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Agendapunt  Lijst ontvangen amendementen vergezeld van preadvies 
Hoofdbestuur 

 

Amendement 1  
 
De beslissing tot goedkeuring van het onder 3.2 Concept verslag AV 1 augustus 2020 met 

bijlagen door te schuiven naar de volgende vergadering on een deugdelijke aanvulling 

mogelijk te maken. 

Het concept verslag van de Algemene Vergadering van 1 augustus 2020 is onvolledig. 

Toelichting: Zo ontbreekt het Notaris verslag en het Advocaat verslag als bijlage waarin de 

procedure wordt toegelicht, de constateringen van beide worden vermeld en de kwaliteit 

van de vergadering wordt erkend door beide instanties. Hierin moet worden opgenomen het 

aantal aanmeldingen voor de vergadering, het aantal daadwerkelijke ingelogde aantal. 

Genoemd op de vergadering is een getal van 350 aangemelde leden die aan de vergadering 

wilden deelnemen. Bij de stemming bleken er gemiddeld 265 mensen mee te hebben 

gedaan aan de verkiezing voor het nieuwe Hoofdbestuur. De vraag is waarom er ca 85 leden 

de stemming hebben gemist?  De leden (onder meer kaderleden van diverse provinciale 

afdelingen) die gemeld hebben dat de inlog op de vergadering niet mogelijk was; zij derhalve 

niet konden stemmen op de hun gewenste HB kandidaten. Een aantal kandidaten voor een 

HB functie konden niet inspreken tijdens de presentaties. Een aantal mensen heeft kunnen 

inloggen en stemmen terwijl zij geen stemrecht hadden (valse naam ingelogd, geen 

contributie betaald, geen 50PLUS lid, meerdere stemmen uitbrengen op 1 account, hetgeen 

gepubliceerd werd in de landelijke media ) en eventueel andere onvolkomenheden zoals 

kandidaten, die met hun sollicitatie niet aan de criteria gesteld op 8-5-2020 door de 

toenmalige secretaris op de 50PLUS website hadden voldaan.  Daartoe is nader onderzoek 

vereist door een onafhankelijke commissie. 

Henk-Jan Verboom  
Lid 466 
 
Helena Bosch 
Lid 16759 
 
Preadvies van het Hoofdbestuur: Ontraden 
Dit is geen amendement maar een motie. De stemcommissie, die conform art. 2.4.4 HHR op 
de Algemene Vergadering van 1 augustus 2020 door de leden benoemd is, heeft 
geregistreerd dat het aantal uitgebrachte stemmen, het aantal geldige stemmen en de 
uitslag van de stemming correct verlopen is. De stemcommissie beslist over de geldigheid 
van de stemming en legt de uitslag schriftelijk vast. De notaris hield toezicht.  
 
 
 
 



 
Amendement 2  
 
Dient te worden doorgeschoven naar de volgende AVV om de tekst volledig te maken 
conform de gebeurtenissen tijdens de vergadering. 
Dient te worden onderzocht door een onafhankelijke commissie op diverse punten. 
Waaronder de Jaarrekening 2018, de Begroting, de Stemmingsrondes. 
 
Toelichting: Het concept verslag van de Algemene Vergadering van 14 december 2019 is niet 
compleet. Gemist wordt het 'duwincident' door de toenmalige voorzitter Geert Dales op de 
trap naast de tribune, Waarvan melding gemaakt bij de politie in Amersfoort met vijf door 
getuigen getekende verklaringen.  
De volgorde van de behandelde agendapunten klopt niet. 
Er zijn veel onduidelijkheden over het aantal aanwezige stemgerechtigden en het aantal 
daadwerkelijke stemmers. 
Wie heeft gecontroleerd of er correct is gestemd? De notulist had geen zicht op het 
beeldscherm waar de agendapunten op verschenen ook heeft hij de uitslagen van elke 
stemmingsronde niet kunnen zien. 
De Financiële Commissie had ernstig bezwaren tegen de jaarrekening van 2018 en 
ontraadde de leden om Décharge te verlenen. 
De zaal werd misleid door de waarnemend penningmeester Bert Kannegieter en voorzitter 
Geert Dales ten aanzien van de jaarrekening. Dat de leden desondanks instemden heeft er 
toe geleid, dat de voorzitter Dick Spijker van de F.C. na de vergadering onmiddellijk zijn 
functie neerlegde. 
Ook over de jaarrekening van 2017 werd géén Décharge verleent. (ALV 1-8-2018) zie 
rapportage in het artikel van Follow The Money. 
De hele ALV van 14-12-2019 was trouwens erg rommelig van opzet. Veel te lange agenda. En 
heel korte tijd voor de noodzakelijke toelichting per amendement of motie, namelijk 30 
seconden. 
Leden voelden zich niet serieus genomen. 
Stemkastjes weigerden bij sommige stemmingen dienst (bij mij ook, evenals bij mijn 
buurman). Van enkele leden die in de pauze naar huis gingen, hebben we gezien dat zij hun 
stemkastje aan een ander gaven. 
Veel onduidelijkheid over het al dan niet tot stand gekomen lijsttrekkerschap van Henk Krol. 
Tegenstrijd uitspraken werden hierover gedaan. 
 
Helena Bosch 
Lid 16759 
 
Preadvies van het Hoofdbestuur: Ontraden 
Dit is geen amendement omdat er geen tekstuele wijzigingen worden voorgesteld. 
 
 
 
 
 
 



Amendement 3 voordracht George Lernout 
 
Constaterend dat HB met een goed voorstel zou komen om de leden een voorzitter te laten 
kiezen voor de selectiecommissie, is het teleurstellend dat maar één kandidaat nu wordt 
voorgedragen.  
Dus valt er voor de leden niets te kiezen. 
In de aanloop naar de HB verkiezing heeft George bovendien niet onpartijdig gehandeld. 
  
 Derhalve is mijn  Voorstel is om ook Joop van Orsouw die wel geheel neutraal en 
onafhankelijk is, de kwaliteiten bezit voor de functie en integer is, mede voor te dragen als 
kandidaat voorzitter van de selectiecommissie. 
 
Helena Bosch   
Lid 16759 
 
Preadvies van het Hoofdbestuur: Ontraden 
Dit voorstel is in feite een verzoek te heropening kandidaatstelling voorzitter 
selectiecommissie. Wie dat wil kan tegen HB-voorstel aangaande deze verkiezing stemmen.  
De heropening (door het HB sterk ontraden) geldt dan voor iedereen. Zie agendapunt 4.2 in 
de bijlage onder besluit 2.  
 


