
 

WEDSTRIJD - en HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
( Met ingang van seizoen 2023 ) 

COMPETITIES 
art. 1.1 In de periode liggende tussen 1 september en 31 mei van het daaropvolgende jaar wordt een 
competitie georganiseerd, hierna te noemen de "wintercompetitie". 
 
art. 1.2 Wanneer het bestuur andere competities organiseert dan de wintercompetitie wordt hiervan 
schriftelijk mededeling gedaan. 
 
art. 1.3 De vereniging deelt mee in hoeverre de regels van de eventueel andere te organiseren competities 
afwijken van dit reglement. 
 
art. 2. Alle hierna volgende artikelen hebben betrekking op alle door de vereniging te organiseren 
competities met uitzondering van het gestelde in art. 1. lid 3. 
 
ORGANISATIE VAN DE WINTERCOMPETITIE 
art. 3.1 Het bestuur van de vereniging organiseert de wintercompetitie en kent hiervoor één of meerdere 
divisies/poules. 
Als richtlijn geldt dat deze divisie/poule-opbouw piramidaal moet zijn. 
 
art. 3.2 Elke poule moet tenminste 7 teams bevatten. Het maximum is 14 teams. 
 
art. 3.3 Elk team zal er naar streven een zo hoog mogelijke plaats in de eindrangschikking in te nemen. 
Tevens is elk team verplicht zich aan de promotie- en degradatieregeling van zijn organisatie te 
onderwerpen. 
 
art. 3.4 Het bestuur maakt vóór aanvang van elke competitie de eventuele promotie- en degradatieregeling 
bekend (zie art. 21.1. en art. 21.2). 
 
art. 3.5 Het bestuur kan een wedstrijdcommissie benoemen die bestaat uit een coördinator en twee of 
meerdere wedstrijdleden. 
 
art. 3.6 De wedstrijdcommissie of competitieleider stelt het wedstrijdschema vast, verzamelt de uitslagen en 
maakt de rangschikking van elke divisie/poule. 
Publicatie van een rangschikking dient regelmatig te geschieden via de internetpagina. 
 
art. 3.7 Het bestuur behoudt zich het recht voor om nieuwe teams naar sterkte in te delen, mits in betreffende 
divisie/poule een plaats beschikbaar is. 
 
DEELNAME OFFICIËLE COMPETITIE 
art. 4.1 Deelname aan de wintercompetitie is uitsluitend mogelijk voor teams met minimaal 4 geregistreerde 
en maximaal 10 spelers/speelsters. 
 
art. 4.2 Inschrijving geschiedt door via de website inschrijven van spelers en het direct betalen van de 
contributie. Indien niet aan deze voorwaarde is voldaan, zal de inschrijving worden geweigerd. 
 
art. 4.3 Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor de afdracht van het voor haar/hem verschuldigde 
lidmaatschapsgeld. Het verschuldigde lidmaatschapsgeld voor deelname aan een competitie dient 
voor de daarvoor dienende sluitingsdatum gestort te zijn op het rekeningnummer van de vereniging. 



De sluitingsdatum ligt altijd ruim voor de aanvangsdatum van de betreffende competitie. Indien het 
verschuldigde lidmaatschapsgeld niet tijdig voldaan is voor 4 leden, wordt het betreffende team niet 
toegelaten tot de competitie. 
 
art. 4.4 Deelnemende speellocaties zijn tevens contributie verschuldigd en een advertentie in het 
wedstrijdboekje. Zij betalen hiervoor een vaste prijs, die aan het begin van het seizoen is vastgesteld 
door de A.L.V.. 
 
art. 4.5 Het bestuur kan aan de inschrijving voorwaarden verbinden, in het bijzonder voor wat de naam van 
het team betreft. 
 
Art 4.6 In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft IJsseldarts een apart 
reglement samen gesteld dat online beschikbaar is. 
 
SPEELGELEGENHEDEN 
art. 5.1 Het bestuur kan aan de inschrijving van teams voorwaarden verbinden, in het bijzonder voor wat 
betreft de speelgelegenheid. 
 
art. 5.2 De teams zijn verplicht in hun speelgelegenheid de voor de competities bestemde dartsbanen, 
inclusief verlichting en dartborden, te laten voldoen aan de eisen zoals gesteld in art. 12. 
 
art. 5.3 De teams zijn verplicht er voor zorg te dragen dat competitiewedstrijden in hun speelgelegenheid 
ongehinderd verlopen. A.d.v. art. 12. 
 
LID 
art.6.1 Leden van een vereniging kunnen worden, personen die de zestienjarige leeftijd hebben bereikt, met 
in achtneming van art. 4.2 en 4.3. 
 
art.6.2 Buitengewone leden zijn in het geval van de vereniging IJsseldarts, de eigenaren van de 
speellocaties, deze dienen tevens een bewijs van lidmaatschap te ontvangen. 
 
art.6.3 Het bestuur houdt een register bij waarin onder meer de naam en adressen van alle leden zijn 
opgenomen. 
 
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP 
art.7.1 Het lidmaatschap eindigt: 
a. door het overlijden van het lid. 
b. Door opzegging van het lid 
c. Door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden 
aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuen gesteld te voldoen. Wanneer het lid 
zijn/haar verplichtingen, zoals het niet betalen van contributie binnen de vooraf gestelde termijn 
niet voldaan heeft. Als ook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden 
het lidmaatschap te laten voortduren. 
d. Door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, 
reglementen of besluiten der vereniging handelt. Of de vereniging op onredelijke wijze handelt. 
Tevens handhaaft de vereniging de gangbare normen en waarden van de Nederlandse 
samenleving. 
 
TEAMS 
art. 8.1 Uit hun midden wijzen de voor een team geregistreerde spelers/speelsters een teamcaptain aan die 
geacht wordt aan de uit deelname aan de competitie voortvloeiende verplichtingen van het team te 
voldoen. Deze captain dient telefonisch bereikbaar te zijn, dit telefoonnummer mag dus niet het 
telefoonnummer van de speelgelegenheid zijn, tenzij eerder genoemde captain hier werkzaam is. 



 
art. 8.2 Het bestuur beschouwt de captain van een team als de contactpersoon voor het betreffende team. 
Mededelingen die haar/zijn team aangaan worden aan haar/hem geadresseerd. 
 
art. 8.3 Een team mag per competitie bestaan uit maximaal 10 personen, inclusief ledenwisselingen. 
Inschrijving van nieuwe teamleden in een bestaand team kan alleen geschieden door de teamcaptain 
met inachtneming van art. 4. lid 2.: 
- indien de overige leden van het team zich hiermee schriftelijk akkoord verklaren. 
- onder overlegging van een bewijs van storting op het rekeningnummer van de vereniging van het 
vereiste lidmaatschapsgeld. 
 
art. 8.4 Gedurende de laatste 6 weken van de competitie kunnen geen nieuwe spelers/speelsters worden 
ingeschreven. 
 
art. 8.5 Wanneer een team een, door het bestuur geaccepteerde, naam heeft gekozen die betrekking heeft op 
een fysieke karakteristiek van haar spelers/speelsters, dient deze teamnaam gerespecteerd te worden. 
 
art. 8.6 De teamleden moeten in het bezit zijn van een geldige verenigingslegitimatie en registratiekaart; 
zonder deze mag niet gespeeld worden. 
 
art. 8.7 Een speler/speelster die is geregistreerd voor een team mag niet voor een ander team spelen. Met 
uitzondering van art. 9. lid 1 t/m 6. 
 
art. 8.8 Een speler/speelster mag ten hoogste één maal per competitie van team wisselen. De wijziging treedt 
pas in werking als dit is gemeld en goedgekeurd door het bestuur en de database is aangepast.. 
 
art. 8.9 Teamwisseling van een speler/speelster naar een ander team is alleen in de 1ste helft van het seizoen 
toegestaan. 
 
art. 8.10 a. Indien de absolute meerderheid van de leden van een team onder een andere of dezelfde naam in 
dezelfde of een andere speelgelegenheid wenst te spelen, behouden de spelers/speelsters die deze 
wijziging wensen hun plaats in de divisie/poule waarin zij spelen. 
b. Is er geen absolute meerderheid van de leden van een team, dan blijft de plaats in de 
divisie/poule, behouden bij de speellocatie. 
 
art. 8.11 Een team dat zich als een nieuw team inschrijft, start de competitie in de laagste divisie/poule (zie 
art. 3. lid 7.). 
 
INVALLER 
art. 9.1 Een team mag in een wedstrijd gebruik maken van één invaller die lid moet zijn van de vereniging 
en geregistreerd moeten staan voor dat team of ander team binnen de vereniging. 
art. 9.2 De invaller mag pas ingezet worden na afloop van een partij (een wedstrijd bestaat uit een aantal 
partijen) Voorbeeld: één partij = best of 5 501 
art. 9.3 De speler/speelster die door de invaller is vervangen, mag niet meer deelnemen aan de wedstrijd. 
art. 9.4 De aankondiging gebruik te willen maken van de invaller dient vóór aanvang van een partij te 
geschieden, plus moet op het wedstrijdformulier worden ingevuld. 
art. 9.5 Een speler/speelster mag pas vervangen worden nadat hij/zij minimaal één partij gespeeld heeft. 
art. 9.6 Een invaller mag maximaal drie maal invallen en echter alleen bij een team dat in een hogere poule 
speelt, echter de derde keer is de invaller lid van dit betreffende team en dient zijn/haar spelerspas 
aangepast te worden, met inachtneming van art. 8.4. 
 
ONGERECHTIGDE SPELERS/SPEELSTERS 
art. 10.1 Indien door het bestuur, of door het bestuur daartoe gemachtigden, wordt geconstateerd dat een 
team tijdens een wedstrijd een speler/speelster heeft opgesteld die voor dat team niet speelgerechtigd was 



(zie art. 9. lid 1.), wordt door het bestuur deze wedstrijd verloren verklaard voor dat betreffende team 
en deze ontvangt 0 punten. 
 
art. 10.2 Het benadeelde team (zie art. 10.1) ontvangt haar gemiddelde aantal punten (afgerond naar de 
volgende norm : 0,49 en lager wordt 0, 0,50 en hoger wordt 1), berekend aan het eind van de 
competitie, plus één punt, met een minimum van 5 en een maximum van 9 punten. 
 
CONTROLE REGISTRATIEKAARTEN / 
INVULLEN WEDSTRIJDKAARTEN 
art. 11.1 Controle van de spelersgegevens, wedstrijdformulieren en dartsbanen kan geschieden door een 
controleur te weten: 
- bestuursleden van de vereniging; 
- door het bestuur speciaal daartoe aangewezen personen. 
art. 11.2 Controleurs dienen zich als zodanig te kunnen legitimeren. 
art. 11.3 Controleurs brengen schriftelijk verslag uit aan het bestuur. Probleemgevallen worden besproken en 
de betreffende personen c.q. speelgelegenheden worden z.s.m. schriftelijk op de hoogte gesteld van 
de bestuursbeslissingen. 
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