Reglement van de Contactraad Sport verbonden aan de Jeugd-Sport-Stichting-Schijndel.
Begripsbepalingen
Artikel 1.
Waar in dit relement wordt gesproken van stichting is daaronder te verstaan: Jeugd Sport Stichting Schijndel
Naam
Artikel 2.
De aan de stichting verbonden raad draagt de naam van Contactraad Sport in de gemeente Schijndel.
Doel
Artikel 3.
De contactraad bevordert de verhoudingen in de Schijndelse sportwereld door een regelmatig onderling contact,
informeert het stichtingsbestuur ontrent bij de verenigingen levende gedachten en wensen en benoemt een aantal
leden uit zijn midden in stichtingsbestuur, dat het overigens zoveel mogelijk terzijde staat.
Artikel 4.
De contactraad neemt kennis van de zaken die door het stichtingsbestuur onder zijn aandacht worden gebracht
en brengt het bestuur van de stichting gevraagd en ongevraagd advies uit omtrent tot zijn werkerrein behorende
onderwerpen.
Omvang – lidmaatschap
Artikel 5.
a. De contactraad bestaat uit één vertegenwoordiger van elke plaatselijk werkzame sportvereniging en / of afdeling, een en ander ter beoordeling van de contactraad.
b. In de contactraad heeft mede zitting, met adviserende stem, de secretaris van het stichtingsbestuur.
c. Indien één persoon verschillende verenigingen vertegenwoordigt, heeft hij bij voorkomende gelegenheden
toch slechts één stem.
Artikel 6.
a. De zittingsduur van de leden kan door elke vereniging voor haar vertegenwoordiger worden vastgesteld.
b. Van elke wijziging geeft het bestuur van de betreffende vereniging kennis aan de voorzitter of secretaris van
de contactraad.
c. Het lidmaatschap eindigt onherroepelijk door schriftelijke mededeling aan de voorzitter of secretaris van de
contactraad waarbij wordt bedankt als lid.
Artikel 7.
De leden kunnen zich ter vergadering laten vervangen door een bestuurslid van de vereniging door welke zij als
lid zijn aangewezen. Aan de secretaris moet hiervan een schriftelijke en door het lid ondertekende verklaring worden overgelegd.
Voorzitter
Artikel 8.
a. De contactraad benoemt uit zijn midden een voorzitter.
b. Deze wordt gekozen in de eerste vergadering van elk jaar voor de duur van dat jaar tot aan de eerstvolgende
verkiezing. Hij is terstond herbenoembaar.
Artikel 9.
De voorzitter bepaalt de dag en het aanvangsuur van de vergaderdingen. Hij draagt zorg, dat de leden, spoedeisende gevallen uitgezonderd, tenminste een week voor het houden van de vergadering schriftelijk worden opgeroepen.

Artikel 10.
De voorzitter roept de contactraad tenminste tweemaal per jaar bijeen en verder zo dikwijls hij dit nodig acht,
alsmede op verzoek van het stichtingsbestuur of wanneer tenminste een derde van de leden hem dit schriftelijk
verzoekt en wel binnen twee weken na ontvangst van het verzoek.
Artikel 11.
Bij ontstentenis van de voorzitter wordt deze vervangen door de oudste in jaren van de leden, die tevens zitting
hebben in het bestuur van de stichting. Deze vervanging duurt zo nodig tot de eerstvolgende normale verkiezing,
als bedoeld in artikel 8 onder b.
Secretaris
Artikel 12.
Als secretaris van de contactraad treedt op de secretaris van het stichtingsbestuur.
Artikel 13.
De secretaris is belast met alle correspondentie, voorzover deze niet uitdrukkelijk aan een ander is opgedragen,
draagt zorg in overleg met de voorzitter voor het bijeenroepen van vergaderingen en bijeenkomsten, houdt kopie
van verzonden brieven, maakt een verslag van elke vergadering, legt dit ter goedkeuring voor aan de contactraad
en bewaart de goedgekeurde verslagen, ontwerpt op verzoek van de contactraad of de voorzitter adviezen en
besluiten en oefent –zo nodig- het penningmeesterschap uit en legt de nodige stukken en gegevens voor aan het
stichtingsbestuur.
Artikel 14.
De secretaris kan zich laten vervangen door een in overleg met de voorzitter aan te wijze persoon.
Stichtingsbestuursleden
Artikel 15.
De drie door de contactraad uit zijn midden aan te wijzen leden in het bestuur van de stichting worden op uitnodiging van dit bestuur of bij nalatigheid hiervan op uitnodiging van burgemeester en wethouders van Schijndel
gekozen voor een periode gelijk aan en parallel lopend met de zittingsperiode van de gemeenteraad. Zij zijn terstond herkiesbaar. In een vacature wordt op dezelfde wijze voorzien.
Artikel 16.
Het lidmaatschap eindigt tussentijds door verlies van het lidmaatschap van de contactraad of krachtens een door
vier / zevenden der bestuursleden van de stichting genomen besluit.
Vergaderingen en stemmingen
Artikel 17.
Een vergadering vindt geen doorgang indien blijkens de presentielijst niet meer dan de helft van het getal zittinghebbende leden is opgekomen.
Artikel 18.
a. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
b. Over personen wordt schriftelijk bij gesloten en ongetekende briefjes, over zaken mondeling gestemd.
c. Bij staking van stemmen over personen beslist na herstemming het lot. Staken de stemmen over zaken dan
wordt het nemen van een besluit tot een volgende vergadering uitgesteld, waarin de beraadslagingen kunnen
worden heropend. Staken de stemmen over zaken in een voltallige vergadering of in de tweede vergadering,
dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Artikel 19.
a. Voor de verkiezing van een voorzitter en van de leden van het stichtingsbestuur kunnen kandidaten worden
gesteld door de voorzitter en –mits gesteund door twee ander leden- door elk lid van de contactraad. Elk lid
kan slechts één kandidaat voordragen of steunen.
b. Indien voor enige vacature slechts één kandidaat is gesteld wordt deze geacht te zijn gekozen.
c. Indien meerdere kandidaten zijn gesteld. Volgt schriftelijke stemming. De voorzitter benoemt staande de
vergadering een stembureau van tenminste twee personen met als taak de geldig uitgebracht stemmen te
tellen.
Artikel 20.
a. Wordt bij stemmingen over personeen de vereiste meerderheid niet verkregen, dan vindt herstemming plaats
tussen de personen die meer dan of de helft van het hoogste aantal stemmen dat op één persoon is uitgebracht hebben behaald, indien zo tenminste twee kandidaten overblijven: zo niet, dan vindt een tweede vrije
stemming plaats, alleen beperkt tot de voorgedracgen kandidaten.
b. Behaalt bij herstemming niemand de vereiste meerderheid, dan vindt er een eindstemming plaats –zo nodig
met een tussenstemming met betrekking tot kandidaten die een gelijk aantal stemmen behaalden- tussen de
twee kandidaten die de meeste stemmen op zich verenigden.
Slotartikelen
Artikel 21.
Nadere regels voor de raad alsmede de wijzigingen van dit reglement worden door deze in een algemene vergadering onder goedkeuring van het stichtingsbestuur vastgesteld met een meerderheid van drie / vijfden der aanwezige leden.
Artikel 22.
De contactraad wordt ontbonden wanneer de stichting ophoudt te bestaan dan wel wanneer tot ontbinding wordt
besloten door een meerderheid van drie / vierden van alle leden.
Artikel 23.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de voorzitter, zo mogelijk na overleg met de raad.

