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De naam van de vereniging is D.C. de Marsdijkhal met als vestigingsplaats Assen.
De speellocatie is in sportcafe de Marsdijkhal, Kleuvenstee 3ª te Assen.
Als vaste clubavond is afgesproken de maandagavond.
Als competitie-avond is afgesproken de dinsdagavond, woensdagavond en
donderavond.
De contributie bedraagt € 35,00 , zegge vijfendertig Euro, per jaar. De contributie
wordt via acceptgiro in rekening van het lid gebracht. Betaling dient te geschieden
naar aanleiding van de aanwijs op de factuur. Bij het ingebreke blijven van het lid
wordt de spelerspas ingetrokken en melding gemaakt bij de DOT.
De contributie wordt vooruit betaald.
Wijzigingen in de contributie worden voorgesteld in de ledenvergadering.
De minimale periode voor een lidmaatschap bedraagt een half jaar.
Zonder tegenbericht van het lid wordt het lidmaatschap automatisch verlengd.
Competitie spelen gebeurt na overleg met bestuur.
De kosten voor het competie spelen zijn voor rekening van het lid.
Als doel wordt gesteld gezamelijk het bedrijven van de dartsport.
Bij ernstige misdragingen van het lid behoudt het bestuur zich het recht voor het lid
per direkt buiten de vereniging te zetten.
Speelkleding kan via het bestuur worden verkregen tegen de aanschafkosten.
Gesponsorde kleding dient tijdens wedstrijden, toernooien en uitwisselingen gedragen
te worden.
De kosten voor darts, flights, shaft’s e.d. zijn voor rekening van het lid.
Aanmelding voor een lidmaatschap geschiedt ten allle tijden via het bestuur.
Het bestuur behoudt zich het recht voor om een lidmaatschap te weigeren.
Er wordt één keer per jaar een algemene ledenvergadering uitgeschreven. Voorstellen,
op/aanmerkingen kunnen worden ingediend voor de vergadering zowel schriftelijk als
mondeling.
De bestuurleden worden gekozen voor een periode van drie jaar, en worden op de
algemene ledenvergadering benoemd.
Voor het uitvoeren van projecten ten gunste van de vereniging dienen de leden zich
beschikbaar te houden om te helpen met de uitvoering hiervan.
Sponsoring van de vereniging loopt via het bestuur.
Tijdens de uitwedstrijden dient de chauffeur zich te houden aan het wetboek zoals
deze van kracht is in de staat der Nederlanden.
Het bestuur is verantwoordelijk voor financiele uitgaves van de vereniging. Uitgaves
gedaan door leden zonder toestemming van het bestuur worden niet voor vergoeding
geaccepteerd.

