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HUISHOUDELIJK REGLEMENT
SPORTRAAD LEUVEN

Dit huishoudelijk reglement is van toepassing op alle leden/vertegenwoordigers van de algemene
vergadering van de sportraad:

ERKENNING VAN DE SPORTRAAD
De gemeenteraad bepaalt, na advies van de sportraad, de voorwaarden en modaliteiten van de
oprichting en erkenning van de sportraad en van de werking van de sportraad, inzonderheid
betreffende:
1. Maatregelen waarmee het recht op informatie van de sportraad ten aanzien van de stad Leuven
wordt gewaarborgd;
2. De wijze van aanvragen en uitbrengen van de adviezen met inbegrip van de termijn binnen
dewelke advies dient te worden uitgebracht;
3. De termijn binnen dewelke de gemeenteraad een gemotiveerd standpunt over de uitgebrachte
adviezen inneemt;
4. De wijze van betrokkenheid van de sportraad bij de opmaak, uitvoering en evaluatie van het
sportbeleidsplan;
5. Maatregelen met betrekking tot de openbaarheid van de werkzaamheden van de sportraad;
6. De wijze waarop de stad Leuven toezicht zal houden op de door haar aan de sportraad ter
beschikking gestelde financiële middelen.
Binnen het kader van de goedgekeurde gemeentebegroting voorziet de stad Leuven een
werkingstoelage voor de stedelijke sportraad.
Het stadsbestuur stelt een vergaderlokaal ter beschikking aan de sportraad.
Bepalingen betreffende het tekenen van de documenten en de externe vertegenwoordiging:
Om geldig te zijn dienen alle documenten uitgaande van de Raad van bestuur ondertekend te zijn
door de voorzitter en één van de andere leden van de Raad van bestuur.
De sportraad wordt extern vertegenwoordigd door leden van de Raad van bestuur van de sportraad.
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OPDRACHT EN BEVOEGDHEID

De stedelijke sportraad Leuven is een adviesraad erkend door het stadsbestuur van Leuven.
1.Opdracht en bevoegdheden - procedures:
De gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen zullen de sportraad betrekken bij
de voorbereiding en de uitvoering van het stedelijk sportbeleid.
Dit houdt in dat de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen voor de definitieve
besluitvorming in deze organen, op grond van hiernavolgende bevoegdheidsverdeling de sportraad
om advies zullen vragen.
De stedelijke sportraad zal hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, advies verlenen over alle
aangelegenheden die de sportraad belangrijk acht in het kader van het stedelijk sportbeleid en voor
alle aangelegenheden die voorzien zijn in de van kracht zijnde regelgeving.
De sportraad zal een expliciete rol vervullen bij het tot stand komen van het sportbeleidsplan. De
sportraad moet dan ook betrokken worden bij de opmaak, uitvoering en evaluatie van het
sportbeleidsplan.
Om de adviesfunctie van de erkende sportraad mogelijk te maken zal het stadsbestuur aan de
sportraad de adviesvragen, de agenda van de gemeenteraad, een afschrift van de
gemeenteraadsbeslissingen betreffende de hen toegewezen beleidsmateries en het verslag van de
raadscommissie ter beschikking stellen. De Schepen bevoegd voor sport en/of de directeur sport of
zijn afgevaardigde zal op vraag van de sportraad mededeling geven van de agendapunten van de
vergaderingen van de gemeenteraad, die te maken hebben met de beleidsmateries waarover de
sportraad adviesbevoegdheid heeft.
Wanneer het stadsbestuur de sportraad om advies vraagt, zal het bij de adviesvraag alle nodige
informatie voegen. Tevens hebben de leden van de sportraad het recht om inzage te nemen in alle
documenten en dossiers die betrekking hebben op het dossier, tenzij er wettelijke bezwaren zijn. Dit
inzagerecht zal uitgeoefend worden via de directeur sport. Wanneer de sportraad op eigen initiatief
een advies wenst uit te brengen kan hij steeds informatie opvragen aan de directeur sport, die deze
informatie ter beschikking kan stellen. De schriftelijke verzoeken om informatie vanwege de
sportraad zullen binnen de tien werkdagen beantwoord worden door de wettige informatie ter
beschikking te stellen ofwel door de wettelijke bezwaren tegen de informatieverstrekking mee te
delen.
Het stadsbestuur zal de adviesvragen schriftelijk of elektronisch stellen met:
1. een duidelijke omschrijving van de concrete vraag;
2. opgave van de wettelijke en financiële randvoorwaarden waarmee de adviesgever moet rekening
houden;
3. opgave van de uiterste datum van inlevering van het advies bij het stadsbestuur.
Het stadsbestuur zal de sportraad steeds minimaal een termijn van 30 dagen geven te rekenen vanaf
de datum van verzending van de adviesvraag.
Slechts om uitzonderlijke redenen en omwille van hoogdringendheid kan het stadsbestuur deze
termijn op gemotiveerd verzoek inkorten. In onderlinge afspraak tussen sportraad en stadsbestuur
kan de termijn ook gewijzigd worden.
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De sportraad zal de adviezen die hij uitbrengt steeds schriftelijk of elektronisch bezorgen aan het
stadsbestuur en in de adviezen melding maken van:
1. de wijze waarop het advies tot stand kwam met duidelijke opgave welke betrokkenen op welke
manier geconsulteerd werden;
2. de argumentatie die geleid heeft tot de standpuntbepaling in het advies;
3. duidelijke weergaven van het standpunt van de adviesraad met vermelding van afwijkende
meningen of minderheidsstandpunten.
De tekst van de adviezen maakt steeds deel uit van het desbetreffende dossier dat wordt voorgelegd
aan het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad.
Het stadsbestuur zal binnen een termijn van 30 dagen, te rekenen vanaf de datum dat het advies bij
het stadsbestuur toekwam, een schriftelijk gemotiveerd antwoord op het advies bezorgen aan de
sportraad.
Eventuele afwijkingen op het uitgebrachte advies zullen eveneens duidelijk gemotiveerd worden.
SAMENSTELLING
2. Samenstelling:

De sportraad is samengesteld uit een algemene vergadering en een Raad van bestuur. De sportraad
heeft het recht om daarnaast commissies of werkgroepen met tijdelijke duur en een welomschreven
opdracht te installeren.
WERKING
3. Werking:
De algemene vergaderingen van de sportraad zijn enkel toegankelijk voor de leden, de sportdienst en
de Schepen van sport. Op eenvoudig verzoek aan de algemene vergadering kunnen derden
uitgenodigd worden.
De verslagen van de algemene vergadering zijn interne documenten beschikbaar voor de leden, de
sportdienst en de Schepen van sport.
De verslagen van de Raad van bestuur zijn ter inzage voor de bestuursleden, de Schepen van sport en
de sportdienst.
DE ALGEMENE VERGADERING

4. Lidmaatschap, procedure en controle:
Een sportvereniging, een sportactor of een deskundige, die lid wil worden van de sportraad, dient
een schriftelijke aanvraag te richten aan het bestuur van de sportraad (tav secretaris van de
sportraad).
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De schriftelijke aanvraag voor een sportvereniging bevat:
1. Een schrijven (brief/mail) met een officiële aanvraag tot lid van de sportraad;
2. De statuten en/of het huishoudelijk reglement van de sportvereniging, sportactor met onder
andere vermeldingen van:
a. Bestuursvorm (feitelijke vereniging, vzw, …)
b. Bestuursleden
3. Het adres van de maatschappelijke zetel;
4. Het lidmaatschap aan een liga en/of federatie, die op haar beurt erkend is door BLOSO
(sporttakkenlijst);
5. Bewijsstuk dat aantoont dat de sportvereniging, sportactor reeds één jaar werking heeft
ontplooid en tevens 30 activiteiten per jaar aanbiedt op Leuvens grondgebied;
6. Een lijst van de bestuursleden met volgende gegevens: naam, voornaam, geboortedatum en
adres;
7. Een lijst van alle leden met volgende gegevens: naam, voornaam, geboortedatum en adres;
8. Een kopie van de verzekeringspolissen lichamelijke schade en burgerlijke aansprakelijkheid
die afgesloten is voor alle leden, lesgevers en bestuursleden;
9. Een kopie van de onderschrijving van de Panathlon-verklaring;
10. Het ingevuld document ‘verklaring conformiteit’ van de sportraad (uitgebreid
conformiteitdocument).
De schriftelijke aanvraag voor een sportactor, deskundige bevat:
1. Een schrijven (brief/mail) met een officiële aanvraag tot lid van de sportraad;
2. Een motivatiebrief met relevante sportervaring;
3. Een kopie van de onderschrijving van de Panathlon-verklaring;
De Raad van bestuur van de Leuvense sportraad, welke haar advies geeft met betrekking tot het
lidmaatschap van de sportclub, zal de juistheid van de gegevens, die worden verstrekt door de
aanvragende sportclub, nagaan.
In haar schoot kan een commissie opgericht worden die de controle ter zake uitoefent op de
aanvraag. Binnen de samengeroepen commissie kan de sportvereniging, sportactor (met maximaal
drie vertegenwoordigers) of deskundige worden uitgenodigd om te verschijnen op de vergadering
van de Raad van bestuur. Op deze vergadering wordt van de sportvereniging, sportactor of
deskundige verwacht op alle mogelijke vragen te antwoorden die kunnen gesteld worden en
betrekking hebben tot de sportvereniging, sportactor.
Indien de aanvraag voldoet aan de gestelde voorwaarden die zijn opgenomen in de statuten van de
sportraad en de nodige documenten bevat zoals hierboven aangeduid, wordt de aanvraag
voorgelegd aan de algemene vergadering.
In afwachting van de algemene vergadering wordt door de Raad van bestuur de goedkeuring tot
lidmaatschap onder voorbehoud goedgekeurd. Leden die voorlopig aanvaard zijn, hebben dezelfde
rechten en plichten dan effectieve leden vanaf de eerste dag van de maand van de erkenning.
Indien een sportclub, een sportactor of een deskundige aangesloten is of deel uitmaakt van een
andere Leuvense erkende adviesraad kan zij geen lid worden van de sportraad. Indien een lid voldoet
aan de gestelde normen zal zij voorlopig aanvaard worden door de Raad van bestuur.
Indien een sportvereniging, sportactor of deskundige geschrapt wordt door de Raad van bestuur
wordt deze ook voorlopig geschrapt. Geschrapte leden worden geschrapt vanaf de eerste dag van de
daaropvolgende maand. Deze schrapping wordt bekrachtigd op de algemene vergadering.
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Aansluiting bij de Leuvense sportraad impliceert:
• Het bijwonen van de jaarlijkse statutaire vergadering van de Leuvense sportraad.
Indien een sportvereniging, sportactor of deskundige, niet deelneemt aan deze vergadering, wordt ze
geschrapt als lid van de sportraad gedurende minstens 6 maanden.
Voor een nieuw lidmaatschap dient een nieuw dossier te worden ingediend.
Indien een sportvereniging, sportactor of deskundige een 2de maal in 5 jaar tijd niet deelneemt aan
de algemene vergadering, wordt ze geschrapt als lid van de sportraad gedurende minstens 1 jaar.
Voor een nieuw lidmaatschap dient tevens een nieuw dossier te worden ingediend.
Beide schrappingen starten vanaf de eerste dag van de maand volgend op de algemene vergadering.
• Elke wijziging van een lid van de sportraad wordt onmiddellijk meegedeeld aan de secretaris van de
Leuvense sportraad en de Leuvense sportdienst.
• Deelnemen aan de werking van de Leuvense sportraad: bvb. infoavonden.
• Jaarlijks ingevuld document ‘verklaring conformiteit’ van de sportraad (minimaal
conformiteitdocument) indienen.
5. Vergaderingen:

De algemene vergadering vergadert zo dikwijls als nodig wordt geacht en minstens één maal per jaar.
Zij wordt door de voorzitter en de secretaris verplicht bijeengeroepen bij beslissing van de Raad van
bestuur of op verzoek van ten minste 1/5 van de afgevaardigden van de algemene vergadering.
Procedure:
Alle leden van de sportraad worden schriftelijk opgeroepen (per post of per mail) tot de algemene
vergadering. Op de agenda kan een agendapunt worden ingeschreven dat minstens 6 weken voor de
samenkomst schriftelijk (per post of per mail) door een lid werd ingediend bij de voorzitter of
secretaris.De uitnodiging van de algemene vergadering wordt ten minste tien dagen voor de
vergadering verstuurd. De uitnodiging/oproepingsbrief vermeldt de agenda.
Voor de buitengewone algemene vergadering geldt dezelfde procedure.
De vergaderingen van de algemene vergadering worden voorgezeten door de voorzitter, bij diens
afwezigheid door de ondervoorzitter, en als deze ook niet aanwezig is, door het aanwezige
bestuurslid met de hoogste anciënniteit gevolgd door de hoogste leeftijd.
De algemene vergadering kan slechts geldig vergaderen indien minstens de helft van de leden
aanwezig is. Als dit aantal niet wordt bereikt, wordt aansluitend een buitengewone algemene
vergadering samengeroepen met dezelfde agenda, die geldig kan vergaderen, ongeacht het aantal
aanwezige leden.
Bij de oprichting of heroprichting van de sportraad kan de algemene vergadering geldig vergaderen
ongeacht het aantal aanwezige leden.
Stemming:
Alle beslissingen van de algemene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen.
Beslissingen over deskundigen die niet woonachtig zijn in de stad Leuven en de beslissing rond
ontbinding van de sportraad worden met een twee derde meerderheid van de stemmen genomen.
Deze regel geldt eveneens in de buitengewone algemene vergaderingen.
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
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wordt de geheime stemming naar een buitengewone algemene vergadering verwezen en dit binnen
een maand.
Met onthoudingen wordt geen rekening gehouden voor het bepalen van het quorum inzake gewone
meerderheid.
De stemming is geheim:
-

telkens als het om personen gaat of als twee vijfde van de aanwezige leden hierom
verzoeken.
bij de ontbinding van de sportraad.

De verslagen van de algemene vergadering worden opgemaakt en doorgestuurd binnen de 60
kalenderdagen (per post of per mail) naar alle leden van de algemene vergadering.
De goedkeuring van de verslagen gebeurt tijdens de daaropvolgende algemene vergadering.

DE RAAD VAN BESTUUR

6. Samenstelling:
De algemene vergadering kiest uit zijn stemgerechtigde leden, onder de voorgedragen kandidaten bij
geheime stemming minimum 8 leden en maximaal 16 leden, die het bestuur vormen en het dagelijks
beheer van de sportraad voeren. Uit deze verkozenen wordt nadien door de algemene vergadering
een voorzitter gekozen bij gewone meerderheid.
Bij belet of ontslag van de voorzitter van de sportraad duidt de Raad van bestuur een vervangende
voorzitter aan in afwachting van de volgende algemene vergadering waarop een nieuwe voorzitter
kan verkozen worden.
De overige bestuursfuncties worden in de schoot van het bestuur in onderlinge afspraak verdeeld.
De Raad van bestuur duidt een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester aan onder
haar verkozen leden.
De Raad van Bestuur bestaat uit ten minste 8 personen en maximaal 16 personen.
• Alle leden van de Raad van bestuur zijn stemgerechtigd.
• Ten hoogste twee derde van de leden van de Raad van bestuur is van hetzelfde geslacht.
De duur van de mandaten bedraagt zes jaar behoudens herverkiezing. Wanneer een mandaat van
een bestuurder tussentijds vacant wordt, verkiest de Raad van bestuur een opvolger, die het
mandaat van zijn/haar voorganger voltooit. (bij voorkeur iemand uit dezelfde geleding).
Teneinde de continuïteit te vrijwaren, zijn de bestuursmandaten onderverdeeld in twee groepen. In
groep 1 (één) zijn de mandaten van voorzitter en penningmeester ondergebracht, in groep 2 (twee)
de mandaten van ondervoorzitter en secretaris. Aan elke groep zijn telkens gewone
bestuursmandaten toegewezen. De mandaten van groep twee zijn voor het eerst uittredend en
(eventueel) herkiesbaar in 2007. Deze van groep één in 2010 en vervolgens om de zes jaar. De
mandaten van groep 2 zijn terug uittredend en herkiesbaar in 2013 en vervolgens om de zes jaar. De
gewone mandaten per groep worden in de Raad van bestuur bepaald.
Aftredende leden zijn herkiesbaar.
Van een lid van de Raad van bestuur wordt verwacht om op regelmatige basis deel te nemen aan de
vergaderingen van de Raad van bestuur.
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7. Opdracht:
De Raad van bestuur bereidt de algemene vergaderingen van de sportraad voor, voert alle taken uit
die voortvloeien uit de beslissingen van deze raad en staat in voor de dagelijkse werking. De Raad
van bestuur verleent advies over het sportbeleidsplan en het jaarlijks verslag. De Raad van bestuur
kan secties en/of wijksportraden oprichten.
De bevoegdheden, die niet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn toegewezen, behoren tot
de bevoegdheid van de Raad van bestuur.
De Raad van bestuur kan werkgroepen oprichten die uitgebreid kunnen worden met externen.

8.Vergaderingen:
De Raad van bestuur van de sportraad komt minstens 10 maal per jaar samen.
Indien tenminste één derde van de leden hierom verzoekt, is het bestuur verplicht de Raad van
bestuur samen te roepen binnen de veertien dagen. Ook het stadsbestuur kan de Raad van bestuur
van de sportraad samenroepen.
Een schriftelijke of elektronische uitnodiging wordt tenminste acht dagen vooraf verstuurd. De
oproepingsbrief vermeldt de agenda. Op de agenda moeten agendapunten worden ingeschreven die
minstens tien dagen voor de samenkomst schriftelijk (per post of per mail) door een bestuurslid
werden ingediend bij de voorzitter of secretaris.
Opdat een geldig besluit kan genomen worden is de aanwezigheid vereist van de helft plus één van
de leden van de Raad van bestuur. Is die voorwaarde niet vervuld, dan wordt de Raad van bestuur
binnen de acht dagen opnieuw samen geroepen met dezelfde agenda en kan het geldig besluiten
nemen ongeacht het aantal aanwezige leden.
Besluiten van de Raad van bestuur worden door de leden genomen bij gewone meerderheid.
De verslagen van de bestuursvergaderingen van de sportraad worden elektronisch doorgestuurd
naar de Raad van bestuur ter goedkeuring. Wanneer binnen de vijf dagen hierop geen bemerkingen
zijn toegekomen, wordt dit verslag aanvaard en kan de maandelijkse ‘sportflash’ worden
doorgestuurd aan de leden van de sportraad.

9.Boekhouding:
Elk jaar worden de rekeningen van het verlopen jaar en de begroting van het volgende jaar
voorgelegd aan de algemene vergadering.
De boekhouding en de gelden worden beheerd door de penningmeester. Vóór de algemene
vergadering kijken twee rekeningnazichters, die door de vorige algemene vergadering aangewezen
werden, de rekeningen na.
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COMMISSIES EN WERKGROEPEN

10. Commissies en werkgroepen

De algemene vergadering en de Raad van bestuur kan (studie)-commissies en werkgroepen
oprichten voor onderzoek, voorbereiding of uitvoering van bepaalde aspecten van het sportbeleid.

ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN

11. Onvoorziene omstandigheden
Voor alle gevallen niet opgenomen in dit huishoudelijk reglement ligt de beslissing bij de algemene
vergadering van de Sportraad.

Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de sportraad
dd.

In opdracht,

De secretaris,

De voorzitter

MJ. NEUHARD

A. JANSSEN
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