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Het Hoofdbestuur (HB) van 50PLUS vergaderde op 15 
maart 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 Martine Baay en het Partij-
kantoor door Yvette Maass. Henk Krol was 
geëxcuseerd. Hieronder een bloemlezing van de 
onderwerpen die onder meer werden behandeld.  
 
Organisatie Algemene Ledenvergadering mei 2019 
 
Geert Dales doet verslag van zijn bezoek samen 
met Yvette Maass aan de locatie waar op 25 mei de 
ALV zal worden gehouden. Deze is prima en ook de 
ondersteunende faciliteiten zoals stemkastjes voor 
de interactieve ledenparticipatie zijn aanwezig., 
Ook is er ruimschoots parkeergelegenheid in de 
directe omgeving. Een uitgebreid programma zal 
de volgende vergadering beschikbaar zijn. Geert 
Dales herinnert het HB aan het social event in de 
vorm van een door hem geleide excursie op de 
Noord/Zuid metrolijn. Wel nodig om zich tijdig aan 
te melden. 
 
Herschikking contactpersonen provincies  
 
Het HB hecht zijn goedkeuring aan een kleine 
aanpassing in de interne verdeling van de 
contactpersonen voor de provincies. Bert 
Kannegieter neemt de provincie Limburg voor zijn 
rekening, Geert Dales doet dat voor Noord-Holland 
en Robert Gielisse is het contact voor Zuid-Holland. 
Deze herschikkingsmaatregel gaat per direct in.  
 
Voortgang Ledenwerving consultatie  
 
De consultatiefase werd per 8 maart 2019 afgesloten. 
De respons ratio van 36% is niet slecht gegeven de 
uitzonderlijk drukke verkiezingsperiode. De nota is op 
delen aangepast, waarbij bruikbare suggesties 
werden verwerkt. Deze herziene nota zal worden 
aangeboden aan de eerstvolgende vergadering van 
de Adviesraad. De uiteindelijke versie zal t.z.t. op de 
website beschikbaar zijn. 
 

 
Concept nota over ledenbehoud 
 
Robert Gielisse presenteert de nota over 
ledenbehoud. De vraag waarom iemand lid wordt en 
blijft loopt als een rode draad door de nota. Belangrijk 
gegeven in deze nota is dat voordat men kan spreken 
over maatregelen om leden te behouden, men zich 
goed rekenschap moet geven van de 
randvoorwaarden die bepalen of die maatregelen 
hun doel zullen bereiken. Zoals op respectvolle en 
verdraagzame wijze met elkaar omgaan, welke 
positie men ook heeft binnen de partij. De nota gaat 
voorts in op de aanbevelingen van de Commissie 
Partijvernieuwing en presenteert tevens een 
catalogus van maatregelen op het gebied van directe 
communicatie met leden, sociale netwerken en 
benefits, directe ledenparticipatie en maatregelen 
die betrekking hebben op de partijorganisatie. Het HB 
geeft het groene licht en het concept wordt 
voorgelegd aan de eerstvolgende Adviesraad.  
 
Verdere professionalisering van de organisatie 
 
Het HB heeft met interesse kennisgenomen van een 
grondige analyse van Harry Siepel met betrekking tot 
het optimaliseren van de ledenadministratie om klaar 
te zijn voor de toekomstige uitdagingen en zijn ideeën 
omtrent het structureren van werving en selectie van 
bestuursleden. Op grond van de resultaten van deze 
eerste analyse nodigt het HB Harry Siepel uit om deze 
ideeën verder vorm te geven. 
  
Politieke vorming 
 
Harry Claassen ontvouwt zijn plannen om een meer 
structurele wijze van kennisoverdracht te komen, 
waarbij gebruikt zou moeten worden gemaakt van de 
in overvloed aanwezige kennis binnen de partij. Er is 
in verschillende geledingen binnen 50PLUS, met 
inbegrip van nieuw verkozenen, maar ook bij nieuwe 
leden, namelijk een duidelijke behoefte tot 
bijscholing, zeker voor wat betreft de courante 
standpunten van 50PLUS over actuele politieke 
thema’s. Het HB ziet hier met name een uitdaging 
voor het Wetenschappelijk Instituut.  
 
Uitslagenavond Verkiezingen in maart 
 
De voorbereiding van de verkiezingsavond op het 
Partijkantoor liggen op koers. De toegang is vanaf 
20:00, Tv-uitzending met live verslagen vanaf 21:00.  
 
Volgende HB-vergadering: 29 maart 2019  


