Van de 50PLUS Hoofdbestuurstafel…
Verslag vergadering
Hoofdbestuur
d.d. 4 oktober 2019
Het Hoofdbestuur (HB) van 50PLUS vergaderde op
maandag 4 oktober 2019. Het voltallige HB was
aanwezig: Geert Dales (voorzitter vergadering), Robert
Gielisse, Bert Kannegieter en Harry Siepel.
De politieke tak van de partij werd vertegenwoordigd
door Henk Krol en Martin van Rooijen. Hieronder een
bloemlezing van de onderwerpen welke onder meer
werden behandeld.
Inbreng vaste adviseurs
Henk Krol en Martin van Rooijen hebben het HB
bijgepraat over de actuele politieke thema’s die in het
Parlement spelen. Alle deelnemers van de vergadering
zijn het erover eens dat 50PLUS in bepaalde kern
dossiers zoveel mogelijk het voortouw moet trachten te
nemen om zo tevens het ‘merk’ 50PLUS te promoten.
Voorbereiding TK-verkiezingen uiterlijk 2021
Op initiatief van Geert Dales is er uitgebreid gesproken
over de strategie voor de komende TK verkiezingen
(uiterlijk maart 2021, maar hopelijk eerder … ) die onder
het mom ‘alleen het beste is goed genoeg’ moet leiden
tot een substantiële toename van het aantal
kamerzetels voor 50PLUS. Ook de procedure inzake de
selectie van de kandidaten werd besproken. Beide
zaken zullen worden geagendeerd voor de komende
ALV.

ALV worden uiterlijk 18 oktober op de webpagina gezet
en per mail/brief bekendgemaakt. Termijn moties en
amendementen: tot 15 november 2019 om 24:00.

Ledenadministratie en ICT
Er is sprake van een mismatch tussen de mogelijkheden van de ledenadministratie en de eisen die het
Partijkantoor aan het systeem stelde. Helaas hebben
best veel leden dit gemerkt doordat hun contributie
ofwel twee tot drie keer werd afgeboekt of helemaal
niet. Het HB betreurt dit. Harry Siepel heeft een
alternatief kunnen vinden dat niet alleen goedkoper
is in exploitatie maar ook toestaat om de risicovolle
bewerkingen te externaliseren zodat onder andere
incassoproblemen tot het verleden zullen behoren.
Bovendien levert het nieuwe systeem de noodzakelijke management-informatie ten behoeve van het
HB. Het nieuwe systeem is door het HB goedgekeurd
en voor het eind van het jaar zal met de implementatie worden gestart. Tevens heeft het HB op voorstel
van Harry Siepel besloten tot het vernieuwen van de
totaal verouderde ICT en afgeschreven infrastructuur
op het Partijkantoor. Hiermee zijn twee belangrijke
risico’s substantieel gereduceerd.
Stroomlijning financiële processen

Het HB heeft met instemming kennisgenomen van de
implantatie per 1 oktober 2019 van een nieuw systeem
dat door Bert Kannegieter en Robert Gielisse in
samenspraak met APPR (ons administratiekantoor) is
ontwikkeld. Het nieuwe systeem moet ervoor instaan
dat correct aangeleverde declaraties en facturen binnen
maximaal 2 weken worden verwerkt én betaald. Deze
stroomlijning elimineert de kans op te late betalingen,
Voorbereiding Gemeenteraadsverkiezingen 2022
een belangrijk risico dat we hebben ervaren. Van deze
snelle betaling zullen met name onze declaranten
In vervolg op de discussie van 2 september 2019 heeft
profiteren, voor het overgrote deel onbezoldigde
het HB op voorstel van Harry Siepel besloten welke de
bestuurders en vrijwilligers, die vaak uit eigen zak de
criteria bepalen of gemeenten wel of niet kunnen kosten hebben voorgeschoten.
meedoen onder de vlag van 50PLUS bij de
Gemeenteraadsverkiezingen 2020. De brieven naar Ontwerp begroting 2019
de provinciale afdelingen volgen spoedig.
Datum ALV: zaterdag 14 december 2019

Bert Kannegieter heeft het eerste ontwerp van de
begroting voor 2020 gepresenteerd en toegelicht. Het
HB gaat akkoord waarbij er enkele aanpassingen
worden aangebracht met name voor ICT en
ledenwerving/binding. De definitieve versie wordt met
de overige ALV stukken uiterlijk 18 oktober bekend
gemaakt.

In verband met de voor de optimale voorbereiding
benodigde tijd heeft het HB de definitieve datum van de
komende ALV vastgesteld op zaterdag 14 december
2019. Nadere informatie over de exacte centraal
gelegen locatie wordt z.s.m. in de Nieuwsbrief
bekendgemaakt. De noodzakelijke stukken voor deze Volgende HB-vergadering: vrijdag 8 november 2019

