
Van de 50PLUS Hoofdbestuurstafel… 

 

 
Verslag vergadering 
Hoofdbestuur  
d.d. 21 juni 2019 

 
 
Het Hoofdbestuur (HB) van 50PLUS vergaderde op 21 
juni 2019. Voor het HB waren aanwezig: Harry Claassen, 
Bert Kannegieter, Harry Siepel en Robert Gielisse. De 
politieke tak van de partij was vertegenwoordigd door 
Henk Krol en het Partijkantoor door Yvette Maass. Geert 
Dales en Martin van Rooijen waren geëxcuseerd. 
Hieronder een bloemlezing van de onderwerpen die 
onder meer werden behandeld.  
 
Vanwege de afwezigheid van Geert Dales hanteerde 
Harry Claassen de voorzittershamer van de HB- 
vergadering, die exceptioneel in Nijmegen werd 
gehouden. 
 
Festivals en Beurzen 
 
50PLUS doet actief mee aan zowel het Forever Young 
Festival in Almere (21 augustus 2019) en de Senioren-
beurs in Breda (28 september 2019). Voor de eerste 
manifestatie is de aanwezigheid van een parlementslid 
van onze partij alsmede tenminste een HB lid al 
verzekerd. Voor de beurs in Breda wordt in de agenda’s 
gekeken. Het HB is in ieder geval vertegenwoordigd. 
Voor beide manifestaties zal er een bijdrage kunnen 
worden voorzien voor uitreik/promotiemateriaal. 
 
Derogatie besluit reiskosteninstructie 
 
Het HB keurde een besluit goed om een eenmalige 
afwijking van de uit 2013 daterende instructie inzake 
reiskosten toe te staan teneinde de partijvoorzitter in 
staat te stellen bij de beëdiging van ons nieuwe 50PLUS 
Europarlementslid Toine Manders aanwezig te zijn en zo 
de nieuwe Europese dimensie van 50PLUS extra reliëf te 
geven. Deze beëindiging vindt plaats in Staatsburg, 
Frankrijk en de huidige instructie betreft alleen de 
vergoeding van kosten in Nederland, vandaar dat een 
eenmalige afwijking van de bestaande instructie nodig 
was. 
 
Inmiddels is een door HB ingestelde werkgroep onder 
leiding van Bert Kannegieter een aanvang gemaakt met 
het analyseren van de verschillende financiële 
processen teneinde met voorstellen te komen om deze 
processen waar nodig te verbeteren en aan te passen 
aan de behoeften van deze tijd. In dit kader wordt ook 
de uit 2013 daterende Instructie bekeken.  
 

Formele besluitvorming inzake ledenbinding en - 
werving 
 
Het HB heeft de twee nieuwe strategieën goedgekeurd 
inzake ledenbinding en - behoud. Deze beslissing is 
mede gebaseerd op opinie van de Adviesraad van 13 
april 2019 en de consultaties van het landelijke 50PLUS 
kader over deze thema’s. Omdat beide positief waren 
kan met recht gesteld worden dat beide strategieën 
partij-breed worden gedragen. In deze nota’s, die vanaf 
24 juni a.s. op de 50PLUS website zullen staan, komen 
missie, visie en strategie samen tot een samenhangend 
geheel. Belangrijk is de oprichting van een nieuw 
landelijk overlegplatform, waarbij het 
verantwoordelijke HB-lid tezamen met vertegen-
woordigers van de landelijke afdelingen acties inzake 
ledenwerving en -binding kunnen ontwikkelen, 
initiëren, coördineren en evalueren. De eerste 
bijeenkomst van het landelijk platform is voorzien op 29 
september 2019. De afdelingsbesturen zijn uitgenodigd 
om per afdeling één afgevaardigde aan te wijzen voor 
dit trimestrieel overleg.  
 
Herziening Statuten en HHR 
 
Met het oog op de komende ALV is een aanvang 
gemaakt met de werkzaamheden die tot een revisie van 
de Statuten en het HHR moeten leiden zoals toegezegd 
tijdens de ALV van december verleden jaar.  
 
Voortgang politieke actualiteit 
 
Fractieleider Henk Kok heeft het HB bijgepraat over de 
actuele politieke ontwikkelingen in en rond het 
Binnenhof. Hij memoriseerde tevens de aankomst van 
het Gerrit Jan van Otterloo als nieuw lid van de fractie 
van onze partij in de Tweede Kamer en de inauguratie 
van Martin van Rooijen als nieuwe fractieleider van 
50PLUS in de Eerste Kamer. Bovendien is Léonie Sazias 
weer terug van haar (ziekte)verlof. Komende twee 
weken voorafgaande aan het zomerreces zullen 
overigens een bijzonder drukke periode voor de fractie 
zijn.  
 
Overige administratieve – en bestuurlijke zaken 
 
Het HB heeft tenslotte aandacht besteed aan de stand 
van zaken en voortgang inzake de accountantsverklaring 
2018 en daarnaast passeerden nog bepaalde 
bestuurlijke ontwikkelingen in de provinciale afdelingen 
de revue. 
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