Van de 50PLUS Hoofdbestuurstafel…
Verslag vergadering
Hoofdbestuur
d.d. 6 februari 2019
Het Hoofdbestuur van 50PLUS vergaderde op 6
februari 2019. Het HB was voltallig aanwezig: de
Heren Dales (GD), Claassen (HC), Kannegieter (BK),
Siepel (HS) en Gielisse (RG). De politieke tak van de
partij was vertegenwoordigd door de Heer Henk Krol
en het Partijkantoor door Mevr. Maass. Hieronder
een bloemlezing van de onderwerpen die onder meer
werden behandeld.
Nieuw model presentatie begroting

BK presenteert de nieuwe opzet van presentatie
van de begroting die mede gebaseerd is op de
taakverdeling binnen het HB. Teneinde tot een
transparante en effectieve budgetbewaking te
kunnen overgaan zal het HB periodieke overzichten ontvangen, zodat tussentijdse bijsturing
mogelijk is. Ook de versie die aan het ALV zal
worden voorgelegd zal qua presentatie duidelijker
zijn. Het HB steunt deze opzet en geeft enkele
praktische suggesties die BK zal verwerken (wordt
vervolgd).

Gewijzigde procedure werving en selectie,
benoeming en ontslag bestuursleden
Het HB verzoekt GD en RG om met een compleet en
gestructureerd voorstel ter zake te komen, met
inbegrip van de vereiste administratieve bepalingen.
Privacy
Een laatste kwaliteitsanalyse van het nieuwe protocol
inzake het ter beschikking stellen van informatie over
leden binnen de partij is uitgevoerd. De tekst zal
volgende week op de website worden gepubliceerd.
Nieuw model voor moties en amendementen

Naar aanleiding van de ervaringen die zijn
opgedaan tijdens de laatste twee Algemene
Ledenvergaderingen in november en december
2018. Het HB wenst een nieuw gestandaardiseerd
model te ontwerpen, dat gebruikt moet worden bij
het indienen van moties en amendementen tijdens
de ALV. De nieuwe lay-out van het formulier moet
helpen voorkomen dat er niet-reglementaire - of
onduidelijke moties en amendementen worden
ingediend. Het HB vraagt HC om hiertoe een
nieuwe tekst uit te werken.

Beleidsnota Ontzetting en Opzegging

Nieuwe ledenkrant

Een eerste oriëntatie debat heeft plaatsgevonden
met het doel om de verschillen en de toepassingsmodaliteiten in kaart te brengen met het oog op
mogelijke vereenvoudigingen en stroomlijning. BK zal
de resultaten van de gedachtewisseling meenemen in
de uiteindelijke versie (wordt vervolgd).

Eerste debat over nieuwe opzet van een ledenkrant.
Korte presentatie RG. Met name de vraag of het
een papieren of elektronische krant moet zijn en
hoe vaak deze krant gaat verschijnen is nog niet
uitgekristalliseerd. De gedachten gaan in eerste
instantie uit naar een uitgave met een aantal vaste
rubrieken die zowel verenigingsnieuws als actuele
politiek moeten bevatten. Wordt vervolgd.

Ledenwerving strategie
Het concept heeft nog aanpassingen ondergaan.
Namens het HB zal RG de project coördinatie verzorgen. De consultatie wordt geïnitieerd op 9 februari
2019, waarbij de politieke en bestuurlijke niveaus
om een reactie wordt gevraagd met als deadline 22
februari 2019. Voor eind maart 2019 moet er dan
een partijbreed gedragen strategie zijn, die direct
ten uitvoer kan worden gebracht.

Wetenschappelijk Instituut (WI) en Jan Nagel
Foundation (JSF)
Beide instellingen zullen worden gehuisvest in aparte
ruimtes in het partijkantoor van 50PLUS.

Volgende HB-vergadering:
15 februari 2019

