Huishoudelijk Reglement
Algemene bepalingen
Artikel 1.
1. Amsterdamse Studenten Tennis- en Padelvereniging Chip & Charge, afgekort A.S.T.P.V. Chip &
Charge (hierna te noemen: “de vereniging”) is bij notariële akte opgericht op 26 augustus 1998 en
is gevestigd te Amsterdam.
2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van
de vereniging, laatst gewijzigd en opnieuw vastgesteld bij notariële akte op 17 juli 2019 (hierna te
noemen: “de Statuten”).

Doel
Artikel 2.
De vereniging voert een tweesporenbeleid van prestatie en gezelligheid, zoals in artikel 3 van de
Statuten is bepaald. Daarbij dient bekendheid in de (studenten)tennis- en padelwereld te worden
verkregen en behouden. Met het oog op de continuïteit van de vereniging dient het beleid van de
vereniging ieder jaar ook op de lange termijn te worden afgestemd.
Artikel 3.
De continuïteit van de vereniging dient te worden bevorderd door:
a. het werven van eerstejaarsstudenten. Tijdens de introductieperiode van de UvA, HvA en VU
dienen er veel promotionele activiteiten plaats te vinden;
b. het organiseren van jaarlijks terugkerende evenementen, waaronder open toernooien,
clubkampioenschappen en feesten;
c. het onderhouden van goede contacten met de KNLTB, de baanbeheerder, het ASSO en
andere van dienst zijnde instanties;
d. een degelijk financieel beleid. Het is het bestuur en/of de commissies niet toegestaan geld uit
te geven aan zaken die niet rechtstreeks met de bezigheden van de vereniging te maken te
hebben;
e. het opzetten van een reünistenadministratie en werving van ondersteunende leden.

Rechten en plichten der leden
Artikel 4.
De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan de
schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van de baanexploitant en/of bestuursleden.
Artikel 5.
1. De leden zijn verplicht adreswijzigingen ten spoedigste aan de secretaris door te geven.
2. Leden die zich opgeven voor activiteiten zijn verplicht de bijdrage van de desbetreffende
activiteiten te voldoen.
3. Het is leden niet toegestaan om op krediet consumpties te nuttigen, tenzij bestuur hiervoor
toestemming verleent. Uitzonderingen hierop gelden voor:
a. bestuursleden en leden van de Barcommissie, met een maximum van €250 euro;
b. leden van de Open Toernooicommissie, met een maximum van €150 euro, alleen gedurende
de maand waarin een door de vereniging georganiseerde Open Toernooi plaatsvindt.
4. Indien een lid de verplichte contributie of andere financiële verplichtingen niet tijdig heeft voldaan,
wordt dat lid aangedragen voor de zwarte lijst van de KNLTB en kan er een incassobureau
ingeschakeld worden. Tevens kan een lid deelname aan activiteiten van de vereniging worden
ontzegd. Deelname is pas weer toegestaan na vereffening of wanneer aan een door de
penningmeester goedgekeurde betalingsregeling wordt voldaan.

Artikel 6.
1. Om lid te worden van de vereniging is men verplicht contributie te betalen, zoals gedefinieerd in
artikel 24.
2. Het lidmaatschap bij de vereniging heeft een maximale duur van 1 jaar en loopt tot het einde van
het verenigingsjaar.
3. Om lid te blijven van de vereniging dient ieder lid ieder jaar opnieuw contributie te betalen, zoals
gedefinieerd in artikel 24.
Artikel 7.
De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (niet zijnde een bestuurs- of commissievergadering),
wedstrijden en andere evenementen der vereniging aanwezig te zijn, tenzij er sprake is van een
betalingsachterstand zoals bedoeld in artikel 5.
Artikel 8.
De leden zijn bij verhindering verplicht zich voor een verenigingsactiviteit af te melden, waarvoor zij
zich hebben opgegeven. De verplichting tot het betalen van de activiteit blijft bestaan, tenzij leden zich
vooraf aan de sluiting van de inschrijving van de activiteit af melden. Bij het niet afmelden van een
training kan een lid uitgesloten worden van één of meerdere trainingsperioden.

Vergaderingen
Artikel 9.
1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie
bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergadering de leiding en is bevoegd de
spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of
te verdagen.
2. Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van telefonisch contact, e-mail of
verzending van een schriftelijke convocatie aan ieder bestuurslid, tenminste veertien dagen voor
de datum der vergadering. Latere mededeling is mogelijk met instemming van alle bestuursleden.
3. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe
verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen veertien
dagen geen gevolg wordt gegeven en bestuursvergadering niet binnen achtentwintig dagen na
indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.
Artikel 10.
De vereniging houdt minimaal een keer per jaar een algemene vergadering in overeenstemming met
artikel 12 van de Statuten. Het is leden toegestaan om voor of tijdens de algemene vergadering
agendapunten aan te dragen. Alle agendapunten worden tijdens die vergadering aan de orde gesteld
en behandeld.

Commissies
Artikel 11.
1. Het bestuur kan, evenals de algemene vergadering, een of meer commissies benoemen, met
algemene of bijzondere opdrachten, welke zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen der
bevoegdheden van de benoemde commissie. Deze door het bestuur ingestelde commissies
blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover de instantie die hen heeft benoemd.
2. Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van iedere commissie
door het bestuur worden geregeld of gewijzigd.
3. De commissies - met uitzondering van de kascommissie als bedoeld in artikel 11, lid 5 van de
Statuten - kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen een of meer
leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen worden
vervangen.
Artikel 12.
1. De vereniging kent de volgende kledingvoorschriften:
a. Bestuurskleding is een rode trui/vest en/of rood shirt met witte opdruk.
b. Commissiekleding is toegestaan in de volgende vorm:

1. De rode trui of het rode vest met commissienaam op de rug/mouw en de sponsoring op
de rug, het logo van Chip & Charge op de voorkant;
2. Het rode commissieshirt met commissienaam op de rug en het logo van Chip & Charge
op de voorkant.
Er dient te allen tijden gebruik te worden gemaakt van een witte opdruk.
2. Indien een commissie geïnteresseerd is in afwijkende kleding, kan zij een verzoek indienen
bij het bestuur. Het bestuur beslist voor toewijzing of afwijzing van het ingediende kledingvoorstel.
3. Het is de Introcommissie en de Open Toernooi commissie toegestaan om afwijkende
commissiekleding dragen. De kosten om commissiekleding aan te schaffen zijn voor rekening van
de commissieleden zelf. Alle commissiekleding dient te allen tijden te worden goedgekeurd door
het bestuur.

Bestuur
Artikel 13
Het bestuur is in functie vanaf het moment van benoeming op een jaarvergadering tot de benoeming
van het volgende bestuur op de volgende jaarvergadering. Hieraan voorafgaand is een
inwerkingperiode van twee maanden geldende.
Artikel 14
Bestuursleden hebben recht op een tegemoetkoming bij deelname aan niet-tennis en niet-padel
gerelateerde activiteiten, met uitzondering van buitenlandse activiteiten. Deze tegemoetkoming is
vijftig procent van de kosten van deelname aan activiteiten.
Artikel 15
In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene vergadering wordt een vicevoorzitter
gekozen. Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter diens werkzaamheden waar. Bij ontstentenis
van de vicevoorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door
een of meer door het bestuur uit haar midden gekozen leden. Blijvende ontstentenis van een of meer
bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur. In geval van blijvende
ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair afgetreden
bestuursleden als tijdelijk bestuur.
Artikel 16.
Het bestuur is verplicht op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:
a) namen en adressen van de leden van de vereniging;
b) presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en vergaderingen van het
bestuur.
Van de onder a. bedoelde administratie dient aan ieder lid, die daarom verzoekt, binnen een week
inzage te worden verstrekt omtrent zijn eigen gegevens.

Overtredingen van leden
Artikel 17.
1. Het lid dat de statuten, dit huishoudelijke reglement of enig ander besluit van de
algemene vergadering overtreedt, de orde verstoort, dan wel wangedrag vertoont op het
tennispark of tijdens verenigingsactiviteiten elders, dan wel belangen van de vereniging schaadt,
kan gestraft worden volgens de bepalingen van dit artikel.
2. De volgende sancties kunnen gezamenlijk, afzonderlijk, voorwaardelijk of
onvoorwaardelijk worden opgelegd:
a. een berisping;
b. een schorsing (krachtens artikel 7 van de Statuten);
c. beëindiging van het lidmaatschap (krachtens artikel 6 van de Statuten).
3. Het bestuur bepaalt, in overeenstemming met de statuten, welke sanctie wordt opgelegd. Het lid
wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de toegewezen sanctie. Indien, nadat het vonnis is
gewezen, nieuwe feiten aan het licht komen, kan het bestuur de zaak herzien en opnieuw vonnis
wijzen.

Artikel 18.
Schade aan de vereniging of aan haar bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan
door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.
Artikel 19.
Zowel het bezit als het gebruik van drugs is niet toegestaan op het tennispark of
tijdens verenigingsactiviteiten elders. Het is tevens ook niet toegestaan om verenigingsactiviteiten bij
te wonen als men onder invloed van drugs is.

Aanmelding en lidmaatschap
Artikel 20.
1. Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 5, lid 1 van de Statuten, dient tenminste te
worden vermeld:
a. naam; voornamen; woonplaats; adres; geboortedatum; e-mailadres; KNLTB-lidnummer en
speelsterkte (indien bekend); collegekaartnummer en onderwijsinstelling (indien van
toepassing); en de bereidheid tot invulling van een commissieplaats.
2. Ieder lid dient bij aanmelding een machtiging af te geven aan de vereniging om kosten te
incasseren.
Artikel 21.
De vereniging is een studentensportvereniging. Dit betekent dat de vereniging voor tenminste 80% uit
studenten dient te bestaan.
Artikel 22.
Personen die onder categorie III van het Universitair Sport Centrum vallen en lid willen worden van de
vereniging dienen een schriftelijk verzoek in te dienen bij het bestuur. Het bestuur gaat na of deze
persoon een binding heeft met het studentenleven en beoordeelt diens motivatie. Lidmaatschap is
alleen mogelijk na instemming van het bestuur. Het lidmaatschap is geldig voor één verenigingsjaar.
Artikel 23.
1. Leden die tijdens hun studie lid geworden zijn en destijds onder Categorie I of Categorie II van het
Universitair Sport Centrum vielen, mogen nadat ze zijn gestopt met studeren nog maximaal twee
verenigingsjaren lid blijven van de vereniging. Willen zij hierna nog lid blijven, dient er vóór 1 juni
van het lopende verenigingsjaar een schriftelijk verzoek tot verlenging van het lidmaatschap bij het
bestuur te worden gedaan. Toekenning van het lidmaatschap is voor één verenigingsjaar geldig.
De beslissing om het lidmaatschap te verlengen hangt af van in hoeverre deze persoon betrokken
is bij de vereniging. Het bestuur dient deze beslissing voor 1 juli te nemen en te motiveren.
2. Leden die niet tijdens hun studie lid geworden zijn en/of lid geworden zijn terwijl ze onder
Categorie III van het Universitair Sport Centrum vielen, kunnen door middel van een schriftelijk
verzoek jaarlijks verlenging van lidmaatschap bij het bestuur aanvragen vóór 1 juni van het
lopende verenigingsjaar. Een toekenning van een plaats (lidmaatschap) is voor één
verenigingsjaar geldig. De beslissing om het lidmaatschap te verlengen hangt af van in hoeverre
deze persoon betrokken is bij Chip & Charge. Het bestuur dient deze beslissing voor 1 juli te
nemen en te motiveren.

Contributie
Artikel 24.
1. De contributie van de vereniging bestaat uit twee gedeeltes:
a. Het USC-vrijspeelabonnement; en
b. Het A.S.T.P.V. Chip & Charge lidmaatschap.
2. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur en gepubliceerd op de
website van de vereniging.
3. Leden die om uiteenlopende redenen hun contributie pas later kunnen/willen betalen (bijvoorbeeld
vanwege een buitenlandse minor of stage), dienen hiervoor toestemming te vragen aan het

bestuur. Indien het lid toestemming krijgt, dan wordt de contributie van september bij de het
betreffende lid geïncasseerd.
4. Het betreffende lid krijgt toegang tot intranet zodat hij/zij zich kan inschrijven voor de competitie.
Alleen leden die hun lidmaatschap betaald hebben krijgen een inlogcode voor het intranet.
5. Op het moment dat de desbetreffende persoon zich inschrijft, dan betaalt hij/zij het op dat moment
geldende lidmaatschapstarief en ontvangt hij/zij de geïncasseerde Chip & Charge lidmaatschap
van Chip & Charge terug.

Ledenstop
Artikel 25.
1. Als het ledenaantal van 450 is bereikt, stopt de inschrijving.
2. Indien lidmaatschap toch gewenst is ten behoeve van de vereniging, kan er een uitzondering
worden gemaakt. Over deze uitzondering beslist het bestuur.

Regels voor het bepalen van deelname aan de competitie.
Artikel 26.
Bij meer inschrijvingen dan beschikbare plaatsen voor de competities worden de volgende criteria in
onderstaande volgorde gehanteerd:
1. Speelsterkte en beschikbare plaatsen: voor veel klassen is een minimale speelsterkte
gewenst, verder zullen teams zoveel mogelijk spelers van gelijke speelsterkte krijgen. Dit
betekent niet dat spelers met een betere speelsterkte voorrang krijgen, maar vooral voor de
indeling van de hoogste teams is dit een belangrijk criterium.
2. Leden die zich op tijd voor de competitie hebben ingeschreven krijgen voorrang op leden die
na de deadline hebben ingeschreven
3. Leden die het lidmaatschapstarief van september betaald hebben krijgen voorrang op leden
die een later tarief hebben betaald. Het bestuur beslist over uitzonderingen op dit criterium.
4. Betrokken leden krijgen voorrang boven niet-betrokken leden. Het bestuur bepaalt of iemand
betrokken is of niet.
5. Studenten krijgen voorrang boven niet-studenten.
6. Verdelen van oude en nieuwe leden over teams.
7. Voorkeuren van de deelnemers.
Artikel 27.
De competitieleider dient advies in te winnen bij de technische commissie om tot een optimale
teamindeling te komen.
Artikel 28.
Bij meer inschrijvingen dan trainingsplekken worden de volgende criteria in onderstaande volgorde
gehanteerd:
1. leden die zich op tijd hebben ingeschreven voor de training krijgen voorrang op leden die na
de deadline hebben ingeschreven;
2. tijdens de eerste trainingsperiode krijgen leden die hun contributie betaald hebben krijgen
voorrang op leden die de contributie nog niet hebben betaald;
3. leden die in het lopende verenigingsjaar het minst getraind hebben krijgen voorrang;
4. tijdens de derde trainingsperiode krijgen leden die zich ingeschreven hebben voor
voorjaarscompetitie voorrang op leden die dit niet hebben gedaan;
5. tijdens de vierde trainingsperiode krijgen leden die niet meedoen aan de competitie voorrang
boven leden die wel competitie spelen;
6. indien bij bovenstaande criteria leden gelijk eindigen zal er worden geloot.

Reünistenvereniging

Artikel 29.
Voor oud-leden van de vereniging bestaat de mogelijkheid lid te worden van de reünistenvereniging
“Chip-Oudt”. De reünistenvereniging zal worden aangestuurd door één of meerdere leden van ChipOudt, in samenwerking met de secretaris van het bestuur. De contributie wordt bij voorkeur
geïncasseerd en het lidmaatschap is jaarlijks opzegbaar. Deze opzegging dient voor 1 augustus van
het lopende verenigingsjaar te worden ingediend. Leden van Chip-Oudt zijn geen leden van de
vereniging zoals bedoeld in artikel 4 van de Statuten. Zij hebben recht op:
a. Deelname aan alle niet-tennis en niet-padel gerelateerde activiteiten van de vereniging.
b. Jaarlijks georganiseerde Chip-Oudt activiteiten.
c. Ontvangst van een Chip-Oudt nieuwsbrief.
d. Bij niet-tennis en niet-padel gerelateerde activiteiten hebben leden van de vereniging voorrang
op leden van Chip-Oudt, tenzij het bestuur anders beslist. Bij lustrumactiviteiten is deze regel
niet van toepassing.

Slotbepalingen
Artikel 30.
Leden ontvangen desgewenst van de secretaris een digitaal exemplaar van de Statuten en van dit
huishoudelijk reglement. Indien gewenst kan ook een papieren exemplaar worden verstrekt, zulks
tegen een door het bestuur vast te stellen vergoeding.
Artikel 31.
In gevallen waarin de Statuten of het Huishoudelijk Reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

Aldus vastgesteld door de algemene vergadering op donderdag 24 juni 1999. Voor het laatst
aangepast door de algemene vergadering op 1 juli 2019.

