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Geacht bestuur, 

 

Deze ledenbrief bevat de nieuwjaarswensen van het bestuur en informatie over de ALV, de cao-

ledenraadpleging en de bereikbaarheid van het klantcontactcentrum in de komende kerstperiode. 

 

Tweede verenigingsjaar 

Het tweede verenigingsjaar van de WSGO is bijna voorbij. In de ledenbrief van december 2020 

gaven we aan dat het coronavirus ook in 2021 nog de nodige impact zou hebben. Helaas is dat 

uitgekomen en zitten we er nog midden in. Het bestuur van de WSGO wenst u en uw medewerkers, 

in deze bijzondere omstandigheden, prettige kerstdagen en een mooi en gezond 2022. 

 

ALV 

In december zijn er twee online Algemene ledenvergaderingen van de WSGO geweest. Het 

resultaat van beide vergaderingen is dat de begroting en de contributie voor 2022 door de leden is 

vastgesteld. Ook hebben de leden een wijziging in het huishoudelijk reglement en in de statuten 

vastgesteld. Informatie over de uitkomst van de ALV van 1 december en 13 december staat op de 

website. 

 

Cao ledenraadpleging principeakkoord 

Op 4 november berichten we u over het cao principeakkoord. De werkgeversvoorzitter Ton Heerts 

zei daarover: ‘Het heeft geduurd maar we hebben uiteindelijk een robuust resultaat: afspraken die 

passen bij de tijd en ook voor het komende jaar duidelijkheid bieden. Nu is het aan onze leden om 

zich erover uit te spreken.’  

De ledenraadpleging over het principeakkoord voor de Cao samenwerkende gemeentelijke 

organisaties (Cao SGO) is 11 november gestart. U kunt tot en met 12 januari 2022 reageren. 
  

Aan het bestuur van de leden 
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Bereikbaarheid Klantcontactcentrum 

De WSGO is van maandag 27 december tot en met vrijdag 31 december 2021 gesloten.  

Vanaf maandag 3 januari 2022 is de WSGO weer bereikbaar via het telefoonnummer 

070 - 373 87 00 of de mailbox info@wsgo.nl 

 

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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