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Vergadering Algemene Vergadering Sportraad 14/05/2013

1. Aanwezig:
Zie aanwezigheidslijst.
Aantal stemgerechtigde aanwezigen: 27 (29 vanaf agendapunt 4 zie aanwezigheidslijst
Volmachten: 6 geldige volmachten
Totaal aantal stemmen: 33 (35) vanaf agendapunt 4
Verontschuldigd: zie aanwezigheidslijst.
Volmachten: zie aanwezigheidslijst.
Volmachten kunnen volgens artikel 3 van het huishoudelijk reglement enkel aan andere leden
van de AV gegeven worden, personen die geen lid zijn van de AV kunnen bijgevolg niet
gevolmachtigd worden om te stemmen.

2. Dagorde
1.
2.
3.
4.
5.

Nazicht van de volmachten
Criteria voor subsidiëring van de sportverenigingen – voorstel wijziging puntentelling
Voorstel tot wijziging van de statuten
verkiezing van 2 bestuurders
Varia

Verwelkoming door de voorzitter en goedkeuring vorige verslagen
Het verslag van de algemene vergadering van 28 maart 2013 werd nog eens toegestuurd aan de
leden en er waren geen opmerkingen.
Het verslag van de installatievergadering van 28 maart 2013 werd nog eens toegestuurd aan de
leden en er waren geen opmerkingen.
Er zijn voldoende aanwezigen waardoor er geldig kan vergaderd worden.
Omdat voor de goedkeuring van de statuten een aanwezigheid van 2/3 vereist is, wordt
onmiddellijk opgeroepen tot de 2e algemene vergadering waar geen aanwezigheidsquorum meer
vereist is en geldig kan gestemd worden, ook over de wijziging in de statuten. (zoals
aangekondigd in de uitnodiging)
Alle aanwezigen waren uitgenodigd naar een 2e AV zoals vermeld op de uitnodiging
Om 19u45 start de 2e AV uiteraard met dezelfde dagorde.
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1. Nazicht van de volmachten.
Er zijn 6 geldige volmachten (zie aanwezigheidslijst)
De Volmacht van Gino Verstichel van de Scheldeveldevissers is niet geldig.
Deze werd gegeven aan Ann De Vreese maar de sportfunctionaris heeft geen stemrecht en kan
bijgevolg geen volmachtdrager zijn.

2. Criteria voor subsidiëring van de sportverenigingen – voorstel wijziging
puntentelling
Voorstel 1: in hoofdstuk I – Kwantitatieve criteria – bij het aantal leden nu ook per lid
woonachtig in de gemeente 1 punt toe te kennen.
Motivatie: verenigingen die veel leden hebben woonachtig in de gemeente moeten hiervoor
extra beloond worden.
Voorstel 2: aanpassing in hoofdstuk II – Kwalitatieve criteria – bij lidmaatschap sportraad –
aanwezigheden op de algemene vergaderingen.
Was uw vereniging effectief aanwezig op de vergaderingen van de sportraad?
Effectief aanwezig = geen volmachten en minstens de helft van de personen die voor de club lid
zijn van de sportraad, dus 2 op 3, 1 op 2 of 1 op 1.
Effectieve aanwezig op de vergadering
sportraad volgens aanwezigheidslijst (per vergadering / geen volmachten)
Minstens de helft >>15,5/3 >>1/2 >> 1/1 = JA
Motivatie: verduidelijking van de noodzakelijke aanwezigheden op de AV’s. De maatregel wordt
ook strenger om aan het vereiste aantal aanwezigen te komen op de vergaderingen.
Opmerkingen uit de vergadering:
1.
Het is soms moeilijk om met voldoende leden aanwezig te zijn op de vergaderingen.
2.
Wat is de meerwaarde om met meerdere personen de vergadering te moeten
bijwonen, 1 persoon kan de info overbrengen naar de vereniging.
3.
Voorstel om met effectieve leden en al dan niet nominatieve plaatsvervangers te
werken.
Besluit: Gunstig advies voor voorstel 1, ongunstig voor voorstel 2.
Er worden dus geen wijzigingen aangebracht in hoofdstuk II – Kwalitatieve criteria – bij
lidmaatschap sportraad – aanwezigheden op de algemene vergaderingen.

3. Voorstel tot wijziging van de statuten .
Voorstel 1:
Artikel 3: Tekst letter a. vervangen door: “alle door de gemeente erkende sportverenigingen en
alle andere actoren die de Nederlandstalige sport bevorderen, m.a.w. alle sportinitiatieven, zoals
sportverenigingen, sportprojecten, instellingen, scholen en organisaties zowel private als
publieke, die sportieve activiteiten ontplooien op het grondgebied van de gemeente.”
Hoofdstuk III B) – Artikel 12: “twee ondervoorzitters” vervangen door “een ondervoorzitter”
Artikel 15: “oudste” schrappen.
Motivatie: de criteria betreffende het vereiste aantal leden die woonachtig moeten zijn in de
gemeente zijn te streng, daarom vallen sommige verenigingen uit de boot en kunnen zij geen lid
worden van de sportraad.
2 ondervoorzitters is overbodig.
Besluit: Gunstig advies voor de voorgestelde wijzigingen.
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4. Verkiezing van 2 bestuurders.
Bekendmaking kandidaten voor de verkiezing van 2 bestuurders.
Er werd slechts 1 kandidatuur ingediend door J&V die Geert Depestele voordraagt.
Stemming: Geert Depestele behaalt met grote meerderheid voldoende stemmen en wordt
benoemd als lid van de RvB.
Er blijft dus nog 1 plaats vacant: kandidaten kunnen zich ten allen tijde aanmelden.
5. Varia
Reglement digitale infoborden is aangepast en moet nog voorgelegd worden aan het college.
Het goedgekeurde reglement zal ten gepaste tijde verspreid worden onder de verenigingen.
Infrastructuur: klachten worden vanaf nu systematisch opgelijst en zullen besproken worden
door de RvB.
Meldingen kunnen bij de voorzitter en de sportfunctionaris in kopie.
Daniël Tiré: daniel.tire@telenet.be
Ann De Vreese: ann.devreese@depinte.be
De klachten ivm met de douches werden reeds opgelijst en doorgegeven.
Tot 16 mei worden de offertes ingewacht en kan de herstelling gegund worden.
Vertegenwoordiging in andere adviesraden: de sportraad maakt zijn verkozen
vertegenwoordigers in de andere adviesraden bekend.
Deze kunnen op hun beurt vertegenwoordigers in de sportraad aanduiden. Dit is echter niet
verplicht.
AV van VZW Sportbeheer op 30 mei: laatste AV met de “oude samenstelling” waarbij de
uurroosters gebruik sportaccommodaties worden geadviseerd en de nieuwe statuten ter
goedkeuring worden voorgelegd.
Daarna kan de EVA van start gaan met de gebruikers verkozen op de AV van de sportraad op
28 maart 2013.

Voor verslag: Ann De Vreese
Bijlagen:

Aanwezigheidslijst
Aangepaste statuten
Aangepast puntenstelsel werkingssubsidie erkende sportverenigingen
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