Kandidatuur - Sportraad Pittem
Ondergetekende,

………………………………………………………..………………………………………………………..……………………………………,

voorzitter

van

de

vereniging

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………, mandateert hierbij volgend effectief
en eventueel plaatsvervangend lid in naam van zijn vereniging om te zetelen in de sportraad Pittem. Aantal leden vereniging: …………………………
Effectief lid(*)

Plaatsvervanger (enkel voor lid algemene vergadering)

Naam
Voornaam
Adres
Gemeente
Telefoon / gsm
Mail
Handtekening
invullen in drukletters aub

(*) kandidaat: lid algemene vergadering – lid raad van bestuur – ondervoorzitter – voorzitter (omcirkel)
De maatschappelijke geleding van de vereniging is:
(aanvinken aub)

□ Sportvereniging
□ Parasportvereniging
□ Onderwijsinstelling

□ Socio-culturele instelling
□ Organisator van sportieve manifestaties

Iedere vereniging die wenst toe te treden tot de sportraad dient de contactgegevens van zijn effectief en eventueel plaatsvervangend lid schriftelijk mee te
delen aan de gemeentelijke sportraad, Egemstraat 47, 8740 Pittem ten laatste op 6 mei 2019 via voorliggend kandidaatstellingsformulier.
Handtekening voorzitter:

Datum:
Op de keerzijde van dit formulier halen we nog even de relevante artikels van de statuten aan.

Uittreksel uit de statuten zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 17 december 2007
(volledige statuten zijn te verkrijgen in de sportdienst of via https://www.pittem.be/nl/vrije-tijd/sport--recreatie/sportraad)
Art. 3
De algemene vergadering is samengesteld uit afgevaardigden van alle gemeentelijke sportinitiatieven zoals sportverenigingen, instellingen, scholen en organisaties die sportieve activiteiten
ontplooien op het grondgebied van de gemeente Pittem en er hun zetel hebben. De algemene vergadering kan deskundigen inzake sport, die om hun toetreding verzoeken, als lid
aanvaarden. Als deskundigen kunnen worden beschouwd : personen die wegens hun bijzondere sportieve bevoegdheid of bekwaamheid positief kunnen bijdragen tot de werking van de
sportraad. Zij kunnen geen bestuurslid zijn van een organisatie die lid is van de sportraad.
Art. 4
Elke vereniging, instelling, school of organisatie wijst volledig vrij een aantal effectieve leden en maximum een zelfde aantal plaatsvervangers aan, mits toepassing van volgende
modaliteiten:
-

Een vertegenwoordiging van elke sportvereniging, hetzij competitiesport, hetzij recreatiesport, op basis van het aantal leden :
- ofwel op basis van de door de betrokken federatie erkende categorieën, waarbij iedere categorie die uit minstens 10 leden bestaat, recht heeft op 1 afgevaardigde :
- ofwel mits toepassing van deze verdeelsleutel :
* minder dan 20 leden
: 1 vertegenwoordiger
* 21 – 40 leden
: 2 vertegenwoordigers
* 41 – 60 leden
: 3 vertegenwoordigers
* 61 – 80 leden
: 4 vertegenwoordigers
* 81 – 100 leden
: 5 vertegenwoordigers
* meer dan 100 leden
: 6 vertegenwoordigers

-

Een vertegenwoordiging van elke parasportvereniging, op basis van het aantal leden, volgens deze verdeelsleutel :
* 10 – 50 leden
: 1 vertegenwoordiger
* meer dan 50 leden
: 2 vertegenwoordigers

-

Een vertegenwoordiging van elke socio-culturele vereniging met één of meerdere zelfstandig werkende sport-sectie(s) in haar geledingen, volgens deze verdeelsleutel :
* 25 leden of minder
: 1 vertegenwoordiger
* 26 – 50 leden
: 2 vertegenwoordigers
* meer dan 50 leden
: 3 vertegenwoordigers

-

Een vertegenwoordiging van elke basisschool gevestigd in Pittem, op basis van het aantal leerlingen (basis- & kleuteronderwijs) :
* 100 leerlingen of minder : 1 vertegenwoordiger
* 101 – 250 leerlingen
: 2 vertegenwoordigers
* meer dan 250 leerlingen : 3 vertegenwoordigers

-

Eén vertegenwoordiger van elke club-organisator van sportieve manifestaties op het grondgebied van de gemeente (wielerwedstrijden, loopwedstrijden,…).

Art. 5
De vertegenwoordigers (en hun plaatsvervangers) die door de verenigingen en organisaties worden afgevaardigd dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen :
- Zij moeten lid zijn van het sportinitiatief dat zij vertegenwoordigen
- Zij mogen niet meer dan één sportinitiatief vertegenwoordigen
De plaatsvervangers kunnen niet meer dan één effectieve afgevaardigde vertegenwoordigen.

