
 

Aan alle leden of toekomstige leden 

en/of betrokkenen 

van Dart Organisatie Eindhoven 

 

Inschrijven nieuw seizoen 2020-2021 

Op 1 juni zijn we voorzichtig gestart met inschrijven voor het nieuwe seizoen 2020-2021. 

De reden dat we dit nu communiceren heeft de maken met de versoepelingen van de corona-crisis, en de 

nodige aanpassingen bij het inschrijven. (Zodra we een brief willen plaatsen veranderen de regels weer.) 

Nu is er een zomerstop vanuit de overheid en kunnen we communiceren zonder dat we ingehaald worden door 

nieuwe regels. 

In eerste instantie wilden wij de inschrijving pas starten op 1 juli i.p.v. 1 juni omdat we geen flauw idee hebben 

wanneer we kunnen gaan starten, maar we hebben besloten de site open te zetten voor het inschrijven.  

 

Inmiddels hebben alle teams van het afgelopen seizoen een mail ontvangen in team-beheer dat inschrijven 

weer mogelijk was. De inschrijving sluit op 1 september 2020 

 

Er zijn een aantal zaken veranderd. 

De betaling dient door het team zelf voldaan te worden.  

(In sommige locaties betaalt de uitbater, maar nu hebben we besloten dat de teams dit moeten doen). 

Als een team een declaratie nodig heeft kan deze via info@doedarts.nl opgevraagd worden. 

Graag een recente foto uploaden ( niet van ID kaarten, of andere pasjes, gewoon een normaal selfie zonder 

hoofddeksel, tenzij dit is vanuit een geloofsovertuiging). 

Ook vermelden hoeveel wedstrijdborden een gelegenheid ter beschikking heeft, dit i.v.m. de restricties die 

gelden door de corona maatregelen. 

 

Indien alles blijft gaan zoals het nu gaat en de versoepelingen kunnen uitgebreid worden, is het onze intentie 

om 1 oktober te starten met de competitie. 

Kortom er kan alleen gestart worden wanneer we hier toestemming voor krijgen van Dhr. Rutte. 

Het zijn en blijven rare tijden en het is voor ons als organisatie moeilijk om alles te regelen terwijl het zomaar 

weer teniet gedaan kan worden. 

We zullen er in ieder geval voor zorgen dat we startklaar zijn. 

Dit houd ook in dat er een regelement in de maak is wat een aanvulling zal zijn op het huidige reglement. 

Indien nodig zullen we aanpassingen moeten maken die nodig zijn in verband met de opgelegde corona 

maatregelen. 

Let wel die maatregelen zijn er om ons te beschermen zodat we op een veilige manier onze sport/hobby uit 

kunnen oefenen. 

Wij hopen jullie hiermee voldoende geinformeerd te hebben en anders kun je altijd contact met ons opnemen 

via info@doedarts.nl of via 06 25 498 808. 

 

Namens het bestuur van DOE 
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