
Statuten sportraad Lier 
 
 
Statuten goedgekeurd door de Lierse gemeenteraad van  25 maart 2013 

 
Hoofdstuk I: Algemene bepalingen 
 
Artikel 1 
Er wordt te Lier een gemeentelijke adviesraad voor de sport opgericht, hierna afgekort genoemd "de sportraad". 
De zetel van de sportraad is gevestigd op het adres  Aarschotsesteenweg 3, 2500 Lier. Een adreswijziging 
behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur. 
 
Artikel 2 
De sportraad heeft tot doel het bevorderen van een democratisch en coherent sportbeleid in het belang van de 
stad en haar bevolking. 
 
Artikel 3 
Om deze doelstellingen te bereiken zal de sportraad onder andere: 
a) Adviezen uitbrengen inzake het beleid van de sport, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, aan het 

stadsbestuur en in voorkomend geval, aan andere instanties. 
b) Activiteiten op dit gebied coördineren, overleg en samenwerking tot stand brengen tussen diensten in 

organisaties die actief zijn op sportgebied, in de ruime betekenis van het woord. 
c) Informatie en documentatie verzamelen over de sport in Lier en de behoeften terzake. 
d) Initiatieven voorstellen op sportgebied. 
e) Deelnemen aan overleg en informatie uitwisselen met andere erkende raden van de stad. 
f) Deelnemen aan het bestuur van de sportaccommodaties, overeenkomstig de terzake geldende wetgeving 

(decreet 5/4/1995). 
 

Artikel 4 
De sportraad moet voldoende representatief zijn voor alle bestaande vormen van sportbeoefening bij de 
bevolking en is samengesteld uit de algemene vergadering. 
 
 
Hoofdstuk II: De algemene vergadering 
 
Artikel 5 
De algemene vergadering is samengesteld uit de leden, die allen stemgerechtigd zijn.. Zij wordt voorgezeten 
door de voorzitter van de raad van bestuur. 
 
Artikel 6 
Kunnen lid  zijn van de algemene vergadering: 
a) Alle sportverenigingen en organisaties, zowel private als publieke, die werken met vrijwilligers en een 

werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente. 
b) Alle sportverenigingen en organisaties, zowel private als publieke, die werken met professionele 

beroepskrachten en een werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente. 
c) Deskundigen inzake sport, woonachtig in de gemeente. 
 
Het college van burgemeester en schepenen duidt de sportfunctionaris aan om de vergaderingen van de algemene 
vergadering bij te wonen en het secretariaat hiervan waar te nemen. 
 
Artikel 7 
a) Elke organisatie die lid is geworden duidt twee afgevaardigden aan, één effectieve en één 

plaatsvervangende. 
b) Deze afgevaardigden moeten aan volgende voorwaarden voldoen: 

1. Lid zijn van de organisatie die zij vertegenwoordigen. 
2. Mogen slechts één organisatie vertegenwoordigen. 
 

Artikel 8 
a) Aan het lidmaatschap van een organisatie wordt een einde gesteld door de algemene vergadering: 

1. Indien de organisatie ophoudt te bestaan. 



2. Indien de organisatie gedurende twee opeenvolgende jaren zijn sportactiviteiten heeft stopgezet. 
3. Indien de organisatie sedert twee jaar de stad Lier heeft verlaten. 
 

b)  Aan het mandaat van een afgevaardigde wordt een einde gesteld: 
1. Door ontslag van de afgevaardigde dat schriftelijk moet gebeuren aan de voorzitter. 
2. Door intrekking van het mandaat door de organisatie die hem heeft aangesteld, deze intrekking moet 

schriftelijk meegedeeld worden aan de voorzitter. 
3. Door drie opeenvolgende afwezigheden zonder verontschuldiging. Het bestuur zal het ontslag dan 

meedelen aan de organisatie van de afgevaardigde. 
 
Artikel 9 
a) De leden van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en schepenen kunnen geen lid zijn van de 
algemene vergadering. 
b) Kunnen de vergadering van de algemene vergadering bijwonen met raadgevende stem : 
1. De schepen bevoegd voor de sport. 
2. De sportfunctionaris 
3. Door het bestuur uitgenodigde waarnemers voor behandeling van bepaalde materies. 
4. Mandatarissen of vertegenwoordiging van politieke fracties (maximum één per fractie) op uitnodiging van de 
voorzitter) 
 
Artikel 10 
De algemene vergadering is bevoegd naast de materies vermeld in art. 2 en art.3 : 

1. Wijziging van de statuten. 
2. Aanstelling en ontslag van de leden van de raad van bestuur. 
3. Jaarlijkse goedkeuring van rekeningen en begroting. 
4. Aanstelling en ontslag van leden van de algemene vergadering. 
5. Aanstellen van twee commissarissen voor nazicht van de rekeningen. 
6. Het goedkeuren en wijzigen van het huishoudelijk reglement. 

 
Artikel 11 
De kasgelden worden bewaard door de penningmeester. 
Acht dagen voor de algemene vergadering zien twee commissarissen, die door de vorige algemene vergadering 
aangewezen werden, de rekeningen en kasgelden na en brengen verslag uit aan de algemene vergadering. 
 
Artikel 12 
a) De algemene vergadering komt minstens eenmaal per jaar in openbare zitting samen op een tijdstip door de 

raad van bestuur bepaald. 
b) De agenda van de vergadering wordt in de uitnodiging vermeld en minstens veertien dagen voor de 

vergadering aan de leden bezorgd. Wijziging van de agenda is slechts mogelijk bij meerderheid van 
stemmen van de aanwezige leden. 

c) De algemene vergadering beslist bij gewone meerderheid van stemmen ongeacht het aantal aanwezigen. Bij 
staking van stemmen is het voorstel verworpen. Met onthoudingen wordt geen rekening gehouden. 

d) Bij belangenvermenging, zij het persoonlijke, zij het professionele belangenvermenging, dient de 
betrokkene buiten te gaan.  

e) De algemene vergadering kan bijeengeroepen worden op verzoek van 2/3 van de leden van de algemene 
vergadering. 

 
 
Hoodstuk III: Raad van bestuur 
 
Artikel 13 
De algemene vergadering kiest om de 6 jaar uit haar leden, bij gewone meerderheid een raad van bestuur met 
minimum 15 bestuursleden, die onderling de taken verdelen waaronder een voorzitter, een ondervoorzitter, een 
penningmeester en een secretaris. 
 
Artikel 14 
De raad van bestuur zetelt voor 6 jaar, verkiezingen vinden plaats uiterlijk 6 maanden na de installatie van de 
gemeenteraad. Wanneer een mandaat vacant wordt zal de opvolging geschieden zoals bepaald door het 
huishoudelijk reglement.  
 
Artikel 15 
De vergaderingen van de raad van bestuur kunnen bijgewoond worden door  



a) De sportfunctionaris. 
b) De schepen bevoegd voor de sport kan als waarnemer uitgenodigd worden op de vergaderingen van de raad 

van bestuur. 
c) Deskundigen  kunnen eveneens op uitnodiging de vergadering bijwonen. 
d) Mandatarissen of vertegenwoordiging van politieke fracties (maximum één per fractie) op uitnodiging van de 
voorzitter) 
 
 
Deze personen zijn niet stemgerechtigd. 
 
Artikel 16 
a) De raad van bestuur vergadert minimum driemaal per jaar. De voorzitter, het dagelijks bestuur of een 

meerderheid bestuursleden, kunnen voor dringende zaken de vergadering bijeenroepen. 
b) De beslissingen in de raad van bestuur worden genomen met gewone meerderheid van de aanwezige leden. 

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. 
c) Bij belangenvermenging, zij het persoonlijke, zij het professionele belangenvermenging, dient de 

betrokkene buiten te gaan.  
d) De raad van bestuur bereidt de vergaderingen van de algemene vergadering voor en voert alle taken uit die 

haar door de algemene vergadering worden toegewezen. 
 
Hoofdstuk IV: Dagelijks bestuur 
 
Artikel 17 
Het dagelijks bestuur bestaat uit volgende leden die deel uitmaken van de raad van bestuur namelijk: de 
voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris, de penningmeester.  
 
Artikel 18 
Het dagelijks bestuur vergadert op initiatief van de voorzitter of op verzoek van één van de leden. 
Het dagelijks bestuur beheert de documentatie, behandelt de briefwisseling, geeft antwoord op vragen en 
verzoeken en stelt de agenda samen voor de vergaderingen van de raad van bestuur. 
 
Hoofdstuk V: Slotbepalingen 
 
Artikel 19 
De algemene vergadering kan de voorstellen tot wijziging van de statuten slechts goedkeuren of wijzigen indien 
de goed te keuren tekst of de aan te brengen wijziging in de oproepbrief is vermeld en wanneer minstens 2/3 van 
de leden op de vergadering aanwezig zijn. Tot voorstel van wijziging kan niet worden besloten dan met een 2/3 
meerderheid der stemmen. Zijn 2/3 van de stemgerechtigde leden niet aanwezig op de vergadering dan kan een 
tweede vergadering bijeengeroepen worden, deze kan dan ongeacht het aantal aanwezige leden beraadslagen en 
besluiten met gewone meerderheid van de aanwezige leden. Bij staking van stemmen is de stem van de 
voorzitter doorslaggevend. Voorstellen tot wijziging worden voorbereid door de raad van bestuur van de 
sportraad. 
 
Artikel 20 
Het mandaat van de sportraad loopt ten einde uiterlijk zes maanden na de installatie van de nieuwe 
gemeenteraad. 
 
Artikel 21 
De statuten worden ter bekrachtiging aan de gemeenteraad voorgelegd. 
 
Artikel 22 
Het opstellen en wijzigen van het huishoudelijk reglement zal door de Raad van Bestuur gebeuren en ter 
goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering. 
 


