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DEEL II

SPORTSPECIFIEK RIO - SRIO TAFELTENNIS

HOOFDSTUK 1

SPORTA-RAAD TAFELTENNIS

Art. 1.1
Samenstelling
- Iedere provincie met 5 aangesloten clubs is vertegenwoordigd.
- De Sporta-raad Tafeltennis bestaat uit de voorzitters van provinciale Sporta-raden Tafeltennis. Elke
voorzitter kan zich laten vervangen door een lid van de provinciale Sporta-raad.
- Uitzonderlijk kan een bijkomende lid bijgevoegd worden.
- Een mandaat duurt 4 jaar en eindigt op het einde van het sportseizoen.
- De samenstelling van de Sporta-raad Tafeltennis wordt jaarlijks ter informatie via de Sporta-consulent
Tafeltennis voorgelegd aan de Raad van Bestuur van Sporta-federatie vzw.
Art. 1.2
Bevoegdheden
- De Sporta-raad Tafeltennis:
 bestuurt de werking van de sporttak tafeltennis.
 kiest onder haar leden een voorzitter.
 vaardigt bestuursleden af naar de Algemene Vergadering van Sporta-federatie vzw.
 vaardigt bestuursleden af naar het Sporta-comité.
 geeft op vraag van Sporta-federatie vzw advies.
 geeft op eigen initiatief advies aan Sporta-federatie vzw.
 kan Provinciale Sporta-raden Tafeltennis oprichten.
 kan federale adviescommissies oprichten en ontbinden waarvan zij de samenstelling, de
bevoegdheden en de werking bepaalt.
 herbekijkt jaarlijks het Sportspecifiek Reglement van Inwendige Orde (SRIO) Tafeltennis en past deze
aan in functie van de noden en de werking van de sporttak.
 Organiseert:
o de federale kampioenschappen
o de federale tornooien
- De Sporta-consulent Tafeltennis fungeert als secretaris van de Sporta-raad Tafeltennis en staat onder
meer in voor het opmaken van het verslag. Hij heeft geen beslissingsrecht.
Art. 1.3
Bijeenroeping
- De voorzitter roept de vergadering samen, stelt de dagorde op en zit de vergadering voor.
- Bij diens afwezigheid neemt het oudste raadslid deze bevoegdheden over.
- De Sporta-raad vergadert geldig als 2/3 van de provincies vertegenwoordigd is of als tenminste 50% van
de leden aanwezig zijn.
- De Sporta-raad neemt beslissingen in overeenstemming.
- De voorzitter is verplicht de Sporta-raad Tafeltennis samen te roepen indien minstens 1/3 van de leden
erom verzoekt. Zij moeten dit schriftelijk doen en met opgave van de agendapunten.
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Art. 1.4
Informatie
- De Sporta-consulent Tafeltennis staat onder meer in voor het opmaken van het verslag dat verdeeld
wordt onder de leden van de Sporta-raad.
Het verslag zal ten laatste 15 dagen na de vergadering worden verstuurd.
- Verslagen van de Provinciale Sporta-raden worden door de Sporta-consulent Tafeltennis overgemaakt
aan de leden van de Sporta-raad.
- Via de website wordt de algemene en de specifieke informatie van de sporttak tafeltennis aangevuld en
verdeeld.
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