
CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT ZEEUWSE DARTS FEDERATIE  
 
ALGEMEEN  
 
Artikel 1. 
Het Huishoudelijk Reglement is ingesteld door de Algemene Vergadering van de Zeeuwse Darts 
Federatie (ZDF) ter uitwerking van haar Statuten en ter implementatie van de Statuten van de 
Nederlandse Dart Bond (NDB), volgens Artikel 4 en Artikel 5 van genoemde Statuten van de NDB en 
van de Statuten van de ZDF.  
 
CONTINUÏTEITSCOMMISSIE 
 
Artikel 2.  

1. De continuïteitscommissie bestaat uit 2 leden en wordt aangevuld door de voorzitter van de 
tuchtcommissie; 

2. De voorzitter van de tuchtcommissie is ook voorzitter van de continuïteitscommissie; 
3. De termijn van de benoeming is 5 jaar; 
4. Leden van de continuïteitscommissie zijn geen lid van het bestuur van de ZDF. 
5. Leden van de continuïteitscommissie zijn geen lid van de kascommissie; 
6. Leden van de continuïteitscommissie zijn minstens 5 jaar lid van de ZDF, of minstens 2 jaar 

bestuurder geweest van de ZDF; 
7. Wanneer het voltallige bestuur,  volgens de statuten niet meer kan of wil besturen, neemt de 

continuïteitscommissie die taken over. 
8. Wanneer de continuïteitscommissie het bestuur van de ZDF heeft overgenomen. Zijn de 

voornaamste taken: 
a. Het laten doorgaan van de competities en toernooien; 
b. Het selecteren en implementeren van een interim-bestuur van ten minste 3 leden; 
c. Uitschrijven van een algemene vergadering t.b.v. verkiezingen voor een nieuw 

bestuur; 
d. Zorgen dat de financiële verplichtingen worden voldaan. 

9. Wanneer een interim bestuur aantreedt, dient er zo snel mogelijk volgens de statuten 
bepaalde termijnen een Algemene vergadering te worden belegd. Het interim bestuur is 
meteen bevoegd onder toezicht van de continuïteitscommissie. 

 
TUCHTCOMMISSIE 
 
Artikel 3.  

1. De Tuchtcommissie kent één (1) lid, de voorzitter, welke voor onbepaalde tijd wordt 
aangesteld door ALV.  

2. In geval van beroep op de Tuchtcommissie roept de voorzitter tenminste twee (2) 
afgevaardigden op. In zijn keuze garandeert de voorzitter de onpartijdigheid van deze 
afgevaardigden.  

3. De Tuchtcommissie bestaat uit afgevaardigden van elke bij de ZDF aangesloten vereniging of 
team, mits hij/zij daadwerkelijk lid is van de ZDF.  

4. De leden van de Tuchtcommissie zijn geen lid van het bestuur van de ZDF.  
5. Zittingen van de Tuchtcommissie zijn besloten, met uitzondering van leden van het bestuur 

van de ZDF. Deze kunnen, indien gewenst, de vergadering van de Tuchtcommissie bijwonen, 
echter nooit meer dan één lid per sessie. Een lid van het bestuur welke de vergadering 
bijwoont heeft geen stem-, of inspraakrecht. De voorzitter kan het lid echter wel horen. 

6. Indien een klacht bij de Tuchtcommissie binnenkomt, roept de voorzitter binnen drie (3) weken 
een vergadering bijeen. 

7. Bij een samenkomst van de Tuchtcommissie dienen minimaal drie (3) leden, inclusief de 
voorzitter, aanwezig te zijn.  

8. Bij een samenkomst van de Tuchtcommissie mogen geen leden aanwezig zijn van het team 
of de teams (of leden van een van beiden) door wie, of tegen wie een zaak is aangespannen.  

9. De Tuchtcommissie wijst een der leden aan als secretaris.  
10. Alle correspondentie wordt gevoerd door de voorzitter van de Tuchtcommissie. Alle uitspraken 

van de Tuchtcommissie worden aan betrokkenen toegezonden. Het bestuur van de ZDF krijgt 
van alle correspondentie een kopie.  



11. Een lid kan binnen 14 dagen na ontvangst van een uitspraak schriftelijk bezwaar aantekenen 
bij het bestuur van de ZDF.  

a. Het bestuur zal dan binnen drie (3) weken na ontvangst van dit bezwaar een 
vergadering beleggen.  

b. De vergadering bestaat minimaal uit het Dagelijks Bestuur van de ZDF, welke allen 
één (1) stem hebben.  

c. Indien een van de leden van het Dagelijks Bestuur afwezig is bij deze vergadering, 
wordt hij/zij vervangen door een ander lid van bestuur.  

d. Voor deze vergadering worden tevens uitgenodigd: de voorzitter van de 
Tuchtcommissie alsmede het lid dat bezwaar gemaakt heeft.  

e. Alleen de in lid 11b, 11c en 11d genoemde personen hebben toegang tot deze 
vergadering. d. Op een beslissing van deze vergadering is geen beroep mogelijk.  

12. De beslissing van de in lid 11 genoemde vergadering, óf de beslissing van de Tuchtcommissie 
(indien geen bezwaar was aangetekend) kan, indien er geen persoonlijke, sociale of morele 
bezwaren aan kleven, gepubliceerd worden volgens de daartoe geijkte methode(s).  

13. De Tuchtcommissie kan sancties opleggen.  
a. Indien de Tuchtcommissie een straf wil opleggen wordt het lid met directe ingang aan 

deze beslissing onderworpen. Het bestuur wordt, met vermelding van het voorstel tot 
bestraffing, op de hoogte gebracht.  

b. b. Het bestuur belegt binnen drie (3) weken na ontvangst van het besluit van de 
Tuchtcommissie een vergadering waarbij de voorzitter van de Tuchtcommissie wordt 
uitgenodigd.  

c. Binnen drie (3) weken na deze vergadering wordt het lid van de uiteindelijke 
beslissing op de hoogte gesteld door het bestuur.  

14. Maximale sancties: 
a. Een berisping kan maximaal 1 (één) keer per 5 (vijf) jaar worden opgelegd; 
b. Een geldboete kan minimaal 1 (één) euro zijn en maximaal 50 (vijftig) euro; 
c. Een schorsing kan minimaal 1 (één) dag duren en maximaal 2 (twee) jaren; 
d. Een sanctie kan voorwaardelijk of onvoorwaardelijk worden opgelegd; 
e. Indien een sanctie wordt opgelegd, terwijl minder dan 5 (vijf) jaren daarvoor een 

berisping is opgelegd, kan de sanctie niet voorwaardelijk worden opgelegd; 
f. Hetgeen in subartikel a. vermeldde kan door oplegger worden verkort tot minimaal 1 

(één) jaar. 
 
TEAMCAPTAIN  
 
Artikel 4.  

1. Ongeacht het bepaalde in het Wedstrijdreglement is het aan de leden van het bestuur niet 
toegestaan om als (reserve-) teamcaptain op te treden.  

2. Het gestelde in lid 1. is tevens van toepassing op de voorzitter van de Tuchtcommissie.  
 
 
LEDEN  
Artikel 5.  

1. De ZDF. kent: 
- ereleden;  
- lid van verdienste 
- gewone leden;  

2. Ereleden zijn vrijgesteld van contributie. 
3. Lid van verdienste 

a. Zijn gewone leden; 
b. Worden erkend als belangrijk voor de vereniging; 

4. Gewone leden: 
a. Uitsluitend natuurlijke personen zijn die in Nederland woonachtig zijn; 
b. Aan natuurlijke personen die niet in Nederland woonachtig zijn, kan door het bestuur 

dispensatie worden verleend.  
  
 
  



BESTUUR  
Artikel 6.  

1. Het bestuur van de ZDF bestaat uit:  
a. Voorzitter;  
b. Secretaris, tevens Vicevoorzitter;  
c. Penningmeester;  
d. Competitieleider;  
e. Toernooileider;  
f. Algemeen Lid belast met Jeugdzaken.  

2. Meerdere bestuursleden worden aangeduid als Algemeen Lid.  
3. De taken van de voorzitter bestaan uit:  

a. Vertegenwoordiging van de ZDF in en buiten rechte;  
b. Het leiden van de ZDF;  
c. Beleggen van vergaderingen;  
d. Het leiden van vergaderingen;  
e. Voorzitten van de Bezwarencommissie als bedoeld in Artikel 3. Lid 11. 

4. De taken van de secretaris bestaan uit:  
a. Het opstellen van de agenda voor een vergadering;  
b. Het notuleren van vergaderingen;  
c. Het voeren van correspondentie voor het bestuur; 
d. Bij ontstentenis van de voorzitter, het overnemen van diens taken.  

5. De taken van de penningmeester bestaan uit:  
a. Het voeren van de financiële administratie van de ZDF;  
b. Het opstellen van de begroting;  
c. Het versturen van rekeningen.  

6. De taken van de competitieleider bestaan uit:  
a. Het opzetten van een competitie;  
b. Contactpersoon voor alle zaken de competitie(s) aangaand.  

7.  De taken van de Toernooileider bestaan uit:  
a. Het leiden van toernooien;  

8. Het Algemeen Lid belast met Jeugdzaken is verantwoordelijk voor alle de jeugd aangaande 
zaken.  

9. Overige taken van het bestuur zijn: 
a. Contact houden en/of leggen met (aspirant) leden en/of dartslokaliteiten;  
b. Vertegenwoordiging in andere bestuursorganen.  

10. Een bestuurslid kan meerdere rollen tegelijk uitvoeren. 
 
KANDIDAATSTELLING  
Artikel 7. 

1. Het bestuur stelt in de agenda van de Algemene Vergadering (AV) de te verkiezen 
bestuursleden voor.  

2. Leden hebben tot tien (10) dagen vóór de AV de mogelijkheid zich kandidaat te stellen voor 
één (1) functie van bestuur.  

3. De functie waarvoor het lid zich beschikbaar stelt moet op die vergadering beschikbaar zijn.  
4. Wanneer een functie vacant is en geen kandidaten vooraf hebben gemeld, mag een lid zich 

op de Algemene Vergadering (AV) beschikbaar stellen; 
 
SLOTBEPALINGEN  
 
Artikel 8.  

1. Alle in dit Huishoudelijk Reglement genoemde reglementen mogen geen bepalingen bevatten 
die in strijd zijn met dit Huishoudelijk Reglement.  

2. Voortvloeiend uit het gestelde in de Statuten van de NDB mogen deze reglementen ook geen 
bepalingen bevatten die in strijd zijn met de Statuten van de NDB.  

3. In alle voorkomende situaties waarin dit reglement niet voorziet, behoudt het bestuur van de 
ZDF het beslissingsrecht. 


