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Geacht bestuur, 

 
Deze ledenbrief bevat informatie over de planning voor de Algemene Ledenvergadering op 

maandag 28 juni a.s. en de contributie voor 2021. 

 

ALV 

Het bestuur heeft besloten de Algemene Ledenvergadering op maandagmiddag 28 juni wederom 

digitaal te laten plaatsvinden in verband met de coronamaatregelen. Een digitale ALV betekent dat 

u vanuit huis of kantoor kunt deelnemen aan de ledenvergadering via uw computer. De vergadering 

wordt live uitgezonden via een beveiligd digitaal platform. 

 

Uiterlijk op 17 mei a.s. ontvangt u in een ledenbrief de vooraankondiging van de ALV. In die 

ledenbrief treft u de concept agenda aan, de wijze waarop u voorstellen ter behandeling op de ALV 

schriftelijk kan indienen en wanneer u de definitieve uitnodiging en agenda kan verwachten. 

 

Contributie 

Uw financiële administratie ontvangt deze maand de factuur voor de lidmaatschapscontributie van 

de WSGO. De contributie is gebaseerd op de werknemersaantallen van uw organisatie op 31 

december 2020. Deze gegevens zijn onlangs met behulp van uw HR-afdeling bijgewerkt in de 

ledenadministratie. De contributiestaffel kunt u vinden in het huishoudelijk reglement. 

 

 

 

Aan het bestuur van de leden 
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In ledenbrief 20/009 schreven wij u dat de WSGO nog geen duidelijkheid had van de 

Belastingdienst over de aangevraagde vrijstelling voor de omzetbelasting. In februari heeft het 

bestuur een positief besluit van de Belastingdienst ontvangen. De contributiefactuur bevat daarom 

geen btw. 

 

Vragen? 

Voor informatie kunt u terecht op www.wsgo.nl en 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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