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Statuten DVL    
 
Naam en vestigingsplaats: 
 

• De naam van de vereniging is Darts Vereniging Lelystad, kortweg DVL en is gevestigd te 
Lelystad. 

 
Duur: 
 

• Een boekjaar van de vereniging loopt van één augustus tot en met een-en-dertig juli. Dit 
is tevens het verenigingsjaar. 

 
Doel en middelen: 
 

• Het doel van de vereniging is het bevorderen van de beoefening van de dartssport, 
evenals het behartigen van de belangen van de leden.  

• Dit tracht de vereniging te bereiken door: 
o Wedstrijden en evenementen te organiseren op het gebied van de dartssport. 
o Het geven van voorlichting op het gebied van de dartssport. 
o Alle andere wettige middelen die het gestelde doel kunnen bereiken. 

 
Leden: 
 

• Iedereen die geïnteresseerd is in de dartssport kan lid worden. 
• De vereniging houdt een leden administratie bij met adresgegevens. 
• Elk lidmaatschap is op persoonlijke titel en kan dus niet door anderen worden gebruikt. 
• De leden zijn verplicht: 

o De reglementen en de statuten van de vereniging na te leven. 
o De spelregels na te leven. 
o De belangen van de dartssport in het algemeen niet te schaden. 
o de overige verplichtingen, welke de vereniging in naam van haar leden aangaat, 

te aanvaarden en na te leven. 
• Verplichtingen aan leden anders dan in de statuten of reglementen vermeld dienen altijd 

door de algemene vergadering te worden goedgekeurd. 
 
Juniorleden, begunstigers, ereleden: 
 

• Junior leden zijn de actieve leden welke nog niet meerderjarig zijn. 
• Begunstigers zijn zij die de vereniging financieel ondersteunen. 
• Ereleden zijn zij die wegens buitengewone verdiensten voor de vereniging door de 

algemene ledenvergadering als zodanig worden benoemd. 
• Een erelid kan tevens gewoon lid zijn. 
• Juniorleden zijn van de leeftijd van 8 jaar tot en met 15 jaar. 
• Juniorleden jonger dan 8 jaar kunnen in aanmerking komen om mee te gooien met jeugd 

indien jeugdcommissie beoordeelt dat het niveau voldoende is om mee te gooien met 
overige juniorleden. 



• Vanaf 16 jarige leeftijd komen de junioren uit bij senioren. Het jaar waarin het lid 16 jaar 
wordt is bepalend voor welk seizoen het lid bij de senioren uit moet komen. Voor einde 1e 
helft van het lopende seizoen behalen grensleeftijd betekent uitkomen bij senioren, na 1e 
helft uitkomen voor jeugd, senioren als keuze mogelijkheid.  

• Om deel te mogen nemen aan de senioren competitie is schriftelijke toestemming van 
ouder of verzorger verplicht tot het lid meerderjarig is.  

 
 
 
Toelating: 
 

• Leden kunnen worden toegelaten nadat hiertoe een verzoek is gedaan bij het bestuur. 
junior leden kunnen worden toegelaten nadat de wettelijke vertegenwoordigers hiertoe 
een verzoek hebben gedaan bij de vereniging. 

• Het bestuur beslist over toelating en zal direct, doch uiterlijk binnen twee weken uitsluitsel 
geven. 

• Bij toelating geldt een eenmalige bijdrage van €10,00 aan inschrijfkosten. Deze dienen 
direct te worden voldaan bij de penningmeester of zijn vervanger, tenzij hiervoor geldige 
redenen kunnen worden aangevoerd. 

• In gevallen in welke het bestuur besluit iemand niet toe te laten kan dit voorgelegd worden 
aan de algemene leden vergadering, welke alsnog kan besluiten het verzoek tot 
lidmaatschap te honoreren. 

• Ereleden worden op voorstel van het bestuur of de algemene ledenvergadering benoemd 
• Begunstigers worden door het bestuur toegelaten mits word voldaan aan een minimale 

bijdrage, vastgesteld door het bestuur. 
• Men kan twee maal een  avond proefdraaien, hierna is deelname alleen mogelijk indien 

lidmaatschap wordt aangegaan. 
• Deelname aan de competitie en dus nieuw lidmaatschap kan worden aangegaan tot 6 

weken voor het einde van een competitieseizoen. Dit om mogelijke competitie vervalsing 
te voorkomen.  

 
Schorsing van leden: 
 

• Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste een maand, 
in geval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door 
handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft 
geschaad. Gedurende de periode dat een lid is geschorst kunnen de aan het 
lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend. 

 
Einde lidmaatschap: 
 

• Het lidmaatschap eindigt door: 
o Het overlijden van een lid. 
o Door opzegging van een lid. 
o Door opzegging door de vereniging. Dit kan zijn wanneer het bestuur van 

mening is dat het lid zijn/haar verplichtingen niet nakomt of de vereniging bij 
herhaling heeft geschaad en van de vereniging redelijkerwijs ook niet gevergd 
kan worden haar verplichting jegens het lid na te komen. 

o Door royering. Dit kan alleen wanneer een lid in strijd met de statuten, reglement 
of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op ontoelaatbare wijze 
benadeelt. Dit kan alleen door het bestuur worden uitgesproken. 

o Indien een lid een periode van een jaar aaneengesloten niet heeft deelgenomen 
aan de interne competitie en dus geen contributie betaald heeft wordt het 
lidmaatschap beëindigd.. Na 6 maanden wordt de status van het lid inactief, 
maar blijft lidmaatschap gestand, na een jaar volgt uitschrijving.   

• Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. 
• Bij opzegging door het lid dan wel de vereniging geldt een opzegtermijn van drie weken, 

tenzij van de vereniging of het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap 
te laten voortduren. 

• Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging is mogelijk in geval dat: 
o Er een geschil is ontstaan tussen bestuur en het lid dat niet op enige manier 

oplosbaar is.  
o Er een fusie plaats vindt of de vereniging in een andere vorm door gaat. 

• Bij royement heeft een lid het recht binnen een maand beroep te doen op de algemene 
ledenvergadering om het royement ongedaan te maken. De algemene ledenvergadering 
dient vervolgens binnen drie weken na beroep plaats te vinden. Het uiteindelijke besluit 
van de algemene ledenvergadering is dan bindend.  

• Bij beëindiging van het lidmaatschap vindt geen restitutie van reeds betaalde contributie 
plaats. 

 



Kosten: 
 

• Contributie gelden zijn als volgt bepaald: 
Jeugd  Volwassenen Dames   

Inschrijfgeld  € 10,00  € 10,00  € 10,00 
Maandcontributie €   4,00  €   7,00  €   4,00 
Jaarcontributie  € 36,00  € 63,00  € 36,00 (korting al berekend) 
Eenmalig  €   2,00   €   2,00  €   2,00 
NB Ieder 3e lid speelt kosteloos mee. 

• 1e keer meegooien is gratis, 2e keer meegooien is een bijdrage van € 2,00, hierna 
meedoen is verplicht lid worden en contributie betalen. 

• Bij volledige betaling wordt korting verleend (zie prijstabel). 
• Indien dames zowel aan de senioren competitie als aan de dames competitie willen 

deelnemen is de contributie gelijk aan die voor senioren.  
• In bijzondere gevallen kan de contributie aangepast worden aan de situatie, bijvoorbeeld 

voor leden welke in beginsel aangeven niet elke week te kunnen komen. 
• Kosten voor een toernooi variëren, doch leden betalen een gereduceerd tarief. 

 
 
Bestuur: 
 

• Het bestuur bestaat uit minimaal drie personen. Het bestuur dient altijd uit een oneven 
aantal te bestaan en wordt gekozen door de algemene ledenvergadering. 

• De bestuurders worden uit leden van de vereniging gekozen. 
• Het bestuur bepaalt de onderlinge taakverdeling . 
• Algemene ledenvergadering benoemt een voorzitter. 
• Een bestuurslid kan te allen tijde worden geschorst danwel ontslagen. Een schorsing die 

niet binnen drie maanden wordt gevolgd door ontslag, verloopt na genoemde tijd. 
• Het bestuur wordt gekozen voor een periode van drie jaar. Na drie jaar dienen er nieuwe 

verkiezingen te worden gehouden. 
• Leden van het bestuur betalen de helft van de gangbare contributie ter compensatie voor 

de verdiensten voor de vereniging. 
 
 
 
Besluitvorming van het bestuur: 
 

• Van elke vergadering worden door de secretaris notulen opgesteld welke binnen drie 
weken dienen te worden goedgekeurd door de voorzitter. 

• Besluiten welke de hele vereniging aangaan dienen door de algemene vergadering te 
worden goedgekeurd. 

 
Taken en vertegenwoordiging bestuur: 
 

• Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. 
• Indien het bestuur beneden het minimum aantal bestuurders komt dient er zo snel 

mogelijk een algemene ledenvergadering plaats te vinden, waarin verkiezingen plaats 
moeten vinden, indien er geen opvolging plaats vindt dienen de opengevallen plaatsen 
besproken te worden. Het bestuur blijft bevoegd. 

• Het bestuur is verplicht een duidelijke financiële administratie bij te houden. 
• Het bestuur is verplicht jaarlijks in de algemene ledenvergadering verslag te doen van de 

financiële middelen van de vereniging en een begroting voor komend jaar voor te stellen. 
• Het bestuur is verplicht de financiële administratie tien jaar te bewaren. 
• Indien het bestuur of een lid van het bestuur nalatig is in het uitvoeren van de functie dan 

kan het bestuur dit bestuurslid schorsen als genoemd onder schorsing van leden. 
• Indien het bestuur of een lid van het bestuur nalatig blijft in het uitvoeren van de  functie 

dan kan via een algemene ledenvergadering het lid uit functie ontheven worden bij 
meerderheid van stemmen. Er is dan tevens gelegenheid voor verkiezen nieuw lid. 

• Het bestuur is bevoegd om derden, commissies of werkgroepen aan te wijzen om taken 
van het bestuur te laten uitvoeren. 

• Het bestuur is bevoegd om, met toestemming van de algemene vergadering, te besluiten 
tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van 
registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als 
borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 
zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze 
goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan. 

• Het bestuur moet toestemming krijgen van de algemene vergadering om: 
o Investeringen te doen die boven een eerder in het huishoudelijk reglement 

gesteld bedrag gaan. 
o Registergoederen te huren, verhuren of op andere wijze in gebruik te nemen. 



o Het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging een bankkrediet krijgt. 
o Geld te lenen aan of van anderen, anders dan een bankkrediet. 
o Op te treden in juridische zaken aangaande de vereniging. 
o arbeidsovereenkomsten te sluiten en wijzigen en overeenkomsten tot het 

verrichten van diensten te sluiten. 
 
Rekening en verantwoording: 
 

• Het bestuur brengt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van een kalenderjaar een 
jaarverslag uit over de gang van zaken binnen de vereniging. Tevens moet hier een 
balans in te vinden zijn over het afgelopen jaar. Het jaarverslag moet worden 
goedgekeurd door de algemene vergadering en vervolgens ondertekend door alle 
bestuurders. 

• Bij twijfels over de juistheid van het verslag dan kiest de algemene vergadering uit haar 
midden een commissie die hier onderzoek naar doet. 

• Indien nodig kan de commissie de hulp inroepen van een deskundige en inzicht krijgen in 
alle stukken van het bestuur. 

• Mocht de commissie het jaarverslag niet goedkeuren dan dient de algemene vergadering 
hier passende maatregelen voor te nemen welke het belang van de vereniging voorop 
stellen. 

 
Algemene vergadering: 
 

• Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe welke niet 
door de wet of het reglement aan het bestuur zijn toegewezen. 

• Jaarlijks, doch uiterlijk zes maanden na het afgelopen kalenderjaar, dient er een 
algemene vergadering plaats te vinden. Hierin komen o.a. aan de orde: 

o Jaarverslag en rekening. 
o Voorziening in eventuele vacatures. 
o Benoeming commissies. 
o Voorstellen van het bestuur of door leden aangedragen punten bij oproep voor 

vergadering. 
• Andere algemene vergaderingen vinden plaats zo vaak het bestuur dit noodzakelijk vindt. 
• Op verzoek van minimaal een tiende van de leden kan het bestuur verplicht worden een 

algemene vergadering te beleggen. Dit dient binnen vier weken na het verzoek te worden 
gedaan. Bij weigering door het bestuur kan de aanvrager de algemene vergadering zelf 
bijeen roepen door middel van een oproep in lokale media of andere door de vereniging 
gebruikte kanalen. 

• Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden. Geen toegang is er voor 
geschorste leden en geschorste bestuursleden. Anderen kunnen met toestemming van de 
algemene vergadering toegelaten worden. 

• Juniorleden en geschorste (bestuurs)leden hebben geen stemrecht. 
• Een lid kan een ander schriftelijk toestaan bij machtiging te stemmen. 
• Een lid heeft geen stemrecht indien het het lid zelf betreft, zijn/haar echtgeno(o)t(e) of 

directe familie.. 
• De vergadering wordt geleid door de voorzitter, tenzij er geldige redenen zijn een ander 

hiervoor aan te wijzen. Dit bepaalt de algemene vergadering. 
• Van elke vergadering wordt door de secretaris of een ander door het bestuur aangewezen 

persoon notulen van de vergadering. Indien de vergadering door de leden bijeen wordt 
geroepen kunnen zij hiervan een notarieel proces-verbaal doen opstellen. 

 
Besluitvorming van de algemene vergadering : 
 

• De voorzitter beslist na een stemming de uitslag. Dit geldt ook voor een niet schriftelijk ter 
stemming gebracht stuk. 

• Bij twijfel over de juistheid van de beslissing van de voorzitter vindt er een nieuwe 
stemming plaats indien de meerderheid van de algemene vergadering hiermee akkoord 
gaat. 

• Een besluit wordt alleen genomen met absolute meerderheid van stemmen van de 
algemene vergadering, tenzij anders bepaald in de wet of de statuten. 

• Blanco stemmen worden niet als stem meegeteld. 
• Stemming over personen geschiedt schriftelijk. Hiertoe worden gesloten ongetekende 

briefjes gebruikt. 
• Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij het door het bestuur beter wordt geacht 

dit schriftelijk te doen. 
• Wordt bij verkiezing geen volstrekte meerderheid bepaald dan dient er een tweede 

stemronde plaats te vinden waarbij de personen die het betreft een betoog mogen 
houden van maximaal drie minuten. Is er na een tweede ronde nog geen meerderheid 
dan wordt de beslissing uitgesteld tot het eind van de vergadering. Vindt er dan nog geen 
beslissing plaats dan beslist het bestuur. 



• Bij staken der stemmen over zaken, dan wordt dit uitgesteld tot eind van de vergadering. 
Indien de stemmen wederom staken dan is het voorstel verworpen. 

• Een éénstemmig besluit van alle leden, mits met voorkennis van het bestuur, heeft 
dezelfde kracht als een besluit genomen in de algemene vergadering. 

• Alle besluiten genomen in de algemene ledenvergadering met aanwezigheid van alle 
leden of vertegenwoordiging zijn bepalend, ook indien de vergadering niet op de 
voorgeschreven wijze bijeengekomen is of de loop van de vergadering niet conform de 
regels is. 

 
Wijze bijeenroepen algemene vergadering : 
 

• De ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur door middel van oproep, 
zowel mondeling als schriftelijk, op de vaste speelavonden in de vaste speellocatie. Indien 
niet anders mogelijk zal dit schriftelijk worden gedaan naar de adressen als vermeld in de 
leden registratie. 

• Een oproep dient minimaal een week, doch uiterlijk twee maanden van tevoren plaats te 
vinden. 

• Bij de schriftelijke oproep dienen de te behandelen onderwerpen vermeld te zijn. 
 
Reglementswijziging: 
 

• In het reglement van de vereniging kan geen wijziging plaats vinden, behalve genomen 
door de algemene ledenvergadering, met dien verstande dat deze vergadering minimaal 
14 dagen van tevoren bekend moet worden gemaakt en er duidelijk vermeld moet worden 
dat het een reglementswijziging betreft. 

• Zij die oproepen tot een reglementswijziging dienen het voorstel schriftelijk zeven dagen 
voor aanvang der vergadering ter inzage te leggen aan de leden. 

• Een besluit tot reglementswijziging kan alleen worden genomen indien minimaal 
twee/derde van de leden aanwezig is en minstens twee/derde der aanwezigen voor het 
voorstel stemt. Indien dit niet het geval is vindt er vier weken later nogmaals een 
vergadering plaats waar alsnog het voorstel ter stemming wordt gebracht met dien 
verstande dat dan ook twee/derde van de stemmen van de aanwezigen benodigd is. Er 
geldt echter geen minimum opkomst meer. 

 
Ontbinding: 
 

• De vereniging kan worden ontbonden door de algemene vergadering. 
• Bij ontbinding stelt het bestuur een vereffening op, waarbij een eventueel batig saldo 

gelijkelijk zal worden verdeeld onder de dan actieve leden. Na verdeling van een 
eventueel batig saldo en het niet meer beschikbaar zijn van enige gelden is de vereniging 
opgeheven. 

• Indien een competitie als omschreven in het huishoudelijk reglement gedurende een 
aaneengesloten periode van vier speelavonden onder de tien deelnemers komt zal de 
competitie worden beëindigd. Leden ontvangen hiervan restitutie over de betaalde 
contributie.. 

 
Geldmiddelen: 
 

• De geldmiddelen worden verkregen door: 
o Maandelijkse bijdrage (contributie) 
o Eenmalige bijdragen (inschrijfkosten) 
o Subsidie 
o Sponsorgelden (dit betreft o.a.  toernooien, DVL teams en drukwerk) 
o Giften, legaten en erfstellingen 
o Renten 
o Andere wettige inkomsten 

 
Huishoudelijk reglement: 
 

• Het bestuur stelt een huishoudelijk reglement op, waar de algemene ledenvergadering 
vervolgens een akkoord op moet geven. 

• Het huishoudelijk reglement omschrijft tevens de speelvormen voor de competities 
alsmede toernooien. 

• Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet.. 
• Het huishoudelijk reglement dient nageleefd te worden door alle leden. Overtreding van 

de regels van het huishoudelijk reglement kan leiden tot schorsing en zelfs tot royement. 
 
 
Verplichting van de leden: 
 



• De leden zijn te allen tijde verplicht de regels, besluiten van het bestuur, algemene 
ledenvergadering of een ander orgaan van de vereniging na te leven. 

 
Slotverklaring: 
 

• Het bestuur van de vereniging bestaat uit: 
o ……………………….. in de functie van voorzitter 
o ……………………….. in de functie van secretaris 
o ……………………….. in de functie van penningmeester 
o ……………………… . in de functie van bestuurslid jeugdzaken 
o ……………………….. in de functie van algemeen bestuurslid 

 
 
 
 

Deze statuten zijn opgesteld op 2 november 2005.  
Deze statuten zijn gewijzigd op 27 juni 2008 
Deze statuten zijn goedgekeurd door de algemene ledenvergadering op 27 juni 2008. 

 
 
 
 
 

Namens het bestuur: 
 
 
 
 
Voorzitter      
 
 
 
 
 
Secretaris      
 
 
 
 
 
Penningmeester      
 
 
 
Namens de algemene ledenvergadering: 
 
 
 
 
 
 
Voorzitter      


