
 

Aan het bestuur van de leden 

Ledenbrief WSGO 

Datum 

15 oktober 2021 

Ons kenmerk 

WSGO/Lbr 21/006 

Uw kenmerk 

- 

Telefoon 

070 - 373 87 00 

Bijlage(n) 

-  

Onderwerp 

Vooraankondiging ALV en congres 1 december 2021  

Geacht bestuur, 

Hierbij kondigen wij aan dat de Algemene Ledenvergadering van de WSGO wordt gehouden op 

woensdag 1 december van 13.00 uur - 17.00 uur te Utrecht. Het bestuur heeft besloten deze 

vergadering in een hybride vorm te houden. De vergadering wordt fysiek gehouden, maar ook live 

gestreamd. 

Aangezien er een statutenwijziging op de agenda staat, verzoekt het bestuur u allen om deel te 

nemen. Dit in verband met het vereiste quorum bij een statutenwijziging. Eén van de voorgestelde 

statutenwijzigingen is de mogelijkheid om digitaal te kunnen blijven vergaderen. 

In deze ledenbrief informeren wij u over de opzet van de ALV, de concept agenda en de 

mogelijkheid om voorstellen aan te dragen. Daarnaast informeren wij u over het congres 

aansluitend aan de ALV. 

Hybride ALV 

Een hybride ALV betekent dat u in principe de keus heeft of u via uw computer deelneemt aan de 

ledenvergadering of dat u naar de fysieke ledenvergadering komt. De vergadering wordt live vanaf 

locatie uitgezonden via een digitaal platform. 

Voor wie? 

U kunt twee personen aanmelden voor de ALV en het congres. Bijvoorbeeld een  

vertegenwoordiger van het bestuur samen met een collega van HR. 

Eén vertegenwoordiger mag namens uw organisatie stemmen op de ALV. Dit kan zijn een 

burgemeester, een wethouder of een vertegenwoordiger van of namens het hoogste 

besluitvormende orgaan van uw organisatie. 
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Stemmen op de ALV 

Of het stemmen via uw computer mag vanuit huis of kantoor, is afhankelijk van de verlenging van 

de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid. Als deze wet niet wordt verlengd, dient de 

stemgerechtigde vertegenwoordiger naar de fysieke ALV bijeenkomst te komen in Utrecht om 

te kunnen stemmen. Houdt u er rekening mee dat wij u op pas op de laatste minuut hierover 

kunnen informeren. De WSGO is nl. afhankelijk van de verlenging die ingaat op 1 december a.s. 

en pas eind november wordt gepubliceerd in het Staatsblad. 

Aanmelding voor de ALV 

U ontvangt uiterlijk 3 november a.s. een ledenbrief met de definitieve uitnodiging, de agenda van 

de ALV en het congresprogramma. In de brief wordt vermeld hoe u zich kan aanmelden voor de 

ALV. Op de WSGO website wordt een aparte ALV-pagina aangemaakt waarop de agendastukken 

en de aanmeldlink worden geplaatst. Meer informatie volgt in de ledenbrief. 

Concept agenda ALV WSGO 

Onderstaand treft u de concept agenda aan: 

1. Opening en mededelingen 

2. Vaststellen verslag ALV 28 juni 2021 

3. Benoemen nieuwe bestuurder WSGO 

4. Vaststellen statutenwijziging 

5. Vaststellen begroting 2022 

6. Vaststellen contributie 2022 

7. Vaststellen gewijzigd huishoudelijk reglement 

8. Rondvraag en sluiting formele ALV 

Voorstellen indienen voor op de ALV 

Een lid kan voorstellen ter behandeling op de ALV schriftelijk indienen bij de secretaris van 

de vereniging. U kunt voorstellen indienen tot en met maandag 1 november a.s. via 

bestuurszaken@wsgo.nl  

 

Congresprogramma aansluitend op de ALV 

Het hybride werken staat centraal in het congresprogramma. Na afloop van het congres bestaat de 

mogelijkheid om onder het genot van een hapje en een drankje elkaar als lid van onze nieuwe 

vereniging te ontmoeten. Meer informatie volgt nog. 

 

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. 

Met vriendelijke groet, 

Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties 

Janine Jongepier  

Secretaris WSGO 
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