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Statuten Stedelijke Sportraad 

goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 maart 2019 

bekendgemaakt op de website www.brugge.be op 27 maart 2019 

Artikel 1. Doelstelling 

 
De Stedelijke Sportraad van Brugge is het officiële adviesorgaan van de Stad Brugge voor het overleg 
en de inspraak in het sportbeleid. 

De Stedelijke Sportraad heeft als doel om het fysieke en mentale sporten en bewegen te stimuleren 
en focust op het algemeen sportbelang en niet op persoonlijk, politiek of individueel clubbelang. 

Om deze doelstelling te verwezenlijken zal de Sportraad op vraag van het stadsbestuur én op eigen 

initiatief adviezen en/of voorstellen formuleren. 
 

Artikel 2. Structuur van de Stedelijke Sportraad 

 
De Stedelijke Sportraad bevat volgende instanties: 
- Algemene Vergadering; 

- Raad van Bestuur; 
- Dagelijks Bestuur; 
- Themacommissie sport;  
- Werkgroepen. 
 

Artikel 3. Algemene Vergadering 

 

Artikel 3.1 Samenstelling 

De Algemene Vergadering staat open voor iedereen die geïnteresseerd is in sport.  

Voor de stemming over de samenstelling van de Raad van Bestuur: zie 4.1. 

Bij stemming hebben alle aanwezigen stemrecht behalve personeel van de dienst Sport en politieke 
mandatarissen.  
 
Artikel 3.2 Taken en bevoegdheden 

De Algemene Vergadering van de Stedelijke Sportraad heeft als hoofddoel om mensen samen te 
brengen rond sport en hen te informeren over de evoluties in het Brugse sportlandschap. 

De Algemene Vergadering is bevoegd voor: 
1° het goedkeuren van de Statuten en de wijzigingen eraan; 
2° het ontbinden van de Sportraad en het geven van de bestemming van de financiën; 
3° het verkiezen en ontslaan van de leden van de Raad van Bestuur; 

4° het goedkeuren van het jaarlijks werkingsverslag van de Sportraad; 

5° het goedkeuren van de jaarrekening en de begroting van de Sportraad. 
 

Artikel 4. Raad van Bestuur 

 
Artikel 4.1 Samenstelling 

De Raad van Bestuur wordt verkozen uit alle kandiderende leden van de erkende Brugse sport- en 

ontspanningsverenigingen, door de Algemene Vergadering en bestaat uit maximaal 15 leden, waar-
onder een Voorzitter en een Secretaris-penningmeester. Elke erkende Brugse sport- of ontspannings-
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vereniging heeft 1 stem. Per erkende sport- of ontspanningsvereniging kan er maximaal 1 lid zetelen 

in de Raad van Bestuur. Brugse politieke mandatarissen kunnen niet zetelen in de Raad van Bestuur. 
 

Artikel 4.2 Taken en bevoegdheden 

De Raad van Bestuur van de Stedelijke Sportraad is bevoegd voor: 

1° het geven van advies over de reglementen in verband met het erkennen en ondersteunen van de 

Brugse sport- en ontspanningsverenigingen; 

2° het opstellen van de Statuten en Huishoudelijk Reglement en zijn eventuele wijzigingen; 

3° het verkiezen van het Dagelijks Bestuur; 

4° het vaststellen van de modaliteiten voor en het verkiezen van de jaarlijkse trofee van 
sportverdienste en jeugdtrofee;  

5° het opstellen van het jaarlijks werkingsverslag van de Stedelijke Sportraad; 

6° het opstellen van het financieel jaarverslag en de begroting van de Stedelijke Sportraad; 

7° het voorbereiden en samenroepen van de Algemene Vergadering; 

8° het uitvoeren van de beslissingen van de Algemene Vergadering. 

9° het meewerken aan overkoepelende activiteiten gericht op erkende sport- en of ontspannings-

verenigingen (vb. organisatie Algemene Vergadering, bijscholingen bestuursleden, sportprijzen) 

10° het opstellen en goedkeuren van het Huishoudelijk Reglement. 

11° het formuleren van adviezen aan het stadsbestuur 

 
Artikel 4.3 Aanvang, duur en einde van het mandaat Raad van Bestuur 

De Raad van Bestuur wordt naar aanleiding van het einde van de stedelijke legislatuur verkozen. 

Het mandaat van de Raad van Bestuur duurt 6 jaar. 

Wanneer een lid van de Raad dient vervangen te worden, kan binnen de erkende sport- en 
ontspanningsverenigingen een oproep gelanceerd worden om een vervanger aan te duiden. Bij 
meerdere kandidaten stemt de Raad van Bestuur op basis van de motivatiebrief van de kandidaat. In 
eerste instantie worden de opvolgers aangesproken die niet verkozen waren bij de originele verkiezing 
in functie van hun bekomen stemmen. 

Het mandaat van de Raad van Bestuur eindigt met de installatie van de nieuwe Raad van Bestuur die 

door de Algemene Vergadering verkozen werd. 
 

Artikel 5. Dagelijks Bestuur 

 
Artikel 5.1 Samenstelling 

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit een Voorzitter en een Secretaris-penningmeester, verkozen door de 
Raad van Bestuur volgens de in het Huishoudelijk Reglement beschreven modaliteiten.  

Bij het wegvallen/stopzetten van een functie in het dagelijks bestuur neemt het jongste lid van de 
Raad van Bestuur deze functie tijdelijk over in afwachting van een nieuwe verkiezing door Raad van 
Bestuur. 
 
Artikel 5.2 Taken en bevoegdheden 

Het Dagelijks Bestuur verzorgt de dagelijkse werking.   

Dat omvat onder meer: 

1° het opvolgen van binnenkomende (advies)vragen en op de agenda plaatsen van respectievelijk de 
Raad van Bestuur en/of de Themacommissie Sport; 

2° het geven van dringende adviezen mits die nadien voorgelegd worden aan de Raad van Bestuur of 

Themacommissie sport; 
 

Artikel 6. Themacommissie sport 

 
Artikel 6.1 Samenstelling 

De Themacommissie Sport bestaat uit de Voorzitter en een lid van de Raad van Bestuur en maximaal 
10 personen, door een jury geselecteerd uit het brede werkveld sport. Brugse politieke mandatarissen 
kunnen geen deel uitmaken van de Themacommissie Sport.  
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Artikel 6.2 Taken en bevoegdheden 

De Themacommissie Sport komt gericht samen rond specifieke onderwerpen en adviseert het 

stadsbestuur hierover. 
 
Artikel 6.3 Aanvang, duur en einde van de themacommissie sport 

De door de jury weerhouden leden worden aangesteld voor een periode van twee jaar, startend vanaf 

de eerste vergadering. Na die periode volgt een evaluatie door het College van Burgemeester en 
Schepenen. Deze evaluatie bepaalt de verdere werking van de Themacommissie. 
 

Artikel 7. Werkgroepen  

 
Elke instantie kan een werkgroep oprichten om een bepaald thema of onderwerp grondiger te onder-
zoeken.   

 

Artikel 8. Externe personen 

 
De verschillende instanties van de Brugse Sportraad worden bijgestaan door personeel van de dienst 
Sport en kunnen, indien nodig, beroep doen op een externe deskundige. De schepen van sport wordt 
uitgenodigd als waarnemer. 
 

Artikel 9. Beheer van de financiële rekeningen 

 
De Stedelijke Sportraad beheert een eigen financiële rekening waarop de eventueel door het Stads-
bestuur toegekende subsidies en de eigen bekomen geldbronnen worden geboekt. 

De rekening wordt beheerd door de Secretaris-penningmeester, die één keer per jaar, of op eenvoudig 
verzoek, verslag uitbrengt aan de Raad van Bestuur. 

De Raad van Bestuur duidt onder zijn leden twee commissarissen aan. Zij mogen geen lid zijn van het 
Dagelijks Bestuur. 

Vóór de Algemene Vergadering zien de commissarissen de rekening en kasgelden na. Zij brengen 
achtereenvolgens verslag uit aan de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering. 

Het Stadsbestuur kan alle documenten i.v.m. financiële verrichtingen die betrekking hebben op de 
door het Stadsbestuur verstrekte financiële middelen, opvragen. 
 

Artikel 10. Huishoudelijk Reglement 

 
Het Huishoudelijk Reglement van de Stedelijke Sportraad regelt de punten die niet expliciet voorzien 
zijn in de Statuten en die voorzien in de goede werking van de Sportraad. 
 
 
 

_____ 
 


