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OVERSCHRIJVINGSFORMULIER ELECTRONISCHE PROFI DART SPORT
Overschrijving naar een club, aangesloten bij de Profi Dart
Sport, kan worden verleend mits de betreffende dart(st)er in
de verlaten club aan al zijn/haar verplichtingen heeft
voldaan. Bij overschrijving van een speler moet gebruik
worden gemaakt van een door de Electronische Profi Dart
Sport uitgegeven overschrijvingsformulier.
Dit formulier moet zowel door het bestuur van de
voormalige als van de nieuwe club als door betreffende
darter worden ondertekend. Het Profi Dart Bestuur zal
vervolgens de overschrijving in behandeling nemen.
De club waarnaar de betreffende persoon zich wenst over te
schrijven, is verantwoordelijk voor de controle van de
gegevens die staan vermeld op het overschrijvingsformulier.
Indien een club hierbij duidelijk in gebreke blijft, kunnen
door het bestuur van de Profi Dart Sport sancties worden
opgelegd. Voor overschrijving van en naar een andere
organisatie gelden dezelfde regels.
* Indien de betreffende dart(st)er de voorzitter van de
dartclub is, die hij/zij wenst te verlaten, is het niet toegestaan
dit formulier zelf te ondertekenen, maar dient dit door de
secretaris te gebeuren.
Graag de volgende gegevens in blokletters verstrekken en dit
formulier retourneren naar:
Kaardenbekerweg 20, 6343 RE Klimmen

1)

Dart(st)er die op een andere club wenst over te
stappen:
Bij deze verklaart de heer/mevrouw
___________________________________________
afstand te doen van rechten die hij/zij heeft verkregen
als zijnde lid van
team:____________________________
en dat hij/zij heeft voldaan aan de plichten,
overeenkomstig de organisatie en de clubsbepalingen.
Datum:______________________________________

2)

Bestuur van de club die de dart(st)er wenst te
verlaten:
Bij deze verklaart de heer/mevrouw
__________________________________________
als zijnde voorzitter van dartclub dat de
heer/mevrouw ad 1 heeft voldaan aan zijn/haar
verplichtingen en dat:
de club akkoord gaat met de overschrijving naar een
andere club.
Datum:____________________________________
Handtekening
voorzitter:_______________________

3)

Bestuur van de club waarnaar de dart(st)er zich
wenst over te schrijven:
Bij deze verklaart de heer/mevrouw
__________________________________________
als zijnde voorzitter van de club
__________________________________________
akkoord te gaan met de overschrijving en dat de
verstrekte gegevens correct zijn
Datum:____________________________________
Handtekening
voorzitter:_______________________

OVERSCHRIJVINGEN DIENEN
VÓÓR 15 JULI VOOR HET
BETREFFENDE SEIZOEN TE
GEBEUREN, NA DEZE DATUM
WORDEN GEEN
OVERSCHRIJVINGEN MEER IN
BEHANDELING GENOMEN.

Handtekening:________________________________

Hieronder alleen in te vullen door bestuur Electronische Profi Dart Sport
Datum ontvangst

:________________. Toegekend lidmaatschapsnummer

:_______________.

Pas verstrekt d.d.

:________________. Afgeleverd / opgehaald door

:_______________.

Per post d.d.

:________________.

Bijgewerkt ledenadm.

:________________. Voor akkoord bestuur

:_______________.

