Huishoudelijk Reglement
HUISHOUDELIJK REGLEMENT D.C.E.
NAAM EN ZETEL
Artikel 1.
1. De club draagt de naam: Dartclub Elst, bij afkorting genaamd: D.C.E.
2. Zij heeft haar zetel in Elst (Gld).

DUUR
Artikel 2.
1. De club, opgericht op 21 februari 1995, duurt voor onbepaalde tijd voort.

DOEL
Artikel 3.
1. D.C.E. heeft ten doel: de beoefening van de en de belangstelling voor de dartssport te
bevorderen, alsmede het stimuleren en organiseren van aktiviteiten die in het kader van
de dartssport de ontwikkeling, vorming en recreatie van de mens beogen.

MIDDELEN
Artikel 4.
1. D.C.E. tracht dit doel ondermeer te bereiken door:
a. het uitschrijven van, medewerken aan of regelen en bevorderen van
dartswedstrijden;
b. het instellen en organiseren van kampioenschappen;
c. het geven van voorlichting;
d. alle overige middelen die D.C.E. ten dienste staan.

LIDMAATSCHAP
Artikel 5.
1. D.C.E. kent:
a. ereleden;
b. gewone leden;
c. leden van verdienste;
d. donateurs.

ERELEDEN
Artikel 6.
1. Ereleden kunnen zijn zij die aan de dartsport in het algemeen en aan D.C.E. in het
bijzonder uitzonderlijke diensten hebben bewezen en als zodanig door de algemene
ledenvergadering zijn benoemd.
1. Ereleden oefenen de rechten uit van gewone leden en hebben daarnaast toegang tot
de algemene ledenvergadering en daarin een raadgevende stem.
2. Ereleden behoeven als zodanig geen contributie te betalen.

GEWONE LEDEN
Artikel 7.
1. Leden zijn die natuurlijke personen, die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.
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2. In geval van niet toelating door het bestuur kan op verzoek van de betrokkene als nog
door de eerstvolgende algemene ledenvergadering tot toelating worden besloten.
3. Het lidmaatschap van de club is verplicht voor diegenen die binnen de club een functie
bekleden.
4. Het lidmaatschap van de club is verplicht voor diegenen die uitkomen voor het D.C.E.team in een regionale competitie (bijvoorbeeld A.D.O.)

LEDEN VAN VERDIENSTE
Artikel 8.
1. Leden van verdienste kunnen zijn zij die zich voor D.C.E. bijzonder verdienstelijk hebben
gemaakt of maken en als zodanig door de algemene ledenvergadering zijn benoemd.
2. Leden van verdienste oefenen de rechten uit van gewone leden.

DONATEURS
Artikel 9.
1. Donateurs zijn zij die D.C.E. jaarlijks met een door de algemene ledenvergadering vast te
stellen minimum bedrag steunen.
1. Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur als zodanig zijn
erkend.
2. Donateurs hebben geen andere rechten en/of verplichtingen dan die welke hun bij of
krachtens de statuten of het bestuur zijn toegekend of opgelegd.
3. De rechten en verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door
opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende
verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd blijft.

AANMELDING EN TOELATING
Artikel 10.
1. Aanmelding voor het gewone lidmaatschap en van leden van verdienste geschiedt
schriftelijk bij het secretariaat. Binnen één maand na de aanmelding wordt door het
bestuur over toelating beslist.
2. Aanmelding geschiedt middels de door het secretariaat te verstrekken inschrijfformulier
waarbij alle door het bestuur verlangde gegevens verstrekt dienen te worden.

VERPLICHTINGEN
Artikel 11.
1. De leden zijn verplicht:
a. de reglementen van de club, alsmede de besluiten van het bestuur, de algemene
ledenvergadering of een ander orgaan van de club na te leven;
b. de belangen van de club en van de bonden van de dartssport in het algemeen
niet te schaden;
c. de overige verplichtingen, welke de club in naam van haar leden aangaat, te
aanvaarden en na te leven.

STRAFFEN
Artikel 12.
1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen dat in strijd is met de reglementen
en/of besluiten van de club of waardoor de belangen van de club in het bijzonder of de
dartssport in het algemeen worden geschaad.
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2. Het bestuur is bevoegd om, in geval van overtreding als bedoeld in lid 1, de volgende
straffen op te leggen:
a. berisping;
b. schorsing;
c. ontzetting uit een functie;
d. ontzetting van het lidmaatschap.
3. a. Een berisping is een mondelinge opmerking namens het bestuur jegens het lid wegens
een overtreding volgens artikel 12 lid 1.
b. Een schorsing kan volgen op een eerder gedane berisping en kan ten hoogste voor de
duur van één maand worden opgelegd. Gedurende de periode dat een lid is geschorst
kan hij niet deelnemen aan de algemene ledenvergadering terwijl hem bovendien
gedurende deze periode ook nog ander aan het lidmaatschap verbonden rechten
worden ontzegd.
c. Ontzetting kan volgen op een eerde gedane schorsing en kan alleen worden
uitgesproken wanneer een lid in ernstige mate in strijd is met de reglementen en/of
besluiten van de club, of de club op onredelijke wijze benadeelt dan wel na sommatie
nalatig blijft aan zijn verplichtingen te voldoen.
d. Nadat het bestuur tot schorsing dan wel ontzetting heeft besloten, wordt het betrokken
lid binnen veertien dagen, bij aangetekend schrijven hiervan in kennis gesteld onder
opgave van de reden(en). De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst
van deze kennisgeving per aangetekend schrijven in beroep te gaan bij de algemene
ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid
geschorst. Het besluit van de algemene ledenvergadering tot ontzetting zal moeten
worden genomen met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

GELDMIDDELEN
Artikel 13.
De geldmiddelen van de club bestaan uit:
a. contributie van de leden;
b. ontvangsten uit wedstrijden/toernooien;
c. donaties;
d. andere inkomsten.

CONTRIBUTIES
Artikel 14.
1. De door de algemene ledenvergadering vastgestelde contributie is bij aanvang van het
competitieseizoen verschuldigd aan de penningmeester. Voor nieuwe leden komt hier het
inschrijfgeld nog bij.
2. Leden die zich tijdens het competitieseizoen aanmelden zijn eveneens het gehele
contributiebedrag verschuldigd, indien zij meedoen aan de volledige competitie.
3. Leden die zich tijdens het competitieseizoen aanmelden en hij/zij kan volgens het bestuur
niet meer aan de volledige competitie deelnemen, is een evenredig bedrag
verschuldigd.

KOSTENVERGOEDING
Artikel 15.
1. Het bestuur is bevoegd om aan personen, die ten behoeve van de club noodzakelijke
kosten maken, deze kosten te vergoeden, welke goedkeuring behoeven in de
eerstvolgende algemene ledenvergadering middels het financieel jaarverslag van de
penningmeester.
2. Het is niet toegestaan om op enigerlei wijze kosten te declareren uit eigen winstbelang.
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BESTUURSVERGOEDING
Artikel 16.
Het bestuur stelt jaarlijks de hoogte van de bestuursvergoeding voor die tijdens de algemene
ledenvergadering wordt vastgesteld. Dit bedrag is ter compensatie voor alle bestuurlijke
activiteiten.

EINDE LIDMAATSCHAP
Artikel 17.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door opzegging van het lid;
c. door opzegging namens de club;
d. door ontzetting als bedoeld in art. 12 lid 3.
2. Opzegging namens de club geschiedt door het bestuur. Opzegging namens de club kan
geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de in deze situatie vermelde
vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, of wanneer van de club redelijkerwijs niet kan
worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
3. In geval een lid de club is ontzet, is het bestuur na het onherroepelijk worden van deze
ontzetting verplicht het lidmaatschap van het desbetreffende lid met onmiddellijke
ingang op te zeggen.

HET BESTUUR VAN D.C.E.
Artikel 18.
1. Het bestuur heeft de dagelijkse leiding van D.C.E. en is voorts belast met al die taken die
het bij de reglementen of door de algemene ledenvergadering worden opgedragen.
2. De voorzitter leidt de vergaderingen en is de eerste vertegenwoordiger van D.C.E.
De overige bestuursleden raadplegen hem in alle zaken waarbij twijfel kan bestaan ten
aanzien van hetgeen het beleid van het bestuur eist.
3. De vice-voorzitter vervangt de voorzitter waar en wanneer dit nodig is.
4. a. De secretaris heeft ondermeer tot taak de notulen van de algemene ledenvergadering
en van bestuursvergaderingen te maken en te bewaren, de briefwisseling te voeren uit
naam van en zonodig in overleg met zijn medebestuursleden, de ontvangen brieven te
bewaren, de oproepingen voor de vergaderingen te verzenden.
b. Hij brengt in de jaarvergadering verslag uit van de toestand en de werkzaamheden
van de club in het afgelopen seizoen.
c. Hij draagt zorg voor de verspreiding van het hiervoor bedoelde jaarverslag en van alle
andere officiële mededelingen.
d. Hij verricht voorts alle andere werkzaamheden die hem in de algemene
ledenvergadering of het bestuur zijn opgedragen.
5. a. De penningmeester beheert de gelden van de club in overleg met het bestuur.
b. Hij draagt zorg voor een behoorlijke boekhouding, draagt zorg voor de aan de club
toekomende gelden, en voldoet de schulden tegen een bewijs van betaling.
c. Hij brengt in de jaarvergadering verslag uit over de geldmiddelen van de club over het
afgelopen seizoen.
d. Hij verricht voorts alle andere werkzaamheden die hem in de algemene
ledenvergadering of het bestuur zijn opgedragen.
e. Hij is verplicht de kasmiddelen van de club gescheiden te houden van zijn privémiddelen. Kasgelden die een bedrag van € 500,- te boven gaan dient hij te plaatsen
op een bank of girorekening t.n.v. D.C.E.
f. Hij is verplicht zijn boekhouding en kasbescheiden op ordelijke wijze te bewaren.
g. Hij is voor de onder zijn beheer vallende baten persoonlijk aansprakelijk, tenzij hij kan
aantonen dat tekortkomingen hem redelijkerwijs niet kunnen worden toegerekend.
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h. Het bestuur bepaalt op welke wijze de handtekeningbevoegdheid bij bank of giro
wordt geregeld.
6. De overige bestuursleden verrichten taken, die de algemene ledenvergadering of het
bestuur hen opdraagt.
7. Het bestuur kan een deel van zijn werkzaamheden opdragen aan commissies, bestaande
uit een door het bestuur te bepalen aantal bestuursleden en niet-bestuursleden. Werkwijze
en bestaansduur van de commissies worden door het bestuur vastgelegd.
8. a. Kandidaten voor het bestuur kunnen worden gesteld door het bestuur en door de
algemene ledenvergadering op voorstel van tenminste drie leden.
b. Een aftredend bestuurslid wordt automatisch kandidaat gesteld, tenzij hij/zij niet voor
verkiezing in aanmerking wenst te komen.
c. Kandidaten moeten tenminste twee weken voor de aanvang van de algemene
ledenvergadering aan de secretaris worden opgegeven onder overlegging van een
schriftelijke verklaring van de kandidaten, dat zij een benoeming zullen aanvaarden en
dat zij lid zijn van D.C.E.
d. Zijn er minder kandidaten gesteld dan er te vervullen vacatures zijn, dan kunnen alsnog
ter vergadering personen kandidaat worden gesteld, mits er redelijke zekerheid
bestaat dat de betrokkenen aan de noodzakelijke eisen voldoen. In twijfelgevallen
beslist het bestuur.
e. Worden geen aan de eisen voldoende kandidaten gesteld, dan vult het bestuur tot de
eerstvolgende algemene ledenvergadering de open plaatsen voorlopig aan.

BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR
Artikel 19.
1. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit heeft genomen is
beslissend.
2. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een
bestuurslid anders wensen.
3. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door het
bestuur aangewezen persoon notulen gemaakt, die op de eerstvolgende
bestuursvergadering door het bestuur dienen te worden vastgesteld.

BESTUURSVERKIEZING
Artikel 20.
1. Zoals gesteld in art. 18 lid 8b wordt een bestuurslid automatisch kandidaat gesteld, echter
met dien verstande dat er na een termijn van twee jaar alsnog een verkiezing gehouden
zal worden, dit betekent dat:
a. De voorzitter herkiesbaar wordt gesteld in het jaar 2001, vervolgens in 2003, enz.;
b. De secretaris herkiesbaar wordt gesteld in het jaar 2002, vervolgens in 2004, enz.;
c. De penningmeester herkiesbaar wordt gesteld in het jaar 2001, vervolgens in 2003, enz.;
d. Algemene bestuursleden herkiesbaar worden gesteld in het jaar 2002, vervolgens in
2004, enz.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 21.
1. De jaarlijkse algemene ledenvergadering dient gehouden te worden in de maand mei
van ieder jaar.
2. De oproeping vergezeld van de agenda dient uiterlijk veertien dagen voor de datum van
de algemene ledenvergadering te worden gepubliceerd middels een aan alle leden te
zenden kennisgeving.
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3. De agenda van de algemene ledenvergadering dient tenminste de volgende punten te
bevatten:
a. vaststellen notulen vorige jaarlijkse algemene ledenvergadering;
b. jaarverslag van de secretaris;
c. jaarverslag van de penningmeester;
d. verslag van de kascommissie;
e. vaststelling van de contributie voor het komende competitieseizoen;
f. verkiezing bestuursleden;
g. verkiezing kascommissie;
h. verslagen van eventuele andere commissies.
4. Voor eventuele overige algemene ledenvergaderingen dient eenzelfde procedure te
worden gevolgd als vermeld onder lid 2.

TOEGANG EN BESLUITVORMING ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 22.
1. Alle geregistreerde leden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering.
2. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.
3. a. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt, voor zover de reglementen niets ander
bepalen, beslist bij meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij staken der stemmen wordt
het voorstel geacht te zijn verworpen.
b. Onder meerderheid wordt verstaan méér dan de helft van de uitgebrachte geldige
stemmen.
4. Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid
van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen, vindt herstemming plaats over de
personen die de meeste of zo nodig de meeste op één na op zich hebben verenigd. Bij
herstemming beslist het grootste stemmenaantal. Indien bij herstemming de stemmen
staken, beslist het lot.
5. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt, stembiljetten die:
a. blanco zijn;
b. zijn ondertekend;
c. onleesbaar zijn;
d. een persoon niet duidelijk aanwijzen;
e. de naam bevatten van een persoon die niet verkiesbaar is;
f. voor iedere verkiesbare plaats meer dan een naam bevatten.

KASCOMMISSIE
Artikel 23.
1. De kascommissie kan uitsluitend gekozen worden uit de leden.
2. Zij hebben te allen tijden het recht in overleg met de penningmeester de financiële
administratie te controleren.
3. Deze controle dient tenminste één keer per kalenderjaar te geschieden. Wenselijk is om dit
voor de eerstvolgende A.L.V. te controleren.
4. De controle van de financiële jaarstukken dient in de maanden mei en november van
ieder jaar plaats te vinden.
5. Bij tussentijds aftreden van de penningmeester dient de kascommissie diens administratie
binnen drie weken te controleren.
6. De controle dient in het bijzijn van de penningmeester door minimaal twee leden van de
kascommissie plaats te vinden.

ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 24.
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1. De club wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene
ledenvergadering, genomen met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte
stemmen in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van de leden aanwezig is.
2. Indien het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig is, kan op een volgende te
houden vergadering, ongeacht het op deze vergadering aanwezige aantal leden, met
een meerderheid van twee/derde van uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden
besloten.
3. Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan degene die ten tijde van het besluit tot
ontbinding lid waren, doch aan een alsdan door de algemene ledenvergadering aan te
wijzen non-profit instelling.
4. Na ontbinding blijft de club voortbestaan voor zover dit tot de vereffening van haar
vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de reglementen
voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de club uitgaan
moet aan haar naam toegevoegd worden de woorden: in liquidatie.

WIJZIGINGEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 25.
1. Besluiten tot wijziging van het huishoudelijk reglement kunnen slechts worden genomen
met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen in een algemene
ledenvergadering, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden.

SLOTBEPALINGEN
Artikel 26.
1. In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het bestuur.
R.H. Brunink

Voorzitter

E. Verhaaf

Secretaris

M.W.A. van Hulzen

Penningmeester

A.H.G. Janssen

Wedstrijdsecretaris

J.J. Maan

Algemeen bestuurslid

Opgemaakt te Elst, d.d. 31-07-1997 (HHR versie I)
Voorstellen ter wijziging op A.L.V. 2000 (d.d. 18-05-2000)
HHR II Gepubliceerd in februari 2001.
Voorstellen ter wijziging op A.L.V. 2013 (d.d. 04-06-2013)
HHR III Gepubliceerd in januari 2014.
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