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1. Opening en mededelingen

Welkom door Ton Heerts, voorzitter WSGO

In de studio zit met mij  Hans Vroomen, penningmeester WSGO

Mededelingen
Opname ALV
Vertraging
Moderator
Vragen via de chat
Stemming – alleen voor de stemgerechtigde deelnemers
Helpdesk online-ALV : telefoonnummer 085 – 023 05 97 (niet in de chat)



1. Proefstemming 

De volgende ALV van de WSGO wordt een fysieke 
bijeenkomst op 24 juni 2022 met een congresprogramma

Antwoordopties:
Ja

Nee



1. Agendapunten ALV
2. Vaststellen verslag ALV 28 juni 2021

3. Vaststellen statutenwijziging

4. Vaststellen begroting 2022

5. Vaststellen contributie 2022

6. Vaststellen gewijzigd huishoudelijk reglement

7. Rondvraag en sluiting van de ALV

Na afloop van de ALV:

Mogelijkheid tot het stellen van vragen over het cao principeakkoord 2021-2022



2. Verslag 28 juni 2021 

Het verslag heeft u aangetroffen tussen de agendastukken

Het verslag is gebaseerd op de video opnames van de ALV  
en het digitale stemlogboek



2. Stemming vaststellen verslag

Stemt u in met de vaststelling van het verslag van de ALV 
van 28 juni 2021 van de WSGO?



3. Statutenwijziging 

U heeft een notitie aangetroffen met de achtergrond van 
de statutenwijziging

Ook zijn de statuten met gemarkeerde wijzigingen 
bijgevoegd

Eisen aan een statutenwijziging zijn:
51% van de leden moet aanwezig zijn = 99 leden van de 193 

WSGO leden

2/3 van de geldige stemmen moet voor het voorstel zijn



3. Achtergrond statutenwijziging 

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen
Ontstentenis en belet

Doorslaggevende stem

Tegenstrijdig belang

Vergaderingen WSGO digitaal mogelijk maken
Nu alleen mogelijke o.g.v. Tijdelijke wet COVID-19

Structureel mogelijk maken in statuten

Voortschrijdend inzicht
Statutenwijziging: het schrappen van de termijn van 4 weken



3. Stemming vaststellen statutenwijziging

Stemt u in met de statutenwijziging van de WSGO?

Check op aanwezige quorum

Conclusie



4. Dienstverlening en begroting 2022

Dienstverlening 2022 in teken doelstelling  vereniging
Arbeidsvoorwaardelijke koers

Communicatie

Dienstverlening

Uitgangspunten begroting 2022

Ledenaantal blijft ongeveer gelijk

Streven naar break-even resultaat over 2022

Korting van 10% op de contributie = minder inkomsten in 2022

Inzet ondersteuning aan de WSGO blijft gelijk



4. Begroting 2022

3de ervaringsjaar van de vereniging

Enkele afwijkingen ten opzichte van het jaar 2021

Kosten ondersteuning: management assistant

Meer advieskosten

Meer communicatiekosten

Verwachte resultaat 2021 

Hoger door meer leden en minder uitgaven

Jaarrekening 2021 komt op de ALV op 24 juni 2022



4. Stemming begroting 2022

Stemt u in met de begroting voor 2022?



5. Contributie 2022

Uitgangspunt bij de begroting van 2022 is een break-even resultaat

Daarvoor is nodig een 10% lagere contributie over 2022

Het contributievoorstel voor 2022 is:

Werknemersomvang Contributie in euro’s

Van 1 tot 50 werknemers 900  (was 1.000)

Van 50 tot 100 werknemers 1.350  (was 1.500)

Van 100 tot 250 werknemers 1.800  (was 2.000)

Van 250 tot 500 werknemers 2.250  (was 2.500)

500 werknemers of meer 2.700  (was 3.000)



5. Stemming contributie 2022

Stemt u in met de contributie voor 2022?



6. Huishoudelijk reglement

Het bestuur stelt twee wijzigingen voor:

Het niet meer opnemen van de contributiebedragen in het reglement

Het aanpassen van de regels voor organisaties die in de loop van een 

kalenderjaar lid worden

Waarom?

Voorkomt dat jaarlijks het huishoudelijk reglement moet worden 

aangepast

Weinig ledengroei, financieel niet nodig en het voorkomt extra 

administratie



6. Vaststellen huishoudelijk reglement

De wijziging gaat in op 1 januari 2022

Stemt u in met de wijziging van het huishoudelijk 

reglement?



7. Rondvraag en sluiting

Heeft u nog vragen?

Voor vragen die niet kunnen worden 
behandeld:

Antwoorden worden later gecommuniceerd



Cao SGO principeakkoord 2021-2022

Informeel moment om via de chat vragen te stellen over 
het cao principeakkoord 2021-2022


