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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 1: ALGEMENE VERGADERING 

 
Artikel 1 
De algemene vergadering wordt minstens twee maal per jaar samengeroepen ofwel door de 
voorzitter ofwel op verzoek van minstens 5 leden die dit schriftelijk aan het secretariaat mededelen en 
de door hen gewenste agenda opgeven. 
 
Artikel 2 
§1 De uitnodiging zal de agenda van de vergadering vermelden en minstens 8 dagen voor de 
vergadering aan de leden worden verzonden.  
§2 Leden die een extra punt op de agenda wensen te plaatsen melden dit minstens 3 dagen op 
voorhand aan de sportdienst. 
 
Artikel 3 
De vergaderdatum en -plaats worden ruim bekend gemaakt in de gemeente. 
 
Artikel 4: 
§1 Alle vergaderingen 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 
leeftijd 
 
§2 Elke vergadering begint met de goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering.  
Nadien worden de extra agendapunten aan de vergadering medegedeeld en als laatste behandeld. 
 
Artikel 5: 
§1 Behalve bij wijziging van de statuten of bij ontbinding van de sportraad kan de algemene 
vergadering slechts geldig vergaderen indien minstens de helft van de leden aanwezig is. Als dit 
aantal niet wordt bereikt, wordt binnen de 14 dagen een buitengewone algemene vergadering 
samengeroepen met dezelfde agenda, die geldig beslist bij gewone meerderheid, ongeacht het 
aantal aanwezige leden. 
 
§2 Bij de heroprichting van de sportraad kan de algemene vergadering geldig vergaderen 
ongeacht het aantal aanwezige leden. 
 
Artikel 6: 
De effectieve leden kunnen zich op de samenkomsten van de algemene vergadering laten 
vervangen door hun plaatsvervanger. 
 
Artikel 7: 
§1 Behalve bij wijziging van de statuten of bij ontbinding van de sportraad, worden de beslissingen 
van de algemene vergadering genomen bij gewone meerderheid van stemmen. 
 
§2 Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.  
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§3 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 14 dagen. 
 
§4 Met onthoudingen wordt geen rekening gehouden voor het bepalen van het quorum inzake 
gewone meerderheid. 
 
§5 De stemming is geheim telkens als het om personen gaat of als 1/3de  van de aanwezige leden 
hierom verzoekt. 
 
Artikel 8: 
§1 Het verslag van de vergadering wordt uiterlijk 7 dagen na de vergadering opgestuurd naar de 
leden, de schepen van sport, de sportfunctionarissen, de voorzitter van de cultuur- en de jeugdraad. 
 
§2 Documenten en verslagen zijn steeds ter inzage op de gemeentelijke sportdienst. De verslagen 
van de sportraad zijn ook te raadplegen op de gemeentelijke website. 
 
Artikel 9: 
§1 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 zijn en wanneer 
minimum 2/3de  van de leden op de vergadering aanwezig is. 
 
§2 Tot wijziging kan enkel worden besloten met een 2/3de  meerderheid van de stemmen 
 
§3 Is 2/3de  van de leden op de eerste vergadering niet aanwezig, dan wordt binnen de 14 dagen 
een  tweede vergadering bijeengeroepen. Deze kan bij gewone meerderheid beraadslagen en 
besluiten, ongeacht  het aantal aanwezige leden. 
 
§4 De wijziging van de statuten wordt voorbereid door de raad van bestuur. 
 
Artikel 10: 
§1 De algemene vergadering kan slechts dan de ontbinding van de sportraad uitspreken, wanneer 
2/3de van haar leden aanwezig is. Wordt aan deze vereiste niet voldaan, dan wordt binnen de 14 
dagen een tweede vergadering bijeengeroepen die geldig beraadslaagt en besluit, ongeacht het 
aantal aanwezige leden.  
 
§2 Besluiten worden genomen met 2/3de  van de aanwezige leden. 
 
Artikel 11: 
§1 Een Nederlandstalig sportinitiatief, onder andere sportverenigingen, sportprojecten, instellingen, 
scholen en organisaties, zowel private als publieke, die sportieve activiteiten ontplooien op het 
grondgebied van de gemeente, kan lid worden van de sportraad.  
 
§2 Het dient daarvoor een schriftelijke aanvraag te sturen naar het secretariaat van de sportraad.  
 
§3 Bij de aanvraag dient een sportvereniging  de statuten of het huishoudelijk reglement, de 
samenstelling van het bestuur en een werkingsverslag over het voorbije jaar, waaruit blijkt dat zij 
regelmatig sportactiviteiten uitoefent of bevordert in de gemeente Willebroek, bij te voegen. 
 
§3 Sportinitiatieven waarvan de werking zich uitsluitend richt op cultuur- of jeugdbeleid en die als 
dusdanig reeds afgevaardigden hebben aangeduid voor de cultuur- en de jeugdraad kunnen niet 
aansluiten bij de sportraad. 
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Artikel 12: 
§1 Een sportinitiatief is ontslagnemend wanneer het zijn ontslag schriftelijk ter kennis brengt aan 
het secretariaat van de sportraad. 
 
§2 Dit ontslag moet ondertekend zijn door de voorzitter en de secretaris van het betrokken 
sportinitiatief. 
 
§3 Dit sportinitiatief is geen lid meer vanaf de volgende algemene vergadering 
 
Artikel 13: 
§1 Bij een niet verwittigde afwezigheid op twee opeenvolgende vergaderingen is een sportinitiatief 
(lid) automatisch ontslagnemend. 
 
§2 Dit sportinitiatief is geen lid meer vanaf de volgende algemene vergadering. 
 
§3 Voor deskundigen wordt dezelfde procedure gevolgd. 
 
Artikel 14: 
§1 Een vertegenwoordiger verliest het mandaat van lid van de algemene vergadering door het niet 
meer voldoen aan één van de voorwaarden gesteld in artikel 7 van de statuten 
 
§2 Deze vertegenwoordiger is geen lid meer vanaf de volgende algemene vergadering 
 
Artikel 15: 
§1 De voorzitter wordt door de algemene vergadering verkozen met gewone meerderheid van 
stemmen.  
 
§2 Wanneer geen van de kandidaten de gewone meerderheid behaalt, heeft een herstemming plaats 
tussen de twee kandidaten met het hoogst aantal stemmen in de eerste stemronde, tenzij meerdere 
kandidaten evenveel stemmen behaalden. 
 
§3 Wanneer er dan nog een gelijk aantal stemmen is, wordt de jongste in leeftijd aangeduid. 
 
Artikel 16: 
§1 De ondervoorzitter en de secretaris worden door de algemene vergadering verkozen volgens 
dezelfde procedure als de verkiezing van de voorzitter. 
 
Artikel 17: 
De algemene vergadering kiest, naast de voorzitter, ondervoorzitter en secretaris, uit elke sectie 
maximum 2 leden die deel uitmaken van de raad van bestuur. Dit gebeurt volgens dezelfde 
procedure als de verkiezing van de voorzitter. 
 
 

Hoofdstuk 2: RAAD VAN BESTUUR 

Artikel 18: 
De samenstelling van de raad van bestuur moet in overeenstemming zijn met artikel 200, §2 van 
het gemeentedecreet, nl. ten hoogste twee derde van de leden is van hetzelfde geslacht. 
 
Artikel 19: 
De raad van bestuur vergadert telkens wanneer het noodzakelijk blijkt. 
 
Artikel 20: 
Indien tenminste 1/3de  van de leden hierom verzoekt, is het bestuur verplicht de raad van bestuur 
samen te roepen binnen de 14 dagen. 
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Artikel 21: 
De uitnodiging zal de agenda van de vergadering vermelden en minstens 8 dagen voor de 
vergadering aan de leden worden verzonden. 
 
Artikel 22: 
§1 Alle vergaderingen van de raad van bestuur 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 leeftijd 
 
§2 Elke vergadering begint met de goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering.  
Nadien worden de extra agendapunten aan de vergadering medegedeeld en als laatste behandeld. 
 
Artikel 23: 
§1 Opdat een geldig besluit kan genomen worden is de aanwezigheid van de helft plus één van de 
leden van de raad van bestuur vereist. Is die voorwaarde niet vervuld, dan wordt de raad van 
bestuur binnen de 8 dagen opnieuw samen geroepen met dezelfde agenda en kan het geldig 
besluiten nemen ongeacht het aantal aanwezige leden. 
 
§2 Besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid 
 
§3  Verder zijn de bepalingen vervat in artikel 7 §2 tot en met §5  ook van toepassing op de raad van 
bestuur. 
 
Artikel 24: 
Het mandaat van een lid van de raad van bestuur vervalt wanneer hij/zij drie maal opeenvolgend 
zonder verwittigen de vergaderingen van de raad van bestuur verzuimt.  
 
Artikel 25: 
De uitsluiting van een lid kan slechts door de raad van bestuur en met een 2/3de  meerderheid van de 
stemmen uitgesproken worden. 
 
Artikel 26: 
De deskundigen moeten aanvaard worden door de raad van bestuur met gewone meerderheid van 
stemmen. 
 
Artikel 27: 
Het verslag van de vergadering wordt uiterlijk 7 dagen na de vergadering opgestuurd naar de leden 
van de raad van bestuur, de schepen van sport en de sportgekwalificeerde ambtenaar. 
 
Artikel 28: 
Om geldig te zijn dienen alle documenten uitgaande van de raad van bestuur ondertekend te zijn 
door de voorzitter en de secretaris. 
 
Artikel 29 : 
De sportraad wordt extern vertegenwoordigd door leden van de raad van bestuur van de 
sportraad. 
 
 
 
Goedkeuring huishoudelijk reglement: GR 15/12/1992. 
Goedkeuring wijziging HHR: GR 18/12/2007 
Goedkeuring tweede wijziging HHR: GR 17/12/2013 


