Huishoudelijke reglementen Rijnmond Darts

Het Bestuur
•

Artikel 1

1.

Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste negen personen.

2.

De leden van het bestuur zullen volgens een door het bestuur op te stellen
rooster aftreden, met dien verstande dat de voorzitter, de secretaris en de
penningmeester niet gelijktijdig in een jaar aftredend kunnen zijn.

3.

Functies die door de leden van het bestuur bekleed moeten worden zijn:
a voorzitter
b secretaris
c penningmeester
Functies die door leden van het bestuur bekleed kunnen worden zijn:
d
e
f
g

competitie/toernooileider
regioconsul
controleur
public relation

Het bestuur kan zich verder laten assisteren door vasten ad hoc
commissies. Leden van deze commissie kunnen, in bijzondere gevallen,
aangevild worden met niet leden van R.D. dit zowel op verzoek van het
bestuur als op verzoek van de algemene ledenvergadering.
4.

Ten aanzien van de verantwoordelijkheden van het bestuur in haar
uitvoerende taken, zij vermeld dat, daar waar in statuten of huishoudelijk
reglement niet voorzien, het bestuur gemachtigd is (indien deze zaken een
dringend karakter hebben of in zaken waar een snelle oplossing belangrijk
of aanbevelingswaardig is) handelend op te treden en/of uitspraken te
doen, zulks naar inzicht van het bestuur en later hiervoor verantwoording
af te leggen aan de algemene ledenvergadering.

5.

Het bestuur verplicht zich om één maal per jaar een algemene
ledenvergadering uit te roepen.
Kandidaatstelling voor bestuursfuncties dienen, schriftelijk 21 dagen voor
het plaatsvinden van de vergadering in het bezit te zijn van het
secretariaat.
Kandidaten zullen 14 dagen voor de vergadering aan de leden bekend
gemaakt worden.
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Commissies
•

Artikel 2

1.

De commissie van Beroep zal door de algemene ledenvergadering worden
benoemd.

2.

De tuchtcommissie zal bestaan uit de regioconsul en de voorzitter

3.

Door het bestuur zal een tuchtreglement worden samengesteld dat ter
goedkeuring aan de algemene ledenvergadering zal worden voorgelegd.

De Dartsvereniging
•

Artikel 3

1.

De R.D. staat een ieder met een algemeen toegankelijk openbare
gelegenheid toe, deze als speellokaliteit in te richten voor de op te richten
dartsvereniging.
Hierbij gelden wel een aantal richtlijnen voor de wedstrijdbaan aan kriteria,
gesteld in het wedstrijdreglement van de R.D.

2.

Een dartsteam moet bestaan uit tenminste 4 leden.

3.

Door aanmelding bij de R.D. worden alle aangemelde leden geregistreerd
lid van de vereniging en zijn gehouden aan de statuten, huishoudelijk
reglement en de reglementen van de vereniging.

4.

Een dartsteam bestaat uit spelende en niet spelende leden. Spelende
leden die deelnemen aan de competitie die door de vereniging wordt
georganiseerd zijn gerechtigd om naast de door de vereniging
georganiseerde competitie deel te nemen aan de door de federatie
georganiseerde open – en gesloten toernooien en/of wedstrijden. Niet
spelende leden die slechts in verenigingsverband wensen te spelen en niet
uitkomen in een competitie. Zij zijn wel gerechtigd om aan de door de
federatie georganiseerde open – gesloten toernooien en/of wedstrijden
deel te nemen.

5.

Leden dienen in het bezit te zijn van en door de vereniging verstrekte
identiteitskaart die hen, na inschrijving wordt toegezonden via hun captain
of club.
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6.

Het dartsteam/vereniging verbindt zich bij inschrijving de volgende door de
algemene ledenvergadering vast te stellen bedrag te betalen
a de contributie per spelend lid
b de contributie per niet spelend lid. Indien bovenvermelde contributies
niet tijdig ontvangen zijn door de het bestuur, kan dit leiden tot het niet
inschrijven van het team of lid.

7.

Een spelend lid behoort op wedstrijden in competitieverband zijn/haar
identiteitskaart te kunnen tonen. Het niet tonen van deze kaart leidt tot het
niet deelnemen aan de wedstrijd, tenzij hij/zij deze kaart binnen een uur na
aanvang van de wedstrijd alsnog kan tonen.

8.

Een lid behoort op gesloten kampioenschappen of toernooien zijn/haar
identiteitskaart te kunnen tonen.

9.

En lid dat deelneemt aan een competitiewedstrijd behoort bij voorkeur en
indien mogelijk, in zijn /haar teamshirt te spelen.

Leden van Rijnmond Darts
•
1.

Artikel 4
Een geregistreerd lid van de R.D. is een persoon die staat ingeschreven in
één van de hierna aangeduide hoedanigheden:
a spelend lid
b niet spelend lid
c donateur
en voor wie contributie is afgedragen aan de penningmeester van de R.D.

2.

Een lid van de R.D, is ten alle tijden vrij deel te nemen aan door anderen
georganiseerde competities, toernooien, kampioenschappen en
evenementen.

Registratie
•
1.

Artikel 5
Een lid van de R.D. zal in het bezit gesteld worden van een identiteitskaart.
Er zijn twee soorten identiteitskaarten, te weten:
a competitiegerechtigde spelers
b niet competitiegerechtigde spelers.
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2.

De contributie voor de afzonderlijke leden wordt per jaar vastgesteld door
de algemene ledenvergadering. Zodra de bijdrage betaald is, zal het lid
zijn/haar identiteitskaart ontvangen.

3.

Het niet kunnen tonen van de gevraagde identiteitskaart, voor welk
evenement dan ook, kan leiden tot het weigeren van deze persoon bij
deelname aan dit evenement

4.

Verlies van de identiteitskaart dient onverwijld aan het secretariaat te
worden medegedeeld.

5.

Duplicaat identiteitskaarten zullen slecht aan de betreffende persoon
worden verstrekt na ontvangst van een pasfoto, alsmede betaling van een
bedrag, vast te stellen door de algemene ledenvergadering.

Sancties, schorsing, tuchtcommissie, commissie van beroep
•

Artikel 6

1.

De tuchtcommissie doet uitspraak ten aanzien van overtredingen. Hierbij
wordt het oordeel van de controleur en/of regioconsul en/of het bestuur van
de betreffende dartsvereniging, de toernooileiding of het bestuur eventueel
in aanmerking genomen.

2.

Een speler of een team zal kunnen worden gehoord door de
tuchtcommissie over het hem/haar ten laste gelegde feit.

3.

Een uitspraak van de tuchtcommissie (voor schorsing en ontzetting zie
art.7 lid 3 en 4 van de statuten) is niet bindend zolang de betrokken partij
gebruik maakt van het recht in beroep te gaan. Dit gebeurt bij de
commissie van beroep en wel binnen 14 dagen, per aangetekend
schrijven, na datum van de uitspraak van de tuchtcommissie.

4.

De uitspraak van de tuchtcommissie is wel bindend als betrokken partij niet
in beroep gaat.

5.

Maakt een speler of een team wel gebruik van het recht om in beroep te
gaan, zoals bedoeld in artikel 6 lid 4 dient de commissie van beroep een
bindende uitspraak te doen (met uitzondering van het bepaalde in artikel 7
lid 3 en 4 van de statuten).

6.

Na ontvangst van een beroep bij de commissie van beroep moet deze
uiterlijk 30 dagen na ontvangst van het beroep een bindende uitspraak
doen.
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7.

•
•
•
•
•
•

Een speler kan worden berispt voor het negeren van een waarschuwing
van de controleur, scheidsrechter, toernooileiding of bestuurslid n.v. in
zake van:
het gebruik van onwelvoeglijk taal
het beïnvloeden van de tegenstander door gebaren, taalgebruik e.d. het
negatief beïnvloeden van de wedstrijd door taalgebruik of gebaren t.a.v. de
scheidsrechter of derden.
Het met een sigaret, sigaar of pijp in de mond spelen
Het bij herhaling op of over de drempel staan.
Het in kennelijke staat verkeren en daardoor de wedstrijd of tegenstander te
beïnvloeden
Het zich niet correct gedragen tijdens een wedstrijd of toernooi.

8. Een speler of team kan aan een strafmaatregel worden onderworpen nadat er
een schriftelijke klacht is ingediend betreffende de speler of team. Deze
schriftelijke klacht dient te worden gericht aan de tuchtcommissie. De
tuchtcommissie moet zich bereid verklaren de betreffende klacht te
behandelen.
Indien de klacht niet door de tuchtcommissie in behandeling genomen wordt,
kan degene die de klacht indiende, zich wenden tot de commissie van beroep
en zijn verzoek langs deze weg herhalen om de klacht in behandeling te
nemen bij de tuchtcommissie. Indien de commissie van beroep de klacht
ontvankelijk verklaart, zal deze in behandeling dienen te worden genomen
door de tuchtcommissie.
9. Een team dat per seizoen twee maal niet verschijnt op een vastgestelde
competitiewedstrijd zal uit de competitie worden genomen.

Bepaling van orde
•

Artikel 7

Ieder die moedwillig of door nalatigheid schade aanricht aan het materiaal en
eigendommen etc. van de vereniging, is verplicht de aangerichte schade te
vergoeden en wel uiterlijk een maand, nadat hem schriftelijk kennis is gegeven
dan het bedrag van de schade.
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Verplichting afzonderlijke bestuursleden
•
1.

Artikel 8
a voor de voorzitter
Hij is o.a. belast met de leiding van de bestuursvergadering , met de
zorg voor het uitvoeren van alle besluiten in voormelde vergaderingen
genomen en met de zorg voor de stipte naleving van de statuten en
huishoudelijke reglement
b voor de secretaris
Hij draagt zorg voor en registreert de erepenning en ereteken. Hij
bewaart de ingekomen stukken en houdt afschrift van de uitgaande
stukken, notuleert de bestuursvergaderingen en legt deze binnen 30
dagen aan het bestuur voor.
Hij geeft bij het einde van elk verenigingsjaar een algemeen schriftelijk
overzicht van het geen is voorgevallen. Ingeval van aftreden draagt hij
de gehele administratie, alsmede alle aan de functie verbonden
eigendommen van de vereniging binnen 14 dagen aan zijn opvolger
over.
Hij draagt zorg voor het bijhouden van een ledenlijst of register, uit
welke aard van elk lidmaatschap dient te blijken. Hij draagt zorg voor
het registreren van genomen besluiten van het bestuur en algemene
vergadering in een afzonderlijk register.
c voor de penningmeester
Hij draagt zorg voor de invordering van de contributie, bijdragen,
entreegelden, administratiekosten en andere inkomsten, zonodig tegen
afgifte van een door hem ondertekende kwitantie. Hij zorgt voor het
indienen van begroting, waar onder alle baten en lasten alsmede
zonodig een liquiditeits begroting zijn begrepen. Hij zorgt voor
voldoening van de rekening, welk het gevolg van door het bestuur
genomen besluiten en regeling van alle verdere betalingen. Aan een en
ander tegen ontvangst van behoorlijke betaalwijzen. Hij zal zonder
machtiging van de algemene vergadering, geen financiële verplichting
mogen aangaan, wanneer het totaalbedrag van de begroting wordt
overschreden.
Hij zorgt voor de boekhouding van inkomsten en uitgaven, onder de
verplichting aan het bestuur en aan de kascommissie inzage te
verstrekken van de boeken en bescheiden en per jaar een overzicht
van de financiële toestand te geven. Hij zorgt voor het opmaken van
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een balans per eind van het boekjaar, onder gehoudenheid vijf jaar te
bewaren.
Blijft hij in gebreke dan kan de algemene vergadering, na overleg met
de kascommissie, tot onmiddellijke schorsing overgaan. In geval van
schorsing of aftreding draagt hij de gehele financiële administratie,
alsmede alle bewijsstukken en eigendommen aan zijn waarnemer of
opvolger over.
2.

Het door het bestuur uit te brengen jaarverslag moet bevatten:
a Een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in het afgelopen
verenigingsjaar, uit te brengen door de secretaris.
b Een financieel overzicht van de penningmeester, bevattende een staat
van baten en lasten en een balans.

3.

Het dagelijks bestuur bestaat uit voorzitter, penningmeester en secretaris.
Het behandeld de spoedeisende zaken. Alle besluiten van het dagelijks
bestuur vereisen op de eerst volgende vergadering van het bestuur de
bekrachtiging van de andere bestuursleden.

Kascommissie
•

Artikel 9

De controle zal minstens eenmaal per jaar worden uitgevoerd.
Zodra onregelmatigheden worden geconstateerd dient rapport aan de algemene
vergadering te worden uitgebracht.
Vergaderingen
•

Artikel 10

1.

Vergaderingen van het bestuur worden gehouden op verzoek van de
voorzitter of tenminste twee bestuursleden.

2.

Vergadering van alle organen hebben geldigheid, indien alle leden daarvan
zijn verwittigd en tenminste de helft plus 1 van de leden aanwezig is.
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Slotbepaling
•

Artikel 11

1.

Door toetreden tot de R.D. verbindt ieder lid zich te werpen aan de
statuten, het huishoudelijk reglement, de regels en alle bepalingen welke in
de bestaande regeling van zaken volgende de statuten of dit reglement of
de regels tot stand zullen komen

2.

Indien een artikel in dit reglement of in de regels voor verschillende uitleg
vatbaar is, is die van het bestuur voor elk lid bindend.

3.

In de gevallen, waarin dit reglement of de regels niet voorzien, beslist
bestuur
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