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Integraal verslag van Algemene Vergadering op 26 mei 2018 
 

Datum:    26 mei 2018  

Aanvang:   10:30 uur 

Vergaderlocatie:  Antropia, Hoofdstraat 8 Driebergen-Rijsenburg 

 

BESLOTEN GEDEELTE  

 

1. Opening, instellen presidium en technisch voorzitter en vaststelling agenda 

Hylke ten Cate opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Dit eerste deel van de 

vergadering wordt besloten verklaard. Hylke ten Cate houdt een openingsspeech.  

 

Het hoofdbestuur stelt voor de leiding van deze algemene vergadering in handen te geven van een 

dagvoorzitter. Het hoofdbestuur heeft Ellen Verkoelen bereid gevonden, die rol op zich te nemen.  

Het hoofdbestuur stelt ook voor een presidium in te stellen, dat de dagvoorzitter adviseert over 

procedurele zaken. De commissie bestaat uit Willem Bakx als voorzitter met Andre van Wanrooij en 

Sjoerd Fekkes als leden. Ellen Verkoelen stelt zich voor en heet de vergadering welkom. 

 

Agendavoorstel: 

Besloten gedeelte 

1 Vaststellen agenda 

a Opening en vaststellen notulen  

b Inbreng verzoeken leden  

c Instellen presidium en technisch voorzitter 

d Instellen telcommissie  

2 Verslagen 2017  

Motie poststuk 2  

3 Verkiezing voorzitter hoofdbestuur  

4 Verkiezing hoofdbestuur 

5 Verkiezing voorzitters selectiecommissie 

6 Verkiezing voorzitters programmacommissie 

7 Verkiezing aanvulling financiële commissie  

8 Uitslag verkiezingen  

9 Eventuele herstemmingen  

10 Benoemingsbesluit  

Pauze & lunch 

Openbare gedeelte 

11 Ingekomen post 

12 Overdracht en dankwoord 

13 Toespraak nieuw gekozen voorzitter  

14 Commissie partijvernieuwing 

15 Toespraak fractievoorzitter EK Jan Nagel 

16 Toespraak Partijleider Henk Krol  

 

Deze agenda wordt via stemming aangenomen door de algemene ledenvergadering. 

 

a.  Opening en vaststellen notulen 

De heer Frans Hoijnck dient een motie van orde in met betrekking tot het vaststellen van de agenda. 

Hij stelt voor de agendapunten verkiezing voorzitter hoofdbestuur en verkiezing hoofdbestuur af te 

voeren en een nieuw agendapunt toe te voegen, namelijk verkiezing interim hoofbestuur (voorzitter, 

secretaris en penningmeester). Hylke ten Cate geeft aan dat dit voorstel om staande de vergadering 
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een nieuw bestuur voor te dragen in strijd is met het reglement, de leden dienen hier vooraf van op 

de hoogte te zijn. Het voorstel van de heer Frans Hoijnck wordt door het bestuur met kracht 

afgewezen. De heer Frans Hoijnck vraagt om deze motie in stemming te brengen onder de leden. De 

motie van de heer Frans Hoijnck wordt in stemming gebracht, er zijn 70 stemmen voor, 130 

stemmen tegen. De motie wordt daarmee verworpen. 

 

Karel Scheps stelt voor de vergadering volgens de oorspronkelijke agenda te houden. Ellen Verkoelen 

licht toe waarom de volgorde van de agenda is aangepast.  

 

Vaststellen notulen ALV d.d. 11 november 2017. 

Opmerking naar aanleiding van verslag: Jos van den Borne merkt op dat tijdens deze vergadering 

besloten is de 5% afdracht naar 2% te verlagen. In verband met de aanwezige pers heeft hij daar 

destijds niets tegen ingebracht, maar hij vindt dit percentage veel te laag en wil graag opnieuw 

aandacht hiervoor. Dit punt wordt meegenomen door het nieuwe hoofdbestuur en zij zullen dit 

opnieuw aan de orde stellen. Sjanie Donker meldt dat er een besproken motie in het verslag 

ontbreekt. Bij deze zijn de notulen vastgesteld. 

 

b. Inbreng verzoeken leden 

Olaf Tule stelt voor de fractiebudgetten af te romen met bijvoorbeeld 10%. Ellen Verkoelen geeft aan 

dat dit wettelijk niet geoorloofd is. Alle ontvangen bedragen moeten aan de fractie worden besteed 

en niet aan de vereniging.  

 

Albert Huizeling verzoekt 50Plus zich hard te maken voor de Waddeneilanden. 

 

Theo Weijers merkt op dat er afgelopen weken informatie naar de pers is gelekt. Hij verzoekt het  

nieuwe hoofdbestuur dit te onderzoeken.  

 

Bert Rem uit Nieuwegein wil zijn zorg uiten over het feit dat er zoveel tegenstemming is, dat het 

voornaamste gevaar dat nu dreigt een scheuring in de partij is. Hij vraagt ook extra aandacht voor de 

meest kwetsbare groep die geleden heeft onder de crisis: de echte senioren, deze krijgen nu veel te 

weinig aandacht.   

 

Wout Jansen vraagt aandacht voor de Oostvaardersplassen, het beheer hiervan is overgedragen aan 

de provincie, er is veel achterstallig onderhoud. Hij doet een beroep op 2e Kamerfractie om hier 

aandacht aan te besteden. 

 

Roy Ho ten Soeng, zonder structuurverandering krijg je geen cultuurverandering.  

 

Dick Schouw, we hollen van verkiezing naar verkiezing maar we vergeten de partij als vereniging te 

ontwikkelen. Er moet een twee sporen beleid komen, met aandacht voor de verkiezingen en voor de  

vereniging. 

 

Jan van den Heuvel uit Utrecht vraagt naar de mogelijkheid voor digitale ledenraadpleging. Wanneer 

er belangrijke punten in de 2e Kamer aan de orde komen zou dit eerst aan de leden moeten worden 

voorgelegd. Daarnaast is het voor de toekomst belangrijk dat er een vliegveld in zee komt. Ellen 

Verkoelen geeft aan dat provincie Zuid Holland een motie (met D66) heeft aangenomen en in 2e 

Kamer hebben 50Plus en D66 het voor elkaar gekregen dat er een quick scan gemaakt wordt om te 

onderzoeken of een vliegveld in zee mogelijk is.  

 

c. Instellen presidium en technisch voorzitter 

Via stemming wordt het presidium en de technisch voorzitter aangesteld.  

 



   

 

__________________________________________________________________________________ 

Integraal verslag van Algemene Vergadering op 26 mei 2018                                              Pagina 3 van 8 

 

 

d. Instellen telcommissie 

Het hoofdbestuur stelt voor om Jan Frans Brouwers (voorzitter 50PLUS afdeling Brabant) te 

benoemen als voorzitter van de telcommissie. De vergadering gaat hiermee akkoord. Jan Frans 

Brouwers stelt zich voor en legt uit hoe de procedure gaat bij stemming. 

 

2. Verslagen 2017  

Thomas van der Heijden heeft grote problemen met het bespreken van de financiële stukken die er 

nu liggen. Hij heeft maar 1 verklaring van de accountant gezien en er wordt hier gesproken over 2 

verklaringen. 

Deze stukken moeten 2 weken voor de vergadering aan de leden verstrekt worden, dit is niet 

gebeurd. Leden kunnen zich niet voorbereiden, ze  kunnen Hylke ten Cate niet aanspreken en de 

accountant heeft geen bestuurlijke verantwoordelijkheid. Het is onjuist dat 1 bestuurder 

verantwoordelijkheid neemt. Leden moeten kunnen meekijken naar wat er gebeurt. Omdat stukken 

ontbreken mag dit punt niet op de agenda. 

Hylke ten Cate schetst kort de situatie: 50PLUS ontvangt een bedrag van het ministerie. Een deel 

hiervan is geoormerkt voor het wetenschappelijk bureau,  dit gaat meteen door onder de 

randvoorwaarde dat het wetenschappelijk bureau een accountantsverklaring voorlegt dat deze 

gelden rechtmatig zijn besteed zoals de wet dit voorschrijft. Er is verschil van inzicht over de wijze 

waarop deze geldstroom in de verslagen van de vereniging terecht moet komen. Samenvatting van 

het verslag van Wetenschappelijke Bureau zit in de jaarstukken die verspreid zijn. Op de website 

staat het volledige verslag. Er is een verklaring over rechtmatigheid besteding gelden. Doelmatigheid 

komt later in de vergadering ter sprake.  

Thomas van der Heijden vindt dit geen antwoord op de vraag: er zijn onvoldoende stukken 

beschikbaar om de jaarstukken goed te keuren. Dit punt kan nu niet besproken worden. 

Hylke ten Cate geeft aan dat we vanwege wat de wet ons voorschrijft dit punt nu niet kunnen 

uitstellen, de jaarstukken moeten worden goed gekeurd. Het bestuur stelt de jaarstukken vast en 

heeft de voorgeschreven stukken samen met de voorlopige agenda bijtijds op de website 

gepubliceerd. Deze vergadering gaat over decharge van bestuur. Thomas van der Heijden  is het 

hiermee oneens, de ALV gaat over het goedkeuren van de jaarstukken. Er kan geen decharge worden 

verleend als het vorige bestuur geen verantwoording wil nemen, daarnaast ontbreken 5 namen van 

bestuursleden.  

Hylke ten Cate geeft aan dat er een verslag van de accountant is en dat dit volgens de wet voldoende 

is. Dit verslag van de accountant gaat niet over doelmatigheid.  

 

Sjanie Donker merkt op dat de lijst met verleende dispensaties met argumentatie ontbreekt, net als 

in 2016. 

 

Activiteiten: 

Hylke ten Cate vertelt kort iets over de activiteiten 2017, zoals vermeld in het jaarverslag. 

 

Financiën: 

Accountant (Jeroen Mattens) heeft de jaarrekening van de vereniging en jaarrekening van het 

wetenschappelijk bureau gecontroleerd en deze jaarrekeningen voldoen aan algemene richtlijnen. 

Subsidie voor het wetenschappelijk bureau is expliciet door het ministerie toegezegd.  

 

Jelmer Reitsma (financiële commissie) merkt nadrukkelijk op dat in het verslag over 2017 van de 

financiële commissie nergens de suggestie wordt gewekt dat er gelden ontbreken of missen. Hij 

verwijst daarnaast ook naar de controleverklaring van de accountant. De financiële commissie heeft 

haar taken conform beleid uitgevoerd. Dit staat ook in het verslag (met conclusies en aanbevelingen). 

Dit verslag kon niet besproken worden met het hoofdbestuur (vanwege de recente ontwikkelingen 

en de te late toezending door de Financiële Commissie). Zijn advies is de thans voorliggende 
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jaarrekening niet vast te stellen en geen decharge te verlenen. Geadviseerd wordt dat het nieuwe 

bestuur dit verslag doorneemt, de openstaande vragen beantwoordt en zo de financiële commissie 

in staat stelt de doelmatigheid van de bestede gelden vast te stellen. 

 

Hylke ten Cate stelt de vergadering voor de jaarrekening als zodanig goed te keuren (ook omdat er 

een goedkeuring vanuit accountant ligt), maar decharge aan te houden tot november, zodat 

doelmatigheidsdeel afgewikkeld kan worden (dit kan zodra het nieuwe bestuur gekozen is). 

Technische vragen vanuit de leden kunnen via het hoofdbestuur aan de accountant worden gesteld.  

 

Na stemming wordt het financiële jaarverslag goedgekeurd. Er wordt geen decharge verleend, het 

nieuwe bestuur zal eerst het doelmatigheidsdeel afwikkelen. Thomas van der Heijden gaat hier niet 

mee akkoord. 

 

Jaarverslagen 1
e
 Kamer, 2

e
 Kamer en het wetenschappelijk bureau en de beroepscommissie worden 

ter kennisname aangenomen. 

 

Motie 2: bestuursperiode beperken tot maximaal 1 jaar . 

Hylke ten Cate geeft aan dat dit niet kan omdat dit in strijd is met de huidige statuten en 

reglementen. Hij verzoekt het nieuwe bestuur hier met een nieuwe huishoudelijk reglement vorm 

aan te geven, hier kan een overgangsperiode in zitten. Toine Manders merkt op dat een compromis 

mogelijk is: het bestuur dat straks gekozen wordt kan zichzelf na 1 jaar evalueren. Sjanie Donker pleit 

voor het invoeren van een rooster van aftreden. 

Simon Geleijnse: na kort overleg is besloten deze motie in te trekken. Met het oog op de genoemde 

kandidaatsleden voor het nieuwe bestuur is er vertrouwen dat er een rooster van aftreden wordt 

geïntroduceerd. 

 

3. Verkiezing voorzitter hoofdbestuur 

Er zijn twee kandidaat-voorzitters: Geert Dales en Alfons Leerkes 

Iedere kandidaat krijgt 3 minuten om zichzelf kort te introduceren. 

Alfons Leerkes geeft aan dat hij in het belang van de eenheid binnen de partij zijn kandidatuur 

opgeeft en Geert Dales ondersteunt als kandidaat. Het doel is het herstellen van de eenheid binnen 

50Plus en focus richten op de kiezers, want daar gaat het om.  

 

Ellen Verkoelen vraagt nogmaals expliciet aandacht voor het feit dat het hier een gesloten 

vergadering betreft. 

De leden vullen hun stembriefje in voor de verkiezing van de voorzitter van het hoofdbestuur. 

 

4. Verkiezing hoofdbestuur 

Alle kandidaten krijgen 1 minuut om zich aan de vergadering voor te stellen. 

Harry Claassen, kandidaat secretaris 50PLUS. 

Gerard van Hooft, kandidaat penningmeester 50PLUS. 

Kandidaten lid hoofdbestuur:  

Helena Bosch, Paul Le Coultre, Sjanie Donker, Bert Kannegieter, Marc van Rooij, Frans Rose, Nico van 

Scheijndel, Harrie Siepel, Chris Spooren en Henk Jan Verboom. 

Op de vraag of de formele regels zijn nageleefd bij kandidaatstellingen antwoordt Hylke ten Cate 

bevestigend. 

De aanwezige leden vullen hun stembriefje in voor de verkiezing van de leden van het hoofdbestuur. 

 

5. Verkiezing voorzitters selectiecommissie 

De kandidaten krijgen 1 minuut om zich aan de vergadering voor te stellen. 

Voorzitter selectiecommissie Europees Parlement: Jan Nagel 

Voorzitter selectiecommissie Eerste Kamer: Willem Bakx 
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6. Verkiezingen voorzitters programmacommissie  

De kandidaten krijgen 1 minuut om zich aan de vergadering voor te stellen. 

Voorzitter programmacommissie Europees Parlement: 

Adriana Hernández, David van der Houwen, Maurice Koopman, Toine Manders, Leen van Toor. 

De aanwezige leden vullen hun stembriefje in voor de verkiezing voorzitters selectiecommissie. 

Simon Geleijnse, kandidaat voorzitter raamprogrammacommissie Provinciale Staten. 

Chris Spooren, kandidaat voorzitter raamprogrammacommissie Waterschappen. 

De aanwezige leden vullen hun stembriefje in voor de verkiezing voorzitters programmacommissie. 

 

7. Verkiezing aanvulling financiële commissie 

De kandidaten, Johan Hessing en Dick Spijker, krijgen 1 minuut om zich aan de vergadering voor te 

stellen. De aanwezige leden vullen hun stembriefje in voor de verkiezing leden financiële commissie. 

 

Pauze en lunch 

OPENBARE GEDEELTE 

 

8. Ingekomen post 

Moties worden 1 minuut toegelicht en daarna in stemming gebracht. 

a. poststuk 1 Motie 50PLUS Vrouwen, toelichting door Paul Le Coultre 

Pre advies van bestuur: Deze motie vraagt 2 dingen: de oprichting van een werkgroep vrouwen, hier 

adviseert bestuur positief over. Vraag 2 is naar een budget, maar voor budget vaststelling geldt een 

andere procedure. De motie wordt aangepast, er wordt alleen gestemd over het oprichten van de 

werkgroep vrouwen. 

Na de stemming constateert de voorzitter dat de motie is aangenomen.  

b. Poststuk 2 Motie instellen permanente scoutingscommissie, toelichting door Paul Le Coultre  

Ook in deze motie gaat het gedeelte over het budget eruit. Pre advies van bestuur is positief. 

Na de stemming constateert de voorzitter dat de motie is aangenomen.  

c. Poststuk 3 Motie Neveninstelling buitenlandse activiteiten, toelichting door Paul Le Coultre 

Pre advies van bestuur is positief. 

Na de stemming constateert de voorzitter dat de motie is aangenomen.  

d. Poststuk 5 Motie Voortzetting commissie partijvernieuwing, toelichting door Paul Le Coultre 

Deze motie wordt ingetrokken omdat indieners alle vertrouwen hebben in het nieuwe hoofdbestuur. 

e. Poststuk 6 Motie Midden Bestuur, toelichting door Willem Bakx 

Pre advies bestuur: deze motie bestaat uit 2 delen, enerzijds wordt gevraagd om het bestaande 

verkiezingsprogramma aan te passen en dat kan niet. Anderzijds als je inhoud wilt geven aan de 

gewenste veranderingen moet je ergens beginnen. De boodschap is duidelijk, maar gezien het feit 

dat er een bestaand verkiezingsprogramma is, betekent dat we dit nu niet kunnen veranderen, maar 

naar de toekomst toe heeft dit wel aandacht. 

De motie wordt ingetrokken, het feit dat het nieuwe bestuur er aandacht voor zal hebben is 

voldoende voor indieners. 

f. Poststuk 7 Motie Kostenvergoeding ledenwerving, toelichting door Karel Scheps 

Pre advies bestuur: dit is een sympathieke gedachte, het nieuwe bestuur wordt aanbevolen hier een 

uitgewerkt plan voor te maken. 

De motie wordt in stemming gebracht. De voorzitter constateert dat de motie verworpen verklaard 

moet worden. 

g. Poststuk 8 Motie Prioriteiten Partijprogramma, toelichting door Karel Scheps 

Pre advies bestuur: deze motie is in principe een verzoek tot aanpassing verkiezingsprogramma en 

het reglement voorziet niet in stemming leden via post (uitwerking staat niet reglementen) 

Henk Krol reageert inhoudelijk dat het juist goed is dat er veel issues zijn. 
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De motie wordt in stemming gebracht. De voorzitter constateert dat de motie verworpen verklaard 

moet worden. 

h. Poststuk 9 Motie Positie Regionaal lid Hoofdbestuur, toelichting door Marc van Rooij 

Pre advies bestuur: als er een aanpassing van het huishoudelijk reglement nodig zou zijn dan is dit 

een aanbeveling voor het nieuwe hoofdbestuur om hiernaar te kijken. 

De motie wordt in stemming gebracht.  De voorzitter constateert dat de motie verworpen verklaard 

moet worden. 

i. Poststuk 10 Motie Integriteitscommissie, toelichting door Marc van Rooij 

Deze motie wordt ingetrokken, omdat er vertrouwen is dat het nieuwe hoofdbestuur dit gaat 

instellen. 

j. Poststuk 11 Motie Gelijk speelveld HB verkiezingen, toelichting door Marc van Rooij 

Deze motie wordt ingetrokken, de indieners gaan ervan uit dat het nieuwe bestuur dit bij de 

komende verkiezingen op zal pakken.  

k. Poststuk 12 Motie Slager keurt zijn eigen vlees, toelichting door Marc van Rooij 

Pre advies bestuur: dit is een sympathieke gedachte die we graag meegeven aan het nieuwe 

hoofdbestuur. Positief advies. 

Na de stemming constateert de voorzitter dat de motie is aangenomen.  

l. Poststuk 13 Motie besluitvorming en communicatie, toelichting door Thomas van der Heijden 

Deze motie wordt ingetrokken, vanwege vertrouwen in het nieuwe bestuur. 

m. Poststuk 14 Motie Profiel Penningmeester, toelichting door Thomas van der Heijden 

Deze motie wordt ingetrokken, vanwege vertrouwen in het nieuwe bestuur. 

n. Poststuk 15 Motie bestuur Noord-Holland, toelichting door Willem Dekker 

Pre advies bestuur: In eerste instantie is dit de verantwoordelijkheid van de afdeling Noord-Holland. 

Met het oog op de komende staten- en waterschap verkiezingen moeten er rond de zomervakantie 

in alle provincies competente bestuursleden verkozen zijn. Er is veel werk aan de winkel. Met name 

Noord-, Zuid-Holland en Flevoland hebben veel te doen. Het is een zaak voor de provincie zelf. 

De motie wordt aangepast: Het nieuwe hoofdbestuur gaat in samenwerking met provinciale 

besturen plan maken. 

Preadvies bestuur: dit is in lijn met wat Geert Dales heeft voorgesteld. Voorstel is om deze motie aan 

te houden tot het nieuwe bestuur in functie is. De indiener is hiermee akkoord. De motie wordt 

aangehouden. 

 

9. Commissie partijvernieuwing 

Paul Le Coultre geeft aan dat de commissie haar taak serieus heeft opgepakt. Bij de ALV najaar 2018 

komt de commissie met een rapportageverslag. Na afloop van de vergadering van vandaag deelt de 

commissie een overzicht van onderwerpen uit waarover commissie de mening en het advies van de 

leden wil ontvangen. Reageren kan per e-mail of via bijeenkomsten die de komende maanden in het 

land georganiseerd gaan worden. 

De commissie vertrouwt op een goede samenwerking met het nieuwe hoofdbestuur. Dick Schouw 

vraagt om her-installeren van de selectiecommissie en verzoekt om kandidaten voor commissie 

partijvernieuwing. Hylke ten Cate constateert een verschuiving, hij stelt voor dat het nieuwe bestuur 

dit gaat regelen. Dick Schouw merkt op dat het juist aan de leden is en niet aan het bestuur.  

Hylke ten Cate geeft aan dat het duidelijk is dat de commissie partijvernieuwing aanvulling behoeft, 

laat het nieuwe bestuur hiermee aan de slag gaan. 

 

De heer Frans Hoijnck Het is aan het nieuwe hoofdbestuur of ze de commissie partijvernieuwing 

willen laten voortbestaan of dat ze deze taak zelf op zich gaat nemen. 

Een lid uit de provincie Utrecht brengt een punt van orde in: laten we het nieuwe hoofdbestuur niet 

overladen met werk, laten we dingen goed doen of niet. 

 

10. Toespraak fractievoorzitter EK Jan  Nagel 
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11. Uitslag verkiezingen 

Uitslag verkiezingen voorzitter hoofdbestuur:  

Er zijn 253 geldige stemmen uitgebracht, 182 stemmen voor Geert Dales, 23 blanco stemmen en 48 

stemmen tegen. 

Daarmee is Geert Dales gekozen als nieuwe voorzitter, later tijdens deze vergadering volgt het 

formele benoemingsbesluit. 

 

12. Toespraak nieuw gekozen voorzitter 

Geert Dales houdt een toespraak. 

 

13. Toespraak Partijleider Henk Krol 

 

13. Vervolg uitslag verkiezingen en herstemmingen 

Uitslag voorzitter programmacommissie Europees Parlement 

Er zijn 247 geldige stemmen uitgebracht, er zijn 7 blanco stemmen en 5 stemmen tegen. 

Adriana Hernández :  42 stemmen  

David van der Houwen:  84 stemmen 

Maurice Koopman:  25 stemmen 

Toine Manders:   82 stemmen 

Leen van Toor:    2 stemmen 

 

Deze uitslag betekent een herstemming tussen Toine Manders en David van der Houwen. Deze vindt 

plaats. 

 

Uitslag herstemming voorzitter programmacommissie Europees Parlement 

Er zijn 171 geldige stemmen uitgebracht: 

David van der Houwen:  81 stemmen  

Toine Manders:  90 stemmen 

 

Uitslag leden hoofdbestuur 

Secretaris hoofdbestuur 

Harry Claassen: 247 geldige stemmen, 176 stemmen voor, 15 blanco stemmen en 56 stemmen 

tegen. 

 

Penningmeester hoofdbestuur 

Geert van Hooft: 250 geldige stemmen, 200 stemmen voor, 20 blanco stemmen en 30 stemmen 

tegen. 

 

Overige leden hoofbestuur 

In totaal zijn 1188 geldige stemmen uitgebracht, er zijn 5 blanco stemmen en 5 stemmen tegen. 

Helena Bosch:   129 stemmen 

Paul Le Coultre:  145 stemmen 

Sjanie Donker:   135 stemmen 

Bert Kannegieter:  122 stemmen 

Marc van Rooij:   96 stemmen 

Frans  Rose:    114 stemmen 

Nico van Scheijndel:  82 stemmen 

Harry Siepel:   104 stemmen 

Chris Spooren:  123 stemmen 

Henk Jan Verboom: 128 stemmen 

 

Deze uitslag betekent een herstemming tussen Bert Kannegieter en Chris Spooren. Deze vindt plaats. 
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Uitslag herstemming leden hoofdbestuur 

Er zijn 161 geldige stemmen uitgebracht:  

Bert Kannegieter: 81 stemmen 

Chris Spooren:  80 stemmen 

 

Uitslag voorzitter selectiecommissie Europa 

Jan Nagel: in totaal 246 geldige stemmen, 142 stemmen voor, 22 blanco stemmen en 82 stemmen 

tegen. 

 

Uitslag verkiezingen voorzitter selectiecommissie 1
e
 Kamer 

Willem Bakx: in totaal 238 geldige stemmen, 213 stemmen voor, 21 blanco stemmen en 4 stemmen 

tegen 

 

Uitslag verkiezingen voorzitter raamprogramma verkiezingen Provinciale Staten 

Simon Geleijnse: in totaal 244 geldige stemmen,  229 stemmen voor, 9 blanco stemmen en 6 tegen 

stemmen. 

 

Uitslag verkiezingen voorzitter raamprogramma verkiezingen Waterschappen 

Chris Spooren: in totaal 224 geldige stemmen, 182 stemmen voor, 14 blanco stemmen en 28 tegen 

stemmen. 

 

Uitslag verkiezingen leden financiële commissie 

Johan Hessing: in totaal 238 geldige stemmen, 168 stemmen voor, 32 blanco stemmen en 38 tegen 

stemmen. 

Dick Spijker: in totaal 243 geldige stemmen, 177 stemmen voor, 36 blanco stemmen en 30 tegen 

stemmen. 

 

15. Benoemingsbesluit 

Het benoemingsbesluit is hierbij genomen. Het nieuwe bestuur zal bestaan uit: 

Geert Dales, voorzitter 

Harry Claassen, secretaris 

Geert van Hooft, penningmeester 

Helena Bosch 

Paul Le Coultre 

Sjanie Donker 

Henk Jan Verboom 

Harrie Siepel 

Bert Kannegieter 

 

Jan Nagel wordt benoemd tot voorzitter selectiecommissie Europa. 

Willem Bakx wordt benoemd tot voorzitter selectiecommissie 1
e
 Kamer. 

Simon Geleijnse wordt benoemd tot voorzitter raamprogramma verkiezingen Provinciale Staten. 

Chris Spooren wordt benoemd tot voorzitter raamprogramma verkiezingen Waterschappen. 

Johan Hessing en Dick Spijker worden benoemd tot leden financiële commissie. 

 

16. Sluiting 

Afscheid wordt genomen van de oud-bestuursleden. Het presidium, de technisch voorzitter, de 

telcommissie, het partijkantoor en de schrijftolken worden bedankt. 

Hylke ten Cate wordt bedankt voor zijn aanblijven. 

Om 16.17 uur sluit de voorzitter de vergadering. 


