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Uitnodiging en agenda ALV

Geacht bestuur,
Hierbij nodigen wij u uit om deel te nemen aan de Algemene Ledenvergadering van de
WSGO. Deze wordt in een digitale vorm gehouden op maandag 28 juni vanaf 15.30 uur.
Het bestuur heeft besloten deze vergadering digitaal te houden in verband met de
coronamaatregelen.
In deze ledenbrief informeren wij u over de aanmelding voor de ALV, de agenda van de ALV en de
vergaderstukken. Daarnaast over het informele programma na afloop van de ALV.
Aanmelding voor de digitale ALV
U mag één persoon, die bevoegd is te stemmen namens uw organisatie, aanmelden voor de ALV.
Dit kan zijn een burgemeester, een wethouder of een vertegenwoordiger van of namens het
hoogste besluitvormende orgaan van uw organisatie. Het aanmeldformulier vindt u hier op de
website van de WSGO.
Het aanmelden voor de ALV staat open tot en met maandag 21 juni. Na aanmelding ontvangt u
een bevestiging. Uiterlijk vrijdag 25 juni ontvangt u een mail met daarin een link en een inlogcode
voor de ALV. Deze mail is afkomstig van online-alv.nl. Controleer eventueel uw spambox.
Een digitale ALV betekent dat u kunt deelnemen aan de ledenvergadering via uw computer, laptop
of tablet. Om in te loggen heeft u een mobiele telefoon nodig. De vergadering wordt live
uitgezonden via een digitaal platform. Op dat platform kunt u ook uw vragen via de chat stellen en
uw stem uitbrengen. Het platform is beveiligd en alléén toegankelijk voor de WSGO leden die zich
hebben aangemeld voor de ALV.
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Agenda ALV
De agenda van de ALV is als volgt:
1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen notulen ALV 9 oktober 2020
3. Goedkeuren bestuursverslag 2020 inclusief financieel jaarverslag
4. Rondvraag en sluiting
Naar aanleiding van de ledenbrief van 17 mei jl. hebben leden geen agendapunten geagendeerd
voor de ALV.
De agenda van de ALV en de onderliggende vergaderstukken kunt u hier vinden op de website van
de WSGO. Tijdens de ALV volgt bij de agendapunten een toelichting van het bestuur van de
WSGO. Na de toelichting kunnen via de chat vragen worden gesteld en wordt vervolgens gestemd.
Informele programma na afloop van de ALV
Na de ALV volgt er een informeel programma met:
1.
Ontwikkelingen rondom het nieuwe pensioenstelsel
2.
Stand van zaken opgeschorte cao onderhandelingen
Dit onderdeel start na afloop van de ALV en duurt tot uiterlijk 17.00 uur.
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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