
Reglement erkende jeugdspeelgelegenheid poging 
 
Artikel 1 
 
Een Erkende Jeugdspeelgelegenheid is een speelgelegenheid met een of een aantal medewerkers waar 
jeugddartersdarters tot de leeftijd van 18 jaar in een veilige omgeving de dartsport kunnen beoefenen 
en die als zodanig is beoordeeld en erkend door de Nederlandse Darts Bond.  
 
Hier heb ik de “vastgestelde tijden” verwijderd, omdat ik me ook kan voorstellen dat er speelgelegenheden 
zijn die via facebook of whatsapp afspreken wanneer ze gaan darten, dus op wisselende tijden. 
 
Artikel 2 
 
Een NDB-erkende Jeugdspeelgelegenheid dient aan een aantal eisen te voldoen en te blijven voldoen. 
 
(a) De Jeugdspeelgelegenheid kan aantonen dat taken en verantwoordelijkheden van de medewerkers 
en vrijwilligers bij hen bekend zijn. 
 
Hoe dat gebeurt laten we dus bij de speelgelegenheid. Het kan een beschrijving zijn, maar ook een 
bijeenkomst voor elke activiteit, of werkoverleg etc. 
 
(b) De Jeugdspeelgelegenheid hanteert gedragsregels en maatregelen bij overtreding daarvan, die 
gelijk of vergelijkbaar zijn met die van de Nederlandse Darts Bond. 
 
(c) De Jeugdspeelgelegenheid geeft duidelijk aan op welke tijdstippen de speelgelegenheid 
jeugddarters in de gelegenheid stelt om de dartsport te beoefenen. Bij de bepaling van de tijdstippen is 
rekening gehouden met de leeftijd van de deelnemers. 
 
Hiermee wordt dus voorkomen dat speelgelegenheden die geen vaste tijden hanteren geen erkende 
speelgelegenheid kunnen worden. Men kan nu ook een dag van te voren aangeven dat er morgen tussen 1 
en 3 gedart kan worden.  
 
(d) Indien de Jeugdspeelgelegenheid ook een andere functie heeft, waarbij het schenken van alcohol 
plaats vindt, dan heeft de Jeugdspeelgelegenheid maatregelen genomen dat dit in ruimte of tijd strikt 
buiten het zicht van de jeugddarters plaats vindt. Het gebruik van alcohol is niet toegestaan voor de 
jeugdbegeleiders en ouders of andere begeleiders van de jeugddarters. 
 
Met deze formulering bieden wij de speelgelegenheid de ruimte om in een horecagelegenheid te spelen, 
mits dit in een afgescheiden ruimte plaatsvindt (gescheiden in ruimte) of dat tijdens het jeugddarten er 
geen alcohol geschonken wordt (gescheiden in tijd). De begeleiding van de JSG en volwassenen die met de 
kinderen meekomen, mogen ook geen alcohol gebruiken. 
 
(e) Er wordt tijdens de openstellingstijden voor het jeugddarten niet gerookt, noch wordt het 
jeugddarters toegestaan tijdens de openstellingstijden buiten de speelgelegenheid te roken. 
 
Dit betekent dat het de jeugddarters niet wordt toegestaan om tijdens de training naar buiten te gaan om 
te roken.  
 
(f) De Jeugdspeelgelegenheid heeft onder haar medewerkers/vrijwilligers tenminste één NDB-
Erkende Jeugdbegeleider. 
 
De erkende jeugdbegeleider hoeft dus niet altijd aanwezig te zijn.  
 
(g) De dartsbanen dienen te voldoen aan de eisen die daarvoor door de NDB of de lidorganisatie 
waarbij de Jeugdspeelgelegenheid is aangesloten, zijn gesteld. 
 



Ze hoeven niet te zijn goedgekeurd. Dit kan ook beoordeeld worden door de JC. 
 
(h) De jeugdspeelgelegenheid heeft een maximum gesteld aan het aantal kinderen dat tegelijkertijd 
deel kan nemen aan het darten zonder dat de veiligheid in het geding komt en heeft maatregelen 
gedefinieerd voor het geval het maximum wordt overschreden. 
 
Hierdoor wordt de speelgelegenheid gedwongen om na te denken wat er moet gebeuren als er veel 
kinderen komen darten.  
 
(i) De Jeugdspeelgelegenheid is aantoonbaar voorbereid op mogelijke ongelukken die als gevolg van 
het beoefenen van de dartsport kunnen voorkomen. 
 
Wederom is het de Jeugdspeelgelegenheid vrij om maatregelen te bepalen, zoals zorgen voor een altijd 
goed gevulde verbanddoos, of een aanwezige EHBO’er, of een protocol om altijd iemand paraat te hebben 
om snel naar het ziekenhuis te kunnen gaan. De bedoeling van dit artikel is om er voor te zorgen dat de 
Jeugdspeelgelegenheid in ieder geval heeft nagedacht over hoe te handelen bij een ongeluk. 
 
(j) De Jeugdspeelgelegenheid moet schoon en ordelijk zijn en de Jeugdspeelgelegenheid heeft regels 
gedefinieerd om dit zo te houden. 
 
Vrij ruime omschrijving voor een subjectief begrip. Het zal duidelijk zijn dat de NDB niet kan toestaan dat 
kinderen in een smerig hok komen te darten. 
 
(k) De bereikbaarheid van de Jeugdspeelgelegenheid dient zo te zijn dat het komen naar de 
speelgelegenheid of het teruggaan naar huis geen risico vormt voor de jeugddarter, of er zijn 
aantoonbaar maatregelen genomen om de risico’s uit te sluiten. 
 
Deze kwam ook vanuit de besturen. Kan me er wel iets bij voorstellen. Stel dat een JSG aan een drukke 
weg ligt die moet worden overgestoken en er komen jonge kinderen, dan moeten die wellicht geholpen 
worden met oversteken. In de praktijk zal dit zelden een probleem zijn. 
 
Artikel 3 Rechten van een erkende speelgelegenheid 
 
Een NDB-erkende Jeugdspeelgelegenheid ontvangt een certificaat, een raamsticker en een schildje en 
is gerechtigd gedurende de duur van de erkenning deze zichtbaar in of aan de buitenkant van de 
speelgelegenheid te bevestigen. Een erkende Jeugdspeelgelegenheid is verder gerechtigd om zich als 
zodanig te presenteren en het logo van de NDB te voeren in uitingen, voor zover deze 
betrekking hebben op activiteiten voor het darten voor de jeugd. 
 
Iets verder uitgewerkt, om duidelijker te maken wat de voordelen voor de JSG is. 
 
 
Artikel 4 Aanvraag 
 
(a) De aanvraag voor NDB-erkende Jeugdspeelgelegenheid wordt schriftelijk aan de Nederlandse 
Darts Bond gedaan door de Jeugdspeelgelegenheid.  
 
Dit op verzoek van alle reageerders 
 
(b) De Nederlandse Darts Bond stelt het bestuur van de lidorganisatie tot wiens gebied de 
Jeugdspeelgelegenheid behoort, schriftelijk op de hoogte van de ontvangst van de aanvraag voor NDB-
erkende Jeugdspeelgelegenheid. 
 
Hiermee zijn de lidorganisatie er van verzekerd dat er niets buiten hun om kan gebeuren. 
 



(c) Bij onoverkomelijke bezwaren van het bestuur van de lidorganisatie tegen de aanvraag wordt de 
aanvraag door de Jeugdspeelgelegenheid geschorst en treedt het bestuur van de Nederlandse Darts 
Bond in overleg met het bestuur van de lidorganisatie. 
 
Volgens mij hebben zijn we hiermee tegemoet gekomen aan de opmerkingen van de besturen die 
aanwezig waren op het minicongres. 
 
Artikel 5 Beoordeling 
 
De beoordeling of de betreffende jeugdspeelgelegenheid aan de voorwaar den voldoet wordt 
uitgevoerd door een lid van de vaste Jeugdcommissie van de Nederlandse Dartsbond.  
 
Artikel 6 Erkenning na beoordeling 
 
Erkenning van de Jeugdspeelgelegenheid vindt plaats door het bestuur van de Nederlandse Darts 
Bond op voordracht van de Jeugdcommissie van de Nederlandse Darts Bond. 
 
Goed punt van Niels 
 
Artikel 7 Afhandeling negatieve beoordeling 
 
(a) Bij een negatieve beoordeling is de aanvrager is gerechtigd een herbeoordeling aan te vragen. Deze 
herbeoordeling zal binnen acht weken plaatsvinden. 
 
(b) Indien ook de herbeoordeling negatief is, kan voor de betreffende jeugdspeelgelegenheid eerst na 
een jaar opnieuw een aanvraag worden. 
 
(c) Bij een negatieve herbeoordeling is de Nederlandse Darts Bond gerechtigd de gemaakte reiskosten 
in rekening te brengen bij de aanvrager. 
 
Punten van Ira en Bas zo opgelost, dat pas na een negatieve herbeoordeling kosten in rekening kunnen 
worden gebracht. Hierdoor wordt in ieder geval op de herbeoordeling druk gelegd om de zaken goed te 
regelen. 
 
Artikel 8 Duur van de erkenningstermijn 
 
De status van een erkende jeugdspeelgelegenheid wordt toegekend voor de duur van drie jaar. Drie 
maanden voor het verstrijken van de erkenningstermijn, dient een aanvraag voor verlenging te 
worden ingediend. 
 
 
 
Artikel 9 Handhaving 
 
(a) De Nederlandse Darts Bond behoud zich het recht voor onaangekondigd controles uit te voeren of 
de jeugdspeelgelegenheid tijdens de openingstijden voor de jeugd voldoet aan de eisen voor NDB-
erkende Jeugdspeelgelegenheid. 
(b) Bij geconstateerde gebreken ontvangt de betreffende jeugdspeelgelegenheid een waarschuwingen 
en aanwijzingen om de geconstateerde gebreken weg te nemen. 
(c) Bij ernstige tekortkomingen, c.q. zich herhalende tekortkomingen kan het bestuur van de 
Nederlandse Darts Bond, op advies van de Jeugdcommissie, besluiten de erkenning in te trekken. 
 
Artikel 10 Onvoorziene omstandigheden 
 
In de gevallen dat dit reglement niet voorziet beslist het bondsbestuur, dat hierover verantwoording 
aflegt aan de Algemene Leden Vergadering. 



 


