
De PDPA Gedragscode   
 
Verplichting tot het spel   
 

• Een speler zou:   
• Alles in het werk stellen om te ontwikkelen op het gebied van vaardigheden, techniek, tactiek 

en uithoudingsvermogen om zijn / haar beste sportieve vaardigheden te bereiken   
• Geef maximale inspanning en streef naar de best mogelijke prestaties tijdens het spelen   
• Geef een positief voorbeeld voor anderen, met name jonge spelers en supporters   
• Vermijd alle vormen van gamesmanship   
• Houd altijd rekening met de belangen van het spel, inclusief waar je publiekelijk een mening 

uit over het spel en een bepaald aspect ervan, inclusief anderen die betrokken zijn bij het spel.   
• Gebruik geen ongepaste taal.   

 
Verplichtingen ten opzichte van het spel   
 

• Een speler zou:   
• Alles doen, in overeenstemming met fair play en de regels van de sport zoals uitgegeven door 

de DRA, om zijn eigen spel te winnen of zijn team te helpen winnen   
• Weersta elke invloed die kan of kan worden gezien om zijn betrokkenheid bij hemzelf of bij 

het winnen van het team ter discussie te stellen.   
 
Respect voor de regels van het spel en de wedstrijdregels   
 

• Een speler zou:   
• Weet en houd u aan de wet, de regels en de geest van het spel en de mededingingsregels   
• Accepteer succes en falen, overwinning en nederlaag, evenzeer   
• Houd u aan de anti-dopingregels van de Autoriteit voor de tenuitvoerlegging van darts.   

 
Respect voor tegenstanders   
 

• Een speler zou:   
• Behandel tegenstanders altijd met respect, ongeacht het resultaat van de wedstrijd  Vermijd 

confrontatie tijdens en na de wedstrijd.   
• Respect voor de wedstrijdofficials Een speler zou:   
• Accepteer de beslissingen van de wedstrijdofficial als definitief   
• Vermijd woorden of acties die een Match Official kunnen misleiden   
• Wees respectvol tegenover Match Officials   
• Stemconflicten via de juiste kanalen zoals bepaald door de DRA-regels. 

	  
	  
De PDPA-grondwet  
 
1.  Doel van de Wbp  

• Om al onze leden waar mogelijk te vertegenwoordigen  
• Leden de mogelijkheid bieden om meningen uit te wisselen over alle zaken die van invloed 

zijn op het spel  
• Een sterke, invloedrijke, uniforme stem te bieden over zaken die onze leden en onze sport 

raken  
• De sport promoten en ontwikkelen  
• Onze leden vertegenwoordigen in discussies met andere gerelateerde instanties, instellingen, 

verenigingen en organisaties  
• Om stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat de financiën van de PDPA een goede 

reputatie behouden en een minimum van 18 maanden uitgaven aan de vereniging houden: niet 
inclusief de 3% bijdrage of lidmaatschapsinkomen  

• Samenwerken met de PDC en de DRA in het vertegenwoordigen van onze leden  



• Om onze leden de gelegenheid te geven hun mening te geven over het huidige bestuur, het 
functioneren van de vereniging en andere aanverwante zaken. 

	  
2. Criteria voor lidmaatschap  

• Spelers moeten 16 jaar of ouder zijn om lid te zijn van de Professional Dart Players 
Association  

• Spelers ouder dan 16 jaar en jonger dan 18 jaar worden geaccepteerd voor lidmaatschap met 
het begrip dat zij op de hoogte zijn van de huidige licentiewetten. De PDPA kan niet 
aansprakelijk worden gesteld als een lid zich niet aan de geldende licentiewetgeving houdt  

• Ledenverklaring van acceptatie van de PDPA-grondwet en gedragscode en een overeenkomst 
om zich te houden aan de PDC en de regels van de DRA  

• Leden moeten op een bonafide en ethische manier opereren. 
	  
3. Toelating van leden  
 

• De aanvraag voor lidmaatschap van de Professional Dart Players Association moet worden 
ingediend op een aanvraag of een lidmaatschapsformulier zoals voorgeschreven door de 
vereniging  

• Alle leden zijn verantwoordelijk voor het informeren van de PDPA over eventuele 
wijzigingen in persoonlijke gegevens  

• Alle persoonlijke gegevens blijven vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet 
Bescherming Persoonsgegevens; informatie zal alleen worden gedeeld met de PDC, de DRA 
en de respectieve partners waar dit volledig vereist is  

• Het PDPA-bord zal alle applicaties overwegen  
• Het PDPA-bestuur behoudt zich het recht voor om een aanvraag af te wijzen of het 

lidmaatschap te herroepen zonder een reden op te geven  
• Een jaarlijkse vergoeding is vereist om lid te zijn van de PDPA, die jaarlijks zal worden 

vastgesteld door het bestuur, dit omvat niet het honorarium of het gratis lidmaatschap  
• Associate Membership is momenteel £ 250 per jaar (via Q-School), met een volledig 

lidmaatschap £ 500 per jaar. Dag lidmaatschap te bepalen en te nemen bij binnenkomst bij 
relevante evenementen  

• Lidmaatschapskosten zullen volledig worden betaald aan de Wbp, hetzij door een aftrek van 
prijzengeld, kwalificerende schoolinschrijving, daglidmaatschap of een andere derde partij die 
is geautoriseerd door de Wbp  

• U moet een PDPA-lid zijn om op de PDC Tour te spelen. 
	  
	  
4. Erelidmaatschap  
 
Elke speler, hetzij uit het verleden of heden, die op grond van zijn service aan darts een eertijds- of 
levenslang lidmaatschap heeft gekregen en die vrijstelling van betaling van het jaarlijkse abonnement 
verleent, kan alleen deelnemen aan PDPA / PDC-evenementen als zij de huidige PDC-spelers hebben 
ondertekend contract.  
 
Een Ere- of Lifetime-lid dat een dergelijk contract niet heeft ondertekend, komt niet in aanmerking 
voor deelname aan dergelijke evenementen en wordt geclassificeerd als een lid dat niet speelt. Niet-
spelende leden geven automatisch alle PDPA-stemrechten op.  
 
5. Heffingen  
 
Een voorwaarde voor lidmaatschap is dat het lid instemt met de aftrek van een heffing van 3%, het 
percentage dat eerder is vastgesteld door de PDPA-raad, van alle toernooiprijsgeld. Deze 3% heffing 
wordt automatisch door de PDC overgenomen uit gewonnen prijzengeld (zoals overeengekomen tussen 
de PDPA / PDC) en volledig overgedragen aan de PDPA. 
 
6. Duur van het lidmaatschap   
 



Lidmaatschap van de PDPA is voor een volledig seizoen, d.w.z. 1 januari - 31 december van dat jaar. 
De PDPA verleent geen beëindigde lidmaatschappen tijdens het seizoen zonder geldige reden, d.w.z. 
Ziekte of letsel, en biedt evenmin een opzeggingsbrief aan.   
 
Het lidmaatschap kan door de PDPA worden beëindigd als een lid niet langer voldoet aan de criteria 
voor lidmaatschap of nalaat om de juiste abonnementsbetaling te doen, of in strijd is met de regels van 
de PDPA of de DRA. Een lid is echter wel aansprakelijk voor lidmaatschapsabonnementen en andere 
contributies voor het betreffende jaar.   
 
Alle lidmaatschappen, inclusief volledig lidmaatschap en geassocieerd lidmaatschap (inclusief Q-
School) zullen rechtstreeks of via een derde volledig aan de PDPA worden betaald.   
 
7. Andere dartsverenigingen   
 
De PDPA en zijn leden herkennen geen andere Darts Association anders dan de PDC en de DRA.   
 
Elke speler die de PDPA-grondwet en -gedragscode heeft ondertekend, moet de toestemming van de 
PDPA hebben om zich bij een andere vereniging aan te sluiten, ongeacht of zij nog steeds een speellid 
zijn of niet   
 
Alle spelers die PDC spelen, moeten lid zijn van de PDPA om deel te nemen aan PDC-evenementen. 
 
8. Abonnementen   
Het PDPA-bestuur zal het jaarlijkse abonnement, het volledige lidmaatschap en het geassocieerde 
lidmaatschap inclusief Q-School bepalen.   
 
Er worden geen terugbetalingen aangeboden zodra een lidmaatschap is verwerkt.   
 
9. Wijziging van de grondwet  
Het Bestuur kan een deel van deze Statuten bij gewoon besluit op een Bestuursvergadering herroepen, 
wijzigen of aanvullen. Leden worden hiervan op de hoogte gebracht.   
 
10. Jaarlijkse algemene vergadering  
De PDPA houdt elk jaar een jaarlijkse algemene vergadering.   
 
11. Algemene vergaderingen  
Het Bestuur roept Algemene Vergaderingen bijeen, waaraan alle leden zullen worden uitgenodigd, 
zoals noodzakelijk wordt geacht.   
 
De voorzitter roept een algemene ledenvergadering bijeen op verzoek van 10% van de spelende leden 
van 18 jaar en ouder zolang het verzoek schriftelijk op de maatschappelijke zetel is ontvangen en is 
ondertekend door alle leden die de vergadering hebben aangevraagd. Eenentwintig dagen opzegging 
zal worden gegeven van een algemene vergadering   
 
Alle items die worden besproken tijdens vergaderingen, notulen en andere documenten die in verband 
met vergaderingen worden verspreid, zijn privé en vertrouwelijk en het is een voorwaarde voor 
lidmaatschap dat deze kwesties niet aan niet-leden worden bekendgemaakt.   
 
12. Stemmen  
Op een jaarlijkse algemene vergadering heeft elk speellid dat ouder is dan 16 jaar, met twee jaar 
aaneengesloten lidmaatschap, één stem. Nominaties voor ambtsdragers moeten door de Secretaris van 
de Vennootschap worden ontvangen op de juiste formulieren op of vóór de aangekondigde 
vervaldatum.   
 
13. Proxy Voting  
Elk speellid dat ouder is dan 16 jaar, met twee jaar aaneengesloten lidmaatschap, kan een 
gevolmachtigde aanwijzen (die ook lid moet zijn) om namens hem aanwezig te zijn en te stemmen 
tijdens een jaarlijkse algemene vergadering.   
 



Proxy-nominaties moeten zeven dagen voor de AVA schriftelijk door de Company Secretary worden 
ontvangen.   
 
14. Quorum  
Een quorum op een Algemene Vergadering zal bestaan uit 7 leden van boven de 16 jaar. Indien op een 
vergadering een quorum niet aanwezig is, zullen de aanwezigen de vergadering ontbinden en binnen 7 
dagen opnieuw samenkomen.   
 
Indien er op de volgende vergadering nog steeds geen quorum van 7 is, wordt de vergadering 
bijeengeroepen door de aanwezige leden die een quorum vormen   
 
15. Comités  
De Vereniging in Algemene Vergadering of het Bestuur heeft de bevoegdheid om commissies te 
benoemen belast met de plichten die de Vereniging kan bepalen. 
 
16. Bestuur   
Er zal een permanente raad van maximaal zes personen zijn, waaronder de voorzitter, de vice-
voorzitter en de algemeen directeur.   
 
De leden van de raad worden gekozen voor twee jaar op de jaarlijkse algemene vergadering en kunnen 
twee of meer opeenvolgende zittingsperioden dienen als ze herkozen worden.   
 
Het bestuur is bevoegd om extra leden te coöpteren. Een quorum op alle vergaderingen van de Raad 
bestaat uit drie.   
 
17. Verkiezing van de voorzitter en vicevoorzitter   
Het bestuur benoemt en kiest een voorzitter en vice-voorzitter uit de gekozen leden van het bestuur, die 
de voorgeschreven taken uitvoeren.   
 
Hun ambtstermijn bedraagt twee jaar. Aan het einde van de ambtstermijn kunnen zij zich aanbieden 
voor herverkiezing.   
 
18. Taken van de voorzitter   
De voorzitter zit de vergaderingen van de vereniging voor en heeft het recht om te stemmen. Bij 
staking van stemmen is de stem van de Voorzitter doorslaggevend.   
 
Hij zal alles doen wat in zijn vermogen ligt om het welzijn van de vereniging te bevorderen en zal 
dergelijke taken uitvoeren in zijn hoedanigheid van voorzitter zoals aangegeven door de raad van 
bestuur   
 
De voorzitter van de vereniging treedt op als vertegenwoordiger van de vereniging wanneer de 
gelegenheid dit vereist en wanneer zij haar mening over een bepaald onderwerp vertegenwoordigt, is 
het zijn plicht om dit op een eerlijke en evenwichtige manier te doen.   
 
19. Taken van vice-voorzitter   
Bij afwezigheid van de voorzitter treedt de vice-voorzitter op als voorzitter. Bij afwezigheid van zowel 
de voorzitter als de vice-voorzitter, hebben de aanwezige leden de bevoegdheid om een tijdelijke 
voorzitter te kiezen om de vergadering te leiden.   
 
20. Voorzitter en vice-voorzitter:   
Verwijdering van Office :  
De voorzitter of de vice-voorzitter kan uit zijn functie worden ontheven door een besluit van een 
bestuursvergadering van de vereniging.   
 
21. Verkiezing van de Chief Executive   
Het Bestuur zal een Chief Executive aanstellen en kiezen, die ook tot de verkozen leden van het 
Bestuur kan behoren, die de taken uitvoeren zoals voorgeschreven in hun contract.   
 
22. Gedragscode   
De vereniging keurt een gedragscode goed, waarbij de naleving een voorwaarde voor lidmaatschap is.   



 
23. Geldigheid van de Grondwet   
De grondwet blijft geldig op jaarlijkse basis, totdat deze wordt bepaald door de Wbp. 
 
	  


