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Art. I. Vereniging
DC Stammi Darts & Events (hierna te noemen DC Stammi) is een vereniging met als doel het
“beoefenen en bevorderen van de dartssport in al haar verschijningsvormen en het verrichten
van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of
daartoe bevorderlijk kunnen zijn” zoals statutair vastgelegd d.d. 19-04-2000 bij notariskantoor
Bakkers & Veldman te Venlo. DC Stammi is een rechtspersoon en staat ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel te Venlo onder nummer 12040611. Zowel bestuur als leden van DC
Stammi verplichten zich de statuten en het huishoudelijk reglement na te leven. DC Stammi is
aangesloten bij de Venlose Darts Organisatie (V.D.O.) en verplicht zich de statuten en
reglementen van de V.D.O. na te leven. De V.D.O. organiseert een competitie, een
bekertoernooi en andere evenementen waaraan door DC Stammi wordt deelgenomen.

Art. II. Leden
DC Stammi onderscheid verschillende soorten leden, te weten:
A. C-leden (competitieleden): deze leden betalen de volledige contributie en zijn

stemgerechtigd. Zij mogen deelnemen aan DC Stammi en V.D.O. darts- en andere
activiteiten. Zij komen in aanmerking voor contributiekorting. (zie ook lid G.)

B. R-leden (reserveleden): deze leden betalen een gedeelte van de volledige contributie en
zijn tevens stemgerechtigd. Zij mogen deelnemen aan DC Stammi en V.D.O. darts- en
andere activiteiten, Een reservelid speelt (in principe) alleen een competitie- of
bekerwedstrijd met zijn/haar team als dit team uit drie of minder vaste spelers bestaat op
het tijdstip van spelen. Neemt een reservelid zodanig vaak deel aan een wedstrijd, dat het
bestuur acht het een C-lid te zijn, dan dient dit lid conform deze status contributie te betalen
en zal hiervan minimaal schriftelijk op de hoogte worden gesteld. R-leden komen niet in
aanmerking voor contributiekorting.

C. J-leden (jeugd leden): mogen deelnemen aan DC Stammi jeugd- en V.D.O. jeugd
dartsactiviteiten. J-leden zijn niet stemgerechtigd en ontvangen derhalve geen uitnodiging
voor de ALV.

D. S-leden (steunende leden): betalen 1/3 van het contributiebedrag en steunen hiermee de
vereniging. Zij zijn niet ingeschreven bij de V.D.O. en mogen derhalve niet deelnemen aan
de VD.O. dartscompetitie, maar wel aan alle door DC Stammi georganiseerde activiteiten.
S-leden zijn stemgerechtigd, maar komen niet in aanmerking voor contributiekorting. Men
kan pas S-lid worden indien men voorheen heeft deelgenomen aan de V.D.O.
dartscompetitie.

E. B-leden (bestuursleden):  bestuursleden zijn gelijk als C-leden (of S-leden), maar zijn
contributievrij. Uiteraard komen B-leden niet in aanmerking voor contributiekorting. (Voor de
taken van B-leden zie artikel III).

F. E-leden (ere leden): ere leden zijn (ex-) leden die minimaal 15 jaar aaneengesloten lid zijn
geweest van DC Stammi of leden met een bijzondere staat van dienst (zoals de oprichters
van de vereniging) die door het bestuur worden onderscheiden, indien zij hiervoor in
aanmerking komen. Voor bestuursleden geldt een periode van 10 aaneengesloten jaren
zitting hebben in het bestuur als norm. Het bestuur beslist over de versierselen, danwel
vergoeding die ere leden uitgereikt krijgen bij hun titel. Ere leden hebben verder geen
bijzondere rechten binnen de vereniging.

G. AC-leden (aspirant competitie leden): nieuwe leden welke competitie gaan spelen worden
in het eerste seizoen als aspirant competitelid aangemerkt. Dit houdt in dat het bestuur na
afloop van het eerste seizoen bepaald (evt. in overleg met de teamcaptain(s) en/of de
leden) of het AC-lid een volwaardig C-lid kan worden en dus kan blijven in de vereniging.
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AC leden hebben geen stemrecht gedurende het eerste seizoen. Wel kunnen zij
deelnemen aan alle door DC Stammi georganiseerde activiteiten.

Art. III. Bestuur
Het bestuur van DC Stammi wordt democratisch via schriftelijke stemming gekozen op de ALV
zoals verder staat omschreven in de statuten. Indien de ALV ermee instemt kan stemmen
echter ook middels handopsteking plaatsvinden.
A. Dagelijkse leiding. De dagelijkse leiding van DC Stammi berust bij het dagelijks bestuur,

bestaande uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester en hun plaatsvervangers,
laatstgenoemden zolang zij de functie van diegenen die zij vervangen, uitoefenen.

B. Commissies. Het bestuur kan commissies met een uitvoerende, onderzoekende of
informatieve taak benoemen en ontslaan. De taakomschrijving, bestaande uit
verantwoordelijkheden en bevoegdheden wordt door het bestuur bepaald. De leden van
deze commissies worden door het bestuur benoemd en ontslagen.

C. Beslissingsbevoegdheid. In alle gevallen, waarin bij statuten of bij huishoudelijk reglement
niet is voorzien, beslist het bestuur. Het bestuur brengt deze gevallen, alsmede de ter zake
genomen beslissingen, in de eerst volgende ledenvergadering ter kennis van de leden.

D. Bestuursvergaderingen. Bestuursvergaderingen worden door de voorzitter of op voorstel
van tenminste twee bestuursleden belegd. Een bestuursvergadering kan alleen
rechtsgeldige besluiten nemen, indien van het aantal bestuursleden meer dan de helft
aanwezig is.

E. Vergoedingen. Bestuursleden en commissieleden ontvangen geen geldelijke vergoeding
voor hun inzet. Zij hebben wel recht op een vergoeding van door hen bij de uitoefening van
hun taak gemaakte onkosten, waaronder kilometervergoeding.

F. Bestuursverkiezingen: bestuursverkiezingen worden gehouden op de jaarlijkse ALV volgens
de regels zoals omschreven in de statuten.

Art. IV. Teams en wedstrijden
A. Teams. De huidige leden worden elk jaar gevraagd hun wensen m.b.t. teamindeling voor

het nieuwe seizoen schriftelijk kenbaar te maken, op de door het bestuur verstrekte
formulieren. Het bestuur zal dan een teamindeling maken op basis van deze voorkeuren.
Deze indeling wordt vóór aanvang van de competitie door het zittende bestuur aan de
teamcaptains voorgelegd en de teamcaptain dient dit aan zijn nieuwe team kenbaar te
maken en te bespreken. Bij problemen dient men onderling te ruilen zonder tussenkomst
van het bestuur. Indien alle partijen het met een eventuele wijziging eens is, dient de captain
deze wijziging terug te koppelen aan het bestuur. Mocht er na onderling overleg niet tot een
gewenste indeling komen dan zal uiteindelijk het bestuur een bindende beslissing nemen
omtrent de speler(s) die dat seizoen spelen in het desbetreffende team.

B. Teamcaptains. De teamcaptain is de contactpersoon naar het bestuur toe en vica versa.
Een teamlid wordt door het bestuur gevraagd teamcaptain te worden. Door het team zelf
wordt een reserve captain gekozen, welke de taken van de captain overneemt als deze
verhinderd is. Hij/zij heeft tevens de verantwoordelijkheid over het betreffende team.
De taken van een teamcaptain zijn:

1. De teamcaptain bepaald - in onderling overleg met de overige teamleden - de
opstelling per wedstrijd.

2. De teamcaptain is verantwoordelijk voor de administratieve afhandeling van
wedstrijdformulieren en alle overige teamzaken. De teamcaptain beheert tevens de
wedstrijdklapper en draagt zorg hiervoor.

3. De teamcaptain is verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van de
wedstrijduitslagen aan de V.D.O.-competitieleider (zowel, schriftelijk als telefonisch).
Bij het niet nakomen van deze verplichting wordt door de V.D.O. een boete opgelegd
aan DC Stammi welke door het bestuur aan het betreffende team kan worden
doorbelast.

4. De teamcaptain is in het bezit van een sleutel van de materialenkast en is er
verantwoordelijk voor dat de teamleden (of andere darters die met deze sleutel
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materiaal kunnen kopen uit de materialenkast) de juiste prijzen betalen voor
aangekocht materiaal.

5. Indien er een wedstrijd verzet moet worden dan dient de teamcaptain dit te regelen
met de tegenstander en door te geven aan alle teamleden en de V.D.O.
competitieleider, minimaal 24 uur voor aanvang wedstrijd op straffe van een V.D.O.
boete.

6. Indien spelers zich afmelden voor een wedstrijd dan dient de teamcaptain te zorgen
voor vervangende spelers, teneinde met voldoende spelers (minimaal 4) aan de
wedstrijd te beginnen. Mocht het eigen team over onvoldoende (reserve)spelers
beschikken dan kan een teamcaptain een ander team verzoeken om een speler te
“lenen”. E.e.a. volgens de daarvoor geldende voorwaarden die de V.D.O. hieraan
stelt.

7. Indien er vanuit het bestuur mededelingen worden gedaan naar de teamcaptain met
het verzoek deze aan de overige teamleden door te geven dan is ook dit zijn/haar
verantwoordelijkheid.

C. Afmelden. Afmelden voor een competitie- of bekerwedstrijd dient ten minste 2 dagen voor
aanvang van de wedstrijd te gebeuren bij de teamcaptain. Bij afwezigheid van de
teamcaptain, dient dit te gebeuren bij de reservecaptain, bij afwezigheid hiervan, bij het
bestuur. Mocht een afmelding ertoe leiden dat een team met minder dan vier spelers aan
een competitiewedstrijd moet deelnemen, dan dient de teamcaptain voor een vervangende
speler te  zorgen. (zie sub B, lid 6)

D. Clubshirts. Elke competitie- en bekerwedstrijd is ieder teamlid verplicht het clubshirt te
dragen. Middels het ondertekenen van het shirtreglement (zie bijlage 1) bij aflevering is de
speler zelf verantwoordelijk voor het in goede staat blijven van het door DC Stammi
verstrekte clubshirt, en zal bij verlies of onherstelbare beschadiging een vergoeding aan DC
Stammi voldoen. De vergoeding die verschuldigd is wordt vastgesteld aan de hand van de
werkelijke kosten voor herstel danwel de nieuwwaarde. Aan het shirt mogen geen
veranderingen worden aangebracht. Dit geldt tevens voor bijhorende teambadge.

E. Vervoer. Bij uitwedstrijden zorgt ieder team zelf voor vervoer, en krijgt hiervoor geen
vergoeding van DC Stammi.

F. Baanindeling. Thuisspelende teams spelen hun wedstrijden het hele seizoen op hun eigen
vaste baan zoals overeengekomen op de ALV.

Art. V. Commerciële toernooien
A. Commerciële toernooien zijn dartstoernooien welke op aanvraag door DC Stammi worden

georganiseerd voor derden tegen vergoeding.
B. De leden die hieraan vrijwillig hun medewerking verlenen worden door het bestuur benaderd

en dienen zich ten allen tijden te houden aan de instructies van het aanwezige bestuurslid.
Uiteraard gelden hier de algemene gedragsregels. Bij overtreding hiervan zullen passende
maatregelen genomen worden.

C. Er dienen minimaal 2 bestuursleden aanwezig te zijn bij dergelijke toernooien, tenzij het
bestuur anders beslist.

D. Coördinatie loopt via de voorzitter, tenzij door de voorzitter anders beslist.
E. De verworven financiën komen volledig ten goede aan de verenigingskas.

Art. VI. Materialen
A. Alle materialen welke door DC Stammi zijn aangeschaft blijven ten alle tijden eigendom van

DC Stammi, tenzij ze met goedkeur van het bestuur worden verkocht.
B. De materialen worden beheerd door een bestuurslid die hiervoor tevens verantwoordelijk is.
C. Verhuur van DC Stammi materialen geschiedt slechts op aanvraag en alleen aan leden.
D. Er zal een financiële vergoeding worden gevraagd voor de verhuur van materialen, welke

volledig ten goede komt aan de verenigingskas.
E. De door de leden gehuurde materialen mogen niet voor commerciële doeleinden gebruikt

worden, tenzij door het bestuur anders beslist.
F. Bij de huur van materialen dient borg betaald te worden en men dient zich te houden aan

de regels zoals vermeld in de huurvoorwaarden.
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G. De materialenkast (welke in Café ’t Stammineke is gesitueerd) is eigendom van DC
Stammi. Deze materialen zijn voor iedereen te koop na betaling van de geldende prijs. De
sleuteldragers zijn verantwoordelijk voor de ontvangen financiën. Het beheer is in handen
van het bestuur.

Art. VII. Algemene ledenvergadering
A. Uitnodiging. Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen door

middel van een schriftelijke kennisgeving aan alle stemgerechtigde leden, met inachtneming
van een termijn van tenminste veertien dagen en met vermelding van plaats, tijd en agenda.

B. Agenda. De agenda kan door het bestuur en/of de leden worden aangevuld, mits daarvan
tenminste zeven dagen voor de vergadering door het bestuur aan de leden schriftelijk wordt
kennisgegeven. Zodanige aanvulling door de leden kunnen slechts geschieden, indien
daartoe door vijf of meer leden tenminste tien dagen voor de vergadering een schriftelijk
gemotiveerd verzoek bij het secretariaat is ingediend. Aanvullingen op de agenda van een
buitengewone algemene ledenvergadering zijn mogelijk tot aanvang van de vergadering.

C. Buitengewone algemene ledenvergadering. Een algemene ledenvergadering, die naar het
oordeel van het bestuur een spoedeisend karakter heeft, kan in afwijking van het hiervoor
bepaalde op een termijn van minder dan veertien dagen bijeen worden geroepen.
Aanvullingen op de agenda, als bedoeld in het voorgaande lid, zijn dan mogelijk tot de
aanvang van de vergadering.

D. Kascontrole. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks twee kascontroleurs en een
reservelid. Dit zijn leden van de vereniging, niet zijnde bestuursleden of jeugdleden. Elk lid
mag maximaal 2 aaneengesloten jaren actief kascontroleur zijn. De kascontroleurs
onderzoeken de rekening en financiële verantwoording van het bestuur over het lopende
verenigingsjaar en brengen verslag uit op de volgende jaarvergadering. Het bestuur is
verplicht de kascontroleurs alle door hen gewenste inlichtingen te verschaffen, hen
desgewenst de kas te geven en de waarde te tonen en inzage van boeken en bescheiden
van DC Stammi te geven. Na goedkeuring van alle stukken verleent de kascommissie
decharge aan de penningmeester.

E. Stemming. Ieder stemgerechtigd lid heeft één stem. Een onafhankelijke stemcommissie telt
de stemmen en deelt de uitslag aan de vergadering mee. De voorzitter houdt hierop
toezicht.

F. Volmacht. Een stemgerechtigd lid kan zich door een ander stemgerechtigd lid bij schriftelijke
volmacht in een algemene ledenvergadering laten vertegenwoordigen. De volmacht van het
niet aanwezige lid voor het gemachtigde lid, dient tenminste voorzien te zijn van een
verklaring tot machtiging en van de naam en de handtekening van beide personen. Een
stemgerechtigd lid kan daarbij als gevolmachtigde van ten hoogst één stemgerechtigd lid
optreden. Een volmacht dient voor aanvang van de vergadering bij de secretaris te worden
gedeponeerd.

Art. VIII. Contributie
A. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks bepaald op de ALV en kan tussentijds niet

gewijzigd worden door het bestuur.
B. De contributie dient voor aanvang van het nieuwe seizoen te zijn voldaan. Gebeurt dit niet

dan is een lid uitgesloten van deelname aan de V.D.O. dartscompetitie, totdat hij zijn
financiële verplichtingen is nagekomen.

C. Reeds betaalde contributie wordt niet gerestitueerd indien een lid zich afmeldt als lid.
D. Door actieve deelname aan activiteiten die door DC Stammi worden georganiseerd (buiten

de V.D.O. competitiewedstrijden) kunnen bepaalde leden (zie art. II.) in aanmerking komen
voor contributiekorting. De hoogte van deze korting zal jaarlijks op de ALV bepaald worden
en kunnen tussentijds niet worden aangepast door het bestuur. Kortingen worden
automatisch verrekend bij de betaling van de contributie in het daaropvolgend seizoen.
Verworven kortingen worden niet uitgekeerd indien een lid zich afmeldt van DC Stammi.
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Art. IX. Tuchtreglement.
DC Stammi sluit zich volledig aan bij het V.D.O. tuchtreglement en zal dit (indien nodig)
toepassen, danwel voor behandeling indienen bij de V.D.O. tuchtcommissie.

Art.X. Jeugdafdeling.
De jeugdafdeling van DC Stammi heeft een eigen reglement dat niet door de algemene
ledenvergadering maar slechts door het bestuur hoeft te worden goedgekeurd.

Art. XI. Slotbepaling.
Door het voldoen van de contributie gaat elk lid akkoord met dit Huishoudelijk Reglement en de
Statuten van DC Stammi Darts & Events.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Aldus besloten op de ALV van d.d. 18 september 2003.
Aangepast en door de ALV goedgekeurd op d.d. 22 september 2004.
Aangepast en door de ALV goedgekeurd op d.d. 23 augustus 2005.

Bestuur DC Stammi Darts & Events



Reglementen DC Stammi Darts & Events

© 2003-2005 DC Stammi Darts & Events Grubbenvorst pagina 8
versie: 1.2 printed: 24-05-05

"���� ����� ���
�	
���� � �
�� ��
�
�!����

In dit reglement zullen een aantal zaken die speciaal op de DC Stammi Darts & Events
Jeugdafdeling (hierna te noemen DC Stammi) betrekking hebben aan de orde komen. Het
reglement geldt voor alle jeugdleden maar ook voor de jeugdbegeleiders en
jeugdcommissieleden in functie. Voor jeugdleden geldt net als voor andere leden dat ze zich
aan de statuten en het huishoudelijk reglement moeten houden.

Art. I. Algemeen
A. Het bestuur van DC Stammi heeft een jeugdcommissie benoemd om de jeugdafdeling te

leiden, de leden van deze commissie worden benoemd en ontslagen door het bestuur van
DC Stammi.

B. De jeugdcommissie kan een voorstel tot wijzigen van het jeugdreglement indienen bij het
bestuur van DC Stammi. Alleen het bestuur is gerechtigd het jeugdreglement te wijzigen.
Het jeugdreglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht
bevat, maar ook niet met de statuten van DC Stammi noch met die van de V.D.O.

C. Jeugdleden nemen deel aan de V.D.O. jeugdcompetitie en jeugdactiviteiten van DC
Stammi.

Art. II. Indeling in klassen
De jeugd wordt, indien noodzakelijk, onderscheiden in twee klassen:
A. Aspiranten: tot en met 13 jaar
B. Junioren: van 14 tot en met 17 jaar
Zie ook Art.II. (Leden) van het huishoudelijk reglement van DC Stammi.
De peildatum voor het indelen in klassen is 1 september. Een speler moet het hele seizoen
spelen in de klasse waar hij het seizoen begonnen is. Een seizoen loopt van 1 september van
een jaar tot en met 31 augustus van het daaropvolgende jaar.

Art. III. Gedragsregels
A. Het is niet toegestaan om gedurende de jeugdactiviteit alcohol te gebruiken. DC Stammi

realiseert zich dat jeugd en alcohol een ongewenste combinatie is en zal deze ten allen tijde
proberen te voorkomen tijdens haar jeugdactiviteiten.

B. Het is niet toegestaan te roken terwijl men deelneemt aan wedstrijden. Voor de overige tijd
wordt verzocht het roken zoveel mogelijk te beperken.

C. Het is niet toegestaan onsportief gedrag te vertonen. Het bestuur van DC Stammi is
gemachtigd sancties op te leggen als de gestelde gedragsregels overtreden worden.

Art. IV. Verantwoordelijkheden
DC Stammi is verantwoordelijk voor het welzijn van haar jeugdleden:
-Bij thuisspelen: tijdens de betreffende dartsactiviteit.
-Bij uitspelen: vanaf bijeenkomst in het clublokaal tot terugkomst bij het clublokaal.
Jeugdspelers worden geacht zelf naar het clublokaal te komen en naar huis te gaan, tenzij
specifiek anders gemeld door ouders/verzorgers. Er zullen bij activiteiten in ons eigen
clublokaal jeugdleiders aanwezig zijn, bij uitwedstrijden zal minimaal één jeugdleider per team
de begeleiding verzorgen.
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Art. V. Afmelden
Afmelden voor een wedstrijd of toernooi dient ten minste 1 dag voor aanvang te gebeuren bij
het jeugdbegeleider. Indien het afmelden nagelaten wordt, dan kan de jeugdbegeleider de
speler schorsen voor de volgende competitiewedstrijd of andere maatregelen nemen.

Art. VI. Clubshirts
Elke wedstrijd of toernooi is ieder jeugdlid verplicht het clubshirt te dragen. Ook de jeugdleiders
en commissieleden in functie zullen een clubshirt dragen. Men dient ten allen tijden netjes te
zorgen voor het shirt. Beschadigingen zullen worden gerepareerd en de kosten zullen aan het
jeugdlid doorbelast worden, en tevens zullen de ouder(s)/verzorgers hiervan in kennis worden
gesteld. Zie ook Art.IV sub D. (Clubshirts) van het huishoudelijk reglement van DC Stammi.

Art. VII. Reiskostenvergoeding
De jeugdleider die het vervoer van een team naar een uitwedstrijd verzorgt, ontvangt een
kilometervergoeding. De hoogte van deze vergoeding wordt door het bestuur van DC Stammi
bepaald.

Art. VIII. Slotbepaling.
Door het voldoen van de contributie gaat elk lid akkoord met dit Huishoudelijk Reglement en de
Statuten van DC Stammi Darts & Events.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Aldus besloten op de bestuursvergadering van d.d. 25 augustus 2003.



Reglementen DC Stammi Darts & Events

© 2003-2005 DC Stammi Darts & Events Grubbenvorst pagina 10
versie: 1.2 printed: 24-05-05

Bijlage 1:

Shirt Reglement DC Stammi Darts & Events

• De shirts zijn en blijven eigendom van DC Stammi Darts & Events in Grubbenvorst.
• Elk lid is zelf verantwoordelijk voor zijn shirt.
• Bij beschadiging zijn de kosten van reparatie/vervanging voor rekening van het lid; die

deze dan op zijn beurt kan verhalen op zijn  eigen WA-verzekering.
• De wasvoorschriften zoals hier onder beschreven dienen door elk lid nauwkeurig

opgevolgd te worden.
• Het teamnummer (badge) dient (in de competitie en met toernooien) ten alle tijden

gedragen te worden. Bij commerciële toernooien is dit niet noodzakelijk.
• Elk lid heeft zijn eigen (op maat gemaakt) shirt. Shirts zijn daarom onderling niet

uitwisselbaar zonder toestemming van het bestuur van DC Stammi Darts & Events.
• De teambadge daarentegen zijn uiteraard wel uitwisselbaar indien een lid overstapt naar

een ander team.
• De captain heeft altijd één reserve teambadge in de wedstrijdklapper zitten. Bij verlies

van de badge worden de kosten verhaald op het team!!!
• Indien een lid overstapt naar een ander team, of zijn lidmaatschap opzegt, dient hij/zij de

badge + shirt in te leveren bij het bestuur.
• Door ondertekening van het reglement gaat elk lid akkoord met de genoemde

voorwaarden.
• Shirts blijven ten alle tijden eigendom van DC Stammi Darts & Events.

Wasvoorschriften:

Haal voor het wassen het teamnummer voorzichtig los (klittenband). Je kunt dit wel mee
wassen, maar beter is het (mocht dit noodzakelijk zijn) om de “badge” in een kopje lauwwarm
water met fijnwasmiddel te zetten.
De eerste keer het shirt op de hand wassen in lauwwarm water met een beetje fijnwasmiddel en
een flinke scheut azijn (om verkleuring tegen te gaan). Daarna kan men het shirt in de machine
wassen op max. 40° Celcius met fijnwasmiddel. Nat ophangen op een hanger en klaar is Kees.
Niet in de droogtrommel drogen!!!!
Eventueel kan het shirt gestreken worden (altijd aan de binnenzijde) op de wolstand van het
strijkijzer, strijken is dankzij de samenstelling van het stof echter niet noodzakelijk.
Indien er een draadje van het borduursel is los gelaten: neem dan een naald en steek deze half
door het shirt, stop het draadje door het oog van de naald en haal de naald door het shirt heen.
NOOIT AAN HET DRAADJE TREKKEN, want dan haal je het hele borduursel uit!!!!!!
Indien bovenstaande regels worden opgevolgd hebben wij nog jaren plezier van deze
schitterende DC Stammi shirts.
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Bestuur DC Stammi Darts & Events

OPMERKINGEN / AANTEKENINGEN:


