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Artikel 1. Naam en zetel. 

 

Lid 1.  De vereniging draagt de naam: Dartsbond Almere en omgeving. Bij afkorting genaamd: DBA. 
 

Lid 2.  Zij heeft haar zetel in Almere. 

Artikel 2. Duur. 
 

Lid 1.  De vereniging, opgericht op zevenentwintig juni negentienhonderdzevenennegentig en laatstelijk 
gewijzigd op acht december tweeduizendvijf, duurt voor onbepaalde tijd voort.  

Artikel 3. Doel. 
 

Lid 1.  De DBA heeft ten doel: het doen beoefenen en bevorderen van de dartssport. 

Artikel 4. Middelen. 
 

Lid 1.  De DBA tracht haar doel onder meer te bereiken door: 

a. Het lidmaatschap van de Nederlandse Darts Bond (NDB); 

b. Het deelnemen aan door de NDB georganiseerde wedstrijden en competities; 

c. Het organiseren van een competitie en rankingtoernooien;en 

d. Voorts alles te doen wat tot het gestelde doel bevorderlijk kan zijn. 

Artikel 5. Lidmaatschap. 
 

Lid 1.  De DBA kent: 

a. Gewonen leden;  

b. Leden van verdienste; en  

c. Ereleden 

Artikel 6. Gewone leden 
 

Lid 1.  Gewone leden kunnen uitsluitend natuurlijke personen zijn. 
 

Lid 2.  Gewone leden worden onderscheiden in: 
a. senioren: 16 jaar en ouder. 
b. junioren: 14 tot en met 17 jaar. 

c. aspiranten: 8 tot en met 13 jaar. 
 

Lid 3.  Peildata voor de onder artikel 2 genoemde categorieën zijn: 
a. senioren: bij het bereiken van de 16 jarige leeftijd; 
b. junioren: leeftijd op 01 september bij aanvang seizoen; 

c. aspiranten: leeftijd op 01 september bij aanvang seizoen. 

Artikel 7. Leden van verdienste 
 

Lid 1.  Leden van verdienste kunnen zijn zij die zich voor de DBA verdienstelijk hebben gemaakt en als zodanig 
door de algemene vergadering zijn benoemd. 
 

Lid 2.  Leden van verdienste oefenen de rechten uit van gewone leden en hebben daarnaast toegang tot de 
algemene vergadering en daarin een raadgevende stem. 

 
Lid 3.  Leden van verdienste behoeven als zodanig geen contributie te betalen. 

 
Lid 4.  Het lidmaatschap van verdienste eindigt: 

a. Door overlijden van het lid van verdienste; 

b. Door royeren van het lid van verdienste; 

c. Op aangeven van het lid van verdienste; of 
d. Wanneer de vereniging opgeheven wordt. 
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Artikel 8. Ereleden. 

 

Lid 1.  Ereleden kunnen zijn zij die zich gedurende lange tijd zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor de DBA 
en als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd. 
 

Lid 2.  De algemene vergadering kan op voorstel van het bestuur een erevoorzitter benoemen. 
 

Lid 3.  Ereleden oefenen de rechten uit van gewone leden en hebben daarnaast toegang tot de algemene 
vergadering en daarin een raadgevende stem. 
 

Lid 4.  Ereleden behoeven als zodanig geen contributie te betalen. 
 

Lid 5.  Het erelidmaatschap eindigt: 
a. Door overlijden van het erelid; 

b. Door royeren van het erelid; 

c. Op aangeven van het erelid zelf; of 
d. Wanneer de vereniging opgeheven wordt. 

Artikel 9. Aanmelding, toelating en beëindiging. 
 

Lid 1.  Aanmelding geschiedt middels het door het bestuur te verstrekken inschrijfformulier. 
 

Lid 2.  Bij aanvang lidmaatschap is het niet toegestaan om lid te zijn bij een andere, bij de NDB, aangesloten 
lidorganisatie. 
 

Lid 3.  Het bestuur beslist over toelating van leden. 

 
Lid 4.  Het lidmaatschap eindigt automatisch aan het einde van het betreffende seizoen 

Artikel 10. Contributies. 

 

Lid 1.  De door de algemene vergadering vastgestelde contributie is bij aanvang van het competitiejaar 
verschuldigd aan het orgaan waarbij inschrijving plaatsvindt. 
 

Lid 2.  De categorieën van leden, welke een verschillende contributie kunnen betalen zijn: 
a. Seniorleden; 
b. Jeugdleden. 

Artikel 11. Algemene verplichtingen gewone leden. 
 

Lid 1.  Leden van de vereniging zijn verplicht: 
a. de statuten, reglementen en besluiten van organen van de vereniging na te leven; 
b. de statuten, reglementen van de NDB na te leven; 
c. de belangen van de vereniging en/of dartssport in het algemeen niet te schaden; 

d. alle overige verplichtingen welke de vereniging in naam of ten behoeve van de leden aangaat of 
welke uit het lidmaatschap van de vereniging voortvloeien, te aanvaarden en na te komen. 
 

Lid 2.  Zij die lid worden van de vereniging zijn gehouden tevens lid te worden en te blijven van de NDB. 
 

Lid 3.  Met het aanmelden voor het lidmaatschap van de vereniging meldt de betrokkene zich tevens aan als Lid 

van de NDB aan. 

 
Lid 4.  Een lid is verplicht zijn financiële verplichtingen op de door de vereniging aangegeven datum te voldoen. 

 
Lid 5.  Leden onthouden zich tegenover andere leden van elke vorm van seksueel gedrag of seksuele 

toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door het andere lid, 
die het ondergaat, als ongewenst of gedwongen wordt ervaren. Het in strijd handelen met deze bepaling 
geldt als overtreding, als geregeld in het tuchtreglement sportrechtspraak. 
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Artikel 12. Het bestuur van de DBA 

 

Lid 1.  Het bestuur bestaat uit tenminste vijf meerderjarige personen. De algemene vergadering bepaalt het 
aantal bestuursleden. 
 

Lid 2.  De leden van het bestuur worden door de algemene vergadering uit de leden benoemd. De voorzitter 
wordt in functie benoemd. De overige functies worden door de leden van het bestuur onderling verdeeld. 

 
Lid 3.  De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van drie jaar. 

 
Lid 4.  Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging 

 
Lid 5.  Het bestuur ziet toe op naleving van de statuten, reglementen en door de vereniginggenomen besluiten 

 

Lid 6.  Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee andere bestuursleden dit gewenst achten 

 

Artikel 13. Algemene ledenvergadering. 
 

Lid 1.  De Algemene ledenvergadering bestaat uit leden van de vereniging. 
 

Lid 2.  Ieder lid heeft één stem. Leden jonger dan 16 jaar en uitgesloten leden hebben geen stemrecht. 
 

Lid 3.  Jaarlijks worden twee algemene ledenvergaderingen gehouden t.w. een Voorjaarsoverleg (omstreeks 
april) en een Najaarsoverleg (omstreeks november). 
 

Lid 4.  Op de voorjaarsvergadering worden o.a. de voornemens voor het komende seizoen besproken (incl. de 
begroting) en de contributie wordt vastgesteld. Op de najaarsvergadering wordt o.a. door het bestuur 
verantwoording afgelegd over het afgelopen seizoen(incl. financiële) en vinden er bestuur- en/of 
commissieverkiezingen plaats. 

 
Lid 5.  Het bijeenroepen gebeurt door een aankondiging in de officiële mededelingen en door een schriftelijke 

oproep (via teamcaptain) aan de teamleden. Niet spelende leden en jeugdleden die niet in een team 

spelen zullen de oproep individueel ontvangen. 
 

Lid 6.  De termijn van oproeping bedraagt tenminste twee weken. Het bestuur kan in bijzondere gevallen de 
termijn van oproeping bekorten. 
a. De agenda van de algemene vergaderingen bevat jaarlijks onder meer: 
b. het vaststellen van de notulen van de vorige algemene vergadering; 

c. het jaarverslag van het bestuur; 
d. het financieel verslag van het bestuur; 
e. het verslag van de kascontrolecommissie; 
f. het verlenen van décharge aan de leden van het bestuur; 
g. het vaststellen van de contributie en andere bijdragen; 
h. het vaststellen van de begroting en activiteitenplan voor het volgend boekjaar; 

i. verkiezing bestuursleden; 

j. verkiezing kascommissie; 
k. verkiezing beroepscommissie; 
l. rondvraag. 

Artikel 14. Kascontrolecommissie. 

Lid 1.  De kascontrolecommissie kan uitsluitend gekozen worden uit de leden. 
 

Lid 2.  De kascontrolecommissie bestaat uit tenminste drie personen. 
 

Lid 3.  De kascontrolecommissie heeft te allen tijde het recht in overleg met de penningmeester de financiële 
administratie te controleren. 
 

Lid 4.  Deze controle dient tenminste 2x per verenigingsjaar te geschieden. 

 
Lid 5.  De controle van de financiële jaarstukken dient binnen 4 weken na afloop van het verenigingsjaar plaats 

te vinden. 
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Lid 6.  Bij tussentijds aftreden van de penningmeester dient de kascontrolecommissie diens administratie 

binnen 3 weken te controleren. 
 

Lid 7.  De controle dient in het bijzijn van de penningmeester door minimaal 2 leden van de 
kascontrolecommissie plaats te vinden. 

Artikel 15. Officieel orgaan. 
 

Lid 1.  De DBA kent een officieel orgaan. 
 

Lid 2.  Wijze van uitgave van dit orgaan worden door het bestuur vastgelegd. 

Artikel 16. Reglementen. 
 

Lid 1.  Naast het huishoudelijk reglement kent de DBA: 

a. Tuchtreglement 

b. Wedstrijdreglement 

Artikel 17. Wijzigingen huishoudelijk reglement. 
 

Besluiten tot wijziging van het huishoudelijk reglement kunnen slechts worden genomen met volstrekte 

meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering, ongeacht het aantal aanwezige 
stemgerechtigde leden. 

Artikel 18. Slotbepalingen. 
 

In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het bestuur. 

 
 

 

 

 

 

Het bestuur van de Dartsbond Almere e.o. wenst iedereen een sportief dartsseizoen toe!  

 


