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Het Hoofdbestuur (HB) van 50PLUS vergaderde op 15 
februari 2019. Het HB was voltallig aanwezig: Geert 
Dales, Harry Claassen, Bert Kannegieter, Harry Siepel 
en Robert Gielisse. De politieke tak van de partij was 
vertegenwoordigd door de Henk Krol en Martin van 
Rooijen en het Partijkantoor door Yvette Maass. 
Martine Baay was geëxcuseerd. Hieronder een 
bloemlezing van de onderwerpen die onder meer 
werden behandeld.  
 
Organisatie Algemene Ledenvergadering mei 2019 
 
Geert Dales geeft er de voorkeur aan dat bij de 
Algemene Ledenvergadering (ALV) in Amsterdam 
op 25 mei 2019 de nadruk op politieke thema’s 
komt te liggen met een actieve rol voor de fracties. 
Bekeken moet worden of de ALV al interactiever 
kan worden, middels elektronische stemsessie’s. 
Administratieve zaken zoals bijvoorbeeld 
noodzakelijke wijzigingen die moeten worden 
aangebracht aan de statuten en huishoudelijk 
reglement komen dan in december 2019 aan de 
orde. Harry Claassen zal een uitgebreid ALV -
programma uitwerken voor de volgende 
vergadering. Aansluitend op de ALV zal er een 
social event zijn in de vorm van een door Geert 
Dales geleide excursie op de Noord/Zuid metrolijn.  
 
Campagne aanstaande verkiezingen  
 
Het HB neemt kennis van de strategie voor de 
komende verkiezingen voor de Provinciale Staten 
die is toegelicht door de campagneleider Emile 
Bode. De campagne komt nu overal goed op gang. 
Het streven blijft om zoveel mogelijk media 
attentie te krijgen. Hierbij is de kijkdichtheid 
doorslaggevend indien er keuzes gemaakt moeten 
worden. Ook praktische tools zoals billboards 
passeren de revue. Uitganspunt van de strategie is 
de focus op de actualiteit, met als speerpunten 
inkomen en pensioenen. Voorts zijn Henk Krol en 
Martin van Rooijen belangrijke troeven in de 
campagnestrategie. Het HB is erg ingenomen met 
de samenwerking in Den Haag met de populaire 
lokale partij Hart voor Den Haag. 

 
 
Voortgang Ledenwerving consultatie  
 
Robert Gielisse informeert het HB over de voortgang 
van de landelijke consultatie over de nota 
ledenwerving. Het blijkt dat velen gebukt gaan onder 
de druk van de organisatie van de komende 
verkiezingen. Het HB geeft het groene licht om de 
responstermijn te verlengen tot 8 maart.  
 
Opzet Ledenkrant 
 
Het HB gaat uitgebreid in op de opzet voor de 
ledenkrant ‘nieuwe stijl’. De voorkeur gaat uit naar 
een papieren versie, handzaam formaat dat ook per 
post kan worden bezorgd. De nieuwe krant (die 
overigens ook in e-format beschikbaar moet zijn), zou 
een frequentie moeten hebben van tenminste 1 – 2 
keer per jaar. Het moment van verschijnen zou liefst 
1,5 maand voor de ALV zijn. Inhoudelijk moet er naast 
nieuws uit de politieke keuken ook plaats zijn voor 
nationaal en regionaal partijnieuws. Dit alles 
uiteraard tegen zo laag mogelijke kosten. Er wordt 
ernaar gestreefd de eerste krant ‘nieuwe stijl’ gereed 
te hebben rond eind oktober 2019.  
 
Uitslagenavond Verkiezingen in maart 
 
Op voorstel van Geert Dales wordt besloten dat de 
uitslagenavond op 20 maart op het Partijkantoor zal 
worden gehouden. Er moeten beamers worden 
voorzien om de uitslagen op te kunnen volgen. 
Uiteraard zal ook de TV welkom worden geheten en 
zal ondersteunend personeel en catering moeten 
worden ingezet. De toegang is vanaf 20:00, Tv-
uitzending met live verslagen vanaf 21:00.  
 
Actualisering website 
 
Er wordt voorgesteld om een inventarisatie te 
maken van de onderdelen van de 50PLUS website 
die moeten worden geactualiseerd. Hiertoe zal een 
voorstel worden uitgewerkt voor de volgende 
vergadering. 
 
 
 
 
 
Volgende HB-vergadering: 15 maart 2019 (i.v.m. 
krokusvakantie)  


