verslag algemene vergadering sportraad Affligem
Installatievergadering 13 maart 2019
Sportraad
Affligem

Aanwezig:
− Sportinitiatieven met stemrecht:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Affligems Wielerteam
Affligemse Recreatiesporters
Affligemvissers
De Dauwstappers
De lustige vissers
Eendracht Hekelgem
Emi Essene VZW
Femma Essene Sportief
Femma Teralfene Sport je fit
Juventus Floorball Club
KWB Hobbeltrotters
KWB Volley Hekelgem
LRV Sint Michiel VZW
OKRA Sportief 55+

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Petanqueclub Affligem
Puur Orange
Scholenoverleg Affligem
Shinbukan Dojo VZW
Sport en Vreugde
Sporting Affligem
VC Affligem
VC De Leeuwkens
Verenigde Affligemse wielerclubs
VWO Belletrekkers
Wandelclub de Pajotten
WSC Dr. Tistaertvrienden VZW
Yama Nobuli
Zout en Zoet

− Willy Teirlinck, extern deskundige
− Herman Steppe, schepen sport
− Nele De Schouwer, sportfunctionaris
Verontschuldigd:
− Sportinitiatieven :
• Activo VZW
• Yama Nobuli
− Kevin Van der Slagmolen (administratief medewerker sportdienst)

Verwelkoming door voorzitter Rik Verhavert.
1. Bevestiging dat iedereen de aanwezigheidslijst heeft getekend + statuten, afsprakennota en een
agenda heeft meegenomen.
2. De stembrieven voor het dagelijks bestuur worden pas uitgedeeld na de installatie van de
nieuwe algemene vergadering.

Goedkeuring verslag 26 februari 2019.
De algemene vergadering is akkoord met de inhoud van het verslag.
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1. Installatie sportraad en goedkeuring leden
De installatie van de sportraad gebeurt op basis van de statuten van de sportraad.
Artikel 36 (statuten sportraad): De sportraad moet uiterlijk 6 maanden volgende op de
installatie van de gemeenteraad, opnieuw worden samengesteld en erkend door de gemeente.
Wie lid mag worden en hoe de sportraad er moet uit zien, staat ook in de statuten.
Artikel 2 t.e.m. 9: Hoofdstuk II: Samenstelling en structuur. Deze artikels beschrijven wie lid
mag worden van de sportraad. De sportraad moet representatief zijn voor alle vormen van
sportbeoefening.
Naast sportverenigingen kunnen dus ook andere instanties lid worden, bijvoorbeeld vorig jaar “Wijk
Pelink” of de scholen. De aanvraag tot lidmaatschap kon ingediend worden tot 20 februari 2019.
Er werden geen kandidaturen voor deskundigen die stemrecht wensen, ontvangen. Er moeten dus
geen verkiezingen plaatsvinden voor de deskundigen.
Het dagelijks bestuur heeft een regularisatieperiode ingelast voor de initiatieven die niet voldeden aan
de voorwaarde van 1/3 ander geslacht of 2/3 inwoner.
Alle kandidaturen die vanaf 8 maart voldoen aan de voorwaarden, staan op de ledenlijst die alle
aanwezigen kregen bij het onthaal. De meeste verenigingen die een aanvraag deden, voldoen aan de
gestelde voorwaarden uit de statuten en kunnen lid worden. De anderen werden door de sportdienst
op de hoogte gesteld dat ze (nog) niet kunnen toetreden.
Ter controle van de nieuwe ledenlijst, worden de leden en hun afgevaardigden kort voorgelezen door
de voorzitter. De verenigingen bevestigen mondeling dat de gegevens juist zijn.
Er is 2/3 aanwezigheid vereist om de sportraad op een geldige manier te kunnen ontbinden.
Voor de heroprichting, is het aantal aanwezige leden onbelangrijk.
Artikel 14: Bij wijziging van de statuten of ontbinding van de sportraad is een twee derde
aanwezigheid van de leden noodzakelijk.
Als dit aantal niet aanwezig is, wordt binnen de veertien dagen een buitengewone algemene
vergadering samengeroepen met dezelfde agenda. Bij de oprichting of heroprichting van de
sportraad kan deze algemene vergadering geldig vergaderen ongeacht het aantal aanwezige
leden.
De algemene vergadering stelt vast dat het aantal aanwezigen voldoet.
De algemene vergadering is akkoord met de nieuwe ledenlijst. Deze lijst wordt afgedrukt,
ondertekend door de voorzitter en als bijlage toegevoegd aan dit verslag.
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2. Goedkeuring statuten en afsprakennota
Een tweede onderdeel van de installatie van de sportraad is het goedkeuren van de statuten en de
afsprakennota.
Het gemeentedecreet, meer bepaald artikels 199 en 200 bepalen dat de gemeenteraad
bevoegd is inzake adviesraden. De gemeenteraad bepaalt de statuten en de wijze waarop
adviezen worden gegeven. Dit laatste wordt beschreven in de afsprakennota.
Het gemeentedecreet bepaalt tevens dat de leden van een adviesraad hoogstens voor 2/3 van
hetzelfde geslacht mogen zijn en dat gemeenteraadsleden en collegeleden geen
stemgerechtigd lid kunnen zijn.
Alle leden hebben een exemplaar van de statuten en de afsprakennota ontvangen.
Er zijn geen voorstellen tot wijziging binnen gebracht.
De algemene vergadering is akkoord met de ongewijzigde statuten en de afsprakennota.
Deze zullen, samen met de erkenningsaanvraag, aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
Het dagelijks bestuur heeft de statuten en afsprakennota volledig overlopen en stelde vast dat er voor
de praktische werking en uniforme afspraken nog een aantal artikels dienen aangepast te worden.
Het dagelijks bestuur adviseert dat de voorstellen zullen overgemaakt worden aan het nieuwe
dagelijks bestuur, om deze installatievergadering niet nodeloos zwaar te maken.

3. Verkiezing leden dagelijks bestuur sportraad
Negen personen stelden zich kandidaat voor het dagelijks bestuur.
Aangezien er geen deskundigen in de algemene vergadering aanwezig zijn, zijn er enkel
afgevaardigden van clubs kandidaat voor het dagelijks bestuur en voldoet het bestuur automatisch
aan de voorwaarde uit artikel 21
Het dagelijks bestuur bestaat uit minstens 6 en maximaal 9 bestuursleden. Minimaal 2/3 van
de bestuursleden bestaat uit afgevaardigden van de sportverenigingen.
Alvorens we overgaan tot het uitdelen van de stembrieven, worden de kandidaten voor het bestuur
overlopen door de voorzitter. De algemene vergadering stelt vast dat de kandidaten aanwezig zijn
en voldoen aan de voorwaarden.
Elk lid brengt vervolgens 1 stem uit. Geldig stemmen moet als volgt:
1.
2.
3.
4.

Tekenen voor ontvangst van de stembrief.
Er mogen maximaal 9 kandidaten aangekruist worden;
Er mogen geen namen toegevoegd worden.
De afgevaardigde van de verenigingen brengt de stem uit. Als die er niet is,
plaatsvervanger 1 en als die er ook niet is, plaatsvervanger 2.
5. Enkel kandidaten met stemmen achter hun naam kunnen afgevaardigd worden naar het
dagelijks bestuur;
6. Minstens 2/3 van het dagelijks bestuur moet bestaan uit afgevaardigden van
verenigingen, maar dat is in deze lijst geen probleem.
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7. Het dagelijks bestuur bestaat uit minstens 6 leden. Als dit aantal niet gehaald wordt,
dient de stemming opnieuw te gebeuren.
8. Elk lid wordt afgeroepen, haalt een stembrief op, stemt geldig en deponeert de
stembrief nadien in de stembus.
Aangezien er 9 kandidaturen zijn, moeten er geen opvolgers aangesteld worden. Daarom is het
voldoende om 1 stem te behalen om verkozen te worden. Het dagelijks bestuur adviseert dat
het aantal stemmen per persoon wordt niet meegedeeld wordt. Van zodra er 1 stem per
persoon genoteerd is, wordt de telling gestaakt en het nieuwe dagelijks bestuur bekrachtigd.
De algemene vergadering is akkoord met deze werkwijze.
Kandidaat
Kurt Berlo (De Lustige Vissers)
Rik Verhavert (Eendracht Hekelgem)
David De Backer (EMI Essene)
Pieter Ghysens (petanqueclub Affligem)
Marlon Grobben (Sport en Vreugde)
Kristoff De Backer (VC Affligem)
Nancy Verbeyst (VC De Leeuwkens)
Gunter Vasseur (Verenigde Affligemse Wielerclubs)
Dirk Vertommen (WSC Dr Tistaertvrienden)

Verkozen
Verkozen
Verkozen
Verkozen
Verkozen
Verkozen
Verkozen
Verkozen
Verkozen

De algemene vergadering stelt vast dat de verkiezing geldig is.
Het dagelijks bestuur legt een datum vast binnen de twee weken om de functies te verdelen, zoals
bepaald in de statuten artikel 23.
Op deze vergadering worden de bestuursfuncties (voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester)
verdeeld. Indien er discussie zou ontstaan, wordt de telling van de stemmen verder gezet om
verantwoorde beslissingen te kunnen nemen. Tot zo lang blijven de stembrieven in het bezit van de
sportfunctionaris.
4. Varia
a. Subsidieaanvragen mogen afgegeven worden tot 1 april.
b. Sportcafé 29 maart 2019
i. Er is geenclub die de toog wil bemannen. De sportdienst gaat op zoek naar
vrijwilligers.
ii. De laureatenlijst is gekend en kan bij de sportdienst ingekeken worden.
iii. Er zijn drinkbussen besteld met het logo van de sportraad voor de fairplay-prijzen.
c. Herinnering: gegevens voor de jeugdsportgids (zie mail sportfunctionaris van 14/2/2019) ten
laatste op 1 april bij de sportdienst.
d. Privacy-wetgeving: opgelet!
Iedereen die zijn/haar gegevens heeft opgegeven voor een sportinitiatief, geeft impliciet
toestemming om deze gegevens publiek te maken. De sportraad is namelijk een openbare
functie. De sportdienst zal enkel naam en voornaam op de website van de gemeente
plaatsen. Daarnaast krijgen al deze leden ook de mails van de activiteiten van de gemeente.
Als je die niet wenst te ontvangen, mag je gewoon een mailtje terugsturen om stopzetting te
vragen.
e. Activiteiten: Endo March Opwijk op 30 maart.
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f. Actie “Ik zie u zitten”: vul gerust (anoniem) een geheim in op een kaartje. Steek het daarna
in een “ik zie u zitten”-brievenbus. De geheimen worden kenbaar gemaakt in de maand april
in de bibliotheek.
g. Bedanking aan het dagelijks bestuur van de voorbije zes jaar, in het bijzonder van
i. de afscheidsnemende leden: Christiane Van Droogenbroeck, Jeroen Roelandt en
Christoffel Maeckelberg.
ii. de deskundigen Willy Teirlinck en Greet De Vuyst
h. Er wordt een foto genomen van de nieuwe sportraad.
Namens de sportraad,
Nele De Schouwer

Bijlagen bij dit verslag:
− Goedgekeurde ledenlijst (punt 1)
− Goedgekeurde statuten en afsprakennota (punt 2)
− Foto van de nieuwe sportraad (punt 4.h)
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