Kort verslag Provinciale Leden Vergadering d.d. 26 januari 2018
Locatie: Wijkcentrum De Meent, Orion 3, 1188AM Amstelveen.
Aanwezig: 39 stemgerechtigde leden.
Afbericht : 6 leden.
1. Opening en vaststellen agenda:
Voorzitter heet allen welkom. Agenda conform vastgesteld.
2. Mededelingen voorzitter:
Ingekomen brief van lid Prins m.b.t. gang van zaken kandidaatstelling.
Brief ligt ter inzage bij secretaris. Kan zonodig worden betrokken bij de bespreking
punt 6, werkwijze selectiecommissie.
Agendapunt 4 en 5 wordt gecombineerd – financieel overzicht 2018 en begroting
2019. Punt 5 vervalt.
Agenda volgt dan aangepaste nummering.
3. Vaststellen verslag vorige vergadering d.d. 15 december 2018.
Met dank aan de samensteller vastgesteld met inachtneming aanvulling op punt 7,
ingebracht namens de heer Prins.
4. Financieel overzicht 2018 en begroting 2019:
De penningmeester F. Engelman geeft een toelichting op 2017/18 en de begroting
2019. Geconstateerd is dat de financiële zaken conform voorschriften is afgehandeld.
De Provinciale Leden Vergadering bedankt de heer F. Engelsman voor de geleverde
informatie en gaat akkoord met de gepresenteerde stukken.
5. Toelichting op de werkwijze selectiecommissie:
De heer A. v.d. Schaaf ligt de werkwijze van de selectiecommissie toe. Vanuit de
vergadering zijn er enkele vragen ter verduidelijking.
De vergadering constateert dat de commissie onder grote tijdsdruk heeft gewerkt. De
vergadering stelt vast dat conform de uitgangspunten is gehandeld en dankt de
commissie voor haar uitstekende werk.
6. Vaststellen kandidatenlijsten:
Provinciale Staten:
Het voorstel om de met een gecombineerde kandidatenlijst, Partij voor de
Ouderen/50PLUS, de provinciale verkiezingen in te gaan wordt door de Provinciale
Leden Vergadering gesteund.
Er volgt een levendige discussie over het lijstaanvoerderschap. De vergadering besluit
mw. W. van Soest aan te wijzen als lijstaanvoerder en de heer H. ten Cate als
nummer 2. Grote waardering wordt geuit richting de heer H. ten Cate voor zijn
opstelling in het belang van 50PLUS.
Benadrukt wordt wel vanuit de vergadering dat, ondanks (of dankzij) de
gecombineerde kandidatenlijst het onversneden 50plus geluid in de Staten wel
zichtbaar én hoorbaar moet/zal zijn. De kandidatenlijst wordt verder conform
voorstel vastgesteld.

Kandidatenlijst AGV:
Conform vastgesteld.
Kandidatenlijst HHNK:
Conform vastgesteld.
Alle kandidaten worden gelukgewenst en veel succes toegedicht bij de a.s.
verkiezingen.
7. Politieke toelichting vanuit de Eerste Kamer.
De actuele politieke situatie wordt toegelicht door Martine Baay.
8. Sluiting
De voorzitter, W. Dekker sluit de vergadering en nodigt een ieder uit tot het gebruik
maken van de lunch.
Arie Epskamp
Secretaris

