Van de 50PLUS Hoofdbestuurstafel…
Verslag vergadering
Hoofdbestuur
d.d. 10 mei 2019

Het Hoofdbestuur (HB) van 50PLUS
vergaderde op 10 mei 2019. Het HB was
voltallig aanwezig: Geert Dales, Harry
Claassen, Bert Kannegieter, Harry Siepel en
Robert Gielisse. Het Partijkantoor werd
vertegenwoordigd door Yvette Maass. Zowel
Henk Krol als Martine Baay waren
geëxcuseerd.
Hieronder een bloemlezing van
onderwerpen die werden behandeld.
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Ledenbestand
Yvette Maas presenteert de meest recente
data per 1 mei 2019:
Totaal aantal leden: 5.728 leden
Aantal aanmeldingen (sinds 1/1/2019): 277
Aantal afmeldingen (sinds 1/1/2019): 195
Er is dus sprake van een (bescheiden) netto
groei van 82 leden, hetgeen bijna 4,5% op
jaarbasis betekent. Afgezet tegen de tendens
van ledenverlies waar de meeste gevestigde
partijen te maken hebben, is dit bemoedigend,
maar uiteraard niet genoeg. Op basis van de
nieuwe strategieën inzake ledenwerving en –
binding wordt binnen afzienbare een nieuw
élan verwacht.

concept goedgekeurd.
De voor de
participatieve stemsessie benodigde stellingen
zijn in eerste concept vastgesteld en zullen
volgende week met de fractie worden
afgestemd. Het ligt in de bedoeling dat in
totaal 10 stellingen die dag worden
gepresenteerd.
Leden die zich nog niet hebben aangemeld
voor dit belangrijke partijevenement worden
gevraagd dit zo snel mogelijk te doen. Het zal
de moeite waard zijn om deze ALV te
bezoeken, waarbij de nadruk ligt op de huidige
politieke realiteit. Een uitgelezen mogelijkheid
dus voor alle 50PLUS leden om hier een actieve
rol te spelen.
Forever Young Festival
Op 26 augustus 2019 wordt in het centrum van
Almere een ééndaags festival gehouden onder
de veelzeggende naam ‘Forever Young’. De
door de organisatoren gebruikte slogan is dat
‘lol maken niet ophoudt als je 65 bent’. Een
uitspraak waar wij als partij helemaal bij
kunnen aansluiten. Op verzoek van de Afdeling
Flevoland is bekeken in hoeverre vanuit het HB
steun kan worden gegeven om deelname van
50PLUS aan deze manifestatie mogelijk te
maken. Uit de analyse van het HB bleek dat aan
de hiervoor geldende criteria is voldaan. Dit
betekent dat in principe vanuit het HB onder
de noemer ‘ledenwerving’ een ondersteuning
zal kunnen worden gegeven, waarbij de regie
en bemensing inzake de deelname van 50PLUS
uiteraard aan de afdeling wordt overgelaten.

Organisatie Algemene Ledenvergadering mei
2019

Daarnaast ligt het in de bedoeling dat leden
van het HB en wellicht ook enkele van onze
politieke vertegenwoordigers acte de présence
zullen geven.

Het HB heeft nogmaals in detail een laatste
check gedaan van het dagprogramma, de
documenten die ter sprake komen (met name
het Jaarverslag) en het organisatorisch
draaiboek. Bovendien werden de ontvangen
moties besproken en het advies van het HB in

Volgende HB-vergadering: 24 mei 2019

