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ADVIESALLIANTIE SPORT & BEWEGING (AAS&B)
STATUTEN VAN DE DOOR DE GEMEENTE ERKEND ADVIESRAAD SPORT
Het volledig document kan verkregen worden op de sportdienst
doel
De AAS&B heeft tot doel de sport, de beweging, de lichamelijke opvoeding en het openluchtrecreatie
te bevorderen, in het belang van het algemene welzijn en van de complete gezonde lichamelijke en
geestelijke ontwikkeling van alle inwoners van de gemeente.
De AAS&B zal dit opzet nastreven door:
1.
het geven van advies aan de Gemeentelijke Overheid voor alle aangelegenheden die
belangrijk geacht worden in het kader van het sport- of beweegbeleid;
2.
de activiteiten coördineren door het tot stand brengen van overleg en samenwerking tussen
alle sport- en/of bewegingsinitiatieven die sportieve of bewegingsactiviteiten ontplooien op
het grondgebied van de gemeente;
3.
de deelname aan het geregeld gezamenlijk overleg en de onderlinge uitwisseling van
informatie met andere bestaande gemeentelijke adviesraden;
4.
het voorstellen of in samenwerking met de gemeentelijke sportdienst organiseren van op de
behoefte afgestemde initiatieven;
5.
het verrichten van onderzoek, analyseren, verzamelen van documentatie en informatie, over
het sport- en bewegingsleven en over de sport- en bewegingsbehoeften;
6.
deelnemen in het beheer van gemeentelijke sport- en recreatie infrastructuur.
Samenstelling
De AAS&B moet voldoende representatief zijn voor het totale sportgebeuren in de gemeente.
De samenstelling kan worden nagestreefd naar doelgroepen, vormen van sportbeoefening, sport
gerelateerde thema’s of materies, deskundigheid, regio’s, infrastructuur, enz.
Alle leden van de AAS&B dienen woonachtig te zijn in Hoeselt of moeten lid zijn van een Hoeselts
sport- en/of bewegingsinitiatief.
Structuur
De AAS&B bestaat uit een coördinatie team en een adviseurs eenheid.
Coördinatie Team
structuur
maximum vijf personen
aanstelling
aangesteld door het college burgemeester en schepenen
mandaat
voor een periode van drie jaar
functie
onder andere:
volledig aansturen en bewaken deskundige wettelijke werking van de AAS&B,
formuleren missie en doelstellingen, coördinerend en stimulerend werken, adviseurs
samenroepen, voorbereiden en rapporteren vergaderingen, overleg met
sportfunctionaris over werking AAS&B, evalueren en bijsturen algemene werking, het
uitvoeren van de taken om het doel van de AAS&B te verwezenlijken,
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participatie
werking

opmaak/wijziging van de reglement interne werking, jaarlijkse goedkeuring financieel
verslag, externe communicatie, enz. …
Het coördinatie team kan op zich geen wettelijke adviezen geven.
elke inwoner van Hoeselt
beraadslagen op regelmatige basis

Adviseurs Eenheid
structuur
thematisch en hierdoor tijdelijke en ongebonden samenstelling
aanstelling
schriftelijk verzoek richten aan de gemeentelijke sportdienst
mandaat
op uitnodiging , los, thematisch, vrijblijvend
functie
wettelijk adviseren van het gemeentebestuur en het sportgebeuren, enz.
participatie > elk sport- en/of bewegingsinitiatief dat een werking heeft op grondgebied Hoeselt
> elke individuele competente sport adviseur
werking
op uitnodiging beraden indien nodig, de agenda volgens sport gerelateerde materies
bepaalt de samenstelling van het overleg of het inspraakmoment
Overleg en besluitvorming adviseurs
Het coördinatieteam bepaalt voortdurend de vorm, structuur of aard van het overleg en de daaraan
gekoppelde beslissingsmethode of besluitvorming.
Erkenning
De AAS&B is erkend door het gemeentebestuur (GR 20.06.2013) als wettelijk adviesorgaan voor de
sport.

