
Van de 50PLUS Hoofdbestuurstafel… 

 

 
Verslag vergadering 
Hoofdbestuur  
d.d. 29 maart 2019 

 
 
Het Hoofdbestuur (HB) van 50PLUS vergaderde op 29 
maart 2019. Het HB was deze keer aanwezig in 
persoon van Geert Dales, Harry Claassen, Bert 
Kannegieter, Harry Siepel. Robert Gielisse was 
geëxcuseerd. De politieke tak van de partij was 
vertegenwoordigd door Henk Krol en het Partij-
kantoor door Yvette Maass. Hieronder een 
bloemlezing van de onderwerpen die werden 
behandeld.  
 
Resultaat verkiezingen 20 maart 2019 
 
Zoals verwacht heeft 50PLUS het goed gedaan bij de 
verkiezingen voor de Provinciale Staten en de 
Waterschappen. Omgerekend naar EK-zetels kunnen 
we wederom op 2 zetels rekenen en op basis van deze 
uitslag zouden wij 4 zetels in de Tweede Kamer 
hebben. Wellicht worden het 3 zetels, maar dat is nog 
even afwachten. Het goede nieuws is dat de coalitie 
in de Eerste Kamer zijn meerderheid kwijt is en dus 
steun van andere partijen moet zoeken voor een 
meerderheid. 50PLUS zal haar huid duur verkopen, 
zoveel mag duidelijk zijn. Het hoofdbestuur feliciteert 
alle 50PLUS-verkozenen en wenst ze veel succes. 
Uiteraard ook een welgemeend compliment aan al 
die vrijwilligers voor hun tomeloze inzet bij de 
campagne; zonder die hulp kon dit resultaat niet 
worden neergezet.  
 
Organisatie Algemene Ledenvergadering 25 mei 2019 
 
De agenda begint vorm te krijgen. Het is helaas nog 
te vroeg om in dit verslag te publiceren, maar 
verklapt kan worden dat het accent zal liggen op 
politiek en interactie. Graag gaat het bestuur de 
dialoog aan het de leden en dat zal deze ALV 
overwegend kleuren. 
 
Op 13 april komt de Adviesraad bijeen 
 
De eerste vergadering van de adviesraad in 2019 
zal plaatsvinden op 13 april. Op de agenda staan 
onder meer de nota’s van het HB over de 
ledenwerfstrategie en ledenbehoud en de 
inrichting van het financiële proces, maar ook 
waarom op een aantal plekken in ons land de 

inspanningen niet geleid hebben tot klinkende 
verkiezingsresultaten. En vooral zal het gaan over 
het vinden van verbinding om onze mooie partij 
vooruit te helpen. 
 
Penningmeester Overleg 
 
Eveneens in April hebben de penningmeesters hun 2e 
overleg. Deze keer zullen de besteding van de 
campagnebudgetten, de financiële overzichten 2018 
en het beschikbare budget 2019 besproken worden. 
Ook worden er afspraken gemaakt over de declaratie 
procedure en wordt er opnieuw gekeken naar de 
inhoudelijke kant van deze procedure en met name 
hetgeen wel en niet gedeclareerd mag worden. 
In dit verband zal ook naar de toekomst worden 
gekeken. In nauwe samenwerking met de 
afdelingspenningmeesters zal de procesmatige kant 
van het declareren opnieuw worden bekeken en 
vastgesteld.  
 
Tot slot 
 
Onderstaande grafiek die laat zien dat 50PLUS als 
partij op de goede weg is, met name voor wat betreft 
de groei van de gekozen volksvertegenwoordigers.  

 
De uitdaging voor ons allen is om deze positieve 
tendens ook in het aantal (nieuwe) leden tot 
uitdrukking te brengen. Een oproep dus aan alle 
50PLUS leden om de partij (opnieuw) onder de 
aandacht van vrienden en kennissen te brengen. 
Wij timmeren goed aan de weg politiek gezien (o.a. 
verdediging bescherming van onze pensioenen 
tegen de dreigende kortingen!) en ook bestuurlijk 
zit de partij in een goed vaarwater. 
 
Volgende HB-vergadering: 12 april 2019  
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