de rangschikking opgemaakt na de
verkiezingen, zoals voorzien in artikel 14, par. 2a.
Biedt de rangschikking geen oplossing, dan worden binnen de categorie van de te
vervangen bestuurslid nieuwe verkiezingen georganiseerd.
Art. 19 De Raad van Bestuur vergadert op schriftelijke uitnodiging van de voorzitter en de
secretaris,
die
de
agenda
vaststellen.
De Raad van Bestuur vergadert tenminste zes maal per jaar. Behoudens dringende
gevallen worden de bijeenroepingen, samen met de agenda, minstens zeven werkdagen
voor de vergadering aan de bestuurders ter kennis gebracht.
De vergaderingen van de Raad van Bestuur zijn niet openbaar.
Art. 20 De voorzitter en de secretaris zijn gehouden de Raad van Bestuur binnen de tien dagen
bijeen te roepen indien een schriftelijk verzoek daartoe wordt gedaan door één derde
van de stemgerechtigde leden van de Raad van Bestuur. Op het verzoek moeten de te
behandelen punten duidelijk en omstandig worden opgegeven.
Op verzoek van minstens drie stemgerechtigde leden van de Raad van Bestuur moet elk
onderwerp dat tot de bevoegdheid van de Gemeentelijke Sportraad behoort, op de
agenda van de eerstvolgende vergadering worden geplaatst.
Art. 21 De Raad van Bestuur kan slechts geldig vergaderen en beslissen wanneer ten minste de
helft van de stemgerechtigde leden aanwezig is.
Is die voorwaarde niet vervuld, dan wordt de Raad van Bestuur binnen de acht dagen
opnieuw samengeroepen met dezelfde agenda en kan hij geldig vergaderen en beslissen
ongeacht het aantal aanwezige leden.
Art. 22 De beslissingen van de Raad van Bestuur worden bij gewone meerderheid van de
uitgebrachte stemmen genomen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
De leden van de Raad van Bestuur stemmen mondeling, behalve wanneer het om
personen gaat.
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HOOFDSTUK III :
ERKENNING
Art. 23 De Gemeentelijke Sportraad vraagt zijn erkenning aan de Gemeenteraad en legt
daartoe onderhavige
statuten
ter
goedkeuring
voor.
Alle latere aanvullingen en wijzigingen aan deze statuten zullen eveneens ter
goedkeuring worden voorgelegd. Deze aanvullingen en wijzigingen mogen in geen
geval onverenigbaar zijn met de erkenningsvoorwaarden, zoals deze worden bepaald in
het vigerende decreet.
Art. 24 Binnen het kader van de goedgekeurde gemeentebegroting voorziet
Gemeentebestuur een werkingstoelage voor de Gemeentelijke Sportraad.

het

Art. 25 Het Gemeentebestuur stelt een vergaderlokaal ter beschikking aan de Gemeentelijke
Sportraad.

OVERGANGSBEPALINGEN
De huidige aangesloten sportverenigingen worden in volgende 11 categorieën onderverdeeld :
- cat. 1 : Aërobic, Fitness, Powerlifting en Turnen (8)
 Bodygym Christine
 Dynamic Gym 80
 Gym Knokke-Heist vzw
 Helena Herbosch
 Karina’s Sportcenter
 Personal Trainer Knokke
 Pilates Mat Knokke
 Turnclub Taste
- cat. 2 : Atletiek, Hengelsport, Omnisport, Ruitersport en Wandelen (15)
 Atletiekvereniging Knokke-Heist vzw
 De Westkapelse Genieters
 Gezinsbond afd. Knokke
 Jogclub Oostkust
 Marathon Team Knokke-Heist
 Men-Team Ramskapelle
 Noordzeevissers
 Politiekring Damme/Knokke-Heist
 Running Team vzw
 Samen Sportelen
 Sint Elooi Ruiters LRV Westkapelle
 Stal Oostenhem
 Stal Ponderosa
 WNZB vzw
 Zwinvissers
- cat. 3 : Indoor balsporten (basketbal, minivoetbal, volleybal, zaalvoetbal, …)(11)
 Basketclub Knokke-Heist
 De Cnockers
 Deportivo Knokke
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-

-

-

 Ladeside Paradise
 PCS Dames Volley Knokke-Heist
 VTK Lady’s
 Zaalvoetbal Brandweer Knokke
 ZVC Electro Raes
 ZVC Herbo Liften
 ZVC Kathy’s
 ZVC Paal en Binnen
cat. 4 : Outdoor balsporten (cricket, golf, hockey, krachtbal, krolf, voetbal, …)(12)
 FC MLF
 KFC Heist vzw
 Knokke Hockey Club
 Krachtbalclub Heist
 Krolfclub Knokke-Heist
 Royal Knokke FC
 Royal Knokke Town Golf Club
 Thakur Club
 Veteranen Oosthoek
 Veteranen Oostkerke
 Voetbalschool Skills en Tech (De Sportplaneet vzw)
 VV Westkapelle
cat. 5 : Badminton, Frisbee, Tafeltennis, Tennis (14)
 Badmintonclub Knokke-Heist
 De Karolingers
 De Kozwientjes
 Knokke Zoute TC vzw
 Kon. Knokke Tennisclub vzw
 New Ribzand
 Royal Zoutte TC Tennisschool vzw
 Tafeltennisclub Knokke-Heist
 TC Huyze Verleye ‘Chalet Suisse’
 TC Demol
 TC Zeebries
 Tennisclub Duinbergen vzw
 Tenniscollege Marina Lanckriet
 Tennisschool Van den Borre
cat. 6 : Biljarten, Darts, Bowling, Petanque, Krulbol, Matcurling (14)
 BC De Meeuw
 Bowlingclub Sapinière
 Bowlingclub ’t Zwin
 Dartsclub 3 promille
 De Knokse Curlingvrienden
 Driebandbiljartacademie ‘Elite 13’
 Knokse Boulisten
 Kon. Knokse BZ
 Land & Zee Boys & Vrije Ladypikkers
 Matcurlingvrienden Knokke-Heist
 PC De Vuurtoren
 Petanqueclub Zegemeer Knokke
 Sint Jorisboldersvrienden
 Westkapelse Darts Vereniging
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-

-

-

-

-

cat. 7 : Boog-, Karabijn- en Pistoolschieten (8)
 De Zaterdagschutters
 KG Duinengalm
 KHG St. Sebastiaan Knokke vzw
 KHM De Noordschutters
 KHM De Stokkeschutters
 Kon. Karabijnver. De Vrijschutter
 Shooting Air Vossenhul
 Vrije Onafh. Schutters
cat. 8 : Gevechtsporten (7)
 Aba Capoeira vzw
 Hapkido Koryo
 Judoclub Heist
 Ju Jitsu Kuo Lung Knokke-Heist vzw
 Karateclub Knokke vzw
 Koryo School Knokke-Heist (Chindojang)
 Nippon Karate Knokke-Heist
cat. 9 : Watersporten buiten (Cableboarden, surfen en zeilen)(7)
 Anemos Beachclub VVW Heist
 Channel Sailing Navigation School
 Lakeside Paradise
 RBSC Duinbergen
 RBSC Het Zoute
 River Woods Beach Club
 Surfers Paradise
cat. 10 : Watersporten binnen en Triathlon (5)
 De Boaremakers
 Reddersclub Knokke-Heist vzw
 Swimclass
 Tri Team Knokke
 Zwem Academie vzw
cat. 11 : Wielrennen (Skaten, skeeleren en wielrennen)(18)
 Casino Cycling Team
 Cycling Club Cnocke
 De Bumpers
 De Kletse Kieten
 Dunepissers Veloklub Knocke-Heyst
 Fietsclub Okra De Doorzetter
 Figaro Cycling
 FV Passe-Vite
 Knokse Wielerclub De Jumpers
 Skeelerplezier Oostkust
 The Wacky Racers
 Vlaanderens Wiel
 WSC Heist Sportief
 WSC Knokke-Westkapelle Sportief
 WTC Dream Team
 WTC Holiday
 WTC Roadrunners
 WTC Strandjutters

Ontwerpdocument van donderdag 11 april 2019.
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