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Geacht bestuur, 

 

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

woensdag 7 december a.s. vanaf 14.00 uur. Het bestuur heeft besloten deze vergadering digitaal 

te houden. In deze ledenbrief informeren wij u over de concept agenda, de aanmelding voor de ALV 

en de mogelijkheid om voorstellen aan te dragen. 

 

Digitale ALV 

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 digitaal platform. 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. 

 

Aanmelding voor de ALV 

U ontvangt uiterlijk op 9 november a.s. een ledenbrief met de definitieve uitnodiging en de agenda 

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

agendastukken en het digitale aanmeldformulier worden geplaatst. Meer informatie volgt in de 

ledenbrief van uiterlijk 9 november a.s. 

 

Concept agenda ALV WSGO 7 december 

De concept agenda is als volgt: 

1. Opening en mededelingen 

2. Vaststellen verslag ALV 24 juni 2022 

3. Benoemen en introductie nieuwe bestuurders 

4. Vaststellen begroting 2023 

5. Vaststellen contributie 2023 

6. Vaststellen gewijzigd huishoudelijk reglement 

7. Rondvraag en sluiting ALV 

Aan het bestuur van de leden 
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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 zondag 6 november a.s. via 

bestuurszaken@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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