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Artikel 1. Naam en zetel
1.1
De vereniging draagt de naam: Dartvereniging Jansen en Jansens.
1.2
De zetel van deze vereniging is gevestigd te Roosendaal, gemeente Roosendaal.
Artikel 2. Duur
2.1
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
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2.2

Het verenigingsjaar en het boekjaar van de vereniging lopen van één juni tot en met
éénendertig mei.
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Artikel 3. Doel en middelen tot doelbereiking
3.1
Het doel van de vereniging: het bevorderen van de beoefening van de dartsport in al zijn
verschijningsvormen ten behoeve van haar leden, alsmede het behartigen van de
belangen van haar leden.
3.2
De vereniging tracht dit doel, hetzij zelfstandig, hetzij in samenwerking met soortgelijke
verenigingen, hetzij door aansluiting bij en in samenwerking met de Roosendaalse Darts
Federatie, hierna RDF,
en andere overkoepelende federaties en organisaties, te bereiken door:
A.
deel te nemen aan de door de RDF te organiseren competities;
B.
wedstrijden en evenementen op het gebied van de dartsport te organiseren;
C.
het geven van voorlichting op het gebied van de dartsport;
D.
alle andere wettige middelen die het gestelde doel kunnen bereiken.
Artikel 4. Leden
4.1
Leden van de vereniging kunnen zijn zij, die zich actief bezig houden met de dartsport
dan wel affiniteit hebben met de dartsport en al hetgeen dat daarmee verband houdt.
4.2
Het bestuur houdt een registratie bij, waarin de namen en adressen van alle leden zijn
opgenomen.
4.3
Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar, noch vatbaar om door
erfopvolging te worden verkregen.
4.4
De leden zijn verplicht:
A.
de reglementen van de vereniging, de statuten en reglementen van de RDF,
alsmede de besluiten van het bestuur, de algemene ledenvergadering of een
ander orgaan van de vereniging na te leven;
B.
de van toepassing zijnde spelregels na te leven;
C.
de belangen van de dartsport in het algemeen niet te schaden;
D.
de overige verplichtingen, welke de vereniging in naam van haar leden aangaat,
te aanvaarden en na te leven.
4.5. Behalve de in deze reglementen vermelde verplichtingen kunnen door de vereniging
slechts verplichtingen aan de leden worden opgelegd na voorafgaande toestemming van
de algemene ledenvergadering.
Artikel 5. Aspirant-leden - begunstigers - Ereleden
5.1
Aspirant-leden zijn volgens de reglementen van de RDF zij die aan de activiteiten van de
vereniging deelnemen, doch nog niet de leeftijd de meerderjarige leeftijd bereikt
hebben.
5.2
Begunstigers zijn zij, die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen
met een door de algemene ledenvergadering vast te stellen minimum bijdrage.
5.3
Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging door
de algemene ledenvergadering tot erelid daartoe zijn benoemd.
5.4
Aspirant-leden, begunstigers en ereleden hebben geen rechten en verplichtingen dan die
welke hen bij of krachtens de reglementen zijn toegekend en opgelegd.
5.5
Een erelid kan en mag tegelijkertijd ook lid zijn als bedoeld in artikel 4, mits hij/zij
voldoet aan de vereisten van artikel 4 lid 1.
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Artikel 6. Toelating
6.1
Leden kunnen worden toegelaten, nadat zij daartoe een verzoek bij het bestuur hebben
ingediend. Aspirant-leden kunnen worden toegelaten, nadat hun wettelijke
vertegenwoordiger(s) daartoe een verzoek hebben ingediend.
6.2
Het bestuur beslist over de toelating en geeft van zijn beslissing binnen één maand na de
indiening van het verzoek schriftelijk kennis aan de betrokkene.
6.3
Bij niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot
toelating besluiten. Het bestuur is verplicht mededeling aan de algemene
ledenvergadering te doen van de gevallen, waarin zij de toelating geweigerd heeft, en
wel op de eerst te houden algemene ledenvergadering.
6.4
Ereleden worden op voorstel van het bestuur of de algemene ledenvergadering
benoemd.
6.5
De toelating van begunstigers geschiedt door acceptatie door het bestuur van hun
bereidverklaring om de vereniging financieel te steunen.
6.6
Voorafgaande aan het lidmaatschap kan men 2 avonden benutten om proef te draaien.
Artikel 7. Schorsing van leden
7.1
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.
Artikel 8. Einde lidmaatschap
8.1
Het lidmaatschap eindigt:
A.
door het overlijden van het lid;
B.
door opzegging door het lid;
C.
door opzegging door de vereniging.
Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor
het
lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer het lid zijn/haar
verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs
van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
D.
door ontzetting.
Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten,
reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze
benadeelt.
8.2
Opzeggingen door de vereniging geschiedt door het bestuur.
8.3
Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan te allen tijde
geschieden met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het
lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien de vereniging of van het lid
redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
8.4
Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
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8.5

8.6

Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene
binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op
de algemene vergadering. Hij/zij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit
met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende
het beroep is het lid geschorst, met dien verstane evenwel dat het geschorste lid het
recht heeft zich in de algemene vergadering, waarin het in dit lid bedoelde beroep wordt
behandeld, te verantwoorden.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft
desalniettemin, de jaarlijkse bijdrage voor het geheeld verschuldigd tenzij het bestuur
anders besluit.

Artikel 9. Einde van de rechten en verplichtingen van aspirant-leden, begunstigers en
ereleden
9.1
De rechten en verplichtingen van een aspirant-lid, begunstiger of erelid kunnen te allen
tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage
over het lopende verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd blijft, tenzij het bestuur
anders besluit.
9.2
Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
Artikel 10. Jaarlijkse bijdragen
10.1 De leden, aspirant-leden en de begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een
jaarlijkse bijdrage, die door de algemene ledenvergadering zal worden vastgesteld. De
jaarlijkse contributie voor leden is de door de RDF vastgestelde contributie per seizoen.
Restitutie van contributie is niet mogelijk, tenzij het bestuur anders beslist. De jaarlijkse
bijdrage dient betaald te worden voor de aangegeven datum die het bestuur opgelegd
heeft. Indien men niet betaald heeft, kan men niet deelnemen aan de competitie.
De contributie is jaarlijks een bedrag van €50,00 per seizoen ten goede van de eigen
vereniging.
10.2 Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de
verplichting tot het betalen van een bijdrage te beslissen.

5

Artikel 11. Rechten van aspirant-leden, begunstigers en ereleden
11.1 Behalve de overige rechten, die aan aspirant-leden en ereleden bij of krachtens deze
statuten worden toegekend, hebben zij het recht de door de vereniging georganiseerde
evenementen bij te wonen. Aspirant-leden hebben tevens het recht gebruik te maken
van de faciliteiten, die de vereniging biedt.
Artikel 12. Bestuur
12.1 Het bestuur bestaat uit minimaal drie leden. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld
door de algemene vergadering, met dien verstande dat het aantal bestuursleden altijd
oneven moet zijn.
12.2 De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden der vereniging
benoemd.
12.3 Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en penningmeester aan. De voorzitter
wordt als zodanig door de algemene vergadering benoemd. Het bestuur kan voor elk van
genoemde functionarissen uit zijn midden een vervanger aanwijzen.
Artikel 13. Einde bestuurslidmaatschap en schorsing
13.1 Elk bestuurslid, ook wanneer hij/zij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde
door de algemene vergadering worden ontslagen en geschorst. Een schorsing, die niet
binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het
verloop van die termijn.
13.2 Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn/haar benoeming af volgens een door het
bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is terstond herkiesbaar. Wie
in een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt op het rooster de plaats van
zijn/haar voorganger in.
13.3 Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
A.
door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
B.
door te bedanken;
C.
doordat het betrokken bestuurslid in staat van faillissement wordt verklaard,
surséance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld dan wel
krachtens enige wetsbepaling of anderszins een bewindvoerder over zijn/haar
vermogen wordt aangesteld.
Artikel 14. Besluitvorming van het bestuur
14.1 Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris notulen
opgemaakt, die door het bestuur in de eerstvolgende bestuursvergadering worden
vastgesteld.
14.2 Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelingen aangaande de
bestuursvergadering en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.
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Artikel 15. Bestuurstaak en vertegenwoordiging
15.1 Behoudens de beperkingen volgens het reglement is het bestuur belast met het
besturen
van de vereniging.
15.2 Indien het aantal bestuursleden beneden het aantal is gedaald, dat door de algemene
vergadering is vastgesteld, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het is echter verplicht
zo spoedig mogelijk een algemene vergadering bijeen te roepen, waarin de voorziening
in de open plaatsen aan de orde komt.
15.3 Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand der vereniging zodanige
aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen
kunnen worden gekend.
15.4 Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een
balans en staat van de baten en lasten van de vereniging te maken.
15.5 Het bestuur is verplicht de in de leden 3 en 4 van dit artikel bedoelde bescheiden tien
jaren lang te bewaren.
15.6 Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn
taak
te doen uitvoeren door derden, commissies en/of werkgroepen, die daartoe door het
bestuur worden benoemd. Het bestuur is bevoegd adviseurs te benoemen, die het
bestuur bij de uitvoering van zijn taak van raad en advies zullen dienen.
Artikel 16. Rekening en verantwoording
16.1 Het bestuur brengt op een algemene vergadering (de jaarvergadering) binnen zes
maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door
de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit over de gang van zaken binnen de
vereniging en over het gevoerde beleid en legt de in het vorige artikel bedoelde balans
en staat van baten en lasten met toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over.
16.2 Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken aan de algemene vergadering niet
overlegd met een Accountant-Administratieconsultant dan benoemt de algemene
vergadering jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen
deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en
verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van
haar bevindingen uit.
16.3 Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige
kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan.
Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te
verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de
boeken en bescheidden der vereniging te geven.
16.4 De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden
herroepen, doch slechts door de benoeming van een ander commissie.
16.5 Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en
verantwoording strekt het bestuur tot décharge.
16.6 Indien de goedkeuring, als bedoeld in lid 5, wordt geweigerd, benoemt de algemene
vergadering een andere commissie, bestaande uit tenminste drie leden, welke een
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nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording. Deze commissie heeft
dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde commissie. Binnen één maand na de
benoeming brengt zij aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen.
Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd, dan neemt de algemene vergadering al die
maatregelen, welke door haar in het belang van de vereniging nodig geacht worden.
Artikel 17. Algemene vergadering
17.1 Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet
door de wet of het reglement aan het bestuur zijn opgedragen.
17.2 Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene
vergadering – de jaarvergadering - gehouden. In de vergadering komen onder meer aan
de orde:
A.
het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 16 met het
verslag van de aldaar bedoelde commissie;
B.
de benoeming van de in artikel 16 genoemde commissie voor het volgend
verenigingjaar, inclusief reservelid;
C.
voorziening in eventuele vacatures;
D.
voorstellen van het bestuur of de leden aangekondigd bij de oproeping voor de
vergadering.
17.3 Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk
oordeelt.
17.4 Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als
bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het
bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier
weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen
gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door
oproeping overeenkomstig artikel 21 of bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar
de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen
dan bestuursleden belasten met de leiding en met het opstellen van de notulen.
Artikel 18. Toegang en stemrecht
18.1 Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden der vereniging, alle aspirantleden en alle ereleden. Geen toegang hebben geschorste leden, behoudens het bepaalde
in artikel 8 lid 7, en geschorste bestuursleden.
18.2 Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene
vergadering.
18.3 Aspirant-leden en ereleden hebben geen stemrecht. Ieder lid van de vereniging, dat niet
geschorst is, heeft één stem.
18.4 Een lid kan zijn/haar stem uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid.
18.5 Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem/haar, zijn/haar echtgeno(o)t(e) of een
van zijn/haar bloedverwanten in de rechte lijn betreffen.
Artikel 19. Voorzitten - notulen
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19.1

19.2

De algemene vergadering worden, tenzij de situatie zich voordoet als omschreven in
artikel 17 lid 4 laatste zin, geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn/haar
plaatsvervanger/ster. Ontbreken de voorzitter en zijn/haar plaatsvervanger/ster, dan
treedt één der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op.
Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de
vergadering daarin zelve.
Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de
voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen opgemaakt, die door de algemene
vergadering in haar eerstvolgende vergadering worden vastgesteld.

Artikel 20. Besluitvorming van de algemene vergadering
20.1 Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag
van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen
besluit voor zover gestemd wordt over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
20.2 Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de
algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen.
20.3 Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
20.4 A.
stemming over personen geschiedt altijd schriftelijk.
B.
stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke
stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming
verlangt.
C.
schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes.
20.6 Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen,
heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van
de algemene vergadering.
Artikel 21. Wijze bijeenroepen algemene vergadering
21.1 De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping
geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in
artikel 4. Voor zover het reglement niet anders bepalen bedraagt de termijn voor de
oproeping ten minste zeven dagen.
21.2 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
Artikel 22. Reglementswijziging
22.1 In het reglement van de vereniging kan geen verandering worden aangebracht dan door
een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling
dat aldaar wijziging van het reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor
oproeping tot zodanige vergadering bedraagt ten minste veertien dagen.
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22.2

22.3

Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot
reglementswijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de vergadering
een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is
opgenomen op een daartoe geschikte plats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop
van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als
hiervoor bedoeld aan alle leden toegezonden.
Een besluit tot reglementswijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte
stemmen in een vergadering, waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig
of vertegenwoordigd is.
Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd dan wordt binnen
vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin over
het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het
aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een
meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

Artikel 23. Ontbinding
23.1 De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering.
Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel van overeenkomstige
toepassing.
23.2 Tenzij de algemene vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door het
bestuur.
23.3 Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot
ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangen een gelijk deel. Bij het besluit tot
ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.
23.4 De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de
vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen hiervan opgaaf
aan de registers waar de vereniging is ingeschreven.
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Artikel 24. Geldmiddelen
24.1 De geldmiddelen der vereniging worden verkregen door:
A.
de jaarlijkse bijdragen, als bedoel in artikel 10;
B.
subsidies;
C.
giften, legaten en erfstellingen;
D.
renten;
F.
sponsorgelden.
24.2 Een erfstelling kan namens de vereniging door het bestuur slechts aanvaard worden
onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
Artikel 25. Huishoudelijk reglement
25.1 De algemene vergadering stelt een huishoudelijk reglement vast.
25.2 Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen
dwingend recht bevat.
Artikel 26. Verplichtingen van de leden
26.1 De leden zijn verplicht de reglementen van de vereniging, almede de besluiten van het
bestuur, de algemene vergadering of een ander orgaan van de vereniging na te leven.
Artikel 27. Slotverklaring
27.1 Voorts verklaarden de comparanten, dat in afwijking van het vorenstaande, voor wat de
wijze van benoeming betreft, voor de eerste maal tot bestuursleden der vereniging
worden benoemd:
1. de heer J. van Sundert, in de functie van voorzitter;
2. de heer R. Wendriks, in de functie van secretaris;
3. de heer G.Hagenaars, in de functie van penningmeester.

Opgemaakt te Roosendaal, 11 april 2008.

J. van Sundert
Voorzitter

R.Wendriks
Secretaris

G.Hagenaars
Penningmeester
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