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Geachte heer, mevrouw 

 
Middels deze brief wil ik solliciteren naar een positie als kandidaat tweede kamerlid voor 
50plus. Ik ben de vacature tegengekomen op uw website. In een eerdere E-mail heb ik een 
aantal zaken gevraagd en aangekondigd dat ik zou solliciteren. Ik verzoek u deze brief als 
sollicitatiebrief te behandelen. 

 
Motivatie 
Ik wil graag nog een aantal jaren actief aan het bestuur van dit land meewerken om zo voor 
Nederland de beste regelingen te maken. Goed voor nu, goed voor de volgende generaties 
die daar over 20 of 40 jaar gebruik van moeten maken. Doorslaggevend om voor 50plus te 
kiezen is deze zin uit de beginselverklaring : 
“50PLUS is een partij voor vernieuwers met levenservaring, die onbevooroordeeld en met 
alle generaties wil werken aan concrete verbeteringen in de maatschappij.” 

 
Over mij 
Tijdens mijn studie natuur-, wis- en scheikunde maakte ik kennis met computers en 
programmeren. Vanaf dat moment wist ik dat dat mijn roeping was. Ik heb mijn studie niet 
afgemaakt en ben gaan werken. Na een kort dienstverband bij een klein bedrijf heb ik daarna 
bijna tien jaar bij (toen) de grootste detacheerder van Nederland (AC Volmac BV) gewerkt. In 
1988 heb ik mijn eigen –regionale- automatiseringsbedrijf opgestart. In het eerste halfjaar 
van 2020 zal ik het automatiseringsbedrijf verkopen aan mijn medewerkers en huidige 
compagnon. Ik heb vanaf de oprichting in 2004 12 jaar deel uitgemaakt van het bestuur van 
de Ondernemersvereniging Borsele. Eveneens heb ik ca 8 jaar deel uitgemaakt van het 
bestuur van MKB Zeeland. 
In de bijlage 1 vind u mijn CV met daarin opleiding, werkervaring en nevenfuncties. 

 
Uw profielschets 
Ik ben in januari 2020 lid geworden van de partij. Lidnummer 19144. Ik kan volledig 
instemmen met de beginselverklaring en het partijprogramma van 2017-2021 en zou graag 
meewerken aan het programma voor de periode 2021-2025. Ik ben bereid om –daar waar 
conflicterend met het partijbelang- eventuele nevenfuncties te beëindigen, mits de afbouw op 
een nette en fatsoenlijke manier kan gebeuren. Mijn gezondheid is prima en vormt geen 
enkel beletsel voor deze functie. Ik ben momenteel alleen lid van 50plus en in het verleden 
nooit lid geweest van een politieke partij en stem in met de binnen de partij geldende regels, 
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in het bijzonder de afdrachtregeling voor volksvertegenwoordigers en het anti- 
zetelroofbeding. 

 
De bijgevoegde CV is compleet en correct. De personen die ik als referentie wil aandragen 
heb ik vermeld in bijlage 2. Allen zijn op de hoogte van mijn ambities en hebben zich bereid 
verklaard om als referentie te fungeren. 

 
Graag wil ik deze brief mondeling toelichten. 

Met vriendelijke groet, 

 
 
 
 
Ad Franse 

 
 
 
Bijlagen: 

1. Bijlage 1 – CV 
2. Bijlage 2 – Referenties 
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Bijlage 1 – CV 
 

   

Naam A.H. Franse  

Roepnaam Ad  

Adres xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Postcode xxxxxxxxx  

Woonplaats Goes  

Geboortedatum 19-04-1959  

Rijbewijs AM,BE,CE,T  

Burg. Staat Samenwonend met 
Yolanda van Straten sinds 
juli 2004 

 

Kinderen Roel *11-12-1984 +22-06- 
2008 
Linda *23-07-1986 

 

 
 
Opleidingen 
   

1965 – 1971 Basisschool 
St Isidorus, Lewedorp 

 

1971 – 1976 Havo 
St. Willibrordcollege, Goes 

Diploma behaald 

1976 – 1977 Atheneum 
St. Willibrordcollege, Goes 

Diploma behaald 

1977 – 1979 Rijks Universiteit Utrecht 
Natuur- Wis en Scheikunde 

Diploma niet behaald 

 Diverse ict gerelateerde opleidingen en 
trainingen. Veel van deze opleidingen 
hebben een einddatum en zijn dus niet 
meer geldig. 

 

 
 
Werkervaring 
1979 – 1979 Compartners BV 

Raamsdonsksveer 
Reden einde dienstverband: 
Faillissement 

1979 – 
1988(1989) 

Volmac Toptraining bv (5 maanden) en 
AC. Volmac BV 
Utrecht 

Reden einde dienstverband: 
Start eigen bedrijf 

1988 – heden Adfranse Automatisering b.v. 
Heinkenszand 

Verkoop aan medewerkers 
eerste helft 2020 

2020 - Adfranse-zelf 
Goes 

ICT gerelateerde 
activiteiten: 
Onderzoek, ontwikkeling en 
testen van software 
systemen 
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Relevante nevenactiviteiten 
2004 – 2012 Bestuurslid MKB Zeeland  

2005 – 2010 Mentor Jong Ondernemen, 
HZ, Vlissingen 

 

2004 – 2016 Bestuurslid Ondernemersvereniging 
Borsele, 
Heinkenszand 

Reden einde : 4 termijnen. 

2005 – heden Medewerker Volkssterrenwacht 
Philippus Lansbergen, Middelburg 

 

2008 – heden Lid rotaryclub Goes – Reimerswaal 
2018 – heden : secretaris 
Actueel : inkomend-inkomend 
voorzitter (2021 – 2022) 

 

2017 – heden Voorzitter bewonersbelangen 
Ouverture, Goes 
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