
 

Huishoudelijk reglement SchoolpleinNoord, bijlage bij de statuten van SchoolpleinNoord  

Artikel 1. Algemene bepalingen  

1. De vereniging, genaamd vereniging SchoolpleinNoord, hierna te noemen "SchoolpleinNoord" is bij 
notariële akte opgericht op 5 maart 2021 en is gevestigd te Groningen. 
2. Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van en is van toepassing in onverbrekelijke 
samenhang met de statuten van de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn vastgesteld bij notariële akte 
5 maart 2021.  

Artikel 2. Lidmaatschap  

1. Leden: Rechtspersonen die een of meer locaties voor kinderopvang of rechtspersonen die een of 
meer scholen voor primair, voortgezet of speciaal onderwijs of middelbaar onderwijs in de regio 
Noord-Nederland in stand houden en voldoen aan de wettelijke eisen die aan de beroepsgroep kan 
worden gesteld, kunnen lid worden. Ook samenwerkingsverbanden kunnen lid zijn van de vereniging. 
Het lidmaatschap is persoonlijk. De bestuurder(s) van het schoolbestuur is lid en heeft spreek-, stem- 
en kiesrecht tijdens de algemene ledenvergadering.  

2. De aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door 
SchoolpleinNoord te verstrekken aanmeldingsformulier.  

3. Contributie: 
a. De contributie dient ter dekking van de noodzakelijke algemene kosten van de vereniging*. 
b. Voor besturen aangesloten bij RAP V(S)O-MBO Groningen geldt dat lidmaatschap tot 1 januari 
2023 kosteloos is. De bepaling van het tarief geschiedt op basis van het totaal aantal fte’s werkzaam 
in de organisatie. Voor het bepalen van het aantal fte’s wordt uitgegaan van de medewerkers die een 
arbeidsovereenkomst hebben.  

*Per jaar wordt de hoogte van de contributie vastgesteld. De leden van Vereniging SchoolpleinNoord 
worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Wanneer het ministerie van OC&W de regioloketten 
structureel gaat financieren, zal de contributie worden verlaagd.  

b. Betaling van de contributie vindt plaats aan het begin van elk kalenderjaar. Leden zijn verplicht om 
in de maand januari van elk jaar schriftelijk het aantal fte's op te geven, middels het door 
SchoolpleinNoord toegestuurde formulier. Voor het bepalen van het aantal fte’s wordt uitgegaan van 
de medewerkers met een arbeidsovereenkomst. Zonder flex-personeel (uitzendkracht, poolers, ZZP) 
en stagiaires. Vervolgens ontvangt het lid een factuur voor de contributie.  



 

c. De contributie voor het lidmaatschap wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Leden 
Vergadering. De leden worden hierover, uiterlijk voor het verstrijken van de opzegtermijn, 
geïnformeerd. 
d. Het contributiejaar loopt van januari tot en met december. Wanneer de overeenkomst na 1 juli tot 
stand komt, wordt de helft van het tarief voor lidmaatschap in rekening gebracht.  

4. Einde lidmaatschap 
a. Men verplicht zich tot aansluiting van minimaal 1 jaar. 
b. Indien opzegging geschiedt voor een september van het lopende boekjaar, eindigt het 
lidmaatschap met het einde van hetzelfde boekjaar.  

Artikel 3. Vacatureplaatsing  

1. Ieder lid beschikt over een eigen account op de website van SchoolpleinNoord. Hier kunnen 
schoolbesturen zelf een organisatiepagina aanmaken en de scholen beheren en de vacatures 
plaatsen.  

2. Aan niet-leden vragen wij een bijdrage van € 25,00 per dag per vacature. Leden krijgen korting op 
de vacatureplaatsing en betalen € 10,00 per dag per vacature. Voor leden aangesloten bij RAP V(S)O-
MBO Groningen geldt dat zij tot en met 31 december 2022 gratis vacatures plaatsen.  

3. M.u.v. de contributie als genoemd in artikel 2, worden de overige diensten maandelijks achteraf 
door SchoolpleinNoord in rekening gebracht. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen.  

4. Een vacature wordt geplaatst zo lang het lid dit wenst. In het hiervoor bedoelde, door het lid in te 
vullen kader wordt o.a. een ingang- en een einddatum gevraagd. De vacature wordt direct zichtbaar 
dan wel op een door de klant gekozen ander tijdstip en zal verdwijnen op de gekozen einddatum om 
00:00 uur. Het is mogelijk de vacature eerder dan de ingevoerde einddatum van de site te 
verwijderen.  

4. Uitsluitend SchoolpleinNoord is bevoegd de applicatie die aan het wervingspakket ten grondslag 
ligt te onderhouden, te wijzigen of uit te breiden. Het is het lid niet toegestaan derden toegang tot 
de onlinedienst van het wervingspakket te verlenen.  

5. Storingen dienen door het lid bij signalering gemeld te worden. SchoolpleinNoord zal zich 
inspannen om binnen 1 werkdag na de melding van de storing, de storing te verhelpen. Voor alle 
diensten, voortvloeiend uit storingen, zal SchoolpleinNoord geen kosten in rekening brengen, tenzij 
de storingen zijn veroorzaakt door enig handelen of nalaten door, namens of onder 
verantwoordelijkheid van het lid. Leden zullen zich onthouden van handelingen die, slecht 
functioneren van de applicatie, of het verlies van gegevens tot gevolg kunnen hebben.  

 


