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STATUTEN 
 
 

Artikel 1: ALGEMEEN 
 
1. De vereniging is genaamd: Bliekse Darts kompetitie. De verkorte naam luidt: B.D.K. De vereniging 

wordt hierna genoemd de B.D.K. 
 
2. De B.D.K. zetelt in Gorinchem. 
 
Artikel 2: DUUR 
 
1. De B.D.K. is aangegaan voor onbepaalde tijd. 
 
2. Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot 31 juni. 
 
Artikel 3: DOEL 
 
1. De vereniging stelt zich ten doel het ten behoeve van haar leden doen beoefenen en het bevorderen 

van de dartssport. 
 
2. De vereniging tracht dit onder meer te bereiken door middel van: 

A. de oprichting van teams; 
B. wedstrijden en evenementen op het gebied van de dartssport te organiseren; 
C. de nodige accommodatie aan te brengen en in stand te houden, alles in de ruimste zin des  

                         woords. 
 
Artikel 4: LEDEN 
 
1. Het Bestuur beslist betreffende de toelating der leden. 
 
2. Het lidmaatschap van de B.D.K. is verplicht voor diegenen die binnen de B.D.K. een bestuursfunctie 

bekleden. Voor commissieleden is het lidmaatschap in verband met de soms aanwezige 
noodzakelijke onafhankelijkheid niet verplicht. 

 
3. De BDK kent gewone leden en ereleden. 
 
4. Leden dienen ten minste de leeftijd van 15 jaar te hebben bereikt. 

 
  
Artikel 5: VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN 
 
1. De leden zijn verplicht: 

 
A. de Statuten en reglementen van de B.D.K., alsmede de besluiten van het Bestuur, de Algemene 

Ledenvergadering of een ander orgaan, of commissie van de B.D.K. na te leven; 
 
B. de Statuten, reglementen en besluiten van het bestuur, een van haar organen of commissies 

evenals de van toepassing zijnde spelregels na te leven 
 
C. de belangen van de B.D.K. en van de dartssport in het algemeen niet te schaden. 

 
Dit houdt in, indien een lid, dat namens de BDK uitkomt in een wedstrijd of toernooi welke 
door de BDK georganiseerd is en deze berokkend schade, doordat hij/zij al dan niet onder 
invloed is van alcohol of drugs, de schade op deze persoon verhaald zal worden. 

 
2. Behalve de in deze Statuten vermelde verplichtingen kunnen door de B.D.K. slechts verplichtingen 

worden opgelegd na voorafgaande toestemming van de Algemene Ledenvergadering. 
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Artikel 6: STRAFFEN 
 
1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de Statuten, 

reglementen en/of besluiten van het bestuur, organen of commissies van de B.D.K. of waardoor de 
belangen van de B.D.K. worden geschaad. 

 
2. Het bestuur legt de bevoegdheid om straffen op te leggen en deze straffen uit te voeren in handen 

van een Tuchtcommissie en/of de wedstrijdleider. 
 
3. De Tuchtcommissie en/of de wedstrijdleider is/zijn bevoegd om, in geval van overtredingen als 

bedoeld in het eerste lid, de volgende straffen op te leggen: 
 
A. berisping; 
B. administratiekosten; 
C. schorsing; 
D. ontzetting. 
E. Als straffen welke hier niet zijn genoemd kunnen ook de straffen worden opgelegd welke zijn 

genoemd in het huishoudelijke-, wedstrijd-, ranking-, en bekerreglement. 
 
4. Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van een jaar worden opgelegd. Gedurende de periode 

dat een lid is geschorst, kan hij niet deelnemen aan evenementen georganiseerd door de B.D.K., 
terwijl hem bovendien gedurende deze periode ook andere aan het lidmaatschap verbonden rechten 
kunnen worden ontzegd. Nadat het de Tuchtcommissie tot voorlopige schorsing heeft besloten wordt 
het betrokken lid ten spoedigste schriftelijk hiervan in kennis gesteld onder opgaaf van redenen 
alsmede onder opgaaf van rechten die hem gedurende de schorsing zijn ontzegd. Indien de 
schorsing een maand of langer bedraagt, is de betrokkene gerechtigd van de schorsing in beroep te 
gaan bij de het bestuur binnen een maand na ontvangst van deze kennisgeving. 

 
5. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken door de Tuchtcommissie wanneer een lid in ernstige 

mate in strijd met de Statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de B.D.K. handelt, of de 
B.D.K. op onredelijke wijze benadeelt dan wel na sommatie nalatig blijft zijn contributie te voldoen. 
Nadat de Tuchtcommissie tot ontzetting heeft besloten wordt het betrokken lid ten spoedigste door 
middel van een schrijven van het besluit met opgaaf van reden(en) in kennis gesteld. De betrokkene 
is bevoegd binnen een maand na ontvangst van deze kennisgeving in beroep te gaan bij het 
bestuur. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit van 
de Tuchtcommissie zal moeten worden genomen met ten minste 2/3 van het aantal uitgebrachte 
stemmen. 

 
 
Artikel 7: GELDMIDDELEN 
 
1. De geldmiddelen van de B.D.K. bestaan uit: 

a. Contributies van leden; 
b. Ontvangsten uit toernooien / rankings; 
c. Andere inkomsten.  

 
 
Artikel 8: CONTRIBUTIE 
 
1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van contributie, die door de het bestuur jaarlijks zal 

worden vastgesteld.  
 

2. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie 
voor het gehele jaar verschuldigd. 
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Artikel 9: EINDE LIDMAATSCHAP 
 
1. Het lidmaatschap eindigt: 

A. Door overlijden van het lid; 
B. Door opzegging van het lid; 
C. Door opzegging namens de B.D.K.; 
D. Door ontzetting als bedoelt in Artikel 6 lid 4. 
 
 

Ad B Bij opzegging door het lid zelf, of bij ontzegging door de B.D.K. heeft het lid geen enkel recht op  
restitutie van contributie of andere geldelijke middelen of gedeelten daarvan. 
 

Ad C Opzegging namens de B.D.K. geschiedt door de Tuchtcommissie. Opzegging namens de B.D.K. kan 
geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de in de Statuten vermelde vereisten voor het 
lidmaatschap te voldoen, of wanneer hij zijn verplichtingen ten opzichte van de B.D.K. niet nakomt of 
wanneer van de B.D.K. of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te 
laten voortduren. 

 
 
Artikel 10: BESTUUR 
 
1. Het Bestuur bestaat uit maximaal 7 personen, waarvan de voorzitter door de Algemene 

Ledenvergadering in functie zal worden gekozen. 
 
2. Bestuursleden dienen meerderjarig te zijn. 
 
3. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het Bestuur of door ten minste 5 bestuursleden. Aan 

een kandidaatstelling kan het bindende karakter worden ontnomen door een besluit van de 
Algemene Ledenvergadering met ten minste 2/3 van de uitgebrachte stemmen. 

 
4. In zijn eerste bestuursvergadering na een verkiezing stelt het nieuw verkozen Bestuur in onderling 

overleg voor elk bestuurslid diens taak vast en doet hiervan hetzij in het cluborgaan of op de website 
van de vereniging, hetzij middels een schriftelijke kennisgeving mededeling aan alle teams. 

 
5. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk 5 jaar na zijn verkiezing af volgens een door het Bestuur op te maken 

rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. 
 
6. De Algemene Ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen 

aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste 2/3 van de 
uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen 3 maanden gevolgd wordt door een besluit tot 
ontslag eindigt door het verloop van die termijn. 

 
7. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: 
 

a. door het eindigen van het lidmaatschap; 
b. door bedanken als bestuurslid.  
c. door het niet herkiesbaar stellen na het einde van de periode van 5 jaar. 

 
 
Artikel 11: BESLUITVORMING DOOR HET BESTUUR 
 
1. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het Bestuur een besluit genomen heeft, is 

beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van het genomen besluit, voor zover gestemd wordt over 
een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 

 
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid bedoelde oordeel de juistheid 

daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe 
stemming plaats, indien een bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de 
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 
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3. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een bestuurslid 

anders wensen. 
 
4. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door het Bestuur aan-

gewezen persoon notulen gemaakt, die op de eerstvolgende bestuursvergadering door het bestuur 
dienen te worden vastgesteld.  

 
 
Artikel 12: BESTUURSTAAK 
 
1. Behoudens de beperkingen volgens de Statuten is het Bestuur belast met het besturen van de 

B.D.K. 
 
2. Indien het aantal bestuursleden beneden de 7 is gedaald, blijft het Bestuur bevoegd, tot het moment 

dat de vacature voor de openstaande bestuursfunctie is ingevuld. 
 
3. Het Bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen 

uitvoeren door commissies die door het Bestuur worden benoemd. 
 
 
Artikel 13: VERTEGENWOORDIGING 
 

De B.D.K. wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het gezamenlijk handelen van hetzij: 
 

A. voorzitter en secretaris, hetzij  
B. voorzitter en penningmeester, hetzij 

C. secretaris en penningmeester, hetzij 

D. een lid van het dagelijks bestuur en een bestuurslid, zulks na instemming van het voltallig  

Bestuur. 
  
 
Artikel 14: REKENING EN VERANTWOORDING 
 
1. Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de B.D.K. zodanige aantekeningen te 
 
2. houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. 

 
3. Het Bestuur brengt na afloop van het verenigingsjaar op de Algemene Ledenvergadering zijn 

jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening  
en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde beleid. 

 
4. Goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering van het jaarverslag en de rekening en 

verantwoording strekt het Bestuur tot decharge. 
 

5. Het Bestuur is verplicht de bescheiden, als bedoeld in het tweede en derde lid, 5 jaar lang te 
bewaren. 

 
6. Er zal een kascontrole commissie zijn, bestaande uit twee personen welke worden gekozen tijdens 

Algemene ledenvergadering. De kascontrole commissie zal 2x per jaar de boeken van de BDK 
controleren en hiervan verslag doen op de eerstvolgende ALV. Het rooster van toe en aftreden als 
lid van de kascontrole commissie zal door het bestuur worden vastgesteld. 

 
 
 
Artikel 15: ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 
1. Aan de Algemene Ledenvergadering komen in de B.D.K. alle bevoegdheden toe, die niet door de 

wet of door de Statuten aan het Bestuur zijn opgedragen. 



 

Statuten 5/6 aug ‘22 

 

 

2. Een Algemene Ledenvergadering zal worden gehouden, indien hier vraag naar is. 
 

3. De agenda van deze vergadering bevat dan onder meer: 
A. Vaststelling van de notulen van de vorige vergadering; 
B. Jaarverslag van de secretaris; 
C. Jaarverslag van de penningmeester; 
D. Verslag van de Kascommissie; 
E. Vaststelling van de begroting; 
F. Vaststelling van de contributies; 
G. Verkiezing bestuursleden; 
H.   Verkiezing leden van de commissies; 
I. Rondvraag. 

 

3a.       Het bestuur heeft het recht om van het gestelde in art. 15 lid 3 af te wijken en voor zover zij dit nodig  
achten zelf een agenda samen te stellen of de minimaal in art. 15 lid 3 genoemde agenda aan te  
passen. 
 

4. Andere Algemene Ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het Bestuur dit wenselijk acht. 
 

5. De Algemene Ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het Bestuur, met inachtneming van  
een termijn van ten minste 14 dagen. De bijeenroeping geschiedt in het cluborgaan of middels een 
aan alle teams te zenden schriftelijke kennisgeving zulks onder gelijktijdige vermelding van de 
agenda, en, indien zulks op de agenda staat, een financieel overzicht of begroting. 

 

6. Voorts is het Bestuur op verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het  
uitbrengen van 1/10 der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Leden-
vergadering op een termijn van niet langer dan 4 weken. Indien aan het verzoek binnen 14 dagen 
geen gevolg is gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping 
overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid of door het plaatsen van een advertentie in ten minste 
1, ter plaatse waar de B.D.K. gevestigd is, veel gelezen dagblad.  

 
 
Artikel 16: TOEGANG EN BESLUITVORMING ALGEMENE LEDEN VERGADERING 
 
1. Alle leden hebben toegang tot de Algemene Ledenvergadering. 
            Tevens hebben leden van commissies, die geen lid zijn van de vereniging toegang tot de algemene      

ledenvergadering. Zij hebben echter geen stemgerechtigheid. 
 

2. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van 
voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter. Stemmen bij 
volmacht is niet mogelijk. 

 
3. a. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt, voor zover de Statuten niet anders voorstellen, 

beslist bij meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt het 
voorstel geacht te zijn verworpen. 
 

  b. Onder meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen. 
 
4. a. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat een besluit is genomen, is 

beslissend.  
Wanneer een voorstel niet schriftelijk is vastgelegd, is diens oordeel over de inhoud van het 
genomen besluit eveneens beslissend. 
 
b. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit besluit de juistheid daarvan wordt betwist, dan 
wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de 
meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk 
geschiedde, een stemgerechtigd aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de 
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 
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Artikel 17: LEIDING & NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 
1. De Algemene Ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van het Bestuur of diens 

plaatsvervanger. 
Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger dan treedt een ander door het Bestuur aan te wijzen 
bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien dan 
voorziet de Algemene Ledenvergadering daarin zelve. 
 

2. Van het verhandelde in elke Algemene Ledenvergadering worden door de secretaris of een door het 
Bestuur aangewezen persoon notulen gemaakt. De notulen worden in het cluborgaan gepubliceerd 
of op een andere wijze schriftelijk of via de homepage van de B.D.K ter kennis van de leden 
gebracht en dienen door de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering te worden vastgesteld.  

 
 
Artikel 18: STATUTENWIJZIGING 
 
1.  De Statuten kan slechts worden gewijzigd door een besluit van de Algemene Ledenvergadering,  

waar toe werd opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de Statuten zal worden 
voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige Algemene Ledenvergadering moet ten 
minste 14 dagen bedragen. 

 
2. Zij, die de oproeping tot de Algemene Ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot 

statuten wijziging hebben gedaan, moeten ten minste 14 dagen voor de vergadering een afschrift 
van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe 
geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering 
wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging ten minste 14 dagen voor de Algemene 
Ledenvergadering in het cluborgaan of via de homepage van de B.D.K gepubliceerd en/of een 
afschrift hiervan aan alle teams toegezonden. 

 
 
Artikel 19: HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 
1. Het bestuur kan een Huishoudelijk Reglement vaststellen. 
 
2. Wijziging van het Huishoudelijk Reglement kan geschieden bij besluit van het bestuur van de BDK. 
 
3. Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht 

bevat, noch met de Statuten. 


