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1. Opening en welkom door partijvoorzitter Geert Dales 

Eenieder wordt hartelijk welkom geheten. Een bijzonder welkom voor erelid Jan Nagel (JN) en zijn 
echtgenote Yvonne Nagel.  Even terugblik op moeilijke periode.  
Vanwege het feit dat Martin van Rooijen voor 50PLUS bijzondere prestaties gedurende langere termijn 
heeft geleverd, verzoekt het hoofdbestuur (HB) de aanwezige leden hem tot erelid van 50PLUS te mogen 
benoemen.  De leden gaan akkoord en hem zal binnenkort een prachtige oorkonde wordt overhandigd. 
Daarnaast stelt het HB voor in te stemmen met het bestuursbesluit van 24 mei 2019, om Jan Nagel  te 
benoemen tot erevoorzitter van onze partij. De leden zijn akkoord.  
Geert Dales kijkt terug naar de bijna 10 jaar dat 50PLUS bestaat en geeft ook een visie op de politieke 
toekomst van 50PLUS.  
Vandaag op de kop af een jaar geleden werden Harry Claassen, Harry Siepel,  Bert Kannegieter en Geert 
Dales gekozen werden tot bestuurslid van 50 Plus. Robert Gielisse kwam er op 1 december 2018 bij en 
daar zijn wij heel blij mee. We hebben het afgelopen jaar heel erg ons best gedaan, maar daar zal best 
iets op aan te merken zijn en dat moet u ook vooral doen. Ledenkritiek, daar kunnen we alleen maar van 
leren.  
(de complete toespraak kan op verzoek worden verstrekt door de wnd. algemeen secretaris).  

 

2. Aanwijzing dagvoorzitter Ellen Verkoelen. 

Voorgesteld wordt dat Ellen Verkoelen tot dag voorzitter van deze ALV wordt benoemd. De leden zijn 
akkoord. Er is vandaag geen presidium, het gehele bestuur zal de dagvoorzitter ondersteunen. 

 

3. Vaststelling van de agenda en ingediende moties en amendementen. 

Het agendapunt  Commissie Partijvernieuwing wordt aansluitend  behandeld en wordt agendapunt 4. 
De leden zijn akkoord. Voorts wordt voorgesteld de punten 5. en 6. aansluitend te behandelen en daarna 
de politieke thema’s en de stemmingen. De leden zijn akkoord. 
Dhr. Fekkes geeft aan dat ten aanzien van de eerder ingediend motie ter zake de Commissie van Beroep 
er vandaag een besluit dient te worden genomen.  Daarom wordt aan de leden voorgesteld te besluiten 
dat zittende en bestaande leden door functioneren tot er nieuwe leden zijn. De leden zijn akkoord. 
Wat betreft de moties c.q. amendementen geeft de secretaris aan dat al deze punten in een voorstel 
tot wijziging van het Huishoudelijk reglement aan de orde zullen komen. De indieners van de moties 
geven aan even te willen wachten en hun argumenten bij de behandeling van het HHr in te willen 
brengen. De leden zijn akkoord met deze aanpak. 
De amendementen met betrekking tot de voorbereiding van de wisseling van de accountant wordt bij 
agendapunt 6 behandeld. 
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4. Commissie Partijvernieuwing; stand van zaken (Chris Spooren). 
 

Chris Spooren licht het rapport van de Commissie Partijvernieuwing getiteld “Groeien, bloeien en 
oogsten” toe.  Voor de partij zijn met name zes thema’s van belang: 

1.  Missie en visie;  past onze missie en visie nog bij onze partij? Wat goed is behouden, wat beter kan, beter doen. 
2.  Scouting, training, selectie; we hebben veel goede mensen binnen de partij, maar weten ze vaak niet te vinden; 

deze mensen opleiden zodat zij straks klaar zijn om functies binnen onze partij te vervullen. 
3.  Ledenbehoud/werving/binding; een lid behouden is altijd moeilijker dan een lid werven. 
4.  Bestuursstructuur;  hebben we de juiste mensen op de juiste positie? Kwaliteit genoeg in huis? En juiste 

kwantiteit aan bestuursleden? 
5.  PR en externe communicatie; we hebben campagne gevoerd; we hebben al met bestuur besproken: we moeten 

eigenlijk altijd campagne voeren. Niet kort van tevoren bedenken dat er nog folders moeten komen etc. 
6. Integriteit en vertrouwenspersoon. Verwijzing naar moties en amendementen HHr. 

Het HB heeft besloten de thema’s te adopteren en te voorzien van concrete voorstellen. Deze zullen aan 
de leden worden gepresenteerd. De leden kunnen van harte instemmen met deze aanpak. 

Sjors Lernout vraagt aandacht voor de rol van de Adviesraad. Het HB geeft aan de Adviesraad bij de 
voortgang te zullen betrekken. 

5. Vastelling verslagen 29 november en 1 december 2018 

De verslagen worden zonder op of aanmerkingen en zonder wijzigingen unaniem vastgesteld. 

6. Jaarverslag en jaarrekening 2018  

a. Vereniging 50PLUS 
 
Bert Kannegieter presenteert het jaarverslag 2018. Zoals bekend bestaat het verslag uit een inhoudelijk 
deel  (verantwoording bestuur), een financieel deel (inkomsten uitgaven, afschrijvingen etc.) en een 
beeld van de geregistreerde leden (aantal leden, mutaties etc.).  Helaas heeft de accountant nog geen 
eindoordeel overeenkomstig de WFPP (wet financiering politieke partijen) kunnen geven, omdat de 
ledenadministratie nog niet voldoende informatie biedt. Over het financiële onderdeel is dus geen 
verschil van inzicht of iets dergelijks.  
 
Wat betreft de Financiële Commissie geeft de wnd. penningmeester aan dat deze momenteel juridisch 
niet functioneert en zij dus geen uitvoering kan geven aan de toebedeelde taken. De FC dient drie leden 
te hebben en die zijn er nu niet. Dat betekent onder meer dat geen uitvoering gegeven kan worden aan 
de bepalingen zoals opgenomen in het Huishoudelijk reglement. De wnd. penningmeester geeft aan dat 
hij naar de twee leden van de FC wel heeft toegezegd hen te informeren over onder meer de afwikkeling 
van het jaarverslag 2018. De leden zijn akkoord met deze handelswijze en geven tevens met een ruime 
meerderheid aan dat zij akkoord kunnen gaan met de aangeboden informatiepositie richting de twee 
leden van de FC. Voorstel is in stemming gebracht met een verhouding van 138 voor en 98 tegen en is 
dus aangenomen. 
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De wnd. penningmeester geeft tevens aan dat het jaarverslag inclusief de verklaring van de accountant 
voor 1 juli 2019 dient te worden aangeboden en het volste vertrouwen heeft dat dit gaat lukken. Hij zal 
voor die tijd een aantal datavoorstellen aan de twee leden van de FC doen  om de stukken te bespreken. 
 
De decharge voor het HB kan momenteel door het HB niet worden gevraagd en ook niet door de leden 
worden gegeven. Dit vanwege de uitvoering van een aantal noodzakelijke werkzaamheden rondom de 
ledenadministratie. Om die reden zal het voorstel voor decharge deel uit  maken van de eerstvolgende 
AV. Uiteraard zal het HB de leden van de FC in de voorbereiding van de decharge betrekken. 
Wat betreft de in het jaarverslag 2018 gepresenteerde inkomstenkant  geeft dhr. Hessing aan dat er nog 
al wat leden zijn die niet aan hun afdrachtverplichting hebben voldaan. Hij is van mening dat dit niet 
goed is voor de partij. De wnd. penningmeester geeft aan dat er geen sprake is van een juridische 
afdwingbare afdrachtverplichting (zie HHr-bepalingen) en dat een dergelijke mening niet past binnen de 
taakopgave van een lid van de FC. Het is de wnd. penningmeester niet geheeld duidelijk of dhr. Hessing 
deze mening als gewoon lid of als lid van de FC ventileert. 
 
Vervolgens wordt met amendement met betrekking de accountant behandeld. Voorgesteld wordt om 
de accountantsvoordracht te verleggen van het HB naar de FC. Het voorstel wordt in stemming gebracht 
en niet aangenomen. 

Tenslotte geeft Dick Spijker aan dat de FC dringend behoefte heeft aan een derde lid. De wnd. 
penningmeester geeft aan dat het zijn voorkeur heeft om de bestaande situatie te handhaven tot dat er 
in het kader van de herziening van het HHr duidelijkheid is. De leden kunnen akkoord gaan met deze 
aanpak.  

b. Wetenschappelijk Bureau 
 
Het verslag wordt ter kennisgeving aangenomen. 

c. Fracties TK en EK 
 
De verslagen worden ter kennisgeving aangenomen 

7. Politieke thema’s; inleidingen leden TK en EK en ledenstemmingen 

Presentatie Henk Krol over  leeftijdsdiscriminatie. De fractie is bezig om een initiatiefwet – aangifte 
kunnen doen van leeftijdsdiscriminatie – voor te bereiden. Henk roept de leden op om ervaringen met 
leeftijdsdiscriminatie aan de fractie te mailen. 

Corrie van  Brenk. Zij houdt een betoog voor Schiphol ‘in zee’.  We willen dat de overlast zoveel mogelijk 
beperkt wordt en de omwonende burger serieus te nemen. 

Martin van Rooijen gaat in op het kernthema van 50PLUS, namelijk koopkracht en specifiek pensioenen.  

Simon Geleijnse richt zich op zorg. Naast koopkracht is zorg het kernthema voor 50PLUS. Simon gaat het 
in op verzorgings- en verpleeghuizen en het gebrek aan plekken en personeel.  Hij heeft  ook een aantal 
jongeren (Marit, Wouter en Martijn) uitgenodigd om iets over de huisvesting van ouderen te vertellen.  
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Vervolgens wordt over een aantal stellingen met een stemkastje gestemd. Robert Gielisse legt uit hoe 
het werkt en verzorgt de presentatie. 

1.  Vliegen – iedere Nederlandse luchthaven moet meedelen in overlast:  57,2 % voor2. Luchthaven in zee 
(kosten 40 mld.) Voor is 77,3% 

3.  Leeftijdsdiscriminatie werk. 89,5% is van mening dat we moeten optreden. 
4.  Senioren hebben (aantoonbare) meerwaarde: 73,8% is het hier mee eens. 
5.  Indexering AOW met als ‘prijs’ dat er AOW-premie over de AOW moet worden betaald (zgn. fiscalisering van 

de AOW):  59,7% vind dit onbespreekbaar 
6.  Bedrijven afstraffen die ouderen stelselmatig uitsluiten; 83,4% is van mening dat opgetreden moet worden. 
7. Veroordeelde Tbs’ers - geen proefverlof?  58,2% is van mening dat proefverlof voor deze groep in principe 

niet mogelijk moet zijn. Een genuanceerd beeld. 
8.  Pensioen berekenen op rendement, niet op fictieve rekenrente; 92,6% is het hier mee eens. 
9.  Overheid moet zelf zorgen voor voldoende verpleeghuisplaatsen- niet aan markt overlaten:  94% is het hier 

mee eens. 
10. Tandheelkunde (uitgebreid) en fysio in basispakket terug:  55,3% kan hier mee instemmen. 
11.  Voor specialistenzorg verder reizen als kwaliteit zorg toeneemt; 69,1% kan hier mee instemmen. 
 
Deze stemming met stemkastje is een experiment, een try-out. Wij willen met elkaar de AV interessanter 
en politieker maken. De eerst proef is ruim geslaagd. 

8. Presentatie Wetenschappelijk Instituut (WI, door Alfons Leerkes) 

Het WI is een onafhankelijke organisatie en richt zich op het ondersteunen van het politieke debat voor 
senioren. Denk aan thema’s zoals arbeidsmarkt, koopkracht, pensioen en gezondheidszorg. Het WI 
verstrekt en financieren opdrachten voor onderzoek en organiseert symposia, maakt studiemateriaal en 
organiseert cursussen. 

Bestuursleden zijn Alfons Leerkes (voorzitter), Rene Houkes (penningmeester), Hylke ten 
Cate(secretaris), prof. dr. E-J Meijboom, Erik Lutjens, Clemens Blaas en Martine Baaij. 

Momenteel is het WI bezig  met de ontwikkeling in implementatie kadertraining; inleiding in de politiek,  
onderzoek naar de effecten van strategische data-analyse en micro-targetting in politieke campagnes 
en een onderzoek gezondheidszorg. 

9. Presentatie Jan Nagel Foundation (JNF) 

De Jan Nagel Foundation is een zogenoemde neveninstelling, heeft subsidie gekregen en verkeert nog 
in de opstartfase.  Er wordt nog nagedacht een bestuur bestaand uit drie personen.  
JNF wil bewerkstelligen dat we contacten gaan leggen binnen en buiten de Europese Unie en dat 
vergrijzing en de positie van senioren beter op de politieke agenda’s is vertegenwoordigd. Er wordt 
gewerkt aan een symposium in het najaar met als thema leeftijdsdiscriminatie.  

  



 

Verslag AV 50PLUS  25 mei 2019 
 van 11.00-16.00u (RAI te Amsterdam) 
 

 

5 
 

 

10. Slotwoord door Henk Krol 

Henk geeft aan dat hij bijzonder tevreden is met de vergadering die vandaag heeft plaatsgevonden. Geen 
gekrakeel, maar zinvolle en genuanceerde discussieer over thema’s die van belang zijn voor senioren, 
koopkracht en zorg. De thema’s die voor 50PLUS centraal staan. 

Hij dankt nogmaals Jan Nagel voor zijn enorme inzet de afgelopen 10 jaar en heeft vertrouwen in dat we  
Europese zetel  maandag bevestigt zullen krijgen. 

11. Dankwoord en afsluiting door Geert Dales 

Geert bedankt de dagvoorzitter en alle (vrijwillige)medewerkers voor hun inzet en het bereikte 
resultaat. In het najaar gaan wij verder en diepen we de politieke issues verder uit.  


