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Het Hoofdbestuur (HB) van 50PLUS vergaderde op 8 
november 2019. Voor het HB waren aanwezig: Geert 
Dales en Robert Gielisse. Bert Kannegieter en Harry 
Siepel waren geëxcuseerd De politieke tak van de 
partij was vertegenwoordigd door Henk Krol en 
Martin van Rooijen, terwijl Toine Manders, vergezeld 
door zijn medewerker Marijn Verhees, het 50PLUS 
smaldeel in het Europese Parlement representeerde. 
Het partijkantoor was vertegenwoordigd door de 
nieuwe kantoormanager Anneke van der Helm. 
Hieronder een bloemlezing van de onderwerpen die 
onder meer werden behandeld.  
 
Welkom nieuwe partijmanager 
 
Sedert 1 november 2019 is Anneke van der Helm in 
dienst getreden van 50PLUS als onze nieuwe kantoor 
manager. Alle aanwezigen heten haar van harte 
welkom en wensen haar veel succes!  
 
Mededelingen vanuit de ‘politieke hoek’ 
 
Henk Krol en Martin van Rooijen hebben verslag 
gedaan van de actuele thema’s die thans op het 
Binnenhof spelen. Henk geeft nadere toelichting over 
het belastingplan, het beleid van de ECB en uiteraard 
ook over de stikstofproblematiek. Daarnaast etaleert 
Henk de roadmap voor het 50PLUS voorstel tegen 
leeftijdsdiscriminatie. Martin gaat in op de 
uitdagingen die de Algemene Beschouwingen voor de 
50PLUS fractie met zich meebrengen. Zo wordt er 
hard gewerkt om de kwestie van de rekenrente vlot 
te trekken. Geert Dales benadrukt het belang dat 
indien er concrete resultaten worden geboekt in de 
strijd tegen de dreigende kortingen op de 
aanvullende pensioenen, voorkomen moet worden 
dat andere partijen zich dit resultaat van de 
inspanningen van 50PLUS gaan toe-eigenen. 
 
Toine Manders geeft een toelichting over de rol van 
50PLUS in Europa. Onze partij zit in de EVP (Europese 
Volkspartij) fractie. Toine is actief in de commissies 
die zich richten op de Interne Markt en consumenten-
bescherming. Ook vraagt hij – met succes - in 
Europees verband aandacht voor het probleem van 
de leeftijdsdiscriminatie. Hier zien we een duidelijke 
link naar wat 50PLUS ook nationaal onder de 

aandacht brengt. Voorwaar een goed voorbeeld hoe 
op nationaal en Europees niveau getracht wordt om 
concrete resultaten te boeken, niet alleen in het 
belang van onze achterban, maar van iedereen!   
  
Voorbereiding ledenraadpleging 
 
De aangekondigde ledenraadpleging over het door 
het HB ondersteunde voorstel om Henk Krol aan te 
wijzen als onze nieuwe lijsstrekker bij de komende TK-
verkiezingen krijgt steeds meer vorm. De 
ledenraadpleging start zodra de leden de uitnodiging 
tot deelname aan de stemming binnen hebben. 
Sluiting op 4 december 2019 om 23.59 uur precies. 
Het resultaat zal op 14/12 tijdens de ALV bekend 
worden gemaakt. Afstemming over de technische 
modaliteiten (de wijze van stemmen, elektronisch of 
per post) nadert zijn afronding. Het HB benadrukt dat 
de anonimiteit van degenen die hun stem uitbrengen 
absoluut gegarandeerd moet zijn. 
 
Voorbereiding ALV van 14/12/2019 
 
 De voorbereiding voor de ALV ligt op koers en het 
draaiboek wordt goedgekeurd. Op 15 november om 
24:00 sluit de termijn van indiening moties en 
amendementen. Een verzameldocument met daarin 
de amendementen die betrekking hebben op de door 
het HB voorgestelde wijzigingen Statuten en HHR zal 
tezamen met de andere vergaderdocumenten en de 
definitieve agenda om uiterlijk 30 november worden 
gepubliceerd op de website. Binnenkort vindt 
afstemming plaats over de organisatorische aspecten 
van de vergaderdag met beoogd dagvoorzitter Ellen 
Verkoelen. 
 
Nieuw declaratieprotocol 
 
Het HB keurt het nieuwe, herziene declaratieprotocol 
goed dat onder leiding van Bert Kannegieter in nauwe 
samenwerking met het penningmeesteroverleg is 
ontwikkeld. Ook het nieuwe declaratieformulier 
wordt goedgekeurd. Alle betrokkenen worden 
bedankt voor hun inbreng.  
Dit declaratieprotocol is het sluitstuk van de 
herziening van de financiële processen inzake de 
verwerking van de facturen en declaraties. Het HB 
stelt met instemming vast dat de betalingstermijnen 
drastisch zijn verkort. Voorwaarde blijft uiteraard dat 
iedereen zich stipt aan de spelregels houden in het 
bijzonder die welke gelden voor het indiening van de 
declaraties. 
 
Volgende HB-vergadering: 13 december 2019  


