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Statuten gebruikers vereniging “Meesters met Magister” 
 
Doorlopende tekst per 12 april 2017 
van de statuten van de te Sneek, gemeente Sneek gevestigde vereniging 
 

Meesters met Magister 

 
Naam en zetel 
Artikel 1 

1. De naam van de vereniging is Meesters met Magister. 
 

2. De vereniging is gevestigd te Sneek, gemeente Sneek. 
 
Doel 
Artikel 2 

1. De vereniging stelt zich ten doel om gebruikers van de Magistersuite (het 
leerlingenadministratieprogramma) van SchoolMaster met elkaar in contact te brengen om 
kennis met elkaar te delen en gezamenlijk op te trekken richting SchoolMaster met het oog op de 
verdere ontwikkeling de Magistersuite. 
 

2. De vereniging heeft geen winst oogmerk. 
 
Middelen 
Artikel 3 

Zij tracht dit doel te bereiken door voor haar leden: 
a. een (digitaal) platform aan te bieden waar kennis kan worden gedeeld, 

 
b. regionale bijeenkomsten met gebruikers te organiseren, waarbij (onderwijskundige) 

ontwikkelingen worden besproken die gevolgen kunnen hebben voor de verdere ontwikkeling 
van de Magistersuite en waar kennis wordt gedeeld betreffende de implementatie van nieuwe 
onderdelen uit de Magistersuite; 
 

c. SchoolMaster te adviseren over de verdere ontwikkeling en verbetering van de Magistersuite. 
 
Leden 
Artikel 4 

1. Leden van de vereniging zijn besturen, die één of meerdere scholen voor voortgezet onderwijs in 
stand houden, als bedoeld in de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) of 
eindverantwoordelijken van scholen die een eigen BRIN‐nummer hebben en gebruik maken de 
Magistersuite. 
 

2. Het bestuur beslist binnen twee maanden na aanmelding over de toelating. 
 

3. Bij weigering van de toelating kan de belanghebbende binnen dertig dagen, nadat het besluit tot 
weigering hem of haar bekend is geworden, schriftelijk in beroep gaan bij de algemene 
ledenvergadering. Hangende het beroep is de belanghebbende geen lid. 
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4. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en (email)adressen van alle leden en de 
namen van de contactpersonen zijn opgenomen.  
 

5. Het lidmaatschap eindigt 
a. door een fusie of opheffing van het lid; 
b. door opzegging door het lid; 
c. door opzegging door de vereniging; 
d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de 

statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke 
wijze benadeelt. 
 

6. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging geschiedt door het bestuur. Deze 
opzegging is mogelijk: 
a. wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten voor het lidmaatschap, door 

de statuten voor het lidmaatschap gesteld; 
b. wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt en wanneer redelijkerwijs 

van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 
 

7. Opzegging van het lidmaatschap door een lid van de vereniging of namens de vereniging kan 
slechts geschieden tegen het tegen het einde van een verenigingsjaar dat gelijk is aan het 
kalenderjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Het lidmaatschap 
kan echter met onmiddellijke ingang worden beëindigd, indien van de vereniging of van het lid 
redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Opzegging 
geschiedt in alle gevallen schriftelijk. 
 

8. Ontzetting uit het lidmaatschap kan door het bestuur worden uitgesproken slechts: 
a. wanneer een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de 

vereniging; 
b. wanneer een lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 

 
9. Van een besluit tot ontzetting of opzegging wordt het betrokken lid ten spoedigste schriftelijk, 

met opgave van redenen, in kennis gesteld. Binnen één maand na de ontvangst van de 
kennisgeving van het besluit kan de betrokkene schriftelijk in beroep komen bij de algemene 
ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 

 
Geldmiddelen 
Artikel 5 

1. De geldmiddelen van de vereniging worden verkregen uit contributies van de leden 
 

2. De leden zijn gehouden tot het betalen van de jaarlijkse bijdrage, die door de algemene 
ledenvergadering zal worden vastgesteld. 
 

3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de 
verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen. 

 
Bestuur 
Artikel 6 

1. Het bestuur bestaat uit tenminste vier en maximaal zeven leden. 
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2. De leden van het bestuur worden door de algemene ledenvergadering uit de leden van de 
vereniging benoemd. Bestuursleden kunnen ook buiten de leden worden benoemd. 
 

3. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, vice‐voorzitter, secretaris en penningmeester 
aan. 
 

4. De bestuursleden worden voor drie achtereenvolgende jaren benoemd en zijn in geval van 
aftreden eenmaal herbenoembaar. 
 

5. Het periodiek aftreden geschiedt volgens een door het bestuur vast te stellen rooster. In 
tussentijdse vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. 
 

6. Een bestuurslid kan door de algemene ledenvergadering te allen tijde worden geschorst of 
ontslagen. Een zodanig besluit kan slechts worden genomen in een vergadering waarin 
tenminste de helft van het aantal leden aanwezig is. Is het vereiste aantal leden niet aanwezig, 
dan wordt binnen vier weken, doch niet binnen zeven dagen een tweede ledenvergadering 
gehouden, welke ongeacht het aantal aanwezige leden ter zake een rechtsgeldig besluit kan 
nemen. 
 

7. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door het eindigen van het lidmaatschap van de 
vereniging ten aanzien van een bestuurslid dat uit de leden is benoemd. 
 

8. Het bestuur kan slechts rechtsgeldige besluiten nemen, indien meer dan de helft van het aantal 
bestuursleden aanwezig is. 
 

9. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris verslag opgemaakt, die door 
de eerstvolgende vergadering van het bestuur worden vastgesteld en ten blijk daarvan door de 
voorzitter en secretaris worden ondertekend. 
 

10. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de 
besluitvorming door het bestuur worden gegeven. 

 
Taken bestuur en vertegenwoordiging 
Artikel 7 

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging in de ruimste zin van het woord. 
 

2. Het bestuur stelt jaarlijks een beleidsplan met voornemen voor het betreffende jaar ter 
realisering van de doelstellingen van de vereniging. 
 

3. Het bestuur, alsmede de voorzitter en de secretaris gezamenlijk of bij hun afwezigheid twee 
daartoe door het bestuur aangewezen leden van het bestuur vertegenwoordigen de vereniging 
in en buiten rechte, mits ter uitvoering van door het bestuur of de algemene ledenvergadering 
geldig genomen besluiten. 

 
Algemene ledenvergadering 
Artikel 8 

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de 
wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. 
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2. In ieder geval eens per jaar, op de algemene ledenvergadering, legt het bestuur verantwoording 
af over de gang van zaken binnen de vereniging en het gevoerde beleid in het afgelopen jaar. 
 

3. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn 
door de algemene ledenvergadering, wordt een algemene ledenvergadering gehouden, waarin: 
a. de periodieke bestuursverkiezingen plaatsvinden; 
b. door het bestuur, onder overlegging van een balans, een staat van baten en lasten en het 

verslag van de commissie als bedoeld in het vierde lid van dit artikel, rekening en 
verantwoording over het afgelopen boekjaar, samenvallende met het kalenderjaar, wordt 
afgelegd; 

c. de benoeming plaats vindt van de het vierde lid van dit artikel genoemde commissie voor het 
volgende verenigingsjaar; 

d. besloten wordt over voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping 
voor de vergadering. 
 

4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van ten minste twee 
personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de in het 
vorige lid genoemde stukken en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar 
bevindingen uit. Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door 
haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de verenigingskas en de waarden te 
tonen, en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven. 
 

5. Het bestuur is voorts bevoegd een algemene ledenvergadering te beleggen wanneer het dit 
nodig acht. 
 

6. Het bestuur is tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet 
langer dan vier weken verplicht, op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden 
als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen. Indien aan het 
verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die 
bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig de in het zevende lid van dit artikel 
vermelde oproepingstermijn. 
 

7. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt 
schriftelijk aan de email adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4. De 
termijn voor de oproeping bedraagt ten minste zeven dagen. 

 
Besluitvorming en verkiezingen 
Artikel 9 

1. Voor zover in deze statuten niet anders wordt bepaald, worden alle besluiten genomen met 
volstrekte meerderheid van stemmen. 
 

2. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd, tenzij de algemene 
ledenvergadering anders besluit. Blanco stemmen tellen niet mee. Bij staking van stemmen over 
zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 
 

3. Ieder lid heeft één stem. 
 

4. Wordt bij een verkiezing van personen bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid 
behaald, dan volgt een tweede vrije stemming. Verkrijgt ook dan niemand de volstrekte 
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meerderheid, dan volgt een herstemming tussen hen die bij de tweede stemming het hoogste 
aantal stemmen hebben behaald. Degene, die bij de herstemming de meeste stemmen heeft 
gekregen wordt geacht te zijn verkozen. 

 
Huishoudelijk reglement 
Artikel 10 

1. De algemene ledenvergadering stelt een huishoudelijk reglement vast, dat geen bepalingen mag 
bevatten die in strijd zijn met de wet en deze statuten. 
 

2. Het huishoudelijk reglement kan nadere verplichtingen van de leden bevatten. 
 

3. Wijziging van een huishoudelijk reglement is mogelijk bij besluit van een algemene 
ledenvergadering waarin tenminste de helft van het aantal leden aanwezig is, genomen op 
voorstel van het bestuur of de helft van het aantal leden. Is het vereiste aantal leden niet 
aanwezig, dan wordt binnen vier weken, doch niet binnen zeven dagen een tweede 
ledenvergadering gehouden, welke ongeacht het aantal aanwezige leden ter zake een 
rechtsgeldig besluit kan nemen. 

 
Statutenwijziging 
Artikel 11 

1. Wijziging van de statuten is mogelijk bij besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe 
werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden 
voorgesteld. 
 

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot 
statutenwijziging hebben gedaan, dienen met deze oproeping een afschrift van dat voorstel, 
waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, aan de leden te zenden. 
 

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, 
in een vergadering waarin ten minste twee derden van de leden tegenwoordig is. Is niet twee 
derden van de leden tegenwoordig, dan wordt na die vergadering een tweede vergadering 
bijeengeroepen, te houden binnen vier weken na de eerste vergadering waarin over het voorstel 
zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige, 
kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee derden van de 
uitgebrachte stemmen. 
 

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking, dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. 
Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd. 

 
Ontbinding 
Artikel 12 

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het 
bepaalde in het eerste, tweede en derde lid van het voorgaande artikel is van overeenkomstige 
toepassing. 
 

2. Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders. 
 

3. Het batig saldo na vereffening wordt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid 
waren overgedragen. leder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan 
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echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven. 
 

4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging 
gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars 
aangewezen persoon. 

 
Slotbepaling 
Artikel 13 

De verschenen personen verklaarden – voor zover nodig mede namens de bij deze akte betrokken 
partijen ‐ tijdig tevoren de gelegenheid te hebben gekregen om van de inhoud van deze akte kennis 
te nemen en daarmee in te stemmen. 
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend en hun identiteit is door mij, notaris, aan de hand 
van de daartoe bestemde documenten vastgesteld. 
 
WAARVAN AKTE is verleden te 12 april 2017 op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. 
Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de verschenen persoon/personen en het 
geven van een toelichting daarop, heb ik, notaris, de verschenen personen gewezen op de gevolgen 
die (voor partijen of één of meer hunner) uit de inhoud van deze akte voortvloeien. 
Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de verschenen personen en mij, notaris 

ondertekend. 

 


