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Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

Onderwerp : Stemuitslagen ALV 1 december 2021 WSGO 

Van : Bestuur WSGO 

Aan : Leden WSGO 

Datum : 7 december 2021 

Tijdens de ALV van 1 december 2021 zijn er 6 stemmingen geweest waarvan de eerste een 

proefstemming was. Hoe er door de leden is gestemd, kunt u hieronder zien. Elk lid heeft 1 stem.  

 

Proefstemming 

 

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

congresprogramma. 
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Formele stemmingen 

 

 Stemt u in met de vaststelling van het verslag van de ALV van 28 juni 2021 van de WSGO? 
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 Stemt u in met de statutenwijziging van de WSGO? 
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De statutenwijziging is niet vastgesteld omdat het vereiste quorum van 51% van de leden niet aanwezig 

was 
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 Stemt u in met de begroting van 2022? 
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 Stemt u in met de contributie voor 2022? 
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 Stemt u in met de wijziging van het huishoudelijk reglement? 
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