STATUTEN
ALGEMENE BEPALINGEN
Juridisch statuut
De vereniging wordt opgericht als een Vereniging Zonder Winstgevend doel afgekort v.z.w.
Al hetgeen niet is voorzien in onderhavig statuten zal worden gereld door het Reglement van
Inwendig Orde van de Maaslandse Dartfederatie v.z.w. (M.D.F.)
Naam
De vereniging kiest als naam in het Nederlands: “ Maaslandse Dartfederatie afgekort ( M.D.F.)
Taalgebruik
De vereniging kiest het Nederlands als voertaal bij alle juridische, statutaire, reglementaire of
administratieve handelingen.
Zetel
De vereniging heeft haar zetel waar de secretaris zijn wettelijk verblijf heeft.
Doel
De vereniging stelt zich tot doel:
De dartssport in het algemeen te bevorderen.
Het organiseren en /of inrichten van dartswedstrijden, dartstornooien en de dartscompetitie.
Het opstellen en doen naleven van alle reglementen en richtlijnen dienaangaande.
Duur
De vereniging wordt opgericht voor onbeperkte duur.
Juridische aansprakelijkheid
De leden van de vereniging zijn in geen geval persoonlijk aansprakelijk voor verbintenissen die
door de vereniging werden aangedaan.

De vereniging zal enkel gebonden zijn door de handtekening van de voorzitter, secretaris of de
penningmeester.

Twee handtekeningen zijn nodig om de vereniging te binden, behalve in die gevallen waar het
reglement van inwendige orde het anders bepaalt.
REKENING
Boekhouding
De rekeningen van de vereniging worden door de penningmeester in een daartoe geëigende
boekhouding bijgehouden.
Het boekjaar zal worden ontbonden indien niet langer aan de voorwaarden opgesteld in de
reglementen van inwendige orde is voldaan.
Ontbinding
De vereniging zal worden ontbonden indien niet langer aan de voorwaarden opgesteld in de
reglementen van inwendige orde is voldaan.
Goedkeuring
Deze statuten en hun bijlage werden goedgekeurd door de vergadering van de Maaslandse
Dartfederatie op ……………….
Getekend door :
VOORZITTER

SECRETARIS

PENNINGMEESTER

*****
REGLEMENTEN VAN INWENDIGE ORDE
RAAD VAN BESTUUR
Samenstelling
Het M. D. F. bestuur dient minstens uit 3 leden te bestaan.
Het M. D. F. bestuur kan maximum negen leden tellen.
De eventuele uitbreiding van het aantal leden van het M. D. F. bestuur wordt beperkt tot twee per
jaar.
Leden van het M. D. F. bestuur dienen aangesloten te zijn bij een club die aangesloten is bij

MD.F.
In het M. D. F. bestuur zetelen minstens een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
Het aantal leden van het M. D. F. bestuur wordt door de oprichter voor een eerste maal bepaald.
Het M. D. F. bestuur kiest zelf onder zijn leden de personen die de voorgeschreven functies en
andere eventueel nodig geachte functies zullen uitoefenen.
Indien het aantal leden van het M. D. F. bestuur om welke reden dan ook onder het gestelde
minimum daalt, moeten de overblijvende bestuursleden onmiddellijk een vervanger(s) zoeken,
die in het M. D. F. bestuur kan ( kunnen ) zetelen tot bij de eerstvolgende algemene vergadering.
Indien het aantal leden van het M. D. F. bestuur om welke reden dan ook niet op het gestelde
minimum kan worden behouden, dan zal de vereniging maaslandse dartsfederatie ontbonden
worden.
Rechten van het M. D. F. bestuur
Het M. D. F. bestuur geniet autonomie, doch steeds binnen de perken van het geen in deze en
gelijk welke andere reglementen is voorzien, voor wat betreft:
Het financieel beheer van het M. D. F.
Het inrichten van de ploegencompetitie.
Het bepalen van de bijdrage om de ploegencompetitie en /of andere organisaties te
financieren.
Het opstellen van eventuele bijkomende reglementen van inwendige orde en /of instructies, mits
die niet in tegenstrijd zijn met gelijk welke reglementen en/of instructies.
Het optreden als, of het samenstellen van een arbitrage en reglementencommisie.
Het aanstellen of afzetten van 1 of meerdere competitieverantwoordelijken voor de
ploegencompetitie.

Aanstelling
De leden van het M. D. F. bestuur worden aangesteld op een algemene vergadering van de clubs.
De leden van het M. D. F. bestuur zullen op het ogenblik van hun aanstelling de volle leeftijd van
18 jaar hebben bereikt.
Om als lid van het M. D. F. bestuur te kunnen worden aangesteld dient een kandidaat minstens de
naar boven afgeronde helft van het aantal stemmen tijdens de algemene vergadering van clubs te
behalen. Bij staking van stemmen geldt de stem van de voorzitter.
Het mandaat van een lid van het M. D. F. bestuur bedraagt 4 jaar.
Kandidaturen voor het M. D. F. bestuur dienen minstens 21 dagen voor de algeme

vergadering naar het secretariaat van het M. D. F. te worden verstuurd, waarbij de
poststempel als bewijs zal gelden.
Een uitredend lid van het M. D. F. bestuur is automatisch herverkiesbaar, tenzij hij bij
aangetekend schrijven zijn ontslag heeft gegeven aan de secretaris en voorzitter van M. D. F.
Taak van het M. D. F. bestuur
Het M. D. F. bestuur neemt de administratie van de leden en van de clubs waar.
Het M. D. F. bestuur is belast met de organisatie van de ploegencompetitie.
Het M. D. F. bestuur is belast met het uitvoeren en/of doen respecteren van de reglementen of
instructies.
Het M. D. F. bestuur is belast met het doorsturen van gelijk welke voor de club’s bestemde
reglementen, verslagen, instructies of informatie uitgaande van het M. D. F. zelf.
Het M. D. F. bestuur houdt een goedgekeurde boekhouding voor de inkomsten en uitgaven bij.
Het M. D. F. bestuur staat in voor het bijeenroepen en de organisatie van de algemene
vergadering.
Bijeenroeping
Het M. D. F. bestuur komt telkens samen wanneer dit voor de goede werking ervan noodzakelijk
is.
Het M. D. F. bestuur komt samen op een door de leden onderling overeen te komen plaats, dag en
uur, waarbij eventueel de keuze van de voorzitter doorslaggevend zal zijn.
Het M. D. F. bestuur beslist zelf over de wijze waarop de leden ervan voor een vergadering
worden bijeengeroepen.
Om geldig te kunnen vergaderen dient minstens de helft van de leden aanwezig te zijn.
Beslissingen
Behalve wanneer specifieke instructies het anders zouden voorzien, worden beslissingen binnen
het M. D. F. bestuur genomen bij gewone meerderheid.
In geval van gelijkheid van stemmen beslist de voorzitter.
De beslissingen van het M. D. F. bestuur worden bijgehouden in een M. D. F. register met
genummerde bladzijden, dat berust op het M. D. F. secretariaat en dat wordt ondertekend door de
leden die als voorzitter en secretaris zijn opgetreden.

Ontslag uit het M. D. F. bestuur
Gelijk wie een mandaat van M. D. F. bestuurslid niet naar behoren vervult, kan door het M. D. F.
uit zijn functie worden ontheven.
Een lid van het M. D. F. bestuur kan worden ontslagen wanneer twee derde van een speciaal
daartoe samengeroepen algemene vergadering daartoe beslist.
ALGEMENE VERGADERING
Samenstelling
De algemene vergadering is samengesteld uit de leden van het M. D. F. bestuur en uit 1
stemgerechtigde per club.
Bijkomende leden van clubbesturen kunnen de algemene vergadering bijwonen, alwaar zij
spreekrecht doch geen stemrecht hebben.
Bijeenroeping
Het M. D. F. dient per jaar minstens 1 algemene vergadering te houden.
De algemene vergadering dient samen te komen telkens het M. D. F. bestuur het nodig acht.
De leden van het M. D. F. bestuur, de clubsecretarissen, worden ten laatste één week op
voorhand per brief (of e-mail) van de plaats, de datum, het uur en de agenda van de
vergadering op de hoogte gebracht.
De algemene vergadering kan om dwingende redenen binnen de 2 dagen, en op welke wijze ook,
worden samengeroepen door het M. D. F. bestuur.

Beslissingen
Het Bestuur kan op de algemene vergadering definitieve beslissingen nemen over punten welke
NIET of wel op de agenda zijn voorzien.
De algemene vergadering is geldig, wat ook het aantal aanwezige leden zijn.
Behalve wanneer specifieke instructies het anders zouden voorzien worden beslissingen van de
algemene vergadering genomen bij gewonen meerderheid der stemmen.
Bij gelijkheid van stemmen beslist het M. D. F. bestuur bij monde van zijn voorzitter.
De stemming voor de verkiezing van de leden van het M. D. F. bestuur of over
persoonsgebonden punten gebeurt schriftelijk en geheim. In geval van stemming over het

ontzetten van een persoon uit zijn functie, heeft deze zelf geen stemrecht.
Het aantal stemmen voor en tegen, alsook de onthoudingen worden in het verslag van de
vergadering vermeld, zonder dat daarbij de namen van de clubs en/of de stemgerechtigden
worden opgetekend.
De M. D. F. secretaris stuurt binnen de 30 dagen een verslag van de vergadering naar de
aangesloten clubs.

LEDEN
Lidmaatschap
Niemand kan aan gelijk welke binnen de M. D. F. georganiseerde wedstrijd deelnemen of binnen
de M. D. F. gelijk welke functie uitoefenen zonder aan de voorwaarden tot lidmaatschap te
voldoen.
Voor een aanvraag tot lidmaatschap of de jaarlijkse verlenging daarvan kan enkel worden
aangevraagd via een bij de M. D. F. aangesloten of aansluitende club.
De aanvraag tot lidmaatschap of de jaarlijkse verlenging daarvan dient een daartoe door de M. D.
F. verstrekt en/of goedgekeurd formulier te worden ingevuld.
De aanvraag tot lidmaatschap of de jaarlijkse verlenging ervan is slechts geldig wanneer de in dit
reglement voorziene bepalingen zijn vervuld, en het lidgeld is betaald aan het M. D. F.
Bij elke nieuwe aanvraag tot lidmaatschap, alsook telkens wanneer de verantwoordelijke voor de
ledenadministratie het bepaalt, dient een recente pasfoto te worden geleverd.
Elke nieuwe aanvraag tot lidmaatschap van een persoon die op het ogenblik van zijn aanvraag, en
volgend de op dat ogenblik in België geldende wetten nog niet meerderjarig is, moet door een
ouder of een voogd worden bevestigd.
Bij de aanvraag tot verlenging van het lidmaatschap dient de lidkaart te worden bijgevoegd.
Bij de aanvraag tot lidmaatschap of de jaarlijkse verlenging daarvan wordt door de
verantwoordelijke en dit volgens de instructies die hij daartoe ontvangt een voorlopig
lidmaatschapsbewijs afgeleverd, dat geldig is tot bij de ontvangst van de lidkaart.
Gelijk welke aanvraag tot lidmaatschap of de jaarlijkse verlenging daarvan kan door het M. D. F.
worden geweigerd door een met redenen omklede beslissing die schriftelijk aan de betrokken
persoon wordt bekend gemaakt, en dit binnen de 30 dagen na ontvangst van aanvraag.
Het lidmaatschap of de verlenging daarvan gaat ten volle in bij ontvangst van de lidkaart.

Duur van het lidmaatschap
Met duur van het lidmaatschap wordt de periode bedoeld, waarin een persoon lid is van het M. D.
F. , onafhankelijk van zijn verdere bindingen en/of verplichtingen ten opzichte van een club.
De periode bedoeld in het hierboven vermelde omschrijving, loopt van 1 september tot en
met 1 augustus van het volgende jaar.

Verlenging van het lidmaatschap
De verlenging van het lidmaatschap is mogelijk van 1 mei.
De verlenging van het lidmaatschap kan worden aangevraagd via dezelfde club of door
aansluiting bij een andere club.
De verlenging door aansluiting bij een andere club is pas mogelijk na het einde van de
ploegencompetitie, en de daaraan verbonden testwedstrijden, voor zover de datum van 31
augustus hierbij niet wordt overschreden.
Binding met een club
De ondertekening van een aanvraag of de jaarlijkse verlenging daarvan, houdt de binding in met
de club waarbij het formulier wordt ondertekend, tot het einde van de periode waarom de
aanvraag slaat.
De binding met een club kan in geval van heerkracht door het M. D. F. worden verbroken,
waarbij over elk geval afzonderlijk wordt geoordeeld, en zonder dat zo’n geval automatisch als
precedent kan worden beschouwd.

De binding met een club uit het oogpunt van het M. D. F. geldt enkel voor de M. D. F.
activiteiten in club en/of ploegverband.
De binding met een club mag de vrije keuze van een speler om deel te nemen aan gelijk welke
individuele wedstrijd binnen het M. D. F. nooit in de weg staan.
Lidgeld
Het lidgeld is voor iedereen gelijk.
Het lidgeld bedraagt minimum
7.5€ per persoon, per periode en is jaarlijks aanpasbaar.
Het lidgeld omvat:
Aansluiting bij het M. D. F.

Beperkte persoonlijke ongevallenverzekering voor activiteiten binnen het M. D. F.
Betaalde lidgelden kunnen in geen geval worden teruggevorderd.
Lidkaart
De lidkaart is persoonlijk en kan nooit aan een andere persoon worden overgedragen.
Elke speler moet zijn lidkaart bij zich hebben voor gelijk welke wedstrijd waaraan hij binnen het
M. D. F. deelneemt.
De lidkaart dient op eenvoudige vraag van de verantwoordelijke inrichters van gelijk welke
wedstrijd binnen het M. D. F., en op vraag van ploegkapiteins, te worden voorgelegd.
Alleen de ledenadministratie mag wijzigingen op een lidkaart aanbrengen.
Een lidkaart wordt voor elke periode uitsluitend geldig gemaakt met een speciale M. D. F. zegel
dat door de ledenadministratie wordt aangebracht, de zegel wordt slechts aangebracht wanneer de
penningmeester van het M. D. F. de betaling van het lidgeld heeft bevestigd.
Gelijk welke vervalsing of poging tot vervalsing van de lidkaart en/of de erop vermelde gegeven,
foto, stempels of zegels houdt de onmiddellijke schrapping van de titularis in, tenzij deze kan
bewijzen dat hij niet voor de vervalsing of poging daartoe verantwoordelijk is.

In geval van verlies of diefstal van de lidkaart dient de titularis onmiddellijk de secretaris van zijn
club te verwittigen, zodat deze volgens de geldige procedures een nieuwe aanvraag kan indienen,
daarbij duidelijk de tekst kaart verloren of gestolen vermelden, ook een nieuwe pasfoto in dienen.
Einde van het lidmaatschap
Het lidmaatschap dat niet uiterlijk is verlengd op 31 augustus van het jaar, vermeld op het laatst
aangebrachte M. D. F. zegel, vervalt automatisch.
Het lidmaatschap houdt op door vrijwillig ontslag uit de vereniging.
Het lidmaatschap houdt op door een uitsluiting, uitgesproken door het M. D. F.
Plichten
Een lid van het M. D. F. zal geen publieke mondelinge of schriftelijke verklaringen afleggen
en/of geen daden stellen die beledigend zijn voor het M. D. F. of zijn bestuursleden en/of die het
M. D. F. , zijn bestuur of de dartssport in het algemeen, schade kunnen berokkenen.

Een lid van het M. D. F. zal zich tijdens wedstrijden of gelijk welke andere activiteiten die binnen
de invloedssfeer van het M. D. F. vallen, onthouden van alle politieke of religieuze activiteiten of
bedoelingen.
Een lid van het M. D. F. zal zich tijdens wedstrijden die binnen de invloedssfeer van het M. D. F.
vallen, onthouden van gelijk welke uitlatingen, verklaringen of gebaren die wijzen op rassenhaat
of misprijzen voor bepaalde medeburgers.

Specifieke straffen
(worden later bepaald door het Bestuur)

CLUBSTATUTEN

ALGEMENE BEPALINGEN
Juridisch statuut
De club wordt opgericht als een feitelijke vereniging.
De club maakt als dusdanig deel uit van de Maaslandse Dartfederatie v.z.w. , voor zover haar
activiteiten zich beperken tot, of niet indruisen tegen het geen haar door de Maaslandse
dartfederatie v.z.w. wordt toegestaan.
Voor alle gebeurtenissen die het gevolg zijn van een niet door de Maaslandse Dartfederatie v.z.w.
erkende activiteiten, zal de club zich niet op haar kunnen beroepen.
De identificatiegegevens van de club en het lokaal dat zij kiest voor het beoefenen van hun
gewone activiteiten zijn opgenomen in onderhavige statuten.
Doel
De club stelt zich tot doel de dartssport te beoefenen en te bevorderen.
Gedragscodes
De club zal zich onthouden van alle politieke of religieuze activiteiten of bedoelingen.
De club aanvaardt zich volledig te schikken naar de statuten, reglementen, richtlijnen en
beslissingen van de Maaslandse Dartfederatie.
De club zal aan leden geen bijkomende verplichtingen of reglementen opleggen welke zouden
indruisen tegen onderhavige clubstatuten.

De club zal eventuele bijkomende reglementen vooreerst ter goedkeuring aan de Maaslandse
Dartfederatie v.z.w. voorleggen op de wijze daartoe voorzien in het reglement van inwendige
orde en ze na eventuele goedkeuring als bijlage aan deze statuten toevoegen.
LEDEN
Aantal
Het aantal leden zal minstens vier bedragen.
Het aantal leden is onbeperkt.

Voorwaarden
De leden dienen te worden aangesloten bij de M. D. F.
De leden zullen minstens de leeftijd van 8 jaar hebben bereikt op het ogenblik van hun
aansluiting.
Leden welke op de dag van hun aansluiting de leeftijd van 18 jaar niet ten volle hebben bereikt
zullen een door een ouder of voogd getekende volmacht voorleggen.
De leden zullen zich schikken naar de reglementen en algemene gedragcodes van de
Maaslandse Dartfederatie.
Elk lid aanvaardt door het ondertekenen van zijn lidmaatschapsaanvraag bij de
Maaslandse Dartfederatie deze statuten.
Elk lid zal van de club bij de aansluiting een exemplaar van deze statuten ontvangen.
Lidgeld
Elk lid zal een jaarlijks lidgeld betalen aan de Maaslandse Dartfederatie.
Het jaarlijkse lidgeld is bepaald op 10€.
Het lidgeld zal voor alle clubleden gelijk zijn.
HET BESTUUR
Samenstelling van het bestuur
Het bestuur van de club is samengesteld uit min. Drie en max. 9 personen.

Om in het bestuur te kunnen zetelen, dient men de leeftijd van 18 jaar
Te hebben bereikt op het ogenblik van de aanstelling.
In het bestuur zetelen minstens een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
Het bestuur kiest zelf onder zijn leden wie dat welke functie zal uitoefenen.
De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester mogen niet gelijktijdig worden
Uitgeoefend.

Aanstelling voor het bestuur
De leden van het bestuur worden aangesteld door de algemene vergadering tijdens een
Bestuursverkiezing.
Om te kunnen worden aangesteld moet men minstens de helft van de stemmen behalen.
De leden van het bestuur worden samengesteld voor een periode van vier jaar, gaande van
1 juni tot 31 mei.
Bij de eerste bestuursverkiezing, gehouden volgens de modaliteiten van deze statuten krijgt
de helft van de bestuursleden eventueel afgerond naar boven een eerste ambtstermijn gaande
van de dag van aanstelling tot 31 mei plus 5 jaar, en plus 3 jaar voor de overige bestuursleden.
Taak van het bestuur
Het bestuur is belast met het dagelijkse beheer van de club.
Het bestuur is belast met het uitvoeren van de beslissingen genomen door de algemene
vergadering.
Het bestuur, en meer bepaald de secretaris is verantwoordelijk voor het aansluiten en inschrijven
van de club, ploeg(en) en leden bij de Maaslandse Dartfederatie volgens de modaliteiten bepaald
door het reglement van inwendige orde.
Het bestuur en meer bepaald de secretaris is ertoe gehouden de clubleden schriftelijk en/of door
uithangen van een nota in het clublokaal op de hoogte te brengen van alle berichten of
beslissingen van het M.D.F. bestuur.
Bevoegdheid van het bestuur
Het bestuur treft alle beslissingen voor een goed dagelijks beheer van de club, binnen de perken
van de beslissingen van de algemene vergadering en/of de M.D.F. reglementen.
Het bestuur kan een lid schorsen of ontslaan voor deelname aan de activiteiten van de club,
zonder af te doen aan het lidmaatschap van dat lid bij de M.D.F.

Samenkomst van het bestuur
Telkens een bestuurslid het nodig acht zal een bestuursvergadering worden bijeengeroepen.
De secretaris stelt de bestuursleden minstens 3 dagen op voorhand in kennis van datum, plaats en
begin uur van de vergadering.

Een bestuursvergadering kan steeds bijeenkomen mits unaniem mondeling akkoord van de
bestuursleden.
De vergaderingen worden geleid door de voorzitter, of (Ondervoorzitter) bij diens afwezigheid
door de secretaris of penningmeester.
Beslissingen van het bestuur
De beslissingen genomen tijdens een bestuursvergadering, worden genomen bij meerderheid der
stemmen.
Om een geldige stemming op te kunnen leveren dient minstens 2/3 van de bestuursleden
aanwezig te zijn.
Bij gelijkheid der stemmen zal de voorzitter stem beslissen.
Beslissingen die de leden aanbelangen dienen door middel van een nota, opgehangen te worden
in het clublokaal, en dit op een goed zichtbare plaats, en/of per brief kenbaar gemaakt te worden
aan alle clubleden.
Behalve daar waar het disciplinaire maatregelen betreft kunnen beslissingen die de leden
aanbelangen enkel een volle week na de bekendmaking van kracht worden.
ALGEMENE VERGADERING
Samenstelling van de algemene vergadering
Leden van de algemene vergadering zijn alle clubleden die tevens op de dag van de algemene
vergadering effectief lid zijn van de Maaslandse Dartfederatie.
Bijeenroeping van de algemene vergadering
De club zal minimum een jaarlijkse algemene vergadering houden.
Een buitengewone algemene vergadering zal worden gehouden, telkens wanneer het clubbestuur
dat nodig acht.
Een buitengewone algemene vergadering zal gehouden worden telkens wanneer de helft van de

clubleden dat wenst.
Een buitengewone algemene vergadering zal worden gehouden wanneer het aantal bestuursleden
van de club door vrijwillig ontslag of door schrapping uit de Maaslandse Dartfederatie, onder het
minimum van 3 zakt.
De oproep voor de algemene vergadering zal ten minste 21 dagen op voorhand door middel van
een nota, opgehangen worden op een goed zichtbare plaats in het clublokaal.
Elk lid kan punten op de agenda laten plaatsen, mits deze ten laatste op 14 dagen voor de
vergadering schriftelijk aan de clubsecretaris kenbaar worden gemaakt.

Bevoegdheid van een algemene vergadering
Het verkiezen of afzetten van bestuursleden van de club.
Goedkeuring van de boekhouding en rekening van de club.
Goedkeuring van de vooropgestelde lidgelden.
Wijzigingen aan onderhavige statuten aanbrengen, mits ze door de bevoegde instantie van het
M.D.F. te laten goedkeuren.
Ontbinding van een club.
Beslissingen van een algemene vergadering
Behalve in het geval van aanpassing van deze statuten worden beslissingen van de algemene
vergadering genomen bij gewone meerderheid der stemmen.
In geval van gelijkheid der stemmen zal het bestuur beslissen.
In geval de algemene vergadering moet beslissen over een verandering aan de clubstatuten of aan
de bijlage(n) daarvan, is steeds een 2de meerderheid vereist.
Een lid dat door het clubbestuur of door een van de bevoegde instanties van de Maaslandse
Dartfederatie voor een bepaalde periode werd geschorst, kan tijdens die periode niet aan de
stemming deelnemen.
De beslissingen van de algemene vergadering worden bijgehouden in een register met
genummerde onuitneembare bladzijden, dat berust op het secretariaat van de club.
REKENINGEN VAN DE CLUB
Bankrekening

De club houdt haar tegoeden op een rekening bij een financiële instelling van haar keuze.
De rekeningen van de club worden door de penningmeester bijgehouden in een daartoe geëigende
boekhouding, die minstens zal bestaan uit een kasboek met genummerde en onuitneembare
bladzijden.
ONTBINDING EN VEREFFENING
Voorwaarden
De club zal worden ontbonden op de beslissing van de algemene vergadering.
De club zal als lid van het M.D.F. door deze als ontbonden worden beschouwd indien de vereiste
lidgelden niet binnen de periode die hij daartoe stelt, werden vereffend.
Alle bepalingen die in het reglement van inwendige orde van de Maaslandse Dartfederatie
aangaande de ontbintenis van clubs zijn voorzien of zullen worden voorzien, worden geacht
aanvaard te zijn.
Vereffening
De bestuursleden, of bij gebrek daarvan de overblijvende leden van de algemene vergadering
zullen optreden als vereffenaars.
Het eventuele batige saldo van de vereffening zal worden overgedragen aan een verenigingen met
sociaal doel of nut.
De vereniging met sociaal doel of nut waarvan in dit artikel sprake is, dient in eerste instantie
binnen de gemeente waarin de club is gevestigd te worden gezocht.
SPELREGLEMENTEN
ALGEMENE BEPALINGEN
Alle dartswedstrijden welke binnen de invloedssfeer van de Maaslandse Dartfederatie v.z.w.
vallen, of waarbij voor de inrichting naar die bond wordt verwezen, zullen verlopen volgens
onderhavige reglementen en overige bepalingen uitgaande van de Maaslandse Dartfederatie
v.z.w. die specifiek op die wedstrijden van toepassing zijn.
Met dartswedstrijden wordt hier bedoeld, alle wedstrijden welke volgens de vereisten van de
dartsport worden gespeeld.
Al wat niet uitdrukkelijk in onderhavige reglementen of in de richtlijnen met betrekking tot
welbepaalde wedstrijden is opgenomen, valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de
Maaslandse Dartfederatie.

Bij het opmaken van de Rangschikking wordt achtereenvolgens
rekening gehouden met:
1.-HET AANTAL WEDSTRIJDPUNTEN
2.-HET AANTAL GEWONNEN WEDSTRIJDEN
3.-HET AANTAL GEWONNEN GAMES

4.-Nochtans,indien na de laatste wedstrijd vh seizoen,het aantal GEWONNEN punten en
GEWONNEN wedstrijden gelijk is.voor ploegen die in aanmerking voor de titel of voor
Stijgen en Dalen,zijn de gewonnen games Niet méér van tel,maar worden wel de
onderlinge uitslagen tussen die ploegen in aanmerking genomen
5.-Indien dan nog gelijkheid wordt vastgesteld,moeten de verantwoordelijke
organisators,binnen de 30 dagen na de laatste competitiedag een TESTWEDSTRIJD
(op neutraal gebied)organiseren om uitsluitsel te brengen.

Eventuele geschillen aangaande de hiernavolgende bepalingen dienen langs het bestuur aan de
bevoegde M.D.F. te worden voorgelegd, welke na een eventuele controle ter plaatse een
beslissing zal nemen.
Binnen deze reglementen zal de aanduiding van mannelijke functies eveneens gelden voor de
personen van het vrouwelijke geslacht.
DE DARTS
Samenstelling en afmetingen
Een stel darts zal steeds bestaan uit 3 eenheden.
Elke dart bestaat uit een duidelijk herkenbare punt, romp en flight.
Elke dart mag, gemeten van aan het begin van de punt tot aan het einde van de flight max 30.5cm
lang zijn.
Elke dart zal niet zwaarder wegen dan 50gram.
Er zijn geen minimum lengte, gewicht of samengestelde materialen voorgeschreven.
Gebruik

Elke speler dient zich te voorzien van een stel darts alvorens zijn wedstrijd aan te vangen.
Het is een speler toegestaan om tijdens zijn wedstrijd van darts te verwisselen of de samenstelling
ervan te wijzigen op voorwaarde dat hij het verloop van die wedstrijd daardoor niet onnodig
vertraagt of verhindert.

Het is een speler niet toegestaan om tijdens eenzelfde werpbeurt van darts te verwisselen of de
samenstelling ervan te wijzigen, tenzij een defect aan de dart(s) het noodzakelijk maakt.

HET WEDSTRIJDBORD
Samenstelling, afmetingen en indeling
De wedstrijdborden dienen van het “bristle”-type te zijn.
De totale diameter van het wedstrijdbord bedraagt 450mm.
Op het wedstrijdbord is een speelveld afgebakend met een diameter van 340mm.
Het speelveld is verdeeld in 20 gelijke cirkelsectoren, vanaf de buitenste begrenzende draad
welke zich op 342mm van het middelpunt bevindt tot aan de buitenste draad van een centraal
veld, dat zich op 31mm van het middelpunt bevindt.
De sectoren zijn klokgewijs en bij de bovenste sector te beginnen als volgt genummerd: 20-1-184-13-6-10-15-2-17-3-19-7-16-8-11-14-9-12-5, waarbij deze nummers tevens staan voor het
nominale aantal punten dat in die sectoren wordt gescoord.
Het nummer van elke sector dient op welke wijze dan ook aan de rand van het wedstrijdbord te
zijn aangebracht, zodanig dat het zich boven het middelpunt van die sector bevindt.
Binnen elke sector bevindt zich een “doubles”-veld dat wordt afgebakend door een buitenste
trebles-draad, aangebracht op 107mm van het middelpunt en een binnenste trebles-draad die
zodanig is aangebracht dat de binnenbreedte van het trebles-veld 8mm bedraagt, en waarbinnen
de score driemaal wordt geteld.
Het centrale veld is onderverdeeld in 2 cirkelvormige velden, waarvan het binnenste een
binnendiameter van 12.7mm heeft en het buitenste een binnendiameter van 31.8mm.
Binnen de grenzen van het buitenste deel van het centrale veld scoort men 25 punten.
Binnen de grenzen van het binnenste deel van het centrale veld scoort men 50 punten.
Het binnenste deel van het centrale veld wordt tevens als “doubles”-veld beschouwd.

Plaatsing
Het wedstrijdbord wordt zodanig geplaatst, dat het middelpunt zich op een hoogte van 1.73m
bevindt ten opzichte van het vlak, horizontaal gemeten van waar zich de werplijn bevindt.
Het wedstrijdbord wordt geplaatst met het nummer 20 bovenaan en zodanig dat de sector die 20
scoort de zwarte kleur heeft t.o.v. de sectoren die respectievelijk 5 en 1 scoren.
De draden die de sectoren en velden afbakenen dienen steeds met de grenzen daarvan samen te
vallen, en zodanig te zijn bevestigd dat zij het oppervlak van het bord net raken.
Vervanging
Wanneer een wedstrijdbord voor, of tijdens effectief gebruik tijdens de competitie of een toernooi
niet meer aan de gestelde bepalingen voldoet, ( zeker wanneer de afbakeningsdraden van een
sector of veld door de inslag van de darts niet langer duidelijk zichtbaar zijn voor de spelers)
dient dat bord onmiddellijk te worden vervangen indien herstellen niet meer mogelijk is.
Leden van de Raad van Bestuur of van één der onderscheiden Arbitrage- en
Reglementencommissies zijn te allen tijde bevoegd inzake de beoordeling van de staat van het
wedstrijdborden en kunnen deze doen vervangen.
De Raad van Bestuur kan het gebruik van een bepaald type, merk of uitvoering van bord
verbieden.
WERPAFSTAND
Inrichting
Het wedstrijdbord wordt in de werpstand op de voorgeschreven wijze geplaatst, met dien
verstande dat er zowel links al rechts, gemeten vanaf het middelpunt van het bord, een vrije
ruimte is van minstens 70 cm.
Het wedstrijdbord zal worden aangebracht op een niet reflecterende achtergrond.
Een werpstand, gebruikt voor gelijk welke wedstrijd die binnen de invloedssfeer van de M.D.F.
valt, dient te zijn uitgerust met een werpdrempel zoals hierna beschreven.
Een werpstand, gebruikt voor gelijk welke wedstrijd binnen de invloedssfeer van de M.D.F. valt,
dient te zijn uitgerust met een niet gekleurde lichtbron, zodanig geplaatst dat ze het normale zicht
van een speler vanaf de werplijn op het wedstrijdbord en het ( de ) scorebord(en) niet hindert.
In geval van betwistingen inzake de inrichting van een werpstand, zullen de bevoegde M.D.F.
commissies een beslissing treffen.

De werplijn
De werplijn is een effectief getekende of fictieve lijn welke zich bevindt zich op 2.37 m
evenwijdig met het loodrechte vlak van de voorzijde van het wedstrijdbord, gemeten vanaf het
snijpunt van dit vlak met het horizontale vlak vanaf de plaats van de werplijn.
In alle gevallen, en zeker indien het vloeroppervlak vanaf de werplijn ,iets horizontaal is, of men
kan het loodrechte vlak vanaf de voorzijde van het wedstrijd bord moeilijk of niet bepalen, zal de
afstand van het middelpunt van het wedstrijd bord, gemeten tot op de werplijn 2,93 meter
bedragen.
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