
Van de 50PLUS Hoofdbestuurstafel… 

 

 
Verslag vergadering 
Hoofdbestuur  
d.d. 18 januari 2019 

 
Het Hoofdbestuur van 50PLUS vergaderde op 18 
januari 2019. Hieronder een bloemlezing van de 
onderwerpen die werden behandeld. 
 
Rapport Commissie Partijvernieuwing (CPV) 
Het HB feliciteert voorzitter CVP, Chris Spooren 
en ook de overige leden met de kwaliteit van het 
geleverde werk. Het HB gaat de verschillende 
onderdelen nader analyseren en haar standpunt 
bepalen met de onderstaande taakverdeling: 
Geert Dales : Missie / visie en PR / communicatie 
Harry Siepel : Scouting en selectie 
Robert Gielisse: Ledenbehoud en -werving 
Harry Claassen: Bestuursstructuur 
Bert Kannegieter: Integriteit/vertrouwenspersoon 
en training 
Bij de uitwerking kan een beroep gedaan 
worden op deskundige leden, zo nodig op exter-
ne professionals. Het resultaat zal t.z.t. via de 
website met de leden worden gedeeld. 
 
Verslagen ledenvergadering  
Het HB keurt de concept AV verslagen van 29 
november en 1 december jl. goed. Deze zullen 
binnenkort op de website verschijnen. 
 
Ledenwerving strategie 
Het HB neemt met instemming kennis van het 
concept plan van Robert Gielisse. Hierin zijn veel 
van de voorstellen van de CPV in opgenomen. 
Het concept wordt  ter consultatie aan de 
landelijke-  en regionale politieke en bestuurlijke 
niveaus aangeboden.  
 
Provinciale websites 
Tijdens een sessie met de mensen die de 
provinciale websites bedienen is enthousiast op 
verbeteringsvoorstellen van Harry Siepel 
gereageerd.  9 van de 12 afdelingen waren 
aanwezig. Elke provinciale afdeling krijgt een 
eigen ‘website’ met een herkenbare URL. De 
content van de regionale sites is en blijft 
verantwoordelijkheid van de afdeling. De kosten 
(ongeveer 350,-) zullen door de individuele 
provincies worden gedragen. 
 

 
Privacy 
Het HB keurt de door Robert Gielisse 
voorgestelde procedure goed inzake verstrekken 
van ledengegevens voor gebruik binnen de 
partij. Na fine-tuning zal deze procedure in de 
vorm van een protocol op de website worden 
gepubliceerd. 
  
Benoembaarheid van personen 
De voorzitter en de secretaris bepalen als 
Kieswetgemachtigden van 50 PLUS uiteindelijk 
wie op de definitieve verkiezingslijsten komen. 
Het HB zal een notitie opstellen over de 
toelating en benoembaarheid van nieuwe leden 
alsmede het ontheffingenbeleid. 
 
Kieslijsten 
Het kantoor houdt de actuele info bij (NAW 
etc.). Harry Claassen is bestuurlijk 
verantwoordelijk. Verantwoordelijken in het 
land graag mutaties bewaken. Hylke ten Cate is 
ingeschakeld om de toepassing van de Kieswet 
te bewaken. Het HB dankt hem hiervoor. 
 
Wetenschappelijk Instituut (WI) en Jan Nagel 
Foundation (JSF) 
WI en JNF gaan ruimte in het partijkantoor 
huren. De contracten worden opgesteld. 
 
Geld voor campagnes   
Er is veel geld nodig. Leden zullen worden 
benaderd om een financiële bijdrage te leveren. 
 
Taakverdeling HB: 
Bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de 
Adviesraad wordt toebedeeld aan Bert 
Kannegieter. 
 
Gebruik emailadressen 50PLUS 
Iedereen met een functie binnen de partij heeft 
een formeel 50PLUS e-mailadres (Roundcube). 
Dat en alleen dat wordt gebruikt voor 
berichtenwisseling uit naam van 50PLUS. Er zal 
binnenkort  een artikel  op de site verschijnen!  
 
Volgende ALV  
Wordt gepland op 1 juni 2019. 
 
Volgende HB-vergadering 
6 februari 2019 


