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Inhoud: 
• Algemene Ledenvergadering in het Scheepvaartmuseum 
• Rapport Strategisch Onderzoek Technische Groothandel 
• Invullen Contributiegegevens 2018 
• Nog enkele plaatsen voor de workshop Ontslagrecht  
• Opleiding Preventiemedewerker Technische Groothandel 
  

*** 
 
Algemene Ledenvergadering in het Scheepvaartmuseum 
Onze Algemene Ledenvergadering van 21 juni 2018 zal plaatsvinden in het 
Scheepvaartmuseum te Amsterdam. Tevens krijgen de leden een rondleiding door het  
VOC-schip! Zie alle details over de Algemene Ledenvergadering op onze Activiteitenpagina. 
 
Rapport Strategisch Onderzoek Technische Groothandel 
In de Ledenvergadering zal onze speciale gast Hans van der Spek (senior managing 
consultant bij Berenschot) zijn licht doen schijnen over het rapport Strategisch Onderzoek 
Technische Groothandel. Dit rapport is uiterlijk volgende maand gereed en zullen wij u 
vervolgens toesturen.  
 
Invullen Contributiegegevens 2018 
In onze vorige Nieuwsbrief hebben wij u gevraagd de contributiegegevens in te vullen in uw 
WTG Dashboard-pagina. Velen van u hebben dit inmiddels gedaan, waarvoor dank. Mocht u 
dit nog niet hebben gedaan, dan verzoeken wij u dit alsnog zo spoedig mogelijk te doen. 
Enkele leden hebben ons gevraagd waar zij hun Contributiefactuur 2017 kunnen vinden 
waarop wij hebben geantwoord dat deze nooit is verstuurd omdat er vorig jaar in de 
Algemene ledenvergadering is besloten eenmalig geen contributie te heffen. 
 
Nog enkele plekken voor onze workshop Ontwikkelingen Ontslagrecht op 19 april 2018 
De workshop zit al aardig vol maar er zijn nog enkele plekken beschikbaar voor u. 
Aanmelding kan (uitsluitend) per e-mail aan WTG. Deelname is kosteloos voor de leden. 
 
Opleiding Preventiemedewerker Technische Groothandel 
In april 2018 zijn er op diverse plekken in het land weer enkele opleidingsdagen waarvoor 
medewerkers in uw onderneming zich kunnen aanmelden. De data en andere details staan 
op de website Arbo Technische Groothandel. Inmiddels hebben sinds de start in 2012 meer 
dan 300 medewerkers in de Technische Groothandel deze opleiding met succes afgerond.  
De opleiding wordt volledig door het FKB Technische Groothandel gefinancierd. 
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