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Bestuursadvies “Partijvernieuwing 50PLUS 2.0” 
(versie 13 juni 2017) 

 

 

De Algemene Vergadering van de 50PLUS partij in vergadering bijeen op 17 juni 2017 

 

Constaterende: 

� dat 50PLUS zich in enkele jaren heeft gevestigd als politieke partij met vertegenwoordiging in Eerste 

en Tweede Kamer, Provinciale Staten, Waterschappen en een gemeente; 

� een aantal leden van de partij het gevoel heeft dat zij onvoldoende gehoord worden binnen de partij; 

� dat de potentiële kennis, kunde, vaardigheden en ervaring van de leden beter benut moet worden; 

� dat de politieke ideologie van de partij nog tot wasdom moet komen. 

 

Overwegende; 

� dat 50PLUS transparanter geleid dient te worden; 

� de leden het gevoel moeten hebben dat zij de drijvende kracht zijn en bij kunnen dragen tot de groei 

van de partij; 

� dat er binnen 50PLUS een open communicatie hoort te bestaan met respect voor elkaar. Uiteraard 

met het in kennis stellen van de besturen en met respect voor de bestaande verantwoordelijkheid 

ten aanzien van de communicatielijnen; 

� dat 50PLUS nog een jonge beweging is nu moet inzetten op een lange termijn visie; 

� dat verbreding en verdieping binnen de partij hoogst noodzakelijk is. 

 

Besluit tot het instellen van een Partijvernieuwingscommissie 50PLUS 2.0 die: 

 

als opdracht heeft om binnen één jaar de Algemene vergadering (AV) een uitgewerkt voorstel te 

doen toekomen over de wijze waarop de partij zich dient te vernieuwen. 

 

WERKWIJZE: 

 

a. De AV stelt ter vergadering d.d. 17 juni 2017 een selectiecommissie samen bestaande uit 3 

personen waarvan 1 lid van het HB. Voorgesteld wordt dat de AV de volgende personen 

benoemd als lid van de selectiecommissie: 

1 – Jan Kerkhoff 

2 – Marianne Fennema 

3 – Theo Heere 

De vergadering wordt opgedragen deze selectiecommissie staande de vergadering te installeren. 

 

b. De selectiecommissie gaat na installatie onmiddellijk aan de slag om de 

“Partijvernieuwingscommissie” samen te stellen aan de hand van de ingekomen aanmeldingen 

waarvoor op de website van 50PLUS zo snel mogelijk een oproep wordt geplaatst.  

 



 Bestuursadvies  “Partijvernieuwing 50PLUS 2.0” (versie 13 juni 2017) 
 2 

c. De Partijvernieuwingscommissie zal in meerderheid bestaan uit leden van 50PLUS en uit een 

vertegenwoordiging van het HB die het HB zelf voorstelt. Gedacht wordt aan ongeveer 7 leden 

waarvan twee (2) uit het HB. De vertegenwoordiging van het HB kan niet de rol van voorzitter op 

zich. In de Partijvernieuwingscommissie zullen geen leden zitten die een politiek vertegenwoor-

digende functie hebben. 

 

d. Via de website van 50PLUS kunnen de leden opteren voor participatie in deze Partijvernieu-

wingscommissie. Zij dienen daarvoor hun belangstelling kenbaar te maken bij de 

selectiecommissie zoals genoemd bij a. 

 

e. De benoeming van de Partijvernieuwingscommissie zal plaatsvinden tijdens de Najaars AV in 

oktober 2017, waarbij de voorgenomen werkwijze van de commissie zal worden gepresenteerd. 

 

f. De commissie opereert zelfstandig. 

 

g. De commissie wordt gefaciliteerd om haar taak waar te kunnen maken en dient daartoe een 

begroting in bij de penningmeester.  

 

h. Nadat de samenstelling van de Partijvernieuwingscommissie is bepaald, zullen de leden van de 

commissie onderling de taken verdelen en uit hun midden een voorzitter kiezen. 

 

i. De (tussen)rapportage wordt voorgelegd aan de Adviesraad waarna het rapport inclusief het 

advies van de Adviesraad wordt doorgezonden aan het HB en daarna (voorzien van eventueel 

commentaar van het HB) aan de AV ter beoordeling wordt aangeboden tijdens de Voorjaars AV 

2018. 

 

j. De AV bepaalt het moment van opheffen van de Vernieuwingscommissie. 

 

 

       En gaat over tot de orde van de dag, 

 

 is getekend: 

 

D. Schouw       F.J.  Rose 

G.W.J. Spooren-Raaijmann     R. Gralike 

N. de Vos       E. de Greef 

F. Ooteman        M. van Hulst  

J.H. Avis       O. Tulen    

C. Spooren       J.G. de Leeuw 

F.J. Kilian       J. Kerkhoff 

I.A.M. Hulst van der Plas       


