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Waarom weer een 
nieuwe partij erbij? 
Waarom 50PLUS? 
 
Nederland vergrijst – we worden allemaal ouder en we willen 
allemaal gezond oud worden. Tegelijkertijd willen we in een land 
leven waarin voor onze kinderen een goede toekomst is weg-
gelegd. Als we kijken naar de wereld om ons heen, zullen de 
meeste ouderen kunnen concluderen dat we er niet op vooruit 
zijn gegaan als samenleving. Hoe komt dat? Waar zit de fout? 

 
We laten ons niet beroven
 
Stel dat uw partner zegt: “We moeten volgend jaar 
ons huis verkopen en verhuizen.”
“Waarom?”, vraagt u.
“Nou”, zegt uw partner, “ik heb berekend dat als we 
elke maand een ton uitgeven, dat we volgend jaar 
precies op nul uitkomen.”
“Maar”, werpt u tegen, “we geven elke maand niet 
meer uit dan 3.000 euro. Dan is verkopen en verhui-
zen toch grote onzin?”
Uw partner is vastbesloten en zegt: “Ik heb bere-
kend dat als we elke maand een ton uitgeven, dat 
we dan moeten verhuizen. Anders zitten onze kinde-
ren straks met de schulden.”
 
De pensioenfondsen maken in de praktijk rende-
menten van 6 tot 10% of meer. Ze hebben meer 
geld in kas dan ooit. Korten op de pensioenen is 
dan ook volstrekt niet nodig.
“Wel waar”, zegt minister Kamp. “Ik ga uit van een 
rente van 2% en dat over een periode van veertig 
jaar. Er moet dus flink gekort worden.”
Pensioenfondsen wijzen op hun riante financiële 
positie en zeggen dat korten niet nodig is. Mensen 
die hadden gerekend op een onbezorgde oude dag, 
krijgen 25% minder pensioen dan waar ze op gere-
kend hadden. Het wordt ze afgepakt. Ze worden op 
klaarlichte dag beroofd. Met D66 als roverhoofdman 
die er niet tegenop ziet zijn kinderen daarbij in te 
schakelen. 
 
Laat u niet als een mak schaap slachten. Laat u niet 
beroven. Stem op lijst 16: 50PLUS. Dan zullen we nog 
eens zien wie er gelijk krijgt! 

Jan Nagel
Voorzitter 50PLUS

 
AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP POLITIEKE PARTIJ 50PLUS
Hierbij meld ik me aan als lid van de politieke partij 50PLUS voor 25 euro per jaar.
 
 
Naam:
 
 
Adres:
 
 
Postcode:     Woonplaats:
 
 
Geboortedatum:     M / V
 
 
Telefoon vast:     Telefoon mobiel:
 
 
E-mail:
 
 

Vindt u ook dat het tijd wordt dat de 50-plussers een eigen politieke stem krijgen? 
Word dan lid van 50PLUS en laat voortaan uw stem horen tot in Den Haag! 
Voor 25 euro staat u tot eind 2013 niet meer aan de kant en bent u lid van 50PLUS! 
 

Wilt u actief zijn binnen de partij: Ja / Nee 
 
Wilt u regelmatig informatie ontvangen: Ja / Nee 
 
Handtekening: 

50PLUS PARTIJ
Postbus 161
5680 AD BEST 

      Sturen aan: 

Word lid!

De wijze waarop we sa-
menleven wordt in grote 
mate beïnvloed door 
politieke keuzes en die 
zijn weer democratisch 
tot stand gekomen. In de 
praktijk komt deze ‘demo-
cratie’ er op neer dat een 
grote groep betrokken 
jonge Nederlanders on-
evenredig zware invloed 
op de politieke keuzes 
uitoefent. Het is een feit 
dat de oudere kiezer 
politiek afgehaakt heeft. 
Ouderen maken relatief 
weinig gebruik van hun 

stemrecht om allerlei redenen (niet meer 
geïnteresseerd, identiteitsbewijs verlo-
pen, niet meer voldoende op de hoogte, 
niet meer mobiel, etc.). Resultaat is, ex-
treem gesteld, dat de jongeren beslissen 
over de samenleving waarin de ouderen 
moeten leven. Is dat verstandig? Willen 
de ouderen dat? 
 
Ooit stond grijs gelijk aan wijs. Het waren 
de oudsten die de zware beslissingen 
namen en de jongeren volgden dit op 
omdat zij eerbied en respect hadden voor 
de wijsheid die de oudere generatie ten 
toon spreidde. Die tijd ligt ver achter ons. 

Het wordt tijd dat de ouderen weer een 
stem hebben over hun eigen toekomst 
en zo invloed hebben over de belangrijke 
keuzes die de politiek neemt hen betref-
fende. Daarom 50PLUS! 
 
50PLUS is de enige politieke partij die het 
behartigen van de politieke belangen van 
ouderen als doelstelling heeft. 
 
De groep 50-plussers maakt momenteel 
bijna 40% (meer dan zes miljoen mensen) 
van de Nederlandse bevolking uit. In 
politiek opzicht kunnen de stemmen van 
de 50-plussers zowel richtinggevend als 
doorslaggevend zijn. Dit alles op voor-
waarde dat de ouderen zich kunnen iden-
tificeren met en herkennen in 50PLUS. 
Eendracht maakt macht. Macht is nodig 
om de verandering in te zetten. Daarom, 
50-plussers, sta niet langer aan de kant 
maar doe actief mee – stem 50PLUS! 

Dick Schouw
Campagne 50PLUS

 
50PLUS wil de stem van de ouderen 
krachtig laten gelden – uw stem telt!
Geef ouderen een stem op 
12 september – 50PLUS! 


