
BCDC Algemene dartersvergadering  
4/9/2009 

    
1. Opening 

Aanwezigen exclusief bestuur: 28 mensen 
2. Aanpassingen reglement: 

a. Nr. 1 promoveert automatisch naar de hogere divisie. Nr. 2 speelt 
promotie/degradatiewedstrijd tegen de nr. voorlaatst van de hogere divisie. Ongeacht 
het aantal teams per divisie. 

b. Een team mag tijdens het seizoen maar 3 keer van speler wisselen. Heb je bv 5 
personen opgegeven mag je er nog vrij uit 2 toevoegen en pas daarna gaat deze regel 
in. Een team dat de enige is van zijn horeca mag max. 8 spelers opstellen. 

c. Divisie 1 wordt de laatste leg 701 omgezet in een 1001.  
3. Aanvangsdatum competitie:  24-09-2009 
4. Opiniepeiling betreffende welke competitie te beginnen: koppel of team. 

a. Team: 11 teams 
b. Koppel: 8 teams 
c. Neutraal/geen mening: 1 team / 6 teams 

5. Opiniepeiling betreffende speelstijlen teamcompetitie aanpassen:  
a. Divisie 1: 

i. Speelstijl behouden: 6 teams 
ii.  Speelstijl divisie 2-3: 1 team 
iii.  Andere speelstijl/geen mening: 3 teams / 16 teams 

b. Divisie 2 – 3: 
i. Speelstijl behouden: 11 teams 

ii.  Speelstijl divisie 1: 0 teams 
iii.  Andere speelstijl/geen mening: 0 teams / 15 teams 

6. Ter herinnering: Taken in het bestuur zijn verdeeld. Kijk op de site voor wie u moet hebben. 
7. Rondvraag: 

Divisie 1:   
Ambiani 3: De vraag of er een Single Ranking Competitie wordt gestart. 
Elsombrero: Idem dito 

De BCDC zal deze niet opstarten, wel stellen we een mail op die naar de 
horeca gaat. De BCDC zal dan eventueel data vrij geven voor deze tournooien. 
De BCDC wil wel de ranking bijhouden, organiseren van het tournooi is in de 
handen van de horeca. 

 Divisie 3: 
Flight 2: Vorig jaar waren er heel veel vrije weken voor divisie 3, kan daar iets aan gedaan 
worden? 

Vorig seizoen konden we dit tijdens het seizoen niet meer doen,mochten er 
minder teams dan 9 in divisie 3 zitten dan wordt het rooster van tevoren 
aangepast.  

Ambiani 5: Spelen op woensdag vinden wij niet zo prettig, kan daar iets aan gedaan worden? 
Nee, als BCDC zijnde hebben wij de speeldagen vastgesteld op woensdag en 
donderdag. Het is aan de teams zelf om te kiezen op welke dag zij thuis spelen. 

 
Algemene informatie 
Website: http://www.bcdc-darts.nl   Nieuwe site in testfase: www.webworkers.nl/bcdc  
Mail: info@bcdc-darts.nl  
Let op: Voor de volgende nieuwsbrieven en uitslagen zijn de teamcaptains verantwoordelijk om te 
zorgen dat deze in hun kroeg komen te liggen! 


