
Van de 50PLUS Hoofdbestuurstafel… 

 

 
Verslag vergadering 
Hoofdbestuur  
d.d. 26 april 2019 

Het Hoofdbestuur (HB) van 50PLUS 
vergaderde op 26 april 2019. Voor het HB 
waren aanwezig: Geert Dales, Bert 
Kannegieter, Harry Siepel en Robert Gielisse. 
De politieke tak van de partij was 
vertegenwoordigd door Henk Krol en het 
Partijkantoor door Yvette Maass. Zowel 
Martine Baay als Harry Claassen waren 
geëxcuseerd. De meest in het oog springende 
onderwerpen die de revue passeerden staan 
hieronder vermeld. 
 
Organisatie Algemene Ledenvergadering 25 
mei 2019 
 
De agenda is na het aanbrengen van enkele 
kleine wijzigingen definitief goedgekeurd. Het 
concept stond reeds op de website; door een 
interne communicatiestoornis is het 
verzenden van persoonlijke uitnodigingen via 
email aan de leden ietwat vertraagd, maar dit 
is inmiddels worden gecorrigeerd. Bovendien 
ontvangen alle leden die geen emailadres 
hebben of hebben opgegeven de uitnodiging 
voor deelname aan de ALV per reguliere post. 
Het draaiboek voor 25 mei is ook in detail 
besproken en goedgekeurd. Het HB heeft het 
concept jaarverslag met inbegrip van de 
concept jaarrekening in detail besproken en 
geaccordeerd; deze zal op 10 mei aanstaande 
op de website wereldkundig worden gemaakt. 
Een vermeldenswaardige nieuwigheid op de 
agenda voor deze ALV is het opnemen van een 
sessie waarbij aan de leden stellingen worden 
voorgehouden, waarover zij via een 
elektronisch stemkastje hun mening kenbaar 
kunnen maken. Deze stellingen houden voor 
een groot gedeelte direct verband met de 
korte inleidingen van onze politieke 
vertegenwoordigers in het parlement. Aan de 
redactie van deze stellingen wordt thans door 
de fracties gewerkt. Daarnaast wordt de 

mening gevraagd over een aantal actuele 
politieke issues. Uiteraard zal de traditionele 
toespraak van onze politieke voorman Henk 
Krol niet op het menu ontbreken. Afspraak dus 
in de RAI in Amsterdam zaterdag 25 mei vanaf 
10:00, de vergadering start om 11:00 zodat 
leden uit alle hoeken van het land aanwezig 
kunnen zijn. Voor degenen die zich nog niet 
hebben aangemeld voor de Noord-Zuidlijn 
‘safari’ onder leiding van de partijvoorzitter 
Geert Dales, wacht dus niet te lang! 
 
Uitstap naar Ambassade VS 
 
De praktische organisatie van de uitstap voor 
50PLUS naar de Amerikaans Ambassade op 2 
mei is afgerond, waarvoor met name dank aan 
Yvette Maass. Een grote bus vol met 43 
kaderleden uit het hele land zal de Ambassade 
bezoeken. De bus vertrekt om 15:00 vanaf het 
Centraal station; de deelnemers ontvangen 
nog een persoonlijk bericht waaraan ook wat 
praktische raadgevingen worden gevoegd. De 
Ambassadeur Pete Hoekstra zal met een 
passend oer-Hollands product worden verblijd. 
Zoals reeds eerder werd vermeld zal het HB  
worden vertegenwoordigd door Geert Dales 
en Robert Gielisse en het Partijkantoor door 
Yvette Maass. 
 
Handhaving normen en waarden  
 
Het HB heeft zich gebogen over een 
praktijkgeval aangaande een persoon die zich 
aangemeld had als lid van de partij. Maar kort 
na de aanmelding gaf deze manifest blijk van 
een opstelling naar de partij toe die haaks staat 
op de fatsoensnormen van 50PLUS, die het HB 
wenst te handhaven. Unaniem heeft het HB 
daarom besloten dat de aanvraag van deze 
persoon om lid te worden van de partij niet 
wordt gehonoreerd. Deze persoon is hiervan 
inmiddels schriftelijk op de hoogte gebracht.  
 
 
Volgende HB-vergadering: 10 mei 2019  


