
Huishoudelijk Reglement 

van de Stedelijke Sportraad van Brugge 
 

 

 

Hoofdstuk 1  -  Bepalingen inzake de vergaderingen 
 
 

A.  Algemene Vergadering 
 

Artikel 1. Bijeenroepen van de Algemene Vergadering 
 

De Algemene Vergadering staat open voor alle geïnteresseerden in sport. De uitnodiging voor de 

vergadering wordt algemeen verspreid via de pers en infokanalen van sportdienst en sportraad. 

Erkende Brugse sport- en ontspanningsverenigingen ontvangen vooraf een uitnodiging die de 

datum, plaats, aanvangsuur en agenda bevat.  Deze uitnodiging wordt minstens 14 kalenderdagen 

voor de datum van bijeenkomst digitaal verstuurd. 
 

 

Artikel 2. Agenda van de Algemene Vergadering  
 

Op de agenda wordt elk punt duidelijk toegelicht. 
 

Naast de punten van de Raad van Bestuur moet de agenda eveneens de punten bevatten die 

minstens één maand voor de samenkomst digitaal werden ingediend bij de Voorzitter of de 

Secretaris. 
 

Artikel 3. Aanwezigheid en volmacht t.g.v. een Algemene Vergadering 
 

De Algemene Vergadering komt geldig bijeen ongeacht het aantal aanwezigen. Een erkende 

Brugse sport- of ontspanningsvereniging kan zich niet laten vertegenwoordigen door een andere 

erkende Brugse sport- of ontspanningsvereniging.  
 

Artikel 4. Leiding van de bijeenkomst van de Algemene Vergadering 
 

De Voorzitter van de Raad van Bestuur leidt de Algemene Vergadering.  Wanneer deze niet 

aanwezig is, leidt de Secretaris de bijeenkomst.  Wanneer ook deze niet aanwezig is, leidt een lid 

van de Raad van Bestuur de bijeenkomst. 
 

Artikel 5. Stemmodaliteiten binnen de Algemene Vergadering 
 

Alle beslissingen van de Algemene Vergadering worden genomen met gewone meerderheid van 

stemmen van de stemgerechtigde aanwezigen, ongeacht het aantal. 
 

Onthoudingen, blanco stemmen en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet uitgebrachte 

stemmen. 
 

Bij staking van stemmen, is de stem van de voorzitter of zijn vervanger, doorslaggevend. 

In het geval een geheime stemming over een persoon onbeslist eindigt, valt het verdict in het 

voordeel van de betrokken persoon. 

 

 

B.  Raad van Bestuur 
 

Artikel 6. Bijeenroepen van de Raad van Bestuur 
 

6.1 Initiële bijeenkomst van de Raad van Bestuur 

De uitnodiging voor de installatievergadering van de nieuw samengesteld Raad van Bestuur 

wordt opgemaakt en minstens 14 kalenderdagen voor de datum van de bijeenkomst digitaal 

verzonden door de Dienst Sport. 
 

De agenda bevat minstens de verkiezing van het Dagelijks Bestuur. 
 

6.2 Andere bijeenkomsten van de Raad van Bestuur 
De Raad van Bestuur wordt minstens viermaal per jaar samengeroepen en wordt hiervoor 

opgeroepen d.m.v. een uitnodiging die de datum, plaats, aanvangsuur en agenda bevat.  

Deze uitnodiging wordt minstens 10 kalenderdagen voor de datum van bijeenkomst digitaal 

verstuurd. 
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Indien tenminste 1/3de van de leden van de Raad hierom verzoekt, is het Dagelijks Bestuur 

verplicht de Raad binnen de 14 dagen bijeen te roepen.  Het verzoek moet ondertekend zijn 

door de aanvragende leden en moet duidelijk omschreven het voorwerp van het verzoek 

bevatten. 
 

Artikel 7. Aanwezigheid op een bijeenkomst van de Raad van Bestuur 
 

Maximale aanwezigheid wordt verwacht. Bij drie afwezigheden krijgt een andere kandidaat de 

mogelijkheid om lid te worden van de Raad van Bestuur volgens modaliteiten voorzien in artikel 

4.3 van de statuten. De agenda wordt steeds afgewerkt met de aanwezige leden. Leden van de 

Raad van Bestuur kunnen zich niet laten vertegenwoordigen door een ander lid van de Raad van 

Bestuur.   
 

Artikel 8. Leiding van de bijeenkomst van de Raad van Bestuur 
 

8.1 Initiële bijeenkomst van de Raad van Bestuur 

De eerste bijeenkomst van de Raad van Bestuur  wordt voorgezeten door een personeelslid 

van de sportdienst. Van zodra de nieuw verkozen Raad van Bestuur zijn Voorzitter verkozen 

heeft, leidt deze de bijeenkomst verder. 
 

8.2 Andere bijeenkomsten van de Raad van Bestuur 

De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de Voorzitter of bij diens afwezigheid door de 

Secretaris.  Wanneer ook deze niet aanwezig is, leidt een lid de vergadering. 
 

Artikel 9. Stemmodaliteiten binnen de Raad van Bestuur 
 

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij consensus.  In geval van stemming 

wordt de beslissing genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige leden, 

ongeacht het aantal aanwezige leden. Onthoudingen, blanco stemmen en ongeldige stemmen 

worden beschouwd als niet uitgebrachte stemmen. 

Bij staking van stemmen, is de stem van de voorzitter of zijn vervanger doorslaggevend. 

In het geval een geheime stemming over een persoon onbeslist eindigt, valt het verdict in het 

voordeel van de betrokken persoon. 
 

Artikel 10. Agenda van de Raad van Bestuur  
 

De agenda van de Raad van Bestuur wordt opgemaakt door de Secretaris in overleg met de 

Voorzitter. 
 

 

 
C.  Themacommissie Sport 

 
Artikel 11. Bijeenroepen van de Themacommissie Sport 

 

Tijdens de eerste vergadering van de Themacommissie Sport worden minimaal volgende 

onderwerpen besproken:  

- De verwachtingen én het engagement van de leden.  

- Het voorzitten en de verslaggeving van de vergaderingen. 
- De thema’s die aan bod dienen te komen. 

- Hoe dit verder zal doorstromen naar het stadsbestuur en de sportraad. 

- De evaluatie van de Themacommissie Sport. 

-.Verdere praktische punten (bepalen van vergaderritme, -data, -locatie, het uitnodigen,  

vaststellen van de agenda, …).  
 

 

De Themacommissie Sport engageert zich om in een periode van twee jaar, vanaf de eerste 

vergadering, een tiental keer bijeen te komen en in onderling overleg afspraken te maken over de 

werking.  

 

 

D. Dagelijks Bestuur 
 

Artikel 12. Vergadermodaliteiten van het Dagelijks Bestuur 
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De Voorzitter, Secretaris en Penningmeester bespreken de inkomende informatie en delegeren die 

naar de verschillende instanties van de sportraad. 

 
 

E.  Werkgroep 
 

Artikel 13. Bijeenroepen van een Werkgroep 
 

Een Werkgroep wordt volgens de noodzaak en in onderling overleg samengeroepen door de binnen 

de Werkgroep aangeduide moderator. 
 
 

Hoofdstuk 2  -  Bepalingen inzake de verkiezingen 
 

A.  Raad van Bestuur 
 

Artikel 14. Verkiezingen van de Raad van Bestuur 

 
Er zijn maximaal 15 mandaten binnen de Raad van Bestuur met minimum 1 en maximum 3 

vertegenwoordigers per sporttakgroep.  

 

Wanneer het aantal kandidaten kleiner of gelijk is dan 15, dan zijn de kandidaten automatisch 

verkozen, indien voldaan wordt aan hogerstaande paragraaf. 
 

Die mandaten worden rechtstreeks verkozen tijdens de laatste Algemene Vergadering van de 

voorafgaande legislatuur. 

De erkende  Brugse sport- of ontspanningsverenigingen  kunnen een bij hen aangesloten persoon 

voordragen om verkozen te worden tot lid van de Raad van Bestuur. Een erkende Brugse sport- of 

ontspanningsvereniging kan maar één kandidaat voorstellen. Enkel erkende Brugse sport- en 

ontspanningsverenigingen kunnen stemmen. Elke stemgerechtigde kan maximaal 15 stemmen 

uitbrengen. 

De modaliteiten voor het voordragen van de kandidaten worden vermeld in de uitnodiging voor de 

algemene vergadering. 

 

De kandida(a)ten met het hoogst aantal bekomen stem(men) is/zijn verkozen. Indien er twee of 

meerdere kandidaten een gelijk aantal stemmen halen en hierdoor het aantal mandaten het aantal 

van 15 overschrijdt, dan kiezen de reeds verkozen leden van de Raad van Bestuur, op hun eerste 

bijeenkomst en op basis van een door de kandidaat opgestelde motivatiebrief, welke 

kandidaat/kandidaten weerhouden wordt/worden.  

 

 

B.  Themacommissie Sport 
 

Artikel 15. Selectie van de leden van de Themacommissie Sport 
 
 

Na installatie van het Dagelijks Bestuur bepaalt het College van Burgemeester en Schepenen de 

samenstelling van de jury om de leden te selecteren. De jury bestaat uit de voorzitter van de 

sportraad, een lid van de sportdienst, de schepen van sport en een of meerdere externe juryleden.  

 

Deze jury beoordeelt de motivatiebrieven van de kandidaten binnen volgend kader:  

 

- Het hebben van een sterke link met sport.  

- De bereidheid om actief mee te denken over sport in Brugge. 

- Het streven naar meer sport (zowel fysiek als mentaal) en bewegen in Brugge.  

- Focus op het algemeen sportbelang. 

 

Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de samenstelling goed van de 

Themacommissie Sport. 

 

Twee jaar na de eerste vergadering van de Themacommissie Sport wordt de werking van deze 

Themacommissie geëvalueerd in samenspraak met de Raad van Bestuur en voorgelegd aan het 

College van Burgemeester en Schepenen. 
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C.  Dagelijks Bestuur 
 

Artikel 16. Verkiezingen van het Dagelijks Bestuur 
 

Elk lid van de Raad van Bestuur kan zich kandidaat stellen voor de functie van Voorzitter, 

Secretaris en Penningmeester. Elk lid mag kandideren voor drie functies. Ingeval een lid verkozen 

wordt voor een bepaalde functie vervalt zijn nog resterende kandidatuur. 
 

De verkiezing van de leden van het Dagelijks Bestuur gebeurt tijdens de installatievergadering van 

de Raad van Bestuur in drie fasen.  Eerst wordt de Voorzitter gekozen, vervolgens de Secretaris en 

tenslotte de Penningmeester. 
 
 

De verkiezing gebeurt bij geheime stemming. 
 

Een lid van het Dagelijks Bestuur wordt verkozen met gewone meerderheid van de stemmen.  

Wanneer geen van de kandidaten voor een bepaalde functie de gewone meerderheid behaalt, 

wordt herstemd tussen de twee kandidaten met het hoogst aantal stemmen. De kandidaat die 

hierna het meest stemmen behaalt, is verkozen. 
 

Bij staking van stemmen voor een functie wordt een herstemming georganiseerd.  Bij een 

blijvende staking van stemmen is de jongste kandidaat in leeftijd verkozen. 

 
Hoofdstuk 3  -  Algemene bepalingen  

 

Artikel 17. Representativiteit 

 

De sportraad engageert zich om te streven naar een zo representatief mogelijke afspiegeling van 

de samenleving.   

 
--------------- 

 

Het huishoudelijk reglement werd opgemaakt door de Raad van Bestuur en vervangt het 

voorgaande. 

 
 


