Kandidaat Algemeen bestuurslid Helena Bosch

Mijn naam is Helena Bosch.
Ik ben in de kracht van mijn leven. En stel mij met overtuiging kandidaat voor het
Hoofdbestuur van 50PLUS in de functie van Algemeen HB lid.
Mijn sterke eigenschap is het feit, dat ik in staat ben een groot aantal nieuwe leden voor de
partij te werven. Het huidige ledental steekt schril af bij de ca zeven miljoen 50plussers die
ons land telt.
Ik heb veel ervaring in het werven van mensen in één van mijn vorige werkkringen, de
cosmeticabranche; werkte jarenlang als beauty director en salesmanager voor internationale
bedrijven en ken de Amerikaanse verkoopsystemen op het gebied van werving en selectie
door en door. En organiseerde regelmatig congressen, beurzen en allerlei bijeenkomsten.
Ook met mijn antiekzaak, heb ik regelmatig aan beurzen deelgenomen.
Voor onze partij 50PLUS heb ik in 2018 de deelname aan de 50PlusBeurs georganiseerd.
Op onze leuke stand verwelkomden we de beursbezoekers met koffie, koek en een goed
gesprek met een Kamerlid. Met een fijne ploeg enthousiaste leden wisten we in vijf dagen
ruim 800 adressen te noteren van bezoekers die meer van 50PLUS wilde weten.
Als lid van het Hoofdbestuur zou ik mij in het bijzonder willen bezighouden met
ledencontacten en ledenwerving. Dat kan professioneler worden aangepakt dan tot dusver
is gebeurd. Als we op een democratische, open en eerlijke wijze met een nieuw HB onze
vereniging bestuurlijk herstructureren moeten we in staat zijn binnen een korte tijd het
aantal leden op te krikken tot 10.000 om daarna verder te groeien.
Ik zal mij daarvoor weer met hart en ziel inzetten.

Meer leden versterkt de financiële en politieke positie van de partij.
Ofschoon ik niet over directe politieke ervaring beschik, heb ik wel de nodige
bestuurservaring in diverse sectoren. Jarenlang organiseerde ik voor het bedrijfsleven
verkoop- en vaktechnische trainingen. Daartoe schreef ik ook zelf het lesmateriaal.
Daarom zal ik graag samen met een aantal leden de werkgroep Opleidingen (waarvoor mijn motie
door de AV op 14-12-2019 is aangenomen) ter hand nemen.

Binnen de diverse besturen van onze partij zijn de mannen goed vertegenwoordigd (!)
Het zou fijn zijn en voor de nodige balans zorgen, als meer vrouwen zich melden voor de
provinciale afdelingen. Daar ga ik mij tevens voor in zetten. Samen met alle vrouwen in onze
partij zou ik graag het Vrouwennetwerk goed zichtbaar willen maken.
Ik ben ook actief geweest in het vrijwilligerswerk. Dat behelste ook bestuurswerk in allerlei
gradaties. Ondermeer voor huurderbelangen in de sociale woningbouw. In deze laatste
functie kwam ik regelmatig in aanraking met de lokale politiek in Amersfoort en heb
cursussen en symposia gevolgd op het gebied van huurders-rechten bij de Woonbond.
Van harte hoop ik dat 50PLUS volgende keer meedoet aan zoveel mogelijk
gemeenteraadsverkiezingen (2022) en ik ben bereid te zoeken naar geschikte kandidaten.
Maar nu gaan we eerst zorgen dat we bestuurlijk weer op orde komen.
Als onze erevoorzitter Jan Nagel nou de politieke tak onder zijn hoede neemt, dan zal ik
graag als zeer actief bestuurslid meewerken aan de bestuurlijke tak.
Met alle trouwe leden en hopelijk veel nieuwe leden zullen we met frisse ideeën en volle
kracht vooruit constructief samenwerken aan de vereniging en als herboren partij opgaan
naar de verkiezingen voor de Tweede Kamer.
Ik heb totaal geen ambitie voor een politieke functie, blijf liever zelf op de relatieve
achtergrond en daarom denk ik dat een functie als lid van het Hoofdbestuur uitstekend bij
mij past. Ik ben een harde werker en een warme pleitbezorger voor het behartigen van
seniorenbelangen zonder daarbij op de voorgrond te treden.
Van ons nieuwe Hoofdbestuur verwacht ik een zakelijke, maar ook een warm-menselijke
aanpak waarbij eenheid en collegialiteit voorop staat.
Met een krachtige, aimabele voorzitter aan het roer hoop ik op een voorspoedige vaart.
Dank voor uw vertrouwen,
Helena Bosch

c.v.
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Korte toelichting op enkele van de gevraagde competenties/vaardigheden voorzitter hoofdbestuur
50PLUS
* Brede bestuurlijke ervaring, bij voorkeur ook in het openbaar bestuur
Ik heb negen jaar wekelijks vergaderingen voorgezeten als verkoopleider van twee cosmetica
bedrijven. Dit deed ik voor Evolution Cosmetics door het hele land met telkens kleine groepjes
dames; Consulenten die de producten verkochten. En bij Jafra Cosmetics was ik salesmanager voor
Noord Holland, Zuid Holland en Utrecht en zat daar behalve de wekelijkse vergaderingen met kleine
groepjes ook driemaandelijks de regionale vergaderingen voor met ca 100 dames.
Beroepsmatig heb ik vergaderingen voorgezeten als a.i. manager van een fitnessclub en als
vrijwilliger vergaderingen van een bewonerscommissie opkomend voor huurderbelangen (700
huurders van sociale huurwoningen)
* Maatschappelijke positie uit verleden of heden die statuur meebrengt.
Ik was leidinggevende in de cosmetica branch. Heb daar met veel plezier met een paar honderd
vrouwen gewerkt. Na mijn trouwen ging ik als partner meewerken in diens textiel in- en
exportbedrijf. Ik nam daarbij de afdeling badkleding onder mijn hoede. Ging zelfstandig naar de
fabrieken in Hong Kong en Spanje om collecties samen te stellen. En ik onderhield zelfstandig de
contacten met onze klanten, inkopers van grootwinkelbedrijven zoals C&A, V&D, Hunkemöller, Hema
en kleinere inkoopcombinaties.
Na mijn scheiding ging ik werken in een mooie antiekzaak in Oud Loosdrecht. Nadat de eigenaar was
gestopt, kon ik de zaak overnemen en voortzetten. Ik had interessante klanten uit het Gooi en uit het
Vecht en Plassengebied, maar ook toeristen uit andere landen.
* Relatienetwerk op niveau
Ik heb nog veel contacten uit de hierboven genoemde activiteiten. Daarnaast door het weken als
behartiger van huurderbelangen contacten met mensen van de Woonbond, locale politici en ik ken
heel veel leuke, gemotiveerde 50plussers, zowel van partij 50PLUS, als van diverse ouderenbonden.
* Netwerk in de partij of in staat dat zeer snel op te bouwen
Ik ken de meeste kaderleden van de partij, maar ook veel ‘gewone’ leden die zeer gemotiveerd zijn
om mee te denken over diverse onderwerpen.
Ik ben in staat om snel iets op te bouwen. Toen ik begon bij Jafra Cosmetics, zat ik een vergadering
voor van 25 dames in Leiderdorp. Daarvan waren slechts twee dames actief. Na anderhalf jaar
hadden we 150 enthousiaste dames actief aan het werk

* Bekend met het Binnenhof
Ik heb een brede belangstelling voor politiek. En volg behalve onze eigen dames en heren politici ook
alle andere partijen. Zeker indien het onderwerpen betreft die rechtstreeks de senioren raken.
Daarbij vooral belangstelling voor de inkomens van mensen met alleen AOW en klein of geen
pensioen, huisvesting (huurderbelangen) , energie, zorg, werkeloze 50 plussers en OV.
* Besluitvaardig
Ben ik zeker. Er staat mij een duidelijke koers voor ogen. Twee jaar geleden was ik de initiatiefnemer
van de groep Nieuw Elan om te komen tot een nieuw hoofdbestuur. Wij hadden daar het unanieme
besluit genomen om op een democratische, open en eerlijke manier te besturen. En achter dat
besluit sta ik nog steeds. En verwacht dat we dat alsnog in de praktijk gaan brengen. Ik vind het
belangrijk om onmiddellijk te werken aan het versterken van de afdelingen, zowel provinciaal als
lokaal.
* Bestand tegen kritiek.
Kritiek moet kunnen zij het fair en open. Elkaar versterken betekent ook op een nette manier, indien
nodig, elkaar aanvullen en corrigeren. Ik kan het heel goed hebben wanneer iemand mij wijst op iets
wat niet goed is gegaan. Opbouwende kritiek over onderwerpen is altijd welkom. Ook van ‘gewone’
leden.
* Bereid tot tijdrovende inzet voor de partij.
Dat heb ik wel bewezen in de periode dat ik actief was in het HB (en ook provincieafdeling). Ik
besefte toen wij twee jaar geleden aantraden als nieuw HB, dat wij qua bestuur helemaal opnieuw
moesten beginnen. En ben voortvarend aan de slag gegaan om de afdelingsbesturen op orde te
krijgen. Direct na onze eerste HB vergadering heb ik op eigen initiatief contact gezocht met de
organisatie van de 50PlusBeurs en daartoe heb ik erg veel werk verzet. Alles samen met 30
vrijwilligers en alle Kamerleden met veel plezier gedaan. Ik heb dagelijks gewerkt voor de partij alsof
het mijn eigen zaak betrof.
* Stressbestendig, collegiale instelling en koffers vol humor
Zeker
Werkervaring
2016 - 2020
Vanaf december 2016 lid geworden van 50PLUS en vrijwel direct aangegeven, dat ik mijn talenten en
ervaring wil inzetten voor de partij.
In 2017 ben ik actief geworden binnen het bestuur van de afdeling Utrecht.
In augustus 2017 heb ik meegewerkt aan het interview van Kamerlid Corrie van Brenk over mensen
die met een heel klein inkomen moeten rondkomen. Zij interviewde mij bij mij thuis en dat werd
gefilmd voor onze website. De eveneens aanwezige Hans Gertsen maakte een verslag op schrift van
dit interview. En later verscheen een compleet verslag in een boekje ‘Vertel uw verhaal’.

Dat boekje bood Corrie van Brenk op 7 maart 2018 aan aan minister Koolmees. En daar waren
verscheidene geïnterviewden (ook ik) bij aanwezig.
In februari 2018 heb ik samen met de toenmalige secretaris van het Utrechtse provinciale bestuur de
excursie naar de Tweede Kamer (gehoor gegeven aan de uitnodiging van Henk Krol) georganiseerd.
Daar gingen 22 mensen mee, 20 leden en twee introducés. Aan het eind van de interessante excursie
trakteerden wij alle deelnemers op een hapje en een drankje op het beroemde Plein in Den Haag.
Dat werd zeer op prijs gesteld. De twee introducés waren zo tevreden, dat zij daarna direct lid
werden.
Samen met de a.i. voorzitter van de afdeling nam ik deel aan een bespreking in april 2018 van de
Commissie Partijvernieuwing in Den Haag. Zij hadden alle voorzitters en secretarissen van de
afdelingen uitgenodigd om mee te denken en praten over hun programma. Dat was een heel
geanimeerde bijeenkomst. Goed om alle vz en secretarissen van de andere provincies te leren
kennen en hun ideeën omtrent verbetering van bepaalde punten te horen. Verscheidene ideeën
werden overgenomen zag ik later in hun document. Bijvoorbeeld om onze contributie voor mensen
met een mini inkomen te verlagen. Voor die mensen is een contributie van € 25,- veel....
In april, mei 2018 heb ik het initiatief genomen om kennis te maken met alle kandidaten voor het
nieuw te kiezen HB met als doel om de bestuurlijke tak van de partij te herstructureren zodat er
professioneel gewerkt zou worden. En het HB mee zou gaan met de professionele voortgang van de
politieke tak. Daartoe wilde ik een bijeenkomst organiseren met alle kandidaten, zodat wij elkaar
leerden kennen en ook om iedereen binnen boord te houden)*
Mijn insteek was om ervoor zorg te dragen, dat degenen die niet in het HB zouden worden gekozen,
een commissie te laten starten/ leiden op hun expertise. Immers het is geweldig als leden zich bereid
verklaren om zich drie jaar onbezoldigd in te zetten voor de partij. Dan moet je iedereen erbij
houden. Vooral omdat er met het oog op het jaar van de Provinciale Staten en Waterschap
verkiezingen zoveel werk gedaan moest worden.
Met een aantal bijeenkomsten lukte het ons om tot een goed beleidsvoornemen te komen)*
Op 26 mei 2018 werd ik samen met acht anderen door de leden gekozen voor het nieuwe
hoofdbestuur.
En vanaf die dag heb ik me volledig en met positieve motivatie ingezet om onze doelstellingen te
halen. Ik werd contactpersoon van de provincies Noord Holland en Zuid Holland. En na vertrek van
de referent van Utrecht, tevens van de provincie Utrecht.
In september heb ik met ruim twintig vrijwilligers enthousiast samengewerkt op de stand van 50PLUS
op de landelijke 50PlusBeurs in Utrecht. En daar veel goodwill gekweekt voor de partij. Ruim 800
beursbezoeken gaven zich op om de nieuwsbrief en enquête van 50PLUS te ontvangen.
Ook collega standhouders toonden zich geïnteresseerd om met ons samen te werken. Ik werd
daartoe zelfs lid van de Surinaamse 50+ vrouwenbeweging.
Na de beurs zouden we het Vrouwennetwerk gestalte gaan geven. Daarvoor had ik al in augustus
met een paar capabele vrouwen gesproken over de gewenste mogelijkheden.
Ik heb meegedaan aan de bijeenkomst over het verkiezingsprogramma van de Provinciale Staten.
Daar waren alle leden voor uitgenodigd.

Ook meegedaan aan een symposium van de kiesraad. Vanzelfsprekend de ledendag in de Tweede
Kamer bijgewoond en daar kennisgemaakt met vele leuke leden.
De waterschappen hebben mijn bijzondere interesse, omdat ik die van wezenlijk belang vind in ons
land. Heb dan ook hun programma met grote belangstelling gelezen en ook een leerzame
bijeenkomst met enkele prominente waterschap leden in Amsterdam gehad.
Onder andere heb ik die leden gevraagd of zij in staat waren om voor onze 50PLUS leden een
excursie programma te maken.
Vanzelfsprekend heb ik alle ALV’s vanaf december 2016 tot heden en alle PAV’s bijgewoond .
Graag had ik ook eens naar gemeenteraadsvergaderingen gegaan in plaatsen waar we in de GR
vertegenwoordigd zijn. Helaas ontbrak het me aan tijd gedurende mijn HB lidmaatschap om dat
voornemen tot uitvoering te maken.
Dit voornemen staat echter nog steeds hoog op mijn ‘to do’ lijst.
In december 2018 ben ik ziek geworden. Daarvan enigszins hersteld in mei 2019. Ben toen meteen
weer naar de PAV van de afdeling Utrecht gegaan en daarna naar de ALV in Amsterdam.
Helaas werd ik toen weer ziek en moest ik geopereerd worden. Daarvan was ik hersteld in het najaar
van 2019. Heb toen me aangemeld voor de start van het Vrouwennetwerk en daarna het eerste
symposium van het nieuwe Wetenschappelijk Instituut bijgewoond. Ook me direct aangemeld voor
de cursus van het W.I.
In november 2019 heb ik zeer serieus meegedacht over de voorgestelde statutenwijzigingen. En
daartoe amendementen ingediend. Ook diverse moties, waarvan één is aangehouden en eentje het
heeft gehaald namelijk die voor de Werkgroep Opleidingen. Diverse leden hebben zich al gemeld om
die werkgroep gestalte te geven.
In december 2019 actief meegedaan aan de ALV in Apeldoorn.
Eerste drie maanden van 2020 mijn dossiers van 50PLUS geordend. En opnieuw onze
beleidsvoornemens van 2018 bestudeerd.
2013 - 2018
Vrijwilligerswerk Seniorenbond ondermeer voor de KBO als redactielid en voor het ledencontact en
werving nieuwe leden hield ik één dag per twee weken spreekuur in de Openbare Biblitheek in het
Eemhuis te Amersfoort tijdens het digitaal café.
2010 - 2016
In die periode heb ik diverse cursussen gevolgd bij de Woonbond om me te verdiepen in de rechten
van huurderbelangenorganisaties. In 2011 werd ik voorzitter van de bewonerscommissie
Bloemenbuurt. Ons doel was om de belangen de daar wonende 700 gezinnen van sociale
huurwoningen te behartigen. We hebben toen in samenwerking met de Woonbond een analyse
laten maken van de technische staat van onze vooroorlogse woningen. Dit om te bevorderen dat
onze woningbouwcorporatie onze huizen ordentelijk zou gaan isoleren, en renoveren ten aanzien
van ventilatie.
Ik ben in die periode mee geweest op een werkbezoek van minister Stef Blok (toen
portefeuillehouder van wonen en huren) in Utrecht. De minister wilde zich ervan vergewissen dat de

woningbouwcorporaties en huurderbelangenvereniging zijn Nieuwe Woningwet (juli 2014) wet goed
toepasten. We hebben toen ook een rondleiding en uitleg gehad in een zorgcomplex, waar deels
kamers werden gerenoveerd om aan studenten te verhuren, die dan kleine tegenprestaties zouden
leveren aan de ouderen.
Ook heel wat verstandige bestuursleden van bewonerscommissies en huurder organisaties (veelal
senioren) uit het hele land ontmoet tijdens de cursusdagen van de Woonbond.
2006 - 2010
Vrijwilligerswerk in de wijk waar ik woon . Meegeholpen om de oude gebouwen op de
WagenWerkplaats te behouden en te renoveren tot een nieuwe bestemming. Ondermeer de
Verensmederij waar nu Holland Opera haar domicilie heeft. Ik was daar vrijwilliger toen in 2009 het
gebouw als theater voor Holland Opera werd geopend door (toen nog) prinses Máxima.
En een plan geënt op het LETS (Local Exchange Trading System) om vraag en aanbod van
wijkbewoners voor diensten en goederen te laten uitwisselen. Daartoe wekelijks spreekuur in de
Wijkwinkel.
1996 - 2010
Handelaar in antiek en curiosa middels beurzen en veilingen
1989 - 1995
Eigenaar antiekzaak Oud Loosdrecht
1986 - 1989
Partner in antiekzaak Oud Loosdrecht
1982 - 1985
Partner in textiel in- en exportbedrijf van ex echtgenoot
1978 - 1981
Sales Manager van Jafra Cosmetics, dochteronderneming Gillette.
1971 - 1977
Beauty Director bij Evolution Cosmetics
1970 - 1971
Reclameburo Schiferli receptioniste
1969 - 1970
Reisbegeleidster Eurotex reizen naar diverse Europese bestemmingen
Opleiding:
ULO A met wiskunde
HAVO talen: Engels, Duits, Frans
Studie estheticiene Instituut Lida Klap
Studies verkoop en marketing binnen bedrijven waar ik werkte
Wat zeggen anderen (leden 50PLUS) van mij:
*
*
*
*

Helena is heel werklustig ‘ de handen aan het bed’
Beweegt zich zo gemakkelijk tussen alle leden, communiceert vriendelijk met iedereen
Kan zich verbaal goed uiten, maar ook heel goed luisteren
Heeft een analytisch denkvermogen

*
*
*
*
*

Vindt het fijn om samen te werken in teamverband
Creatief en origineel in manier van denken en werken
Is positief en optimistisch van aard
Stressbestendig en bekijkt situaties met de nodige humor
Is eerlijk (soms te eerlijk)

Overigens doe ik mijn best om fit te blijven door:
*
*
*
*

Vaak stevig te wandelen en door fitnesstraining (nu Nederland in Beweging)
Pak liever de fiets dan de auto
Hou van dansen
Tuinieren

