
Reglement erkende jeugdbegeleider 
 
Artikel 1 Definitie 
 
Een NDB-erkende Jeugdbegeleider is een persoon die in staat wordt geacht om 
jeugddarters op een verantwoorde, veilige manier te begeleiden, door aantoonbare kennis en ervaring en 
die als zodanig is erkend door de Nederlandse 
Darts Bond. 
 
Artikel 2 Eisen aan de NDB-erkende Jeugdbegeleider 
 
De NDB-erkende Jeugdbegeleider moet voldoen aan een aantal eisen: 
 
(a) De NDB-erkende Jeugdbegeleider beschikt over een geldige Verklaring Omtrent Gedrag. 
 
(b) De NDB-erkende Jeugdbegeleider heeft deelgenomen aan door de Nederlandse Darts Bond voor de 
erkenning verplicht gestelde cursus over de sociaal pedagogische aspecten van de begeleiding van jeugd. 
 
(c) De NDB-erkende jeugdbegeleider heeft deelgenomen aan de instructie “in en outs van de NDB”  
Goed punt van Niels. Ik vind ook dat zo’n “cursus” er moet komen. Kan m.i. in de vorm van een presentatie van 
een kwartier en een document. Moeten we met Paul  aan gaan werken. Zo kan deze  ook 1 op 1 gegeven 
worden, bijvoorbeeld door iemand van de Jeugdcommissie. 
 
(e) De NDB-erkende Jeugdbegeleider heeft aantoonbaar minstens één jaar ervaring met de begeleiding 
van Jeugddarters. 
 
Puntje van Niels, gekwantificeerd. 
 
Artikel 3 Rechten van de NDB-erkende Jeugdbegeleider 
 
De NDB-erkende Jeugdbegeleider is gerechtigd op zijn kleding de badge “NDB-erkende Jeugdbegeleider” 
aan te brengen. 
Een NDB-erkende Jeugdbegeleider is 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. 
Een NDB-erkende Jeugdbegeleider is gerechtigd om toegang te hebben tot specifiek op de NDB-erkende 
Jeugdbegeleiders gerichte informatie, zoals deze door de NDB wordt verstrekt. 
 
Ik denk hierbij aan besloten groepen op de Social Media, nieuwsbrieven e.d. 
 
Artikel 4 Aanvraag 
 
(a) De aanvraag voor een NDB-erkend jeugdbegeleider wordt schriftelijk ingediend door het bestuur van 
een lidorganisatie, of een NDB-erkende Speelgelegenheid. 
 
(b) In het geval dat de aanvraag plaatsvindt door een NDB-erkende Jeugdspeelgelegenheid, stelt de 
Nederlandse Darts Bond  het bestuur van de lidorganisatie tot wiens gebied de Jeugdspeelgelegenheid 
behoort, schriftelijk op de hoogte van de ontvangst van de aanvraag voor NDB-erkende Jeugdbegeleider. 
  
(c)  Bij onoverkomelijke bezwaren van het bestuur van de lidorganisatie tegen de aanvraag wordt de 
aanvraag voor de NDB-erkende Jeugdbegeleider geschorst en treedt het bestuur van de Nederlandse 
Darts Bond in overleg met het bestuur van de lidorganisatie. 



 
Volgens mij hebben we hiermee de aanvraagprocedure zo geregeld, dat de lidorganisaties moeilijk bezwaar 
kunnen maken tegen de gang van zaken. Door het naar bestuurlijk niveau te tillen hoeven we de reglementen 
niet helemaal uit te schrijven voor alle mogelijke gevallen. 
 
Artikel 5 Beoordeling en erkenning 
 
De beoordeling of de betreffende jeugdbegeleider aan de voorwaarden vol doet wordt uitgevoerd door de 
vaste Jeugdcommissie van de Nederlandse Dartsbond. Deze commissie is ook gerechtigd om namens de 
Nederlandse Darts Bond de Jeugdbegeleider al dan niet te erkennen.  
Het is m.i. niet noodzakelijk de erkenning van een jeugdbegeleider via het bestuur te laten lopen. 
 
Artikel 6 Afwijzing 
 
Een negatief besluit wordt schriftelijk met reden aan de aanvrager medegedeeld. De termijn tussen 
afwijzing en nieuwe aanvraag, bedraagt minimaal zes maanden 
 
Artikel 7 Opname in register bij erkenning 
 
Een NDB-erkende jeugdbegeleider wordt opgenomen in een openbaar register, dat wordt gepubliceerd op 
de website van de NDB. 
Die was ik eigenlijk vergeten. Moet er voor de privacy wetgeving wel in. 
 
Artikel 8 Duur van de erkenning 
 
De status van een erkende jeugdbegeleider 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 Waarschuwing bij misdraging 
 
Bij misdragingen van de NDB-erkende jeugdbegeleider kan de Jeugdcommissie van de Nederlandse Darts 
Bond schriftelijk een officiële waarschuwing afgeven. 
 
Artikel 10 Ernstige misdraging 
 
Bij een zeer ernstige misdraging, of een zich herhalende misdraging na een officiële waarschuwing, kan de 
Jeugdcommissie van de Nederlandse Darts Bond het bestuur van deze bond adviseren de erkenning voor 
bepaalde tijd te schorsen, dan wel in zijn geheel te trekken. 


