HUISHOUDELIJK REGLEMENT
DC JACKPOT 700
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Artikel 1 – Naam, zetel en duur
1.
2.
3.

De vereniging draagt de naam DC Jackpot 700 (hierna te noemen de vereniging).
De vereniging heeft haar zetel in Groenlo (Gemeente Oost Gelre).
De vereniging is opgericht mei 1985 en aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 2 – Doel
1.

2.

de vereniging heeft als doel de beoefening van en de belangstelling voor de
dartsport te bevorderen. Hieronder worden ook die activiteiten die in het kader van
de dartsport, de ontwikkeling, het welzijn en de recreatie van de mens beogen,
begrepen.
De vereniging is een organisatie die ten dienste staat van iedereen, die de in lid 1
omschreven doelstelling wenst te onderschrijven.

Artikel 3 – Middelen
1.

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
a. het organiseren van diverse toernooien, toegankelijk voor leden en niet-leden.
b. het organiseren van toernooien uitsluitend toegankelijk voor leden.
c. Het deelnemen aan competities uitgeschreven door de Dart Vereniging Oost
Nederland (hierna te noemen DVO).
d. Het deelnemen aan competities uitgeschreven door Dartcompetitie Achterhoek
(DCA)
e. Alle overige middelen die de vereniging ten dienste staan.

Artikel 4 – Lidmaatschap
1.

De vereniging kent:
a. gewone leden
1) seniorleden vanaf 17 jaar
2) jeugdleden t/m. 16 jaar
b. niet spelende leden
c. leden van verdienste
d. ere-leden
e. donateurs

Artikel 5 – Gewone leden
1.
2.

3.
4.

gewone leden zijn natuurlijke personen die voor de vereniging in een team
uitkomen.
gewone leden worden naar hun leeftijd op 1 september onderscheiden in:
a. aspiranten 10 t/m 13 jaar
b. junioren 14 t/m 16 jaar
c. senioren 17 jaar en ouder
jeugdleden van 16 jaar hebben toestemming van het bestuur nodig om bij de
senioren te worden ingedeeld.
uitzonderingen genoemd in lid 1 en lid 3 zijn onderhevig aan de wettelijke
bepalingen.
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Artikel 6 – Niet spelende leden
1.
2.
3.

Niet spelende leden zijn leden die niet deelnemen aan door de DVO gehouden
competities.
Niet spelende leden bezitten dezelfde rechten als gewone leden.
Niet spelende leden betalen als zodanig een aangepaste contributie.

Artikel 7 – Ereleden
1:

ereleden zijn zij die als erelid door de algemene vergadering zijn benoemd vanwege
de uitzonderlijke verdiensten gedurende lange tijd die zij aan de dartsport in het
algemeen en de vereniging in het bijzonder hebben bewezen.
de algemene vergadering kan op voorstel van het bestuur een erevoorzitter
benoemen.
ereleden bezitten dezelfde rechten als gewone leden, daarnaast hebben zij toegang
tot de algemene ledenvergadering waarin zij een raadgevende stem hebben.
ereleden hoeven als zodanig geen contributie te betalen.

2:
3:
4:

Artikel 8 – Leden van verdienste
1.

2.

leden van verdienste zijn zij die als lid van verdienste door de algemene
vergadering zijn benoemd vanwege de verdiensten gedurende bepaalde tijd die zij
aan de dartsport in het algemeen en de vereniging in het bijzonder hebben
bewezen.
leden van verdienste zijn gewone leden, met alle rechten en plichten van dien.

Artikel 9 – Donateurs
1.
2.
3.
4.

Donateurs zijn zij die de vereniging jaarlijks met een minimum bijdrage steunen
(deze bedraagt minimaal 2/3 van de jaarlijkse contributie).
Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur als zodanig zijn
erkend.
Donateurs hebben geen andere rechten en / of verplichtingen dan welke hun
krachtens de statuten of het bestuur zijn toegekend of opgelegd.
De rechten en verplichtingen van donateurs kunnen ten alle tijden wederzijds door
opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het
lopende verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd blijft.

Artikel 10 – Aanmelding en toelating
1.
2.

3.
4.

Aanmelding voor lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij het bestuur. Binnen 2
weken na aanmelding wordt door het bestuur over de toelating beslist.
Aanmelding geschiedt middels de door het bestuur te verstrekken
inschrijfformulieren waarbij alle door het bestuur gevraagde gegevens verstrekt
dienen te worden.
Door het bestuur benoemde personen nemen de persoonlijke gegevens op in een
computerbestand. Deze zijn onderhevig aan de wet persoonsregistratie.
De leden van de vereniging zijn voor activiteiten gehouden en georganiseerd door
de vereniging en voor activiteiten georganiseerd door derden (DVO – DCA)
verzekerd bij DAS verzekeringen. Een lid kan tegen betaling van de kopiekosten
een exemplaar van de voorwaarden bij de secretaris verkrijgen. Verder is de
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vereniging niet aansprakelijk voor geleden schade tijdens de door haar
georganiseerde activiteiten.
Artikel 11 – Contributies
1.
2.

3.

4.
5.

De door de algemene vergadering vastgestelde contributie is uiterlijk drie weken
voor aanvang van het competitiejaar verschuldigd aan de vereniging.
Indien de contributie niet is voldaan, na de in lid 1 gestelde datum, wordt de door
de algemene vergadering vastgestelde contributie verhoogd met € 4,50. Wordt
hierna nog geen contributie voldaan treden achteréénvolgens de volgende regels
uit de statuten in werking: Artikel 5 lid 6 en lid 7. Buiten voornoemde regels
worden, indien voor aanvang van het winterprogramma de betaling niet ontvangen
is, de spelerspassen niet uitgereikt.
Na aanmelding kan een lid binnen een termijn van veertien dagen, deze
aanmelding weer omgedaan maken. Met dien verstande dat wanneer in deze
termijn tevens de afdracht aan de DVO plaatsvindt, deze afdracht alsnog geheel
ten laste komt van het uit te schrijven lid.
Bij aanmelding van het lidmaatschap na 1 januari van het lopend seizoen is
tweederde van de jaarlijkse contributie verschuldigd.
De contributies bedragen:
a: spelende (senior) leden € 60,00 per jaar
b: jeugdleden € 30,00 per jaar, met dien verstande dat jeugdleden die in de
seniorencompetitie uitkomen, ook de contributie hiervoor dienen te voldoen (zie 5a)
c: niet spelende leden € 40,00 per jaar
d: donateurs i.o. met het bestuur betalen ze minimaal € 40,00 per jaar

Artikel 12 – Vereningskleuren, kleding en sponsoring
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

De verenigingskleuren zijn zwart met een witte opdruk. Hiervan wordt in beginsel niet
afgeweken.
Het verenigingstenue is een zwart shirt met kraag en mouwen of blouse. Een zwarte
pantalon is niet verplicht doch heeft bij deelname namens de vereniging aan
toernooien de voorkeur.
Het verenigingslogo bevindt zich op de rechter borstzijde van het tenue. Op de
rugzijde bevindt zich het logo van de speellocatie. Dit kan door de ALV met
meerderheid van stemmen worden gewijzigd.
Elk nieuw lid dat komt te spelen in een team zonder shirtsponsor ontvangt zo spoedig
mogelijk na aanmelding zijn wedstrijdshirt. Bij teams met shirtsponsor dienen men te
zorgen dat een nieuw teamlid ook de beschikking krijgt over een shirt gelijk aan dat
van de overige teamleden.
Ieder nieuw lid krijgt voor aanvang van de competitie of binnen drie weken na
aanmelding als lid gedurende de competitie (tot 30 december van het lopend jaar) een
standaard wedstrijdshirt.
Een standaard wedstrijdshirt is een shirt in de kleur zwart met het clublogo op de
rechterborst zijde en het logo van Bar 700 op de rug zijde.
Het standaard wedstrijdshirt is en blijft eigendom van de vereniging en dient bij
afmelden als lid weer ingeleverd te worden, ongeacht de staat van het shirt.
Teams kunnen er voor kiezen wedstrijdshirts te laten sponsoren. Hieraan zijn wel een
aantal voorwaarden verbonden. Zo is de uitvoering van het shirt vrij voor wat betreft
shirt of blouse vorm, korte of lange mouwen. De kleur dient echter altijd zwart te zijn
en het shirt of blouse voert altijd de logo’s van de vereniging en van Bar 700, zoals
omschreven in artikel 12, sub 6.
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9.

Kiest een team ervoor het wedstrijdshirt te laten sponsoren, dan heeft men daarvoor
op het shirt een aantal mogelijkheden; op de beide mouwen en op de kraag en een
rand op een afstand van 3 cm. van de onderzijde. Tevens mag een klein logo op de
linkerborst zijde geplaatst worden.
Heeft een team één of meerdere sponsoren gevonden, die het bedrag voor shirts en
bedrukking overschrijden, dan blijft het restbedrag ter beschikking van het team. De
shirts zijn dan ook geen eigendom van de vereniging, maar van de betreffende
teamleden. Mocht men gedurende het seizoen één of meerdere spelers aan het team
willen toevoegen, dan dient men zelf voor wedstrijdshirts te zorgen en ook de kosten
hiervan te dragen (het is misschien verstandig reeds bij eerste aanschaf rekening te
houden met een extra shirt in een gangbare maat). Zijn de kosten hoger dan aan
sponsor bijdrages binnenkomt, dan kan in overleg met het bestuur -en na overlegging
van alle relevante stukken-, een beroep worden gedaan op de verenigingskas.
Wil een team eigennamen achter op een standaard wedstrijdshirt, dan zijn de kosten
van het shirt en de bedrukking (logo’s + eigennaam) voor eigen rekening en wordt het
shirt eigendom van het betreffende lid.

10.

11.

Artikel 13 – Algemene ledenvergadering
1.
2.

De algemene ledenvergadering wordt in beginsel in september gehouden.
Kandidaatstelling voor een bestuursfunctie kan tot zeven dagen voor aanvang van
de algemene vergadering schriftelijk bij de secretaris van de vereniging.

Artikel 14 – Het verenigingsbestuur
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Het bestuur bestaat uit:
a. één voorzitter
b. één secretaris
c. één penningmeester
d. het bestuur kan zich voor bepaalde taken laten bijstaan door één of meerdere
bestuursleden die op voordracht benoemd zijn door de algemene vergadering.
De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur
van de vereniging.
De voorzitter is het aanspreekpunt van het bestuur naar buiten toe. Hij heeft in
hoofdzaak een coördinerende functie binnen het bestuur. Verder houden andere
bestuursleden, binnen een onderling afgesproken schema, de voorzitter schriftelijk
dan wel mondeling, op de hoogte van de lopende zaken.
De secretaris verzorgt alle in- en uitgaande stukken binnen de vereniging. Verder
notuleert hij de vergaderingen van zowel het bestuur als de algemene vergadering.
De penningmeester beheert de financiën van de vereniging volgens een
goedgekeurde begroting.
De bestuursleden worden in onderling overleg met zaken zoals toernooien,
jeugdafdeling e.d. belast.
Een bestuurslid wordt in beginsel gekozen voor een zittingsperiode van drie jaar.
Bestuursleden dienen minimaal de leeftijd van 21 jaar te hebben bereikt.
Bestuursleden hebben een voorbeeldfunctie binnen de vereniging en dienen zich
dan ook hiernaar te gedragen.
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Artikel 15 – Verplichting captains
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

Elk team kiest uit hun leden een teamcaptain.
Alle post voor de teamleden wordt verstuurd/afgegeven via de captain met
inachtneming van de gestelde termijn.
De captain dient de captains vergadering te bezoeken of een ander teamlid aan te
wijzen om deze taak te vervullen. De captains vergadering is niet openbaar, dus
alleen bestuursleden, captains of aangewezen vervangers van de captains kunnen
deze vergadering bijwonen.
De captain is verantwoordelijk voor het op de juiste wijze invullen van de
wedstrijdformulieren en de controle hierop bij zowel uit- als thuiswedstrijden.
De captain dient er zorg voor te dragen dat de wedstrijdformulieren cq. kopie
wedstrijdformulieren (uitwedstrijden) tijdig en binnen 24 uur na de wedstrijd bij de
secretaris aangeleverd worden.
De captain wordt geacht de DVO reglementen betreffende de wedstrijden te
kennen.
Indien een team tijdens het seizoen van captain wil wisselen dienen zij hiervoor
mutatiekosten te betalen. De hoogte hiervan is afhankelijk van wat de DVO in
onderhavige gevallen vraagt.
De captain is te allen tijde verantwoordelijk voor het gedrag van zijn teamleden bij
uit- en thuiswedstrijden.

Artikel 16 – Verplichting gewone leden
1.
2.

3.
4.
5.

Indien een gewoon lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, kan het
lid een waarschuwing of een schorsing worden opgelegd.
Tot de verplichting van de gewone leden worden o.a. gerekend; het tijdige doen
van de administratieve opgave of beantwoording van vragen volgens dit reglement
of op grond van uitdrukkelijke of stilzwijgend aanvaarde regelingen of besluiten.
De captain is het aanspreekpunt voor de teamleden, alle informatie voor het team
dient dan ook via de desbetreffende captain te gaan.
Ieder lid dient op de hoogte te zijn van het huishoudelijk reglement.
Ieder lid dient zich bij wedstrijden in woord en gebaar te gedragen volgens de
algemeen bekende normen en regels gesteld door de DVO.

Artikel 17 – Slotbepaling
1.

De vereniging kan ten alle tijden terugvallen op de statuten.

Aldus opgemaakt te Groenlo, september 2009
De voorzitter

De secretaris

De Penningmeester

Patrick Engel

Lesly van der Steen

Thomas Denie
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