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Geacht bestuur, 

 

Hierbij herinneren wij u aan de uitnodiging om deel te nemen aan de Algemene Ledenvergadering 

van de WSGO op woensdag 1 december vanaf 14.00 uur via een online platform. De ALV is 

alléén digitaal. 

 

 

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

digitaal deel te nemen. Dit in verband met het vereiste quorum bij een statutenwijziging. 

 

Als dat quorum niet wordt gehaald, is het bestuur genoodzaakt op korte termijn een extra 

ALV te beleggen. 

 

 

Aanmelding voor de ALV 

Uw organisatie kan twee personen aanmelden voor de ALV. 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. 

 

De link voor het aanmeldformulier vindt u in onderstaand schema. Aanmelden gaat via VNG 

Connect: 

 

Stemrecht? Waar? Hoe stemmen? 

Aanmelden met stemrecht Online via Timetospeak Stemmen via de computer of tablet 

Aanmelden zonder stemrecht Online via Timetospeak Niet van toepassing 

Aan het bestuur van de leden 
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Let erop dat u uw mobiele telefoonnummer en een persoonlijk e-mailadres gebruikt bij het 

aanmelden. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van VNG Connect. Het aanmelden voor de 

ALV staat open tot en met maandag 29 november. 

Vanaf woensdag 24 november verstuurt Timetospeak namens de WSGO alle deelnemers een 

bevestiging per mail met onder andere de streaminglink. Controleer eventueel uw spambox. 

 

Agenda 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 

door de stemgerechtigde deelnemers. U kunt ook voorafgaand aan de ALV al vragen indienen via 

de e-mail bestuurszaken@wsgo.nl. Dit kan tot uiterlijk donderdag 25 november. 

 

Principeakkoord Cao SGO 2021-2022 

Na afloop van de ALV bestaat de mogelijkheid tot het stellen van algemene vragen over het 

principeakkoord. 

 

Speciaal voor HR-medewerkers zijn er aparte digitale informatiebijeenkomsten op: 

▪ Maandag          22 november    15.00-17.00 uur 
▪ Dinsdag            23 november    14.00-16.00 uur 
▪ Maandag          29 november    13.00-15.00 uur 
▪ Donderdag         2 december    13.00-15.00 uur 

Aanmelden daarvoor kan via het werkgeversforum van de VNG. 

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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