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Notulen (concept) 
 

Algemene Leden Vergadering 
 
Datum: 10 december 2016   

Locatie: Muziekcentrum in Hilversum  

   

Aanwezig: Jan Nagel (voorzitter)  

 Maurice Koopman (HB-vicevoorzitter)  

 Hans Cornet (HB-penningmeester)  

 Hylke ten Cate (secretaris)  

 Frits van der Pluijm   

 Adriana Hernandez   

 Jan Zoetelief   

 Theun Wiersma  

 Marianne Fennema   

 Peter Pont   

 Henk Krol  

 Martin van Rooijen   

 Leden 50PLUS   

 Nancy Schade (Best Choice notulen)  

   

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering om 10.30 uur en heet iedereen 

van harte welkom. De toespraak is als bijlage toegevoegd.  

Het stemmen met betrekking tot de kandidatenlijst zal met behulp 

van stemkastjes worden gedaan. Het stemmen via de stemkastjes is 

anoniem en de voorzitter vraagt de vergadering om hiermee akkoord 

te gaan. De vergadering gaat hiermee akkoord.  

Peter Pont demonstreert het gebruik van het stemkastje.  

Tijdens deze vergadering zal de kandidatenlijst worden vastgesteld 

en worden er opnamen gemaakt voor de commerciële spotjes met 

behulp van de mensen in de zaal en een gastoptreden van Ben 

Cramer. 

 

   

2. Verslag AV 8 oktober 2016 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

   

3. 

 

 

3.1. 

Aanpassing Huishoudelijk reglement  

 

Onverenigbaarheden (amendement Mieke Hoek en opmerking 

Sjoerd Fekkes). 

Aan de vergadering wordt gevraagd om dit agendapunt aan te 

houden en te behandelen tijdens de ledenvergadering in juni 2017. 
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De vergadering gaat hiermee akkoord. 

3.2. Invulling integriteit (opmerking Arthur Schuering) 

Dit document is vastgesteld door het Hoofdbestuur en wordt ter 

kennisgeving aan de leden gepresenteerd.  

 

   

4. Begroting 2017 

De penningmeester legt uit dat de begroting tot stand is gekomen 

met behulp van de RASCI-methodiek en geeft met behulp van een 

aantal sheets een korte toelichting inzake de inkomsten en de 

uitgaven. 

Na deze toelichting wordt de begroting door de vergadering 

vastgesteld. Afgesproken wordt dat na de verkiezing de herziene 

begroting tijdens de vergadering van juni 2017 wordt besproken. 

 

   

5. 

5.1. 
Vaststelling kandidatenlijst vanaf plaats 2 

De voorzitter geeft een uitgebreide toelichting inzake de procedure 

van de kandidatenlijst. 106 kandidaten hebben zich aangemeld en de 

kandidaten met de beste CV’s zijn uitgenodigd voor een gesprek. 

Deskundigheid en teamgeest waren belangrijke speerpunten. Ook is 

gekeken naar ervaring in parlementair werk en 

politieke/maatschappelijke ervaring. Gelet op de kwaliteit van de 

kandidaten en de zorgvuldigheid die de commissie hanteerde, zijn de 

20 tweede gesprekken uitgebreid tot 30 met als doel om de meest 

sterke lijst te krijgen. Aangezien niet elke kandidaat minimaal één 

jaar lid was van 50PLUS heeft het Dagelijks Bestuur war gewenst 

dispensatie verleend. Deze dispensatie is bekrachtigd door het 

Hoofdbestuur.  

Het merendeel van de kandidaten is tevreden met zijn/haar plaats op 

de kandidatenlijst. Het resultaat is een sterke lijst met klinkende 

namen  en spreker vraagt met klem om hieraan niet te sleutelen. 

Door het intensieve proces en de uitbreiding van 20 naar 30 

gesprekken steekt de commissie hand in eigen boezem wat betreft 

de nazorg. De nazorg had zorgvuldiger moeten gebeuren en dit is 

een leermoment voor de volgende keer. 

 

Henk Krol voegt toe dat de lijst zeer zorgvuldig is samengesteld en 

de kandidaten op elkaar zijn afgestemd. Spreker doet een beroep op 

de leden om de lijst intakt te houden. 

 

Willem Bakx is van mening dat het belang van de partij bovenaan 

staat en dat de lijst met alle eer en geweten is samengesteld. Er was, 

zoals wel wordt gesuggereerd,  geen lijstje van 10 van te voren 

bekend. Het proces is eerlijk, onafhankelijk en transparant verlopen. 

 

Dick Schouw vraagt hoeveel dispensaties er in zijn totaliteit zijn 
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verleend en in hoeverre de commissie ‘loyaliteit’ heeft meegewogen. 

De voorzitter antwoordt dat er 13 dispensaties zijn verleend en dat 

kwaliteit als eerste factor is meegewogen en teamgeest (lees 

loyaliteit) als tweede factor. 

 

De heer Brunink (Noord Holland) meldt dat dankzij de vele leden die 

50PLUS steunen in voor- en tegenspoed de partij nu staat waar zij nu 

staat. Het “vreemdelingen legioen” heeft hieraan niets of nauwelijks 

iets bijgedragen. De voorzitter reageert hierop dat dit buiten de orde 

is en nu alleen het proces wordt behandeld. 

 

De heer Kamps (Groningen) heeft geen uitnodiging gekregen voor 

een gesprek maar staat toch op de lijst. Is dit een fout in het proces? 

De voorzitter antwoordt dat weinig kandidaten uit het noorden zich 

hadden gemeld en de heer Kamps daarom op de lijst staat. 

 

Fred Kerkhof (Overijssel) meldt dat in het functieprofiel duidelijk 

staat vermeld dat de kandidaat minimaal één jaar lid moet zijn van 

de partij. Het is jammer dat niet van te voren is vermeld dat 

dispensatie kon worden verleend. Wellicht is de partij hierdoor zeer  

geschikte kandidaten misgelopen. De voorzitter antwoordt dat 

nadrukkelijk in de reglementen is opgenomen dat dispensatie kon 

worden verleend. Zo zijn er ook veel dispensaties aangevraagd en 

verleend voor nieuwe leden van de afdelingsbesturen.  

 

Marcel Bruijns (Gelderland) vindt het erg jammer dat de commissie 

slecht heeft gecommuniceerd met de voorzitters van de regio’s 

(achterban). De voorzitter antwoordt dat de meerderheid van de 

voorzitters zelf kandidaat waren. De selectiecommissie is benoemd 

om objectief te beoordelen waarbij geheimhouding gewenst is. 

5.2. Stemming per plaats 

Harry Lamberts (Friesland) bedankt de voorzitter voor de uitleg van 

de gehanteerde procedure. Spreker doet drie constateringen. De 

selectiecommissie is op 8 oktober 2016 benoemd met het vertrouwen 

van de leden. De commissie heeft haar taak goed en zorgvuldig 

uitgevoerd. De selectiecommissie heeft testen, examens e.d. 

uitgevoerd. Het is niet correct om eventuele zwakke kanten van 

kandidaten hier te bespreken. Spreker is van mening dat dit heeft 

geresulteerd in een sterke kandidatenlijst en in een aantal gevallen is 

gekozen om dispensatie te verlenen. Uiteraard is dat zuur en pijnlijk 

voor leden die zich al jaren hebben ingezet maar er zijn drie 

belangrijke vragen.  

• Hoe kunnen we als partij het verkiezingsprogramma zo goed 

mogelijk uitvoeren? 

• Hoe kunnen we zo goed mogelijk opkomen voor de ouderen in de 
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samenleving?  

• Hoe kunnen we zo groot en machtig mogelijk worden in 

Nederland? 

Niet het persoonlijk belang maar het partijbelang moet uitgangspunt 

zijn. Het gaat om het belang van de ouderen in Nederland. De partij 

is gebaat bij eensgezindheid, schouder aan schouder. Spreker dient 

een motie van orde in om de kandidatenlijst in zijn totaliteit in één 

klap aan te nemen.  

 

De heer Meijer (Limburg) reageert hierop dat deze motie de 

mogelijkheid ontneemt om vragen te stellen aan kandidaten.  

 

De heer Verboom staat zelf op nummer 17, is niet verkiesbaar maar 

is trots dat hij op de lijst staat. De kieslijst is een sterke lijst en hij 

steunt de ingediende motie van orde. 

 

Chris Spooren wil graag aan minimaal twee personen op de lijst een 

vraag stellen voordat hij zijn stem geeft. De leden hebben het recht 

om over personen te stemmen. 

 

Herman Otten wil met alle plezier de motie steunen maar vraagt of 

de eerste vijf kandidaten een statement kunnen geven waarvoor zij 

staan. 

 

Arthur Schuring is van mening dat de motie in strijd is met de interne 

regelgeving. De voorzitter antwoordt dat dit is nagekeken en deze 

motie volledig past in het verenigingsrecht. 

 

Mieke Hoek (Utrecht) is van mening dat de kieslijst klinkt als een 

klok en vraagt nadrukkelijk om eensgezind deze kieslijst te 

omarmen. 

 

Fred Kerkhoff (Overijssel) is van mening dat eensgezindheid niet 

wordt bereikt met deze motie. Spreker raadt deze motie af omdat dit 

de leden de mogelijkheid ontneemt om vragen te stellen. 

 

De motie wordt in stemming gebracht met behulp van de 

stemkastjes. Na stemming concludeert de voorzitter dat de motie is 

aangenomen met 112 stemmen voor en 97 stemmen tegen. Uit 

protest tegen deze motie verlaten ongeveer 20 personen de 

vergadering. 

 

De eerste tien kandidaten op de lijst geven een korte uiteenzetting 

van hun beoogde inzet. 
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Léonie Sazias bedankt de leden voor het vertrouwen. Zij wil zich hard 

maken voor de zorg in de breedste zin van het woord. Als 

fractievoorzitter in Hilversum is zij betrokken geweest bij de 

invoering van de WMO in 2007 en de nieuwe WMO in 2015. De zorg 

kost geld en het is een politiek besluit om hiervoor geld vrij te 

maken.  

 

Ook Martin van Rooijen bedankt de leden voor het vertrouwen. 

Spreker is verheugd dat hij de overstap heeft gemaakt naar de 

Tweede Kamer. Dinsdag a.s. zal spreker debatteren in aanwezigheid 

van de minister van Sociale Zaken inzake het belastingplan.  

 

Corry van Brenk strijdt de laatste jaren voor goede gezondheidszorg 

en een geïndexeerd pensioen. Spreker bedankt de leden dat zij dit 

door mag zetten bij 50PLUS. Er moet hard worden geknokt om de 

belangen van de senioren goed te borgen. 

 

Gerrit Jan Pieter van Otterloo is zijn hele werkzame leven al solidair 

met ouderen. Spreker is van de feiten en de emoties, de cijfers en de 

uitvoering. Hij is boos over de uitvoering van de decentralisatie van 

de ouderenzorg en maakt zich grote zorgen over de inkomenspositie 

van ouderen. Hiervoor wil hij zich met al zijn kwaliteiten hardmaken.  

 

Ook Simon Geleijnse bedankt de leden voor het vertrouwen tot 

uitvoering te brengen. Spreker werkt al een aantal jaren met veel 

plezier voor de Tweede Kamer fractie. In samenwerking met de leden 

en de afdeling wil hij strijden voor een fijne, gezonde en mooie oude 

dag.  

 

Emile Bode heeft als parlementair redacteur veel over dit onderwerp 

geschreven. Hij wil zich heel erg sterk maken voor deze partij zodat 

een monster score kan worden bereikt en niemand meer om 50PLUS 

heen kan. 

 

Wilma Schrover is directeur van de Katholieke Bond voor Ouderen 

(KBO) en gelooft heel sterk in lokale kracht. De bond ondersteunt 

ouderen op allerlei gebieden maar heeft landelijk niets in te brengen. 

Ouderen verdienen een evenwichtige afweging in het beleid, vandaar 

50PLUS.  

 

Maurice Koopman is een van de oprichters van 50PLUS en heeft zich 

de afgelopen tijd bezig gehouden met het op peil brengen van een 

stabiele partij en is daarop erg trots. Spreker wil zich bezig houden 

met de arbeidsmarkt voor ouderen. Zo ook met de vluchtelingen en 

emigratiepolitiek en wellicht zijn deskundigheid ten toon spreiden 
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met betrekking tot “buitenlandse zaken”. 

 

Chris Spooren heeft Rob de Brouwer horen zeggen dat de 

pensioenleeftijd naar 68 jaar moest en daar moest worden bevroren. 

Spreker vraagt of Rob de Brouwer weet dat dit niet een uitgangspunt 

van 50PLUS is. 

 

Rob de Brouwer heeft een boek geschreven over mythes en 

onwaarheden over ons pensioen. Het pensioenstelsel in Nederland is 

totaal uit de bocht gevlogen. Op de gestelde vraag antwoordt spreker 

dat hij een rekenvoorbeeld heeft laten zien waaruit bleek dat tot het 

jaar 2065 zoveel geld in kas hebben dat aan alle verplichtingen kan 

worden voldaan als het rendement 2,5% is. In die rekensom heeft hij 

de leeftijd van 68 opgenomen omdat dit het huidige beleid is. 

Spreker is van mening dat de pensioenleeftijd terug kan naar 65 jaar 

en kan dit ook onderbouwen.  

 

Chris Spooren heeft het woord gevraagd en meldt dat hij graag de 

lijst per kandidaat had willen behandelen. Het besluit op de motie is 

door de leden genomen en dat accepteert hij. Spreker roept iedereen 

op om tijdens de komende verkiezingen eendrachtig achter de lijst te 

gaan staan.  

 

Roy ………… is van mening dat wie echt heeft gewerkt voor de partij,  

ook moet gaan voor de belang van de partij. Spreker doet een 

beroep op de vertegenwoordigers van 50PLUS om bij wrijving of 

conflicten de zetel in te leveren en niet aan zetelroof te doen. De 

voorzitter reageert hierop dat alle kandidaten in een zelf opgestelde 

verklaring, hebben vastgelegd dat men de zetel zal inleveren. 

5.3. TV en radio spotje 

Campagneleider Toine Manders meldt de vergadering dat er een aardigheidje 

is bedacht om een opvallende campagne te maken tegen weinig kosten.  Met 

behulp van de leden wordt een spotje gemaakt dat zal worden uitgezonden 

op TV en radio.  

 

   

6. Toespraak partijleider Henk Krol 

De toespraak is als bijlage toegevoegd.  
 
Tijdens zijn toespraak geeft Henk Krol het woord aan Hugo Borst en 
Carin Gaemers. 
 
Hugo Borst geeft aan dat Carin en hij scherp zijn op ouderenzorg. De 

door de PVV ingediende motie is omarmd door alle andere partijen en 

is kamerbreed aangenomen. De staatssecretaris gaat hiermee aan de 

slag. Het is van groot belang dat het manifest in het regeerakkoord 

wordt opgenomen. In een derde van de verpleeghuizen is de zorg 
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fenomenaal goed maar ook in een derde van de verpleeghuizen gaat 

het helemaal niet goed. Spreker waakt ervoor dat dit wordt 

veranderd. In de goede verpleeghuizen zitten fantastische 

bestuurders die begaan zijn met de bewoners. “Zonnekonings” 

moeten uit de zorg worden geweerd en er moet een luisterend oor 

zijn voor goede ideeën.  

 

Carin Gaemers geeft aan dat zij geen oproep meer hoeft te doen om 

het manifest te omarmen maar wil een klemmend beroep doen op de 

leden van 50PLUS die in de Tweede Kamer komen en misschien een 

bewindsfunctie krijgen; “gebruik de wijsheid, geduld en verstand 

maar blijf de jeugd koesteren, blijf creatief denken, breek met de 

lijnen over hoe we het zouden moeten doen. Er is echt een  

noodsituatie in een aantal verpleeghuizen. Er moet een 

noodoplossing komen en een oplossing voor de langere termijn”. 

Spreker wenst iedereen heel veel wijsheid en sterkte. 

   

7. Sluiting 

De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om  

12.52 uur. 

 

   
  

Actielijst   
 

Nr. Datum Verantw. Beschrijving Status 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


