
 
 

Hierna volgen 2 door het HB niet ontvankelijk verklaarde moties. Het is niet gebruikelijk 
niet ontvankelijk verklaarde moties in de agendastukken op te nemen. Omdat de inhoud 
van de ingediende moties echter als relevant worden bestempeld en om die reden ook 
zullen worden meegenomen in de verwerking ervan in de beoogde nieuwe reglementen, 
informeert het HB de leden door de teksten ter kennisgeving op te nemen. De 
voorstellen zullen in de vergadering van 25 mei niet in stemming worden gebracht. 

 

Niet ontvankelijk verklaarde motie : accountant [1] 

Indiener Naam + lidnummer: D.Spijker ( ) en J.Hessing ( ) 

Overweging: 

Om onafhankelijkheid in de toezichthoudende functie te bevorderen en belangenverstrengeling te 
voorkomen strikte functiescheiding in te voeren tussen de toezicht en controlefunctie enerzijds en 
bestuurlijke bedrijfsvoering door het hoofdbestuur anderzijds  

constaterend dat 

- de huidige controlerend accountant ca. 10 jaar geleden werd benoemd en zonder 
onderbreking is aangesteld voor de Vereniging 50PLUS  

- het wisselen van de controlerend accountant niet verplicht maar wel zeer wenselijk is 

Voorstel: 

- voor Vereniging 50PLUS periodiek elke 4 jaar van accountant te wisselen  
- de besluitvorming en het besluit tot aanstellen van een nieuwe accountant niet toe te 

kennen aan het hoofdbestuur,maar deze strikt te scheiden (functiescheiding 
doorvoeren) van alle reguliere uitvoerende bestuursactiviteiten en de algemene 
ledenvergadering 50PLUS haarzelf deze besluitvorming toe te kennen  

- de jaarcontrole van de boeken met bevindingen en verbeteradviezen, als eerste voor het 
jaar 2019, door een andere, nieuwe accountant te laten verrichten  

 

Niet ontvankelijke motie : accountant [2] 

Indiener Naam + lidnummer: D.Spijker ( ) en J.Hessing ( ) 

Overweging: 

Dat de ALV van de Vereniging 50PLUS de motie “Wisseling van accountant” heeft aangenomen 
(1/12/2018) en dat  

- de financiële commissie een door en voor de ALV ingestelde commissie is  
- de financiële commissie namens de ALV in staat is een ter zake deskundige accountant 

voor te stellen 

 



 
 

Voorstel: 

- de ALV, namens haar, de financiële commissie uitvoering te geven aan het periodiek 
(eens per 4 jaar) voor te stellen van een nieuwe, ter zake kundige accountant  

 

Preadvies Hoofdbestuur: 

Het HB heeft de moties niet ontvankelijk verklaard.  

Toelichting op dat besluit: 

- De moties werden ingediend door de  financiële commissie. Het indienen van Moties is 
voorbehouden aan leden (HHR art. 2.3) 

- De  inhoudelijke strekking van de moties werden reeds ingediend en behandeld in de 
ALV van 1 dec. 2018  

Inhoudelijk 

Het HB staat sympathiek t.o.v. het regelmatiger wisselen van accountant. Een periode van 4 jaar 
vindt het HB echter te kort en daarmee niet praktisch. In de nieuw beoogde reglementen zullen ook 
hieromtrent nieuwe voorstellen worden meegenomen. 


