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OPLEGNOTITIE AGENDAPUNT 6 

 

Onderwerp : Huishoudelijk reglement WSGO 

Van : Bestuur WSGO 

Aan : Leden WSGO 

Datum : 1 december 2021 

 
Onderwerp 

Het huishoudelijk reglement van de WSGO 

 
Vragen aan de leden op de ALV 

1. Instemmen met het niet meer opnemen van de contributiebedragen in het huishoudelijk 

reglement 

2. Aanpassen artikel 8 lid 5 huishoudelijke reglement 

 
Samenvatting 

Op grond van artikel 29 van de statuten heeft de WSGO een huishoudelijk reglement. Op voorstel 

van het bestuur kan het reglement door de ALV worden gewijzigd. 

 

Ad 1. 

Als de contributie wijzigt, moet nu iedere keer de staffel in artikel 8 lid 6 van het huishoudelijk 

reglement worden aangepast en voorgelegd aan de ALV. Het bestuur stelt voor om de 

contributiebedragen niet meer op te nemen in het huishoudelijk reglement. Dit voorkomt dat jaarlijks 

het huishoudelijk reglement moet worden aangepast. In het huishoudelijk reglement wordt alleen de 

staffel met de werknemersomvang van de leden opgenomen, conform artikel 30 statuten. 

De contributie wordt na vaststelling door de ALV gepubliceerd op de website. 

 

Ad 2. Daarnaast stelt het bestuur voor om artikel 8 lid 5 van het huishoudelijk reglement aan te 

passen. 

 

Huidige tekst artikel 8 lid 5 HH 

De contributie is in haar geheel verschuldigd per 1 januari van het jaar waarop zij betrekking heeft. 

Organisaties die in de loop van een kalenderjaar lid worden, zijn de gehele contributie verschuldigd. 

 

Tekstvoorstel artikel 8 lid 5 HH 

De contributie is in haar geheel verschuldigd per 1 januari van het jaar waarop zij betrekking heeft. 

Organisaties die in de loop van een kalenderjaar lid worden tot en met 30 september, zijn de gehele 

contributie verschuldigd. Organisaties die lid worden op of na 1 oktober van een kalenderjaar, zijn 

dat jaar geen contributie meer verschuldigd. 
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Achtergrond wijzigingsvoorstel artikel 8 lid 5 HH 

• Het ledenaantal wijzigt weinig. Een snelle groei van leden (zoals voornamelijk in 2020) is er niet 

meer. 

• Nieuwe leden melden zich gespreid over het jaar heen aan. De gehele contributie vragen of 

naar rato contributie vragen als een organisatie in oktober of later lid wordt, is niet noodzakelijk 

gezien de financiële positie van de vereniging. 

• Het vergt tegen het einde van het kalenderjaar extra handmatige administratieve handelingen 

om alsnog facturen uit te sturen en te innen voor het einde van het boekjaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bijlage(n)  

6.2 Huishoudelijk reglement met gemarkeerde wijzigingen 


