
Verslag Algemene Ledenvergadering 

zaterdag 14 december 2019 in 

Theater & Congrescentrum Orpheus, Churchillplein 1 te Apeldoorn 
Start van de bijeenkomt: 10.30 uur – einde 16.00 uur 

 

1. Presentatie nieuwe 50PLUS productie zendtijd politieke partijen:  
 
De vergadering start met het tonen van het nieuwe TV spotje 50PLUS in het kader van uitzendingen 

voor politiek partijen. Het gaat om een productie van Raymon Hilkman.  
 

2. Opening Vergadering door de voorzitter: 
 
Iedereen wordt hartelijk welkom geheten door de voorzitter, Geert Dales. Een bijzonder welkom voor              

erelid Jan Nagel en zijn echtgenote Yvonne Nagel. Ook een welkom aan erelid Martin van               
Rooijen en onze politieke leider, Henk Krol en zijn partner Aldo Koning. Ook Rinze de Vries,                
echtgenoot van de voorzitter wordt welkom geheten en bedankt voor de steun tijdens deze              
drukke periode van voorzitterschap. Bericht van verhindering is ontvangen van Tweede           
Kamerlid Corrie van Brenk.  

 
De voorzitter geeft een globaal overzicht van de agenda waarbij hij voorstelt om agendapunt 11,               

voorbereiden gemeenteraadsverkiezingen 2020, door te schuiven naar de juni vergadering.          
Voor vragen over deze verkiezingen kan men contact opnemen met de leden van het HB op                
email adres: info@50pluspartij.nl. Voorts wordt Ellen Verkoelen voorgesteld tot         
dag-moderator. Tenslotte stelt hij Anneke van der Helm, de nieuwe manager van het             
partijkantoor voor die per 1 november 2019 begonnen is. 

 
3. Vaststelling agenda: 

 
Moderator Ellen Verkoelen geeft de hashtag voor deze vergadering: #50PLUSiserklaarvoor. Verder 

geeft ze aan dat in de huidige agenda een vernummering is opgetreden ten opzichte van de 
oorspronkelijk agenda, zo is bijvoorbeeld agendapunt 10 nu agendapunt 13. Er wordt een 
motie van orde ingediend om agendapunt 13 van de huidige agenda af te voeren. Het zou in 
strijd zijn met statuten en reglementen. Op dit punt is er ook het amendement nr. 42 (Ton 
Lammertink). Het amendement dat voor de motie gaat wordt in stemming gebracht om 
agendapunt 13 van de agenda te halen. Er zijn in totaal 239 stemkastjes uitgedeeld. Uitslag 
stemming:: 131 TEGEN/98 VOOR (rest: 10 niet gestemd). Amendement verworpen. 
Agendapunt 13 blijft dus op de agenda. De agenda wordt vervolgens vastgesteld. 

 
4. Goedkeuring verslag AV 25 mei 2019 

 
Het verslag wordt goedgekeurd onder toevoeging van de aanvullingen en correcties van de Johan 

Hessing (zie bijlage 1).  
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5. Hoofdbestuur & Partijkantoor – schets gang van zaken. 
 
Het huidige Hoofdbestuur (HB) is aangetreden in mei 2018 met 9 leden. Sindsdien hebben om 

uiteenlopende redenen 6 personen zelf afscheid genomen en is er een nieuw bestuurslid 
benoemd bij de AV van 1 december 2019. Het HB is voornemens om de kandidatuur voor 
nieuwe bestuursleden spoedig open te stellen, gebruikmakend van de voorgestelde 
wijzigingen van de statuten en huishoudelijk regelement. Bij de werving en selectie zal de 
nadruk liggen op het verkrijgen van de juiste mix aan competenties. 

Met betrekking tot het partijkantoor, meldt (wnd) algemeen secretaris Robert Gielisse, dat de             
processen met de meeste risico’s – afhandeling declaraties/facturen en ledenadministratie- in           
kaart zijn gebracht en dat er nieuwe oplossingen voor zijn gevonden. Sinds 1 oktober 2019 is                
de procedure voor indiening en afhandeling van declaraties/facturen integraal herzien en de            
ervaring tot nu toe toont aan dat het een succes is: de gemiddelde betaaltermijn is thans                
ongeveer 6 dagen. Daarnaast is het oude ledenadministratiesysteem dat mede          
verantwoordelijk was voor dubbele en driedubbele inning van contributies per 1 december            
2019 vervangen door een veel eenvoudigere en goedkopere systeem. Een speciaal woord van             
dank aan medebestuurslid Harry Siepel, die de drijvende kracht achter deze hervorming is             
geweest. Ook heeft laatstgenoemde het proces gestuurd om de IT-infrastructuur te           
moderniseren, dit heeft begin december 2019 zijn beslag gehad. 

 
6. Ledenwerving & ledenbinding – update huidige situatie. 

 
Robert Gielisse vervolgt. Een van de belangrijkste kerntaken van elk afdelingsbestuur is om leden te 

werven en te behouden. Want zonder leden zij er immers geen vrijwilligers. Dankzij hun inzet 
kan een goed verkiezingsresultaat worden neergezet. Daarom heeft het HB een landelijk 
platform opgezet waarin vertegenwoordigers van de provinciale afdelingen zitting hebben 
alsmede het HB lid dat verantwoordelijk is voor ledenwerving/binding. Kortgeleden zijn alle 
leden uit de provincies aangemeld en eerdaags gaan de uitnodigingen de deur uit voor de 
eerste bijeenkomst van de leden van het platform dat zal plaatsvinden op zaterdag 1 februari 
2020 op het partijkantoor in Den Haag. Het ligt in de bedoeling om regelmatige 
terugkoppeling aan de AV te verzorgen over de voortgang en resultaten op dit belangrijke 
terrein.  

 
7. Korte presentatie over het thema “Waterschappen” 

 
Jan Verschoor geeft een boeiende presentatie over de waterschappen en hun werk in het kader van 

de waterhuishouding van Nederland en het verschil dat zij maken. Zonder efficiënt en 
effectief waterbeheer tegen redelijke kosten zou Apeldoorn als het ware een badplaats zijn, 
zoals goed werd aangetoond in een van de slides. Ook geeft hij aan waar de uitdagingen voor 
het waterschap in de toekomst liggen, o.a. strijd tegen de verdroging van de bodem, 
voldoende en zuiver water en droge voeten.  

 
 
 
 
 

8. Korte presentatie “Jongeren in 50PLUS”  
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Hanneke Schuurman is de initiatiefneemster voor een jongerenafdeling binnen 50PLUS. Met veel élan 

en enthousiasme geeft zij nadere toelichting waarom de oprichting van een jongerenafdeling 
binnen 50PLUS een goed idee is. Om een en ander concreet te maken heeft zij een emailadres 
beschikbaar gesteld vanaf maandag 16 december 2019. Operationeel is 
(jong@50pluspartij.nl). Zij heeft nog geen naam voor deze afdeling en vraagt de leden om met 
suggesties te komen. 

 
9. Décharge 2018 en Voorstel begroting 2020 

 
a. Décharge 

Bert Kannegieter, wnd penningmeester memoriseert dat tijdens de vergadering van mei 2019 de 
AV reeds inhoudelijk akkoord is gegaan met de jaarstukken maar de formele goedkeuring 
opschortte totdat ook de verklaring van de accountant was ontvangen. Nu deze 
goedkeurende accountantsverklaring is ontvangen en ook de jaarstukken door het 
Ministerie zijn aanvaard, stelt hij de AV voor om nu ook de formele décharge over het 
boekjaar 2018 te willen verlenen. De financiële commissie heeft vragen gesteld over de 
jaarrekening van het inmiddels opgeheven Wetenschappelijk Bureau. Het 
Wetenschappelijk Bureau was een zelfstandige organisatie en valt financieel niet onder de 
verantwoording van de partij 50PLUS. Overigens heeft het Wetenschappelijk Bureau nog 
geen stukken aangeleverd. De wnd penningmeester doet een voorstel aan de voorzitter 
van de financiële commissie over het stroomlijnen van de samenwerking in de toekomst 
en dit voorstel wordt aanvaard. Met een meerderheid van 84,78% verleent de AV 
vervolgens decharge aan het bestuur over het gevoerde financieel beleid in2018.  

 
b. Voorstel begroting 2020  

De cijfers worden door de wnd penningmeester toegelicht; de begroting is gebaseerd op de 
geactualiseerde cijfers van vorig boekjaar plus de financiële vertaling van nieuw beleid. Op 
de vraag of de partij voldoende middelen heeft om de komende verkiezingen te 
financieren antwoordt hij dat er ter zake een bestemmingsreserve is van ongeveer 
€ 200K. De financiering van de komende verkiezingen Tweede Kamer en Gemeenteraden 
levert dus geen problemen op. Opgemerkt wordt dat het Wetenschappelijk Instituut en 
de Jan Nagel Foundation uit de begroting dienen te worden gehaald daar dit twee 
verschillende rechtspersonen zijn. Dit zal worden uitgezocht. Op een opmerking van 
Johan Hessing dat de kosten voor de accountant aan de hoge kant zijn antwoordt de wnd. 
Penningmeester dat gelet op het gevraagde takenpakket de kosten van de accountant 
marktconform zijn. De conceptbegroting 2020 wordt vervolgens goedgekeurd met 
90,13 % van de uitgebrachte stemmen.  

 

De lunch wordt vervroegd naar 12.20 tot 13.00 uur. 

 
 
 
 
 
 

10. Wijzigen Statuten en Huishoudelijk Reglement 
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Voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling doet Geert Dales een appèl op de aanwezigen om de 

nodige discipline aan de dag te leggen omdat de behandeling van de amendementen en 
moties tijdrovend is en niet altijd voor iedereen boeiend. Robert Gielisse geeft het goede 
voorbeeld door de wijzigingsvoorstellen statuten en HHR inzake de Adviesraad in te trekken 
en die welke betrekking hebben of de Financiële Commissie aan te houden. Vanwege het 
nijpende tijdsgebrek stelt hij vervolgens voor om de amendementen die betrekking hebben 
op de verkiezingsmodaliteiten van het hoofdbestuur en de bepalingen inzake de ANBI status 
met voorrang te behandelen en daarna de moties. De moderator Ellen Verkoelen geeft 
aansluitend uitleg over het stemmen bij de amendementen en moties. 

 
Voor wat betreft de Statuten, gaat de vergadering akkoord met de volgende nieuwe redactie van de                

artikelen 8.b (Samenstelling Hoofdbestuur en 11.b (Bestemming batig saldo bij liquidatie-           
voorwaarde voor ANBI status) .  

1

 
Nieuw redactie artikel 8.b van de Statuten als goedgekeurd met 69,34 % van de stemmen: 
 
Artikel 8.b 
 
Het Hoofdbestuur bestaat uit zeven (7) natuurlijke personen en is belast met de dagelijkse leiding van                

50PLUS en de uitvoering van de besluiten van de Algemene Vergadering. Het Hoofdbestuur             
kan, tot wederopzegging, taken en bevoegdheden delegeren aan het Dagelijks Bestuur, als            
bedoeld onder artikel 8.c 

 
Nieuwe redactie artikel 11.b van de Statuten als goedgekeurd met 74,37 % van de stemmen 
 
Artikel 11.b 
 
Een eventueel batig saldo moet te goede komen aan een ander algemeen nut beogende instelling met                

een soortgelijke doelstelling. 

 

Bijlage 2 bevat een gedetailleerd overzicht van alle tijdens de ALV behandelde voorstellen van het               
Hoofdbestuur inclusief de daarop betrekking hebbende amendementen alsmede de         
behandelende en gestemde moties. Wat niet behandeld is en niet is ingetrokken wordt             
doorgeschoven naar een volgende vergadering.  

11. Voorbereiding gemeenteraadsverkiezingen 2022 
 
Dit agendapunt wordt doorgeschoven AV van juni 2020  
 
 
 
 
 

12. Uitslag Ledenraadpleging 
 

1 Een meerderheid van 2/3 is vereist voor wijziging van de statuten (artikel 10.b Statuten). 
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Geert Dales neemt het woord en licht de gevolgde procedure toe. Met het oog op de komende 
TK-verkiezingen uiterlijk in maart 2021 heeft hij de huidige fractievoorzitter Henk Krol gepolst of 
hij beschikbaar zou zijn om wederom als lijsttrekker op te treden. Laatstgenoemde heeft hier 
positief op geantwoord zij het dat dit wel afhankelijk zou zijn van de vraag of er overtuigend 
draagvlak zou zijn onder de leden van 50PLUS. Dales besefte dat een betrouwbare en effectieve 
manier om dit draagvlak te meten een  ledenraadpleging zou zijn. Afhankelijk van de uitslag zou 
het bestuur deze als al dan niet overtuigend kunnen betitelen. De uitslag van de onlangs gehouden 
ledenraadpleging geeft aan dat dit draagvlak er wel degelijk is en zonder moeite het predicaat 
‘overtuigende steun’ heeft verdiend: maar liefst 89,0 % van de uitgebrachte stemmen ondersteunt 
het lijsttrekkerschap van Henk Krol. Het voorstel van het Hoofdbestuur om Henk Krol te 
benoemen tot lijsttrekker bij de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal wordt bij acclamatie door de vergadering goedgekeurd. Hierop neemt de zojuist 
benoemde lijsttrekker Henk Krol het woord en  dankt de aanwezigen voor hun steun, waarna hij 
enkele politieke onderwerpen de revue laat passeren die voor 50PLUS bepalend zullen zijn voor de 
komende campagne: pensioenen, zorg, huisvesting en leeftijdsdiscriminatie.  

 
13. Voorbereiding verkiezingen Tweede Kamer (wijze van samenstelling verkiezingsprogramma en 

kandidatenlijst- ‘Alleen het beste is goed genoeg’).  
 
Geert Dales stelt de twee kandidaten voor die het HB voordraagt aan de AV voor verkiezing als voorzitters                  

van de beide commissies. Vanuit de vergadering wordt evenwel betoogd dat de leden geen              
mogelijk hebben gehad zich te kandideren als voorzitter selectiecommissie of voorzitter           
verkiezingsprogramma. Dit is verwoord in een ordemotie van het lid Andre van Wanrooij, die het               
schrappen agendapunt 13 vordert. In weerwil van de uitleg van de voorzitter dat het gedane               
voorstel een amendabel stuk is op grond waarvan ieder lid zich middels een amendement              
kandidaat had kunnen stellen (wat in één geval overigens daadwerkelijk is gebeurd) wordt de              
motie aanvaard met een meerderheid van 50,4% van de stemmen, hetgeen inhoudt dat dit punt               
van de agenda wordt gehaald en doorgeschoven naar een volgende AV in voorbereiding waarvan              
de mogelijkheid tot het aanmelden van tegenkandidaten zal worden geboden door het HB. 

 
14. “De politiek aan zet”: 2 thematische inleidingen met debat 

 
Cees Grimbergen krijgt het woord en geeft een presentatie over zijn programma “De Zwarte Zwanen”.               

Voor dit programma heeft hij een diepgravend onderzoek gedaan naar het beheer van onze              
pensioenengelden en het beeld wat hij schept stemt bepaald niet vrolijk. Ook het             
pensioenakkoord is voor dit programma onderzocht, waarbij hij geconstateerd heeft dat bepaalde            
punten ervan simpelweg niet uitvoerbaar zijn.  

 
15. Toespraak politiek leider 

 
Zie punt 12. 
 

16. Afsluiting  
De voorzitter dankt de vrijwilligers die deze AV mogelijk hebben gemaakt; ook de organisatie van Orpheus                

wordt bedankt en uiteraard alle leden die de moeite hebben genomen naar Apeldoorn af te               
reizen. Hierop nodigt hij allen uit voor de afsluitende borrel. 


