Huisregels Dartsvereniging Bijdorp
Dartsvereniging Bijdorp is een onderafdeling van wijkvereniging Bijdorp.
Dit houdt in dat elke deelnemer lid moet zijn van beide verenigingen.
De contributie van de wijkvereniging kost: boven de 16 jaar € 7,00 p.j
onder de 16 jaar € 3,50 p.j
60 jaar en ouder € 5,50 p.j
(wij melden u aan bij de wijkvereniging, u krijgt hiervoor een acceptgiro thuis
gestuurd)
De leeftijdsgrens om deel te nemen aan de wedstrijden is 16 jaar.
Het bestuur heeft het beslissingsrecht bij uitzonderingen.
De contributie bedraagt € 1,50 per competitieavond, bij afwezigheid wordt het bedrag
automatisch doorgeschoven naar de volgende competitieavond. Betaling geschiedt bij de
barleden aan de bar. De kosten voor het spelen van een toernooi zijn € 5,00 p.p.
Aspirant leden kunnen éénmalig een keer de sfeer komen proeven (gratis).
Het bestuur bepaald het moment van lid worden i.v.m. eventuele leden stop.
Dartsvereniging Bijdorp speelt elke zondagavond vanaf 19.00uur, kom s.v.p.
op tijd daar uw tegenstander misschien op u wacht. Bij leden die na 20.00uur komen,
beslist de wedstrijdsecretaris of er punten in mindering worden gebracht.
Afmelden
Afmelden voor de competitie dient gedaan te worden voor zaterdag 12:00 voorafgaand
aan de speelavond op zondag, het niet op tijd afmelden heeft als consequentie dat alle
geplande wedstrijden met 3-0 zijn verloren. Uitzondering op deze regel is overmacht, dit
kan besproken worden met de wedstrijdsecretaris.
Na twee wedstrijddagen van afwezigheid zonder afmelding, heeft het bestuur het recht
om desbetreffende te royeren voor het nog lopende seizoen(dit zal gebeuren na een
gesprek met de speler).
Bij langdurige afwezigheid door overmacht, zal het bestuur een beslissing nemen wat te
doen, dispensatie om degradatie te voorkomen behoort tot de mogelijkheden.
Schrijven
Het is voor iedereen verplicht minimaal 2 keer een partij per avond te schrijven, men kan
de geschreven wedstrijd vermelden op het wedstrijd formulier. Het bestuur zal dit
formulier controleren op juistheid en op het aantal geschreven partijen.
Het consequent niet naleven van deze regel kan de desbetreffende persoon komen te
staan op 3 strafpunten. Het bestuur kan beslissen over uitzonderingen.
Corvee
Elke week worden er 3 leden aangewezen voor het opruimen.
Deze lijst wordt minimaal 2 maanden van te voren bekend gemaakt via website en op de
speeldagen op het bord.
Voor sommige leden kan een ander rooster worden ingepast, dit i.v.m. gezinssituatie
c.q. andere werkzaamheden.
Bij consequent onttrekken van corvee krijg je 3 strafpunten.

Gedragsregels
Dartsvereniging Bijdorp is een gezellige en gemoedelijke Dartsclub. Het streven
is om dit vooral zo te houden hiervoor hebben wij de inbreng van ieder lid
nodig!
Het gezellig en leuk houden van onze Dartsclub is niet alleen de verantwoording van de
bestuursleden; maar de verantwoordelijkheid van ieder lid!
Van de leden mag verwacht worden:
Dat men respect toont voor de tegenstander en zich sportief gedraagt.
Dat men de tegenstander op geen enkele wijze hindert of stoort in zijn of haar spel.
Dat men op een normale manier (aan de kant van de schrijver) terugloopt naar de oche
na een gooibeurt.
Dat men te grof taalgebruik achterwege laat (een klein vloekje kan wel maar te grof
taalgebruik en vooral taalgebruik met de ziekte kanker is niet toegestaan)!
Dat met overdadig alcohol gebruik achterwege laat!
Dat men elkaar netjes en normaal aanspreekt op ongewenst gedrag.
Bij herkenning van teveel alcohol gebruik van een aanwezige zal het barpersoneel deze
persoon niet meer schenken. Ook zal er op toegezien worden dat deze persoon niet door
andere voorzien wordt van alcoholische dranken. Het bestuur heeft het recht de
personen in kwestie de toegang van het buurthuis te weigeren of hen te verzoeken het
buurthuis te verlaten tot nader overleg.
Het op een negatieve manier naar buiten brengen van de dartsvereniging of
misbruik maken van de website is niet toegestaan.
Tijdens de wedstrijden gedragen toeschouwers en spelers zich sportief.
Het opzettelijk belemmeren van het spel of uit het spel brengen van een speler
(d.m.v. geluiden, opmerkingen, in de weg staan enz.) is niet toegestaan.
Bij een conflict tussen 2 of meer leden wordt dit op een rustige en normale manier in een
aparte ruimte uitgesproken, dit zal altijd gebeuren in het bijzijn van een bestuurslid.
Geweld en ordinair taalgebruik zijn uit den boze.
Tafels zijn niet om op te zitten
Roken is binnen verboden, daarbij behoort ook het toilet.
Achter de bar geen onbevoegden
(uitgezonderd bestuur of door het bestuur benoemde personen).
Darten is een concentratie sport.
Kinderen bevorderen dit niet en zijn om deze reden niet gewenst tijdens de
wedstrijdavonden.
Mocht dit niet te vermijden zijn dan kan in overleg met het bestuur altijd tot een
oplossing worden gekomen mits onder begeleiding.
Bij overtreding van de gedragsregels volgt voor leden eerst een officiële waarschuwing
(deze blijft een jaar staan) . Bij herhaling volgt royeren, het bestuur beslist na gelang de
overtreding hoelang deze royering gehandhaafd blijft.
Bij zeer grove overtredingen kan er direct geroyeerd worden.
Voor niet leden ( buitenstaanders) volgt direct uitsluiting voor onbepaalde tijd.
Het bestuur houdt zich het recht hier over te beslissen in overleg met het hoofdbestuur.
De leden zijn zelf verantwoordelijk voor het gedrag van zijn of haar eigen gasten
(supporters).

Spelregels Dartsvereniging Bijdorp
We spelen een interne competitie van januari tot en met december
(met een zomerstop van eind mei tot begin september).
We spelen best of 5:
Bij winst heb je 2 punten en als verliezer mag je 1 punt bijschrijven.
Iedere wedstrijd avond ligt er een lijst met de te spelen wedstrijden.
Samen met je tegenstanders bepaal je hoe laat deze wedstrijden gespeeld gaan worden.
Men dient zelf zorg te dragen voor het juist invullen van het wedstrijd formulier.
Tevens dient men de naam van de schrijver in te vullen zodat het bestuur altijd de
mogelijkheid heeft om te controleren of iedereen zijn verplichte 2 wedstrijden per
wedstrijdavond heeft geschreven.
Wil je afwijken van het wedstrijdschema dan kan dit alleen in overleg met je
tegenstander en de wedstrijdleider.
Het bestuur van de dartvereniging heeft door omstandig heden recht om in bepaalde
situaties af te wijken van bovenstaande regels.
Het bestuur heeft de mogelijkheid om wedstrijden als verliespartij in te vullen als blijkt
dat aan het eind van het seizoen door te veel afwezigheid er nog te veel wedstrijden
openstaan en deze niet meer gespeeld kunnen worden.
Het is daarvoor voor de tegenstander geen verplichting om de laatste weken, mits de
rest al klaar is met spelen, elke week te komen kijken of zijn laatste tegenstander er wel
of niet is. Dit in overleg met de desbetreffende spelers.
Het is verder ieder zijn eigen verantwoording om er voor te zorgen dat hij of zij niet te
veel wedstrijden achter op het schema komt te lopen
De bovenste vijf van de B-poule promoveren naar de A-poule; deze promotie is verplicht.
Het is niet mogelijk om een promotie te weigeren om zo in de B-poule te
blijven!
De onderste vijf van de A-poule degraderen naar de B-poule; ook deze degradatie is
verplicht. Van deze degradatie regel kan wegens de hieronder beschreven situatie
afgeweken worden!
Om te zorgen dat de A-poule altijd met voldoende mensen gevuld zal zijn, zullen er
minder mensen degraderen als blijkt dat er mensen uit de A-poule opzeggen en deze niet
tot de degradanten behoren. Er zullen dus niet meer mensen promoveren dan vijf
plaatsen die in het begin van het seizoen zijn aangewezen. De hoogst geplaatste(n)
degradant(en) blijft of blijven dan in de A-poule.
Tijdens toernooien is het mogelijk dat het bestuur de regels aanpast naar eigen inzicht.

We houden zoveel mogelijk de wedstrijdregels aan van de
Nederlandse Dart federatie
Enkele punten hieruit:
De schrijver is onpartijdig, houd zich rustig en mag qua score alleen zeggen wat er
gegooid is.
Een telfout of schrijffout mag na je volgende beurt niet meer worden gecorrigeerd.
Van deze regel mag je bij ons afwijken als je het daar samen over eens bent.
Beide voeten achter de oche tijdens het gooien tot de derde pijl in het bord zit.
Niet uit frustratie of kwaadheid pijlen (na)gooien.
Gezelligheid en sportiviteit is het belangrijkste.
Bij overtreden van de spelregels volgt een waarschuwing, bij herhaling heeft de
overtreder de partij verloren. Bij consequent niet naleven van de regels kan royeren tot
de mogelijkheid behoren.
Het Bestuur

