Algemene Virtuele Vergadering 12 december 2020

versie 041220

Agendapunt 6: Amendementen en moties met preadviezen

Amendement 1. Wordt behandeld en in stemming gebracht bij punt 9.
Amendement ingediend door de heren W. Dekker, Hoofddorp,
R. Gielissen, ’s-Gravenhage, A. Leerkes, Wilnis:
Huidig agendapunt: 9. Presentatie Lijst kandidaten TK2020
Voorstel wijziging tekst: 9. Het middels verkiezing vaststellen van de lijst kandidaten TK 2020
Motivatie: Gelet op de onderstaande artikelen uit het thans geldende Huishoudelijk Reglement kan
er niet volstaan worden met het presenteren van de kandidatenlijst. Het thans voorliggende
agendapunt is in zijn formulering strijdig met het HR. Immers artikel 5.3.3. geeft aan dat de
kandidatenlijst door de ALV vastgesteld dient te worden. Artikel 2.4.7 geeft verder aan dat er over de
plaatsing van de kandidaten op de kieslijst gestemd dient te worden. Met andere woorden een
mogelijk voorstel om in één keer de gehele kandidatenlijst vast te stellen is eveneens strijdig met het
HR. En mogelijk ten overvloede: in artikel 2.4.7 slaat de term functie op een plek in een bestuur en
niet over op welke plaats de persoon op een kandidatenlijst komt.
2.4.7 Bij de stemming over de in functie te kiezen kandidaten voor het bestuur en bij de stemming
over de plaatsing van kandidaten op een kieslijst is bij de eerste stemming een absolute meerderheid
de stemmen nodig. Is er geen absolute meerderheid, dan is er herstemming nodig tussen de twee (2)
hoogst geëindigde kandidaten. Bij de stemming over meer dan één functie is bij de eerste stemming
een absolute meerderheid nodig en worden de kandidaten benoemd verklaard in de volgorde van
het aantal stemmen. Zijn er na de eerste stemmingsronde nog een x-aantal vacatures over, dan vindt
herstemming plaats tussen de twee (2) maal x kandidaten die het hoogst geëindigd zijn.
5.3.3 De kandidatenlijsten worden definitief vastgesteld door de Algemene Vergadering in geval het
een verkiezing betreft genoemd onder artikel 5.3.1.a en door de Provinciale Algemene Vergadering
in geval het een verkiezing betreft genoemd onder artikel 5.3.1.b.
Ondertekening en naam:
W. Dekker, lidnummer 15538
R. Gielisse, lidnummer 14684
A. Leerkes, lidnummer 10446

Preadvies: Overnemen

Algemene Virtuele Vergadering 12 december 2020

versie 041220

Agendapunt 6: Amendementen en moties met preadviezen

Amendement 2. Wordt behandeld en in in stemming gebracht bij punt 7.2.
Algemene Ledenvergadering 12 december 2020
NAAM en VOORNAAM: Henk Jan Verboom
WOONPLAATS: Alkmaar
LIDNUMMER: 466
Amendement: X
7.2. Benoeming leden Financiële commissie.
Zijnde de heer
Dhr. Karel Lankenau, uit Amsterdam
Dhr. Jakob Germs, uit Renswoude
Te wijzigen in :
7.2 uit de onderstaande personen te verkiezen als leden van de financiële commissie (2 vacatures)
De heren
Dhr. Marc van Rooij, uit Almere
Dhr. Karel Lankenau, uit Amsterdam
Dhr. Jakob Germs, uit Renswoude

Toelichting: Naast de financiële taken, waar de heer van Rooij als bedrijfskundige meer dan een
ruime ervaring heeft om deze uit te voeren is het belangrijk voor de financiële commissie om ook een
oordeel te vormen over de doelmatigheid en hierover te terug te rapporteren aan de ALV. Hiervoor is
het van belang dat de leden van de financiële commissie een goed begrip hebben van de
complexiteit van de vereniging en de partij. De heer van Rooij heeft meer dan ruime ervaring binnen
de partij en als board room consultant en bedrijfskundig adviseur heeft hij een goed beeld wat nodig
is om onafhankelijke conclusies te trekken en deze terug te koppelen aan de ALV.
Beide voorgedragen kandidaten zijn pas lid geworden in april en mei en hebben nog dispensatie
nodig, echter het is nagenoeg onmogelijk om een correcte doelmatigheid controle uit te voeren
zonder kennis van de Partij 50PLUS. Kennis die bij de heer van Rooij ruimschots aanwezig is.
Indien meerdere ondertekenaars: (indien noodzakelijk aan ommezijde doorgaan)
Naam Voornaam Lidnummer Handtekening
Verboom Henk Jan 466
Datum 3 december 2020

Preadvies: ALV BESLIST
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Agendapunt 6: Amendementen en moties met preadviezen

Amendement 3 Wordt behandeld en in stemming gebracht bij punt 9.
Voor de algemene ledenvergadering van 50PLUS digitaal bijeen op 12 december 2020
Onderwerp: Conceptkandidatenlijst TK2021
De leden van de vereniging 50PLUS in digitale algemene vergadering bijeen op 12 december 2020.
Overwegende dat:
De partij 50PLUS zeer hecht aan integriteit, loyaliteit, betrouwbaarheid en een rechtvaardige
procesgang waarbij recht gedaan wordt aan de gelden statuten het Huishoudelijke Reglement. Een
van de weinige beschermingswallen die onze regels bevatten om misbruik van de
partijmogelijkheden door vreemden tegen te gaan is de eis van het 1-jaarslidmaatschap voordat
nieuwe leden in aanmerking komen voor een kandidatuurschap voor een bestuurlijke of
vertegenwoordigende functie.
Overwegende dat de heer Raymond Brood in december 2019 nog landelijk actief lid was van de VVD
en aldus, vanwege zijn zware functie, zeker een overgangsperiode in acht had moeten nemen
voordat enig kandidatuurschap overwogen kon worden en hij derhalve niet integer en betrouwbaar
handelde.
Overwegende dat de heer Raymond Brood – geplaatst op de conceptkandidatenlijst op positie #2 op een aantal andere belangrijke criteria in het geheel niet voldoet aan de eisen die 50PLUS stelt
voor het hoog plaatsen van leden op een kandidatenlijst zoals o.a. het hebben van een breed
netwerk binnen en buiten de partij en het bewezen verdienstelijk te zijn geweest voor de partij.
Overwegende dat in de statuten art 4.i is opgenomen om leden eerst 1 jaar te laten wennen in de
partij (assimilatieproces) zodat men over en weer kennis kan maken en opdat de leden weten met
wie we te maken hebben om daarna pas (dus na 1 jaar) deze nieuwe leden de mogelijkheid te geven
om zich te kandideren.
Overwegende dat de heer Raymond Brood op 6 januari 2020 lid is geworden en meteen op 20
januari 2020 zich aangemeld heeft als kandidaat voor de TK2021 en dus de 1 jaarstermijn totaal niet
in acht heeft genomen en daardoor niet tot de selectieprocedure voor de kandidaten TK2021 had
moeten worden toegelaten.
Gezien bovenstaande zwaarwegende redenen waarbij de grenzen en eisen van onze reglementen,
die op assimilatie binnen de partij toezien, duidelijk overtreden zijn verzoekt ondergetekende om
de volgende wijziging op de kandidatenlijst door te voeren:
Het definitief schrappen (van de lijst verwijderen) van de heer Raymond Brood – in de
conceptkandidatenlijst d.d. 3 december 2020 geplaatst op positie 2 - als kandidaat
En gaat over tot de orde van de dag.
’s-Hertogenbosch, 3 november 2020
Dick Schouw (lid# 637)

Preadvies: ALV BESLIST
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Agendapunt 6: Amendementen en moties met preadviezen

Amendement 4 Wordt behandeld en in stemming gebracht bij punt 9.

Voor de algemene ledenvergadering van 50PLUS digitaal bijeen op 12 december 2020
Onderwerp: Conceptkandidatenlijst TK2021
De leden van de vereniging 50PLUS in digitale algemene vergadering bijeen op 12 december 2020.
Overwegende dat:
De partij 50PLUS integriteit, loyaliteit en betrouwbaarheid inherent als onvoorwaardelijke kernwaarde ziet en
zeker van imminent belang is voor degene die kandidaat voor de partij wil zijn en dat vanuit dat gezichtspunt
gedrag als zetelroof of meenemen van een toegekende zetel naar een andere partij als niet verenigbaar wordt
gezien met kandidatuur voor enige kieslijst binnen 50PLUS en zeker niet voor kandidatuur voor het Tweede
Kamerlidmaatschap.
Overwegende verder dat mevr. Noëlle Sanders – geplaatst op de conceptkandidatenlijst voor de TK201 op
positie 10, in september 2019 uit de gemeentefractie van D66 in Amersfoort stapte en haar zetel inbracht bij
haar nieuwe fractie Lijst Sanders en daarmee overduidelijk zetelroof pleegde bij D66 en daarmee aantoonde
niet integer, loyaal en betrouwbaar te handelen.
Verzoekt ondergetekende om de volgende wijziging op de kandidatenlijst door te voeren:
Het definitief schrappen (van de lijst verwijderen) van mevr. Noëlle Sanders – in de conceptkandidatenlijst d.d.
3 december 2020 geplaatst op positie 10 - als kandidaat
En gaat over tot de orde van de dag.
’s-Hertogenbosch, 3 november 2020
Dick Schouw (lid# 637)

Preadvies: ALV BESLIST
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Agendapunt 6: Amendementen en moties met preadviezen

Amendement 5 Amendement 1. Wordt behandeld en in stemming gebracht bij punt 9.
Voorstel wijziging : Kandidaat Alfons Leerkes ( thans op de kandidatenlijst op positie 11. ) verplaatsen
naar positie 2.
Motivatie: Voor een hoge positie op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer moet binding met de
partij en haar leden leidend zijn. Als voorzitter van 50PLUS in de provincie Utrecht ( sinds Mei 2018 )
en als voorzitter van het Wetenschappelijk Instituut van 50PLUS ( sinds de oprichting in 2018 ) heb ik
mij dienstbaar gemaakt aan de partij en daarbij een groot netwerk binnen 50PLUS opgebouwd.
Daarnaast moet een kandidaat-Kamerlid ook inhoudelijk een wezenlijke bijdrage kunnen leveren. In
mijn werkzame periode heb ik bij Achmea vele jaren deel uitgemaakt van werkgroepen die
onderzoek hebben gedaan naar de kansen en bedreigingen die voortvloeien uit een vergrijzende
samenleving.
Ik wil deze kennis en ervaring inzetten voor 50PLUS in de Tweede Kamer. Naast de onderwerpen,
Pensioen, Zorg en Wonen wil ik me in het bijzonder sterk maken voor onderwerpen die te maken
hebben met CO2 vrije energieopwekking door bijvoorbeeld de inzet van waterstof als goedkope en
veilige alternatieve energiebron, omdat het belangrijk is dat we onze wereld goed doorgeven aan de
volgende generatie, onze kinderen en kleinkinderen.
Als u een vertegenwoordiger voor 50PLUS in de Tweede Kamer wilt die verstand heeft van de
onderwerpen die belangrijk zijn voor onze kiezers en die al vele jaren zonder uitzondering actief lid is
van 50PLUS, kies mij dan op de positie 2!
Ingediend door: Alfons Leerkes
Lidnummer: 10446
Datum: 30 november 2020

Preadvies: ALV BESLIST
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Agendapunt 6: Amendementen en moties met preadviezen

Amendement 6 Wordt behandeld en in stemming gebracht bij punt 9.

Voorstel nr:
Onderwerp:

AvW13761.11
Concept kandidatenlijst TK2021

De Algemene Vergadering van de vereniging 50PLUS in vergadering bijeen d.d. 12 december 2020,
overwegende dat 50PLUS met een volledig nieuwe, sympathieke, en gedegen lijsttrekker de
verkiezingen ingaat,
overwegende dat binding met partij en kader van eminent belang is voor een Tweede Kamer fractie,
constaterende dat in de meest recente peilingen 50PLUS op 1 a 2 zetels staat,
overwegende dat zelfs bij een teleurstellende verkiezingsuitslag de binding met de partij en haar
leden gewaarborgd dient te blijven,
stellen ondergetekenden het navolgende amendement op de kandidatenlijst voor:
Op plaats twee (2) van de kandidatenlijst te plaatsen:
Mevrouw
P.J.H.D. Verkoelen
Rotterdam

63 jr

San Bartolomé de Tirajana , 3 december 2020
Ondertekening en naam:
André (A.C.P.) van Wanrooij, lidnummer 13761 (Art 2.3.1 HR: één naam is verplicht).
Léonie Sazias,
Gerrit-Jan van Otterloo,
Dick Schouw,
Peter Pont,
Laurens de Keijzer,
Ton Lammertink.
==================================================================================
Amendement: Voorstel tot wijziging van een ontwerp-voorstel of ontwerp-besluit, naar de vorm
geschikt om daarin direct te worden opgenomen.
Wijze van indienen van een amendement: Art 2.3.2 HR: Mogelijke moties en amendementen worden
ten minste vier (4) weken voor de Algemene Vergadering bij het Partijkantoor ingediend. Zij worden
met een mogelijk preadvies van het Hoofdbestuur toegevoegd aan de stukken voor de vergadering.

Preadvies: ALV BESLIST
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Agendapunt 6: Amendementen en moties met preadviezen

Amendement 7 Wordt behandeld en in stemming gebracht bij punt 9.

Amendement ingediend door Peter van Lier, Breda
De Algemene Vergadering van de vereniging 50PLUS in vergadering bijeen d.d. 12 december 2020,
Overwegende dat het in het algemeen belang van de toekomst van de partij is dat dat duurzame
continuïteit en loyaliteit binnen de partij gewaarborgd is van toekomstige Tweede Kamerleden
jegens de vertegenwoordiging van de authentieke doelstellingen (kroonjuwelen) van de leden
stelt/stellen ondergetekende(n) het volgende amendement voor:
Op plaats drie (3) van de kandidatenlijst te plaatsen:
De heer

J.F (Jan Frans).X.M. Brouwers

Breda 3 december 2020
Ondertekening en naam:
Peter van Lier, lidnummer 15084
Dick Schouw, lidnummer 637

Preadvies: ALV BESLIST

Son en Breugel

66jr
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Agendapunt 6: Amendementen en moties met preadviezen

Amendement 8 Wordt behandeld en in stemming gebracht bij punt 9.
Voorstel nr: PPO20201203_1
Onderwerp: Concept kandidatenlijst TK2021
De Algemene Vergadering van de vereniging 50PLUS in vergadering bijeen d.d. 12 december 2020,
Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:
Op plaats drie (3) van de kandidatenlijst te plaatsen:
De heer M. van Rooij Almere 57 jr
Rotterdam , 3 december 2020
Ondertekening en naam:
Peter Pont, lidnummer 216 (Art 2.3.1 HR: één naam is verplicht).
Anne Marie Fischer, lidnummer 8768
Jos Fischer, lidnummer 18305
Frits van der Pluijm, lidnummer 755
A.C. Donker, lidnummer 17458
Dick Schouw, lidnummer 637
A.G.H.M. Lammertink, lidnummer 18188
Laurens H.C. de Keijzer, lidnummer 13124
Pim Reinders, Lidnummer 4798
Rhianna Gralike, lidnummer 13798
Mariette Gralike, lidnummer 16629
Jury Roest, lidnummer 18682
Frank van Laarhoven, lidnummer 3771
Paul van der Starre, Lidnummer 17581
Alma van der Starre, Lidnummeer 18389
Henk Jan Verboom, Lidnummer 466
Marina Reigwein, Lidnummer 18243
Theun Wiersma, Lidnummer 11520

Preadvies: ALV BESLIST
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Agendapunt 6: Amendementen en moties met preadviezen

Amendement 9 Wordt behandeld en in stemming gebracht bij punt 9.
Geachte,
De zojuist verzonden mail aan u bevat een klein typefoutje die ik bij deze rechtzet: uiteraard betreft
het de kandidatenlijst van 50PLUS voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 waarover
wordt besloten tijdens de ALV op 12 december 2020, en wel als volgt: etc.
Van: Theun Wiersma <TheunWiersma@outlook.com>
Verzonden: donderdag 3 december 2020 23:22
Aan: >; alv@50pluspartij.nl
Onderwerp: stellen van tegenkandidaat
Geachte,
Hierbij stel ik mij tegenkandidaat voor de kandidatenlijst van 50PLUS voor de Tweede
Kamerverkiezingen in maart 2020 waarover wordt besloten tijdens de ALV op 12 december 2020, en
wel als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Theun Wiersma stelt zich kandidaat voor plaats 3
Indien dit niet wordt gehonoreerd, dan stelt Theun Wiersma zich bij deze kandidaat voor plaats 4
Indien dit niet wordt gehonoreerd, dan stelt Theun Wiersma zich bij deze kandidaat voor plaats 5
Indien dit niet wordt gehonoreerd, dan stelt Theun Wiersma zich bij deze kandidaat voor plaats 6
Indien dit niet wordt gehonoreerd, dan stelt Theun Wiersma zich bij deze kandidaat voor plaats 7
Indien dit niet wordt gehonoreerd, dan stelt Theun Wiersma zich bij deze kandidaat voor plaats 8
Indien dit niet wordt gehonoreerd, dan stelt Theun Wiersma zich bij deze kandidaat voor plaats 9
Indien dit niet wordt gehonoreerd, dan stelt Theun Wiersma zich bij deze kandidaat voor plaats
10

Een motivatiebrief hiervoor heb ik bijgevoegd. Een kennismakingsvideo heb ik inmiddels aan het
50PLUS kantoor doen toekomen.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging
Met vriendelijke groet,
Theun Wiersma

Preadvies: ALV BESLIST
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Agendapunt 6: Amendementen en moties met preadviezen

Amendement 10 Wordt behandeld en instemming gebracht bij punt 9.
Amendement ingediend door Peter van Lier, Breda
De Algemene Vergadering van de vereniging 50PLUS in vergadering bijeen d.d. 12 december 2020,
Overwegende dat het in het algemeen belang van de toekomst van de partij is dat dat duurzame
continuïteit en loyaliteit binnen de partij gewaarborgd is van toekomstige Tweede Kamerleden
jegens de vertegenwoordiging van de authentieke doelstellingen (kroonjuwelen) van de leden
stelt/stellen ondergetekende(n) het volgende amendement voor:
Op plaats vier (4) van de kandidatenlijst te plaatsen:
De heer

J.F (Jan Frans).X.M. Brouwers

Breda 3 december 2020
Ondertekening en naam:
Peter van Lier, lidnummer 15084
Dick Schouw, lidnummer 637

Preadvies: ALV BESLIST

Son en Breugel

66jr
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Agendapunt 6: Amendementen en moties met preadviezen

Amendement 11 Wordt behandeld en instemming gebracht bij punt 9.
Voorstel nr: PPO201203_2
Onderwerp: Concept kandidatenlijst TK2021
De Algemene Vergadering van de vereniging 50PLUS in vergadering bijeen d.d. 12 december 2020,
Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:
Op plaats vier (4) van de kandidatenlijst te plaatsen:
De heer M. van Rooij Almere 57 jr
Rotterdam, 3 december 2020
Ondertekening en naam:
Peter Pont, lidnummer 216 (Art 2.3.1 HR: één naam is verplicht).
Anne Marie Fischer, lidnummer 8768
Jos Fischer, lidnummer 18305
Frits van der Pluijm, lidnummer 755
A.C. Donker, lidnummer 17458
Laurens H.C. de Keijzer, lidnummer 13124
Pim Reinders, Lidnummer 4798
Rhianna Gralike, lidnummer 13798
Mariette Gralike, lidnummer 16629
Jury Roest, lidnummer 18682
Frank van Laarhoven, lidnummer 3771
Paul van der Starre, Lidnummer 17581
Alma van der Starre, Lidnummeer 18389
Henk Jan Verboom, Lidnummer 466
Marina Reigwein, Lidnummer 18243
Theun Wiersma, Lidummer 11520

Preadvies: ALV BESLIST
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Amendement 12 Wordt behandeld en instemming gebracht bij punt 9.
Geachte,
De zojuist verzonden mail aan u bevat een klein typefoutje die ik bij deze rechtzet: uiteraard betreft
het de kandidatenlijst van 50PLUS voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 waarover
wordt besloten tijdens de ALV op 12 december 2020, en wel als volgt: etc.
Van: Theun Wiersma
Aan: >; alv@50pluspartij.nl
Onderwerp: stellen van tegenkandidaat
Geachte,
Hierbij stel ik mij tegenkandidaat voor de kandidatenlijst van 50PLUS voor de Tweede
Kamerverkiezingen in maart 2020 waarover wordt besloten tijdens de ALV op 12 december 2020, en
wel als volgt:
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Theun Wiersma stelt zich kandidaat voor plaats 3
Indien dit niet wordt gehonoreerd, dan stelt Theun Wiersma zich bij deze kandidaat voor plaats 4
Indien dit niet wordt gehonoreerd, dan stelt Theun Wiersma zich bij deze kandidaat voor plaats 5
Indien dit niet wordt gehonoreerd, dan stelt Theun Wiersma zich bij deze kandidaat voor plaats 6
Indien dit niet wordt gehonoreerd, dan stelt Theun Wiersma zich bij deze kandidaat voor plaats 7
Indien dit niet wordt gehonoreerd, dan stelt Theun Wiersma zich bij deze kandidaat voor plaats 8
Indien dit niet wordt gehonoreerd, dan stelt Theun Wiersma zich bij deze kandidaat voor plaats 9
Indien dit niet wordt gehonoreerd, dan stelt Theun Wiersma zich bij deze kandidaat voor plaats
10

Een motivatiebrief hiervoor heb ik bijgevoegd. Een kennismakingsvideo heb ik inmiddels aan het
50PLUS kantoor doen toekomen.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging
Met vriendelijke groet,
Theun Wiersma

Preadvies: ALV BESLIST

Algemene Virtuele Vergadering 12 december 2020

versie 041220

Agendapunt 6: Amendementen en moties met preadviezen

Amendement 13 Wordt behandeld en instemming gebracht bij punt 9.
Amendement ingediend door Ina Vijzelman-Waarheid, Amersfoort
Stellen van tegenkandidaat voor plek 4 van de kandidatenlijst van 50PLUS voor de Tweede Kamer.
Tekstvoorstel op de kieslijst: Noëlle Sanders op plaats 4 (in plaats van 10).
Motivatie:
- Noëlle Sanders heeft meer dan 14 jaar politieke ervaring als volksvertegenwoordiger in de
gemeenteraad. Behalve haar ervaring is hiermee ook haar kwaliteit bewezen.
- Noëlle Sanders staat bekend als een kundig en betrouwbaar raadslid die hart heeft voor de
zaak. Ze wordt zeer gewaardeerd in Amersfoort. Ze heeft een behoorlijke achterban en dat
levert zeker stemmen op voor 50PLUS.
- Noëlle Sanders is specialist op de portefeuilles Ruimtelijke Ordening en wonen, en met name
seniorenwoningen. Dat is een mooie aanvulling op de portefeuilles van de drie eerste
kandidaten.
- Ook in de zorg is Noëlle thuis. Ze heeft eerdere ervaring in de zorg als psychiatrisch
verpleegkundige en heeft zelf een kinderopvang opgezet. Nu zij een eenmansfractie heeft
voert zij op alle portefeuilles het woord.
- Als buitengewoon fractielid van haar fractie maak ik haar van dichtbij mee en zie dat zij met
betrokkenheid, toewijding en doorzettingsvermogen mooie resultaten boekt. Als
buitengewoon fractielid en fractie ondersteuner werken wij veel samen en is het voor mij erg
prettig werken met haar.
- Noëlle Sanders heeft een Indische achtergrond. Als je voor haar stemt, stem je ook voor
meer diversiteit in de samenstelling van de top 10.
- Daardoor geef je als 50 plus ook het signaal en het voorbeeld meerder culturen te omarmen
en ben je meer een afspiegeling van de Nederlandse samenleving.
Ondertekening en naam:
Ina Vijzelman-Waarheid, lidnr. 19488

Preadvies: ALV BESLIST
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Agendapunt 6: Amendementen en moties met preadviezen

Amendement 14 Wordt behandeld en instemming gebracht bij punt 9.
Geachte,
De zojuist verzonden mail aan u bevat een klein typefoutje die ik bij deze rechtzet: uiteraard betreft
het de kandidatenlijst van 50PLUS voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 waarover
wordt besloten tijdens de ALV op 12 december 2020, en wel als volgt: etc.
Van: Theun Wiersma <TheunWiersma@outlook.com>
Verzonden: donderdag 3 december 2020 23:22
Aan: >; alv@50pluspartij.nl
Onderwerp: stellen van tegenkandidaat
Geachte,
Hierbij stel ik mij tegenkandidaat voor de kandidatenlijst van 50PLUS voor de Tweede
Kamerverkiezingen in maart 2020 waarover wordt besloten tijdens de ALV op 12 december 2020, en
wel als volgt:
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Theun Wiersma stelt zich kandidaat voor plaats 3
Indien dit niet wordt gehonoreerd, dan stelt Theun Wiersma zich bij deze kandidaat voor plaats 4
Indien dit niet wordt gehonoreerd, dan stelt Theun Wiersma zich bij deze kandidaat voor plaats 5
Indien dit niet wordt gehonoreerd, dan stelt Theun Wiersma zich bij deze kandidaat voor plaats 6
Indien dit niet wordt gehonoreerd, dan stelt Theun Wiersma zich bij deze kandidaat voor plaats 7
Indien dit niet wordt gehonoreerd, dan stelt Theun Wiersma zich bij deze kandidaat voor plaats 8
Indien dit niet wordt gehonoreerd, dan stelt Theun Wiersma zich bij deze kandidaat voor plaats 9
Indien dit niet wordt gehonoreerd, dan stelt Theun Wiersma zich bij deze kandidaat voor plaats
10

Een motivatiebrief hiervoor heb ik bijgevoegd. Een kennismakingsvideo heb ik inmiddels aan het
50PLUS kantoor doen toekomen.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging
Met vriendelijke groet,
Theun Wiersma

Preadvies: ALV BESLIST
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Amendement 15 Wordt behandeld en instemming gebracht bij punt 9.
Amendement ingediend door John van Engelen, Nieuwegein
De heer Ron van Reenen staat momenteel op plaats 9 van de kandidatenlijst van 50 +.
De heer van Reenen is bijzonder deskundig en excelleert binnen zijn vakgebied Veiligheid.
Gezien het verkiezingsprogramma van onze partij, waarin veiligheid een prominente plaats inneemt
en zelfs een van onze speerpunten is , draag ik de heer van Reenen voor om invulling te geven aan
plaats 5 op de lijst.
Bijgesloten is de reactie van de heer van Reenen op mijn verzoek. (Staat in map originelen)

Ondertekening en naam:
J.R.J. van Engelen, lidnr. 16187

Preadvies: ALV BESLIST
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Amendement 16 Wordt behandeld en instemming gebracht bij punt 9.
Amendement ingediend door Hans Sweep, Tilburg

Door de manier waarop er gestemd gaat worden bestaat de mogelijkheid dat Henk van
Tilborg (nummer 5) zakt naar een lager nummer.
Ondergetekenden hebben veel vertrouwen in de adviezen die de door ons met elkaar
ingestelde commissie en zijn dan ook content met de 5e plaats voor Henk van Tilborg. Het is
ook goed voor de rust van de partij dat er niet te veel verschuivingen komen in de top 10.
Graag willen wij Henk van Tilborg dan ook tegenkanditeren voor de 5e plaats. Hierdoor
wordt in ieder geval wanneer hij onverhoopt moet opschuiven opnieuw door de leden
beoordeeld of hij toch op de 5e plaats hoort, zoals de commissie heeft voorgesteld.
Mocht Henk van Tilborg op de 5e plaats blijven staan, dan is dus deze tegenkandidaatstelling
niet aan de orde.
Ondertekening en naam:
Hans Sweep, lidnummer 18951
Ben van de Wouw, lidnummer 17585

Preadvies: ALV BESLIST
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Amendement 17 Wordt behandeld en instemming gebracht bij punt 9.
Amendement ingediend door Peter van Lier, Breda
De Algemene Vergadering van de vereniging 50PLUS in vergadering bijeen d.d. 12 december 2020,
Overwegende dat het in het algemeen belang van de toekomst van de partij is dat dat duurzame
continuïteit en loyaliteit binnen de partij gewaarborgd is van toekomstige Tweede Kamerleden
jegens de vertegenwoordiging van de authentieke doelstellingen (kroonjuwelen) van de leden
stelt/stellen ondergetekende(n) het volgende amendement voor:
Op plaats vijf (5) van de kandidatenlijst te plaatsen:
De heer

J.F (Jan Frans).X.M. Brouwers

Breda 3 december 2020
Ondertekening en naam:
Peter van Lier, lidnummer 15084
Dick Schouw, lidnummer 637

Preadvies: ALV BESLIST

Son en Breugel

66jr
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Amendement 18 Wordt behandeld en instemming gebracht bij punt 9.
VAN HET LID WilMA Richter
Voorstel van conceptkandidatenlijst van 50PLUS voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021 tot
wijziging van de kandidaten houdende de
Algemene Vergadering van de vereniging 50PLUS in vergadering bijeen d.d. 12 december 2020,
Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:
Op plaats zes (6) van de kandidatenlijst te plaatsen:
Mevrouw
A. Hernández
’s-Hertogenbosch
Toelichting
50PLUS vraagt in haar verkiezingsprogramma 2021 meer aandacht voor diversiteit, het tegengaan
van discriminatie en meer aandacht voor tolerantie en verdraagzaamheid. Als politiek partij heeft
50PLUS ook een voorbeeldfunctie om daadwerkelijk het aandeel van vrouwen en de culturele
diversiteit in de top van kandidatenlijst te vergroten. Nog recent verwoorde het kabinet nog het
belang om diversiteit in de top van de bedrijven tevergroten door te benadrukken dat “we alle
talenten nodig hebben, ongeacht geslacht en culturele achtergrond”.
Eindhoven , 3 december 2020
Ondertekening en naam:
W.richter, lidnummer 10500
J.F Brouwers
N. de Jong
A.M. Fischer
E. van Ooijen
R. Schols

Preadvies: ALV BESLIST
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Amendement 19 Wordt behandeld en instemming gebracht bij punt 9.

Geachte,
De zojuist verzonden mail aan u bevat een klein typefoutje die ik bij deze rechtzet: uiteraard betreft
het de kandidatenlijst van 50PLUS voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 waarover
wordt besloten tijdens de ALV op 12 december 2020, en wel als volgt: etc.
Van: Theun Wiersma <TheunWiersma@outlook.com>
Verzonden: donderdag 3 december 2020 23:22
Aan: >; alv@50pluspartij.nl
Onderwerp: stellen van tegenkandidaat
Geachte,
Hierbij stel ik mij tegenkandidaat voor de kandidatenlijst van 50PLUS voor de Tweede
Kamerverkiezingen in maart 2020 waarover wordt besloten tijdens de ALV op 12 december 2020, en
wel als volgt:
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Theun Wiersma stelt zich kandidaat voor plaats 3
Indien dit niet wordt gehonoreerd, dan stelt Theun Wiersma zich bij deze kandidaat voor plaats 4
Indien dit niet wordt gehonoreerd, dan stelt Theun Wiersma zich bij deze kandidaat voor plaats 5
Indien dit niet wordt gehonoreerd, dan stelt Theun Wiersma zich bij deze kandidaat voor plaats 6
Indien dit niet wordt gehonoreerd, dan stelt Theun Wiersma zich bij deze kandidaat voor plaats 7
Indien dit niet wordt gehonoreerd, dan stelt Theun Wiersma zich bij deze kandidaat voor plaats 8
Indien dit niet wordt gehonoreerd, dan stelt Theun Wiersma zich bij deze kandidaat voor plaats 9
Indien dit niet wordt gehonoreerd, dan stelt Theun Wiersma zich bij deze kandidaat voor plaats
10

Een motivatiebrief hiervoor heb ik bijgevoegd. Een kennismakingsvideo heb ik inmiddels aan het
50PLUS kantoor doen toekomen.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging
Met vriendelijke groet,
Theun Wiersma

Preadvies: ALV BESLIST
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Amendement 20 Wordt behandeld en instemming gebracht bij punt 9.
HET LID WilMA Richter

Voorstel nr:
Voorstel van conceptkandidatenlijst van 50PLUS voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021 tot
wijziging van de kandidaten houdende de
Algemene Vergadering van de vereniging 50PLUS in vergadering bijeen d.d. 12 december 2020,
Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:
Op plaats zeven (7) van de kandidatenlijst te plaatsen:
Mevrouw
A. Hernández
’s-Hertogenbosch
Toelichting
50PLUS vraagt in haar verkiezingsprogramma 2021 meer aandacht voor diversiteit, het tegengaan
van discriminatie en meer aandacht voor tolerantie en verdraagzaamheid. Als politieke partij heeft
50PLUS ook een voorbeeldfunctie om daadwerkelijk het aandeel van vrouwen en de culturele
diversiteit in de top van kandidatenlijst te vergroten. Nog recent verwoorde het kabinet nog het
belang om diversiteit in de top van de bedrijven tevergroten door te benadrukken dat “we alle
talenten nodig hebben, ongeacht geslacht en culturele achtergrond”.
Eindhoven , 3 december 2020
Ondertekening en naam:
W.richter, lidnummer 10500
J.F Brouwers
N. de Jong
A.M. Fischer
E. van Ooijen
R. Schols

Preadvies: ALV BESLIST
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Amendement 21 Wordt behandeld en instemming gebracht bij punt 9.
Amendement ingediend door Hans Gertsen, Den Haag
Hierbij draag ik Geert Tomlow (GAMM Tomlow) uit 's Gravenhage, nummer 15 op de conceptkandidatenlijst, voor voor plaats 7 op de lijst; de plaats die nu wordt ingenomen door M.van Rooij
(Almere).
De reden is dat de heer Van Rooij naar mijn mening niet thuishoort op een plek in de top 10 van de
kandidatenlijst. Zie de passage uit het boek van oud-voorzitter Geert Dales met wie ik het verder
zelden eens was en ben.
De heer Tomlow heeft mijns inziens wel de juiste achtergrond en kwaliteiten voor een plaats hoog op
de lijst van 50PLUS. De heer Tomlow heeft per e-mail toestemming gegeven voor mijn voordracht
voor plaats 7. Zie onderstaande mail. (staat in map originelen)
Ondertekening en naam:
Hans Gertsen, lidnr. 14224

Preadvies: ALV BESLIST
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Amendement 22 Wordt behandeld en instemming gebracht bij punt 9.

Van: Theun Wiersma
Verzonden: donderdag 3 december 2020 23:22
Aan: >; alv@50pluspartij.nl
Onderwerp: stellen van tegenkandidaat

Geachte,
Hierbij stel ik mij tegenkandidaat voor de kandidatenlijst van 50PLUS voor de Tweede
Kamerverkiezingen in maart 2020 waarover wordt besloten tijdens de ALV op 12 december
2020, en wel als volgt:
33. Theun Wiersma stelt zich kandidaat voor plaats 3
34. Indien dit niet wordt gehonoreerd, dan stelt Theun Wiersma zich bij deze kandidaat voor
plaats 4
35. Indien dit niet wordt gehonoreerd, dan stelt Theun Wiersma zich bij deze kandidaat voor
plaats 5
36. Indien dit niet wordt gehonoreerd, dan stelt Theun Wiersma zich bij deze kandidaat voor
plaats 6
37. Indien dit niet wordt gehonoreerd, dan stelt Theun Wiersma zich bij deze kandidaat voor
plaats 7
38. Indien dit niet wordt gehonoreerd, dan stelt Theun Wiersma zich bij deze kandidaat voor
plaats 8
39. Indien dit niet wordt gehonoreerd, dan stelt Theun Wiersma zich bij deze kandidaat voor
plaats 9
40. Indien dit niet wordt gehonoreerd, dan stelt Theun Wiersma zich bij deze kandidaat voor
plaats 10
Een motivatiebrief hiervoor heb ik bijgevoegd. Een kennismakingsvideo heb ik inmiddels aan
het 50PLUS kantoor doen toekomen.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging
Met vriendelijke groet,
Theun Wiersma

Preadvies: ALV BESLIST
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Amendement 23 Wordt behandeld en instemming gebracht bij punt 9.
Van: Theun Wiersma
Verzonden: donderdag 3 december 2020 23:22
Aan: >; alv@50pluspartij.nl
Onderwerp: stellen van tegenkandidaat
Geachte,
Hierbij stel ik mij tegenkandidaat voor de kandidatenlijst van 50PLUS voor de Tweede
Kamerverkiezingen in maart 2020 waarover wordt besloten tijdens de ALV op 12 december 2020, en
wel als volgt:
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Theun Wiersma stelt zich kandidaat voor plaats 3
Indien dit niet wordt gehonoreerd, dan stelt Theun Wiersma zich bij deze kandidaat voor plaats 4
Indien dit niet wordt gehonoreerd, dan stelt Theun Wiersma zich bij deze kandidaat voor plaats 5
Indien dit niet wordt gehonoreerd, dan stelt Theun Wiersma zich bij deze kandidaat voor plaats 6
Indien dit niet wordt gehonoreerd, dan stelt Theun Wiersma zich bij deze kandidaat voor plaats 7
Indien dit niet wordt gehonoreerd, dan stelt Theun Wiersma zich bij deze kandidaat voor plaats 8
Indien dit niet wordt gehonoreerd, dan stelt Theun Wiersma zich bij deze kandidaat voor plaats 9
Indien dit niet wordt gehonoreerd, dan stelt Theun Wiersma zich bij deze kandidaat voor plaats
10

Een motivatiebrief hiervoor heb ik bijgevoegd. Een kennismakingsvideo heb ik inmiddels aan het
50PLUS kantoor doen toekomen.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging
Met vriendelijke groet,

Theun Wiersma

Preadvies: ALV BESLIST
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Amendement 24 Wordt behandeld en instemming gebracht bij punt 9.
Van: Theun Wiersma
Verzonden: donderdag 3 december 2020 23:22
Aan: >; alv@50pluspartij.nl
Onderwerp: stellen van tegenkandidaat

Geachte,
Hierbij stel ik mij tegenkandidaat voor de kandidatenlijst van 50PLUS voor de Tweede
Kamerverkiezingen in maart 2020 waarover wordt besloten tijdens de ALV op 12 december
2020, en wel als volgt:
49. Theun Wiersma stelt zich kandidaat voor plaats 3
50. Indien dit niet wordt gehonoreerd, dan stelt Theun Wiersma zich bij deze kandidaat voor
plaats 4
51. Indien dit niet wordt gehonoreerd, dan stelt Theun Wiersma zich bij deze kandidaat voor
plaats 5
52. Indien dit niet wordt gehonoreerd, dan stelt Theun Wiersma zich bij deze kandidaat voor
plaats 6
53. Indien dit niet wordt gehonoreerd, dan stelt Theun Wiersma zich bij deze kandidaat voor
plaats 7
54. Indien dit niet wordt gehonoreerd, dan stelt Theun Wiersma zich bij deze kandidaat voor
plaats 8
55. Indien dit niet wordt gehonoreerd, dan stelt Theun Wiersma zich bij deze kandidaat voor
plaats 9
56. Indien dit niet wordt gehonoreerd, dan stelt Theun Wiersma zich bij deze kandidaat voor
plaats 10
Een motivatiebrief hiervoor heb ik bijgevoegd. Een kennismakingsvideo heb ik inmiddels aan
het 50PLUS kantoor doen toekomen.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging
Met vriendelijke groet,
Theun Wiersma
Th. Wiersma
Lisdodde 28
Preadvies: ALV BESLIST
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Amendement 25 Wordt behandeld en instemming gebracht bij punt 9.

Amendement op de CONCEPTAGENDA 50PLUS ALGEMENE VIRTUELE
VERGADERING ZATERDAG 12 DECEMBER 2020

Agendapunt 9: Presentatie en stemming kandidaten TK2021
Voorstel wijziging : Kandidaat Willem Dekker ( thans op de kandidatenlijst op plek 38) stelt zich
kandidaat voor plek 9.
Motivatie:
Na mijn diensttijd en het afronden van mijn studie aan de TU Delft heb ik 30 jaar bij de
Rijksoverheid (Binnenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid) gewerkt. Gedurende die tijd heb ik
vele ministers en staatsecretarissen ondersteund. O.a. als millennium-coördinator voor politie
en brandweer. Naast het “gewone” werk ben ik zo’n 15 jaar voorzitter van mijn eigen
ondernemingsraad geweest en zo’n 10 jaar van de departementale ondernemingsraad. In 2015
ben ik met pensioen gegaan. Begin 2016 ben ik voor het eerst lid geworden van een politieke
partij (50PLUS dus) en in december 2018 ben ik verkozen tot voorzitter van 50PLUS NoordHolland.
Privé ben ik o.a. ruim 12 jaar voorzitter van een volleybalvereniging en 15 jaar vicevoorzitter van
een grote stichting voor openbaar primair onderwijs (5000 leerlingen, 500 personeelsleden)
geweest. Verder ben ik mantelzorger voor mijn schoonmoeder van 94 en help mijn kinderen en
kleinkinderen. Ook voor hun wil ik het beste!
De kandidaatstellingscommissie zal ongetwijfeld serieus zijn best gedaan hebben om tot een
goede lijst te komen. En zich bij de afweging wie op welke plek komt zich gehouden hebben aan
de punten die opgenomen waren in het eerder gepubliceerde profiel voor de kandidaten. Deze
punten waren o.a.:
De kandidaat heeft geen verleden als politieke ‘jobhopper’
Van kandidaten wordt verwacht dat zij goed begrip hebben van wat het is en betekent om
Kamer-lid te zijn.
Er is sprake van een aantoonbare sterke maatschappelijke betrokkenheid, blijkend uit
arbeidsverleden en/of andere (neven-)activiteiten
Echter kijkend naar de voorgestelde nummers 2 tot en met 10 valt mij op dat:
Ik diverse kandidaten niet ken (zoals de kandidaten uit Noord-Holland).
Diverse kandidaten tot vrij recent bij een andere politieke partij een functie vervulden
Geen van de kandidaten kennis en ervaring heeft wat het werk als volksvertegenwoordiger op
landelijk niveau inhoud. Een aantal heeft zelfs geen politieke ervaring en een aantal (beperkte)
ervaring op gemeentelijk of provinciaal niveau.
Bij veel van de kandidaten heb ik de gevraagde sterke maatschappelijke betrokkenheid niet
terug kunnen vinden
Ik mis kennis op het gebied van landelijke Openbare Orde en Veiligheid, onderwijs en ICT.
Zoals ik als schreef ik ben gepensioneerd en hoef voor het levensonderhoud van mijn vrouw en
mij geen baan meer te hebben. Ik heb dan ook lang geaarzeld of ik als een soort lijstduwer wilde
blijven staan of wilde gaan voor een hogere plek. Uiteindelijk heeft de doorslag gegeven dat ik
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wilde dat 50PLUS en daarmee zijn kiezers zo sterk mogelijk vertegenwoordigd worden in de
Kamer.
Ik heb 30 jaar ervaring met de Kamer, kennis op landelijk niveau van politie en brandweer,
kennis van het onderwijs-veld, ik ben informaticus en ik ben geen politieke “jobhopper”.
Kortom wilt u die kennis en ervaring binnen de eerste 10 kandidaten op de lijst hebben, stem
dan voor mij.
Willem Dekker
Lidnummer: 15538

Preadvies: ALV BESLIST
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Amendement 26 Wordt behandeld en instemming gebracht bij punt 9.
Van: Theun Wiersma
Verzonden: donderdag 3 december 2020 23:22
Aan: >; alv@50pluspartij.nl
Onderwerp: stellen van tegenkandidaat

Geachte,
Hierbij stel ik mij tegenkandidaat voor de kandidatenlijst van 50PLUS voor de Tweede
Kamerverkiezingen in maart 2020 waarover wordt besloten tijdens de ALV op 12 december
2020, en wel als volgt:
57. Theun Wiersma stelt zich kandidaat voor plaats 3
58. Indien dit niet wordt gehonoreerd, dan stelt Theun Wiersma zich bij deze kandidaat voor
plaats 4
59. Indien dit niet wordt gehonoreerd, dan stelt Theun Wiersma zich bij deze kandidaat voor
plaats 5
60. Indien dit niet wordt gehonoreerd, dan stelt Theun Wiersma zich bij deze kandidaat voor
plaats 6
61. Indien dit niet wordt gehonoreerd, dan stelt Theun Wiersma zich bij deze kandidaat voor
plaats 7
62. Indien dit niet wordt gehonoreerd, dan stelt Theun Wiersma zich bij deze kandidaat voor
plaats 8
63. Indien dit niet wordt gehonoreerd, dan stelt Theun Wiersma zich bij deze kandidaat voor
plaats 9
64. Indien dit niet wordt gehonoreerd, dan stelt Theun Wiersma zich bij deze kandidaat voor
plaats 10
Een motivatiebrief hiervoor heb ik bijgevoegd. Een kennismakingsvideo heb ik inmiddels aan
het 50PLUS kantoor doen toekomen.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging
Met vriendelijke groet,
Theun Wiersma

Preadvies: ALV BESLIST
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Amendement 27 Wordt behandeld en instemming gebracht bij punt 9.
Aan de ALV van 50PLUS
Alkmaar/Hoorn 2 december 2020
Beste partijgenoten,
Hierbij willen wij gebruik maken van de mogelijkheid om voor plaats 10 van de concept
kandidatenlijst 2e Kamerverkiezingen een tegenkandidaat te stellen n.l. Nico de Vos die op plaats 26
van deze concept lijst staat.

Toelichting
Nico is binnen onze partij geen onbekende. Zo verzorgde hij de cursus om het niveau van het 50PLUS
kader op te werken en hen goed voorbereid het politieke avontuur in te laten gaan. Hij is ook
voorzitter geweest van de provinciale afdeling.
Nico heeft een goed politiek gevoel en is in zijn woonplaats maatschappelijk actief. Tijdens de laatste
waterschapsverkiezingen behaalde hij bijna 4000 voorkeurstemmen.
Niet onbelangrijk is te vermelden dat hij een goed debater is.
Jacob Avis
Gerard Meuwese
Lid nr 13892
lidn 14365

Preadvies: ALV BESLIST
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Amendement 28 Wordt behandeld en instemming gebracht bij punt 9.
Onderwerp:

Concept kandidatenlijst TK2021

De Algemene Vergadering van de vereniging 50PLUS in vergadering bijeen d.d. 12 december 2020,

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:

Op plaats twintig (20) van de kandidatenlijst te plaatsen:
De heer

P. Pont

Rotterdam

Zoetermeer, 3 december 2020

Ondertekening en naam:
Cees de Deus, Lidnummer 19231 (Art 2.3.1 HR: één naam is verplicht).
A.G.H.M. Lammertink, lidnummer 18188
Dick Schouw, lidnummer 637

Preadvies: ALV BESLIST

61 jr
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Motie 1: Peter van Lier: Wordt behandeld en instemming gebracht bij punt 9 voor alle
amendementen

MOTIE: Bij acclamatie aannemen van de nummers 2 tot en met 5
van de (concept) kandidatenlijst

De leden van de vereniging 50PLUS in digitale vergadering bijeen op 12
december 2020
Constaterende dat:
De kandidatencommissie, bestaande uit voorzitter George Lernhout,
lijsttrekker Liane den Haan, 1e Kamerlid Martine Baay en verder Willem Bakx,
Arthur Schuering en Roelof Jan Mulder, zich heeft ingezet om zorgvuldig en
afgewogen de samenstelling te maken van de top 5 van de (concept) lijst.
Momenteel gaan er veel amendementen rond binnen de vereniging en wordt
er flink gestuurd op het wegkrijgen van de nummers 2 t/m 5 om verschillende
redenen. De kandidaten zouden van andere partijen komen, niet genoeg
hebben gefolderd en posters hebben geplakt en dat zou reden zijn om hen niet
op een hoge plek te zetten.
Overwegende dat
Voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer inhoudelijke expertise nodig is
om 50PLUS de komende 4 jaar op een goede manier te profileren.
De Partij vertrouwen moet hebben in de kandidatencommissie die niet voor
niets is aangesteld en zoveel tijd en energie heeft gestopt in het selectieproces.
Verzoekt de ALV
De nummers 2 (Raymond Brood), 3 (Ellen Verkoelen), 4 (Martin Nijkamp) en 5
(Henk van Tilborg) bij acclamatie op hun plek te benoemen.
En gaat over tot de orde van de dag.
Breda, 3 december 2020
Peter van Lier (Breda)

Preadvies van het Hoofdbestuur: ALV beslist
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Motie 2 indiener Alexander Mullenders, Den Haag, lidnummer 19919

Wordt behandeld en instemming gebracht bij punt 8
Het Hoofdbestuur en de Programmacommissie,
gelezen het concept-verkiezingsprogramma TK 2020-2024,
Overwegende dat:
het onderwerp Schuldhulpverlening de afgelopen jaren hoog op de agenda staat in politiek Den Haag
en er nog veel te verbeteren valt aan het huidige landelijke en lokale beleid;
Overwegende dat:
op dit moment bijna een miljoen mensen in Nederland in armoede leeft, waarbij één op de vijf
huishoudens problematische schulden heeft. Dit zorgt voor stress en nog grotere problemen. Ook
leiden schulden ertoe dat zelfs mensen met genoeg inkomen niet rond kunnen komen. Gezinnen
met problematische schulden veelal ook problemen op andere vlakken (bijvoorbeeld Jeugdzorg,
GGZ) hebben;
Overwegende dat:
gemeenten moeten worden gestimuleerd om nadrukkelijk te kijken naar de samenhang tussen
werkloosheid, schulden, (geestelijke) gezondheid en gezinssituatie. De inzet van mensen en geld
moet erop gericht zijn om de maatregelen te nemen met de grootste positieve impact op de
situatie. De kennis van ervaringsdeskundigen moet structureel worden ingezet op landelijk en lokaal
niveau om nieuw beleid en de uitvoering daarvan zo goed als mogelijk te laten aansluiten bij de
doelgroep.
Constaterende dat in het huidige concept verkiezingsprogramma er geen aparte aandacht is voor
het onderwerp Schuldhulpverlening;
verzoekt het Hoofdbestuur, in overleg met de Programmacommissie, ervoor te zorgen dat er een
apart onderdeel wordt opgenomen in het concept Verkiezingsprogramma over de acties die 50Plus
nastreeft in het verbeteren van de Schuldhulpverlening in Nederland en hierover de ALV tijdens de
eerstkomende vergadering te informeren,
en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekend Alexander Mullenders
Lidnummer 19919
Preadvies van het Hoofdbestuur: Overnemen
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Motie 3 indieners Jan Hendriks, Humphrey Martherus, Frans Mol, Dick Schouw, Dick Spijker, Henk de Wert

Wordt behandeld en instemming gebracht bij punt 8
MOTIE: Extra aandacht voor koopkrachtverbetering en indexering van pensioenen in verkiezingscampagne
50 PLUS.
De leden van de vereniging 50PLUS in digitale vergadering bijeen op 12 december 2020
Constaterende dat de pensioenen van gepensioneerden in Nederland al tien jaar niet geïndexeerd zijn. Dat de
belastingmaatregelen steevast in het nadeel van gepensioneerden uitvallen Constaterende dat veel
gepensioneerden daardoor al zeker 20 % achter lopen bij de inkomensontwikkeling van de gemiddelde
werkende Nederlander. Dat dit tot grote ongelijkheid in de samenleving heeft geleid of gaat leiden. Dat dit
betekent voor een gepensioneerd echtpaar met een aanvullend pensioen van 7000 euro per jaar (het
gemiddelde aanvullend pensioen van 70% van de gepensioneerden in Nederland) een inkomensverlies van
ruim 110 euro per maand, op een dergelijk inkomen een forse aderlating. Constaterende dat de
pensioenfondsen over een enorme reserve beschikken. Genoeg om de pensioenen gedurende 40 Jaar uit te
betalen.
Constaterende dat het Financiële toetsingskader, met betrekking tot de berekening van de dekkingsgraad werd
vast gesteld toen er nog geen sprake was van een mogelijke renteverlaging tot bijna 0 %. Dat dit manco al lang
gerepareerd had moeten worden. Dat de pensioenfondsen in de achterliggende jaren buitengewoon goede
beleggingsresultaten hebben behaald en dat die niet konden/mochten worden meegerekend bij de berekening
van de dekkingsgraden. Dat dit geleid heeft tot enorme financiële reserves bij de fondsen en dat het niet
indexeren derhalve in feite neerkomt op diefstal van de gelden bestemd voor de indexatie van de pensioenen
door de overheid.
Constaterende dat dit voorjaar door de sociale partners een pensioenakkoord is gesloten waar de genoemde
manco’s vooralsnog niet zijn opgelost. Dat het in feite een schande is dat we het beste pensioensysteem ter
wereld te grabbel hebben gegooid. Echter dat binnen het nieuwe pensioenakkoord nog mogelijkheden genoeg
aanwezig zijn om, alvorens een en ander in wetgeving te worden vast gelegd, nog de nodige noodzakelijk
wijzigingen aan te brengen. Zoals daar zijn een ander systeem voor de berekening van de rekenrente. Het
herinvoeren van de zogenaamde doorsnee pensioenpremieregeling (het loslaten daarvan gaat minimaal 60
miljard euro kosten, volkomen onnodig). En het veel meer betrekken van de rendementen van de
pensioenfondsen bij de berekening van de dekkingsgraden.
Verzoekt het HB erop toe te zien dat een en ander prominent gaat worden meegenomen in de
verkiezingscampagne voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021. Verzoekt het HB er bovendien alles aan te
doen dat op een eenduidige wijze over dit heikele onderwerp door de vertegenwoordigers van 50PLUS naar
buiten wordt getreden
En gaat over tot de orde van de dag.
Engelen 23 november 2020
Roelof Jan Mulder, voorzitter 50PLUS Brabant
Jan Hendriks
Humphrey Martherus
Frans Mol
Dick Schouw
Dick Spijker
Henk de Wert
Preadvies van het Hoofdbestuur: Afwijzen
Het HB zal het verzoek aan het slot van deze motie onder de aandacht houden.
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MOTIE 4 van ACP van Wanrooij nummer: AvW13761.51

Wordt behandeld en instemming gebracht bij punt 6

Naar aanleiding van agendapunt nr 8 van de Algemene Vergadering met onderwerp:
“Presentatie verkiezingsprogramma door Hoofdbestuur goedgekeurd (Niet amendeerbaar)”:
==================================================================================
De vereniging 50PLUS in vergadering bijeen d.d. 12 december 2020;
Gehoord de beraadslaging,
overwegende dat het Huishoudelijk Reglement artikel 5.2.3 aan leden de bevoegdheid toekent van het
indienen van amendementen op het conceptverkiezingsprogramma,
overwegende dat het Huishoudelijk Reglement artikel 2.3.1 stelt: “Elk lid kan over een zaak een motie dan wel,
ten aanzien van een geagendeerd voorstel, een amendement indienen.”,
constaterende dat het conceptverkiezingsprogramma een geagendeerde zaak danwel voorstel betreft,
overwegende dat moties en amendementen conform Huishoudelijk Reglement artikel 2.3.2 “met een
mogelijk preadvies van het Hoofdbestuur worden toegevoegd aan de stukken voor de vergadering.”,
constaterende dat het Hoofdbestuur de leden bijeen in een Algemene Vergadering een kennisneming van én
de beslissingsbevoegdheid over de ingediende amendementen op het conceptverkiezingsprogramma ontzegt,
overwegende dat het verkiezingsprogramma samen met de beginselverklaring van de vereniging de essentie
van het bestaan van een democratische kiesvereniging met leden behelst,
overwegende de veelvuldig door eerdere Hoofdbesturen én leden ter berde gebrachte klacht dat de vereniging
te weinig ruimte biedt aan politieke meningsvorming en debat,
spreekt uit dat aan de leden altijd de mogelijkheid geboden dient te worden om in een Algemene Vergadering
kennis te nemen van, zich uit te spreken over, en te besluiten op alle amendementen die op een
conceptverkiezingsprogramma zijn ingediend alvorens het Hoofdbestuur na overleg met de
programmacommissie het verkiezingsprogramma vaststelt zoals verwoord in artikel 5.2.3 van het Huishoudelijk
Reglement,
en draagt derhalve het Hoofdbestuur op om verantwoording af te leggen aan de Algemene Vergadering
waarom het Hoofdbestuur tot deze ondemocratische wijze van vaststellen van het verkiezingsprogramma
heeft besloten en met dat besluit ook bewust en intentioneel de leden de mogelijkheid van politieke
meningsvorming en debat over het verkiezingsprogramma heeft ontzegt,
en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekening en naam:
André van Wanrooij, lidnummer 13761 (Art 2.3.1 HR: één naam is verplicht)

Preadvies van het Hoofdbestuur: Afwijzen
Alle leden hebben conform art. 5.2.3 veertien dagen de tijd gehad om amendementen op het
verkiezingsprogramma in te dienen.
Daar hebben de leden ruim gebruik van gemaakt.
Artikel 5.2.3 HHR bepaalt hoe verder wordt gehandeld nadat de leden de amendementen hebben ingediend.
De tekst luidt:
“Het Hoofdbestuur stelt na overleg met de programmacommissie het definitieve verkiezingsprogramma vast.”
In artikel 5.2.7 wordt nog eens herhaald dat het HB het programma vaststelt.
Ook in 2017 werd dit zo gedaan.
Er is inmiddels besloten volgend jaar een nieuw HHR op te stellen. Als er op dit punt onduidelijkheid zou
bestaan kan dit aangescherpt worden.
André van Wanrooij zal dan zeker geraadpleegd worden
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MOTIE 5 van ACP van Wanrooij nummer: AvW13761.52

Wordt behandeld en instemming gebracht bij punt 6

Naar aanleiding van agendapunt nr 9 van de Algemene Vergadering met onderwerp:
“Presentatie Lijst kandidaten TK2021”:
==================================================================================
De vereniging 50PLUS in vergadering bijeen d.d. 12 december 2020;
Gehoord de beraadslaging,
overwegende de herinnering aan de tumultueuze Algemene Vergadering van 10 december 2016 ten
tijde van het vaststellen van de definitieve kandidatenlijst TK2017,
overwegende dat het Hoofdbestuur in de ‘bijlage bij punt 9 Presentatie Lijst kandidaten TK2021’
kenbaar maakt dat “Voorzover er sprake mocht zijn dat kandidaten niet (geheel) voldoen aan de eis
een jaar lid te zijn, heeft het DB conform artikel 4 lid i van de Statuten hiervoor dispensatie verleend
gelet het pleidooi van de Kandidatencommissie deze kandidaten op de lijst te plaatsen.”,
constaterende dat zowel het Dagelijks Bestuur alsook het Hoofbestuur in zijn geheel hiermee haar
eigen toezeggingen zoals gedaan door de huidige én vorige voorzitter van de vereniging ten tijde van
meerdere Algemene Vergaderingen niet eerbiedigt,
overwegende dat het Hoofdbestuur in strijd met Huishoudelijk Reglement artikel 1.2 lid c aan
kandidaten die niet door de Kandidatencommissie op deze voordracht zijn vernoemd het recht om
via amendementen alsnog een plaats op de definitieve kandidatenlijst te bemachtigen ontzegt,
overwegende dat het Hoofdbestuur in strijd met Huishoudelijk Reglement artikel 2.3.1 voorwaarden
oplegt aan leden welke van hun recht tot amenderen gebruik wensen te maken,
constaterende dat het Hoofdbestuur hiermee kandidaten alsook andere leden in hun rechten
beperkt en belemmert,
spreekt uit dat het door het Hoofdbestuur bewust en intentioneel beperken danwel belemmeren van
leden in de uitoefening van de rechten die hen krachtens Statuten en Huishoudelijk Reglement
toekomen een democratische vereniging als 50PLUS onwaardig is,
draagt het Hoofdbestuur op verantwoording af te leggen aan de Algemene Vergadering waarom het
Hoofdbestuur de bepalingen en regelgeving van de vereniging met voeten treedt,
en roept het Hoofdbestuur op zich te bezinnen op haar handelwijze en positie, zich te vergewissen
van de inhoud van Statuten, Huishoudelijk Reglement en door de Algemene Vergadering
aangenomen Protocollen, en de vereniging te besturen conform de door de leden besloten
bepalingen in Statuten, Huishoudelijk Reglement en Protocollen,
en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekening en naam:
André van Wanrooij, lidnummer 13761 (Art 2.3.1 HR: één naam is verplicht)
==================================================================================

Preadvies van het Hoofdbestuur: Ontraden.
Deze suggesties kunnen meegenomen worden in een toekomstig HHR.

Algemene Virtuele Vergadering 12 december 2020

versie 041220

Agendapunt 6: Amendementen en moties met preadviezen
Motie 6 Dick Schouw Wordt behandeld en instemming gebracht bij punt 6
-----Oorspronkelijk bericht----Van: secretaris@50plusbrabant
Verzonden: woensdag 25 november 2020 12:08
Aan: alv@50pluspartij.nl
Onderwerp: Re: Betreft: motie voor 12 dec 2020
zie bijlage - is overigens geen amendement voor het verkiezingsprogramma
- dus zou als normale motie behandeld kunnen worden los van de deadline van afgelopen maandag.
Zou ook een HB voorstel zelf kunnen zijn - gaat erom dat het campagneteam slagkracht behoudt
tijdens de campagne en zich niet beperkt voelt tot de huidige vastgelegde standpunten. Nieuwe
punten zouden dan later alsnog door de ALV gesanctioneerd en in het programma opgenomen
moeten worden. Is wel een extra wapen voor Liane dat ze in kan zetten.

Bijgaand mijn screenshot – alhoewel de motie natuurlijk eerder gemaakt is (net voor 24:00 uur – zie
de datum van het word document) – is het schijnbaar net NA 24:00 uur uit mijn mailbox gegaan.
Althans volgens de klok op mijn computer.
Overigens zou deze motie ook als gewone motie op de alv 2020 meegenomen kunnen worden – het
betreft namelijk geen amendement op het verkiezingsprogramma maar het verzoek voor een
aanvullende wijzigingsmogelijkheid en dat is procedureel.
Preadvies van het Hoofdbestuur: Ontraden
Het is het Hoofdbestuur wat nieuwe punten kan toevoegen aan het verkiezingsprogramma en niet
het campagneteam.
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Motie 7 Dick Schouw Wordt behandeld en instemming gebracht bij punt 6

MOTIE: Schrappen HHR eis van 1 jaar lidmaatschap bij eerste maal
deelname aan een verkiezing
De leden van de vereniging 50PLUS in digitale vergadering bijeen op 12
december 2020.
Overwegende dat 50PLUS in een groot aantal nieuwe gemeenten mee zal gaan
doen bij de Gemeenteraadsverkiezingen in 2022 en dat in dat kader het van
belang voor de partij is om voldoende goed gekwalificeerde kandidaten op de
kieslijsten te kunnen plaatsen verzoek ik de leden om de in de statuten (art 4.i)
gestelde eis van 1 jaar lidmaatschap op het moment van kandidaatstelling te
schrappen in die gevallen dat 50PLUS voor het eerst met een kieslijst
meedoet aan een verkiezing.
Hierbij dient bedacht te worden dat conform het HHR sowieso alle leden die op
een lijst geplaatst worden door een selectiecommissie dienen te worden
gescreend en goedgekeurd voordat men op een lijst geplaatst kan worden en
dat het HB het laatste woord heeft qua goedkeuring van kieslijsten.
En gaat over tot de orde van de dag.
’s-Hertogenbosch, 28 november 2020
Dick Schouw (lid# 637)

Preadvies van het Hoofdbestuur: Ontraden
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Motie 8
Dick Schouw
MOTIE: Controleren kandidatenlijst op voldoen partij toelatingsvoorwaarden

Wordt behandeld en instemming gebracht bij punt 6

De leden van de vereniging 50PLUS in digitale algemene vergadering bijeen op 12 december 2020.
Overwegende dat:
50PLUS een aantal basisvoorwaarden stelt aan leden voordat men toegelaten wordt aan een
(selectie)procedure tot kandidaatstelling en in de wetenschap dat door het vorige HB (onder de heer Dales) de
voorwaarden op een zeer eigenzinnige wijze zijn geïnterpreteerd
Verzoek ik hierbij aan de leden om het HB op te dragen om:
alle kandidaten die vandaag op de kieslijst worden geplaatst (#2 t/m #50) achteraf alsnog op het voldoen aan
de juiste toelatingsvoorwaarden te controleren en onmiddellijk voor publicatie met terugwerkende kracht
van de kieslijst te verwijderen als een kandidaat niet blijkt te voldoen aan de criteria zoals het huidige HB die
qua interpretatie toepast en verder toe zal passen en dat op deze beslissing en werkwijze geen dispensatie
mogelijkheid kan en zal worden toegepast.
Hierbij dient bedacht te worden dat het HB eerder meermaals in het verleden heeft aangegeven dat leden die
in opspraak zijn geraakt, zich ooit schuldig hebben gemaakt aan zetelroof of zich schuldig maken aan
“jobhoppen” (d.w.z. minder dan 1 jaar lid zijn op de dag dat de ledenvergadering de kandidatuur vaststelt – art
4.i van onze statuten) niet op een kieslijst van de partij geplaatst zullen worden.
Bovenstaande interpretatie van de 1 jaar lidmaatschapseis en de geldigheidsduur wordt in principe (zelfs met 4
weken extra) ook zo stringent toegepast bij de GR2022 zoals blijkt uit een mail van bestuurslid Hans Cornet van
27 november 2020 naar de leden van het “GR2022 platform” die ik u hierbij (letterlijke tekst uit mail) als extra
informatie ter overweging meegeef:
<< Provinciale besturen die mensen willen uitnodigen om zich kandidaat te stellen voor de GM22, moeten
zorgen dat de kandidaten 1 jaar lid zijn. Om gedoe hierover in een later tijdstip te voorkomen, geldt dit vanaf
het moment dat de kandidaten op de lijst worden vastgelegd (PLV). Dus die datum van de PLV is bepalend om
aan die eis uit de statuten te voldoen. Niet de datum van de verkiezing zelf minus 1 jaar. Het HB verleent in
principe geen dispensatie.
Daarnaast als een kandidaat zich als nieuw lid aanmeld, heeft het HB 2 weken nodig om het lid toe te laten en
na die beslissing van het HB nog 2 weken voordat het lidmaatschap wordt bekrachtigd. Dus aanmelding als lid
van 50PLUS (geldt natuurlijk alleen voor kandidaten die nog geen lid zijn) is 1 jaar en 4 weken voor de datum
van een PLV waarin de leden formeel de lijst moeten goedkeuren.
>>
En gaat over tot de orde van de dag.
’s-Hertogenbosch, 3 november 2020
Dick Schouw (lid# 637)

Preadvies van het Hoofdbestuur: Ontraden
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Motie 9 René Graafsma Wordt behandeld en instemming gebracht bij punt 6.

Toekomstmotie
Ingediend door René Graafsma, ALV 50PLUS 12 december 2020
Overwegende:
– dat 50PLUS het imago heeft van een ‘ruzie-partij’;
– dat dat beeld wordt versterkt met en door het boek ‘Tien Zetels van Geert Dales’;
– dat dat beeld wordt versterkt door de opgeven redenen voor het vertrek
van en door Henk Krol;
– dat 50PLUS op 10 zetels in de peilingen heeft gestaan;
– dat het kiezerspotentieel voor 50PLUS alleen al om demografische redenen zeer groot is:
Net als dat het programmatische onderscheid, ten opzichte van andere partijen, van 50PLUS
ook een groot potentieel vertegenwoordigt;
– dat 50PLUS een autocratische bestuurscultuur lijkt te hebben. Waarbij organisatorisch het
betrekkingsniveau met hoge frequentie het inhoudelijke niveau verstoort;
– dat bestuurlijk gezien signalen van buitenaf en juist ook van binnenuit worden genegeerd;
– dat goede intenties te vaak negatief worden geframed;
– dat (persoonlijke) belangen de meningen lijken te bepalen;
– dat bijvoorbeeld de beeldvorming over René Graafsma (als ware hij een zeteljager)
misvormd is;
– dat René Graafsma, gezien de wijze van behandeling van zijn kandidatuur en de
oneigenlijke motivering om hem niet op de lijst te plaatsen, zeer wel mogelijk recht kan
hebben op een verkiesbare plaats op de lijst;
– dat René Graafsma een realistische visie op dit gebeuren heeft en er geen discours over
buiten de oevers wil laten treden;
– dat een reeks van vragen over het bestuurlijk functioneren van 50PLUS, zie hiervoor
openbare bronnen, niet alleen niet zijn beantwoord maar ook zijn en worden genegeerd;
– dat ook de huidige kandidaat lijsttrekker, directe en in een ‘oog-in-oog-contact’, gestelde
logische en passende vragen tot nu toe niet heeft beantwoord en genegeerd;
– dat specifieke vragen over de stemprocedure bij de voorgaande ALV, zo ook, zijn
genegeerd en niet beantwoord (afwezigheid notaris, pentest, logbestanden, tijdstip van
intrekken door kandidaten van de kandidatuur, aanmeldingen nieuwe leden);
– dat als conclusie niet kan worden uitgesloten dat Corrie van Brenk de feitelijke lijsttrekker
had moeten zijn / behoort te zijn;
– dat daarmee het programma en de betekenis van 50PLUS van een niet vergelijkbare aard en
orde is ten opzichte van het huidige (concept-)programma;
– dat de ALV van 12 december 2020 behoort te zijn voorzien van een, voor alle deelnemers,
leesbare chatfunctie;
– dat professionele organisatieadviseurs een gelijkluidende ‘DNA-analyse’ lijken te
construeren;
– dat geblokkeerde zenders slechte ontvangers kunnen zijn;
– dat 50PLUS een bezwaar zou moeten kennen tegen een (vermoeden van een) gebrek aan
communicatie, een gebrek aan onderling respect, een aanhoudende implosie van energie,
het negeren van de intenties en de stem van de leden;
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Verzoekt het bestuur van 50PLUS, na stemming hierover in opdracht
van de ALV 12 december 2020:
– de gevolgde procedures tijdens de voorgaande ALV op integriteit te onderzoeken;
– de ALV van 12 december 2020 te voorzien van een, voor alle deelnemers,
leesbare chatfunctie opdat interactie mogelijk is;
– te regelen dat tijdens de ALV van 12 december 2020 bij de uitvoering van de
stemprocedures een notaris aanwezig is, en dat de programmatuur een pentest ondergaat en
dat de logbestanden worden veiliggesteld;
– Corrie van Brenk, en anderen, te bevragen over de beschikbaarheid als lijsttrekker onder
andere omstandigheden;
– openstaande vragen aan de (kandidaat-)lijsttrekker beantwoord te krijgen;
– de intenties van René Graafsma daadwerkelijk te onderzoeken, door eenvoudig met
hem kennis te maken en met hem over zijn intenties en ervaringen in gesprek te gaan.
Zonder dat, vrij van enige communicatie, over hem conclusies worden getrokken;
– voor René Graafsma een verkiesbare plaats als optie, ter waardering door de ALV,
beschikbaar te maken en te houden. Als ook voor andere kandidaten die melden te hebben
ervaren te zijn genegeerd;
– te erkennen dat er niet 1 man, of vrouw, – naar eigen woorden – is die 50PLUS van de rand
van de afgrond kan redden;
– te erkennen dat het teamwork is en dat het met verkregen en erkend gezag, met de juiste
vaardigheden, mogelijk is alle meningen en stemmen te horen en standvastig beleid te maken;
– extern en onafhankelijk onderzoek te laten verrichten naar de mogelijkheden van een
toekomstgerichte governance, risicomanagement en compliance;
– transparantie te betrachten.
René Graafsma
Preadvies van het Hoofdbestuur: Ontraden

Het aannemen van deze motie kan tot verwarring bij de leden leiden.
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Motie 10 Drs. K.P. Scheps wordt bij punt 8 behandeld

Het voorkomen van korting op de pensioenen, herstel van de indexatie en volledige compensatie van
de afgelopen jaren geleden schade door niet-indexeren dient door de beoogde lijsttrekker en elk van
de beoogde kamerleden te worden gezien als absolute prioriteit die niet mag worden uitgeruild
tegen welk ander programmapunt dan ook.
Indiener K.P. Scheps, lidnummer 17130
Preadvies van het Hoofdbestuur: Afwijzen
Overbodig. Genoemde prioriteit staat duidelijk voorop in het verkiezingsprogramma dat door alle
kandidaten Tweede Kamerlijst wordt onderschreven.
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Motie 11 Drs. K.P. Scheps wordt behandeld bij punt 9

Alle beoogde kamerleden dienen voorafgaand aan plaatsing op de lijst te verklaren dat zij geen
loyaliteiten of verplichtingen ten opzichte van vakbonden, de ANBO of andere politieke partijen
en/of bewindspersonen hebben die het op integere wijze vervullen van hun taak ten opzichte van de
oudere leden onmogelijk maakt.
Indiener K.P. Scheps, lidnummer 17130
Preadvies van het Hoofdbestuur: Afwijzen
Loyaliteit ten opzichte van vakbonden en ANBO kan en mag niet verboden worden. Het HHR regelt
de grenzen.

Algemene Virtuele Vergadering 12 december 2020

versie 041220

Agendapunt 6: Amendementen en moties met preadviezen
Motie 12 Drs. K.P. Scheps wordt behandeld bij punt 9

De beoogde lijsttrekker, mevrouw Den Haan, weet dat zij bij de heer Koolmees geen voet aan grond
krijgt betreffende de pensioenen. Omdat zij is binnengehaald onder de suggestie dat zij dat met een
andere aanpak wel zou kunnen realiseren is haar benoeming volledig ongeloofwaardig geworden.
De leden roepen haar derhalve op de eer aan zichzelf te houden en zich terug te trekken als
lijsttrekker voordat het ledenbestand net als bij de ANBO is gehalveerd.
Indiener K.P. Scheps, lidnummer 17130
Preadvies van het Hoofdbestuur: Afwijzen
De ALV heeft Liane den Haan aangewezen als lijsttrekker.
Het HB betreurt dat de indiener van deze motie zijn opvattingen in deze bewoordingen kiest.

