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Geacht bestuur en directie, 

 

Deze ledenbrief informeert u over de vacatures in het WSGO bestuur en de tegenkandidaatstelling. 

Daarnaast informeren wij u over de contributie voor 2020. 

 

Geen tegenkandidaten 

Op 19 mei jl. informeerden wij u over de voordracht van de selectiecommissie voor de invulling van 

de drie vacatures in het bestuur. Daarbij werd de mogelijkheid geopend tot het stellen van 

tegenkandidaten. Op 5 juni jl. is de tegenkandidaatstelling gesloten en er zijn geen tegenkandidaten 

gekomen. 

 

Op voordracht van de selectiecommissie worden daarom de volgende kandidaten in een enkele 

stemming aan de leden voorgelegd in de ALV: 

 

WSGO bestuur Ontstaan door: Voordracht selectiecommissie 

Lid bestuur Jan Boelhouwer, 

burgemeester Gilze en Rijen, 

ABG organisatie 

Astrid Heijstee-Bolt, Wethouder Weesp, 

Regio Gooi en Vechtstreek 

Lid bestuur Was nog niet ingevuld bij de 

oprichting van de vereniging 

Anny Attema, burgemeester Ridderkerk, 

BAR-organisatie 

Lid bestuur en 

penningmeester 

Was nog niet ingevuld bij de 

oprichting van de vereniging 

Hans Vroomen, burgemeester Ommen, 

Omgevingsdienst IJsselland 

 

Aan bestuur en directie van de leden 
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Ons kenmerk 
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Uw kenmerk 

- 

Telefoon 

070 - 373 87 00 

Bijlage(n) 
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Onderwerp 

Bekendmaking kandidaten vacatures WSGO bestuur – geen 

tegenkandidaten – contributie 2020 
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Contributie 2020 

Deze maand ontvangt u van de WSGO uw contributiefactuur voor 2020. Leden zijn per kalenderjaar 

een contributie verschuldigd. Voor de hoogte van de contributie wordt een staffel gehanteerd op 

basis van de werknemersomvang van een organisatie. 

Het door u opgegeven aantal werknemers op het Aanmeldingsformulier voor lidmaatschap bepaalt 

uw contributie. De staffel is: 

 

Werknemersomvang organisatie Contributie in euro’s in 2020  

Van 1 tot 50 werknemers 1.000 

Van 50 tot 100 werknemers 1.500 

Van 100 tot 250 werknemers 2.000 

Van 250 tot 500 werknemers 2.500 

500 werknemers of meer 3.000 

 

Meer informatie op www.wsgo.nl 

Voor meer informatie over de WSGO kunt u terecht op www.wsgo.nl. Deze ledenbrief vindt u ook 

op de website onder Publicaties. Bij vragen kunt u contact opnemen met de WSGO via 070 - 373 

87 00 of info@wsgo.nl . 

 

Met vriendelijke groet, 

Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties 

 

 

 

 

 

Janine Jongepier 

Secretaris WSGO 
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