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Verkiezing Commissie van Beroep 
 
 
50PLUS kent een Commissie van Beroep (CvB). Zij bestaat uit 3 vaste leden. Tevens zijn er  
3 plaatsvervangende leden, die optreden bij ontstentenis of conflicterende belangen van een 
of meerdere vaste leden. Deze Commissie functioneert onafhankelijk van de Algemene 
Vergadering (AV) en het Hoofdbestuur (HB) en doet bindende, gemotiveerde schriftelijke 
uitspraken op bezwaren van (aspirant-) leden tegen beslissingen van het HB aangaande het 
lidmaatschap (i.c. inzake niet-toelaten, schorsen of ontzetting/royement).  
 
 
Leden van de CvB worden op voordracht van het Hoofdbestuur door de AV verkozen en 
benoemd voor een periode van drie jaar met de mogelijkheid van een éénmalige verlenging 
met eenzelfde periode. Het betreft onbezoldigde posities; wel komen binnen het kader van het 
declaratieprotocol gemaakte onkosten voor vergoeding in aanmerking. Hoofdstuk 5.4 van het 
Huishoudelijk Reglement (HHR) bevat nadere informatie aangaande werkwijze van de CvB. 
 
 
Door het vertrek van verschillende vaste leden en plaatsvervangende leden zijn c.q. komen er 
plaatsen beschikbaar die moeten worden bezet teneinde de voortgang van de 
werkzaamheden van de CvB in de tijd te verzekeren. Het HB heeft begin januari 2020 een 
oproep op de website van 50PLUS geplaatst, gevolgd door een mededeling in de Nieuwsbrief. 
De sluitingstermijn werd gesteld op 20 januari 2020, rekening houdende met de AV van 21 
maart 2020. 
 
 
Op basis van de ontvangen vier kandidaturen, rekening houdende met het voor deze posten 
gestelde profiel1 en gelet op de aanbevelingen van de selectiecommissie, doet het HB de 
volgende voordracht aan de AV om de onderstaande personen te verkiezen en te benoemden 
voor het CvB voor de hieronder vermelde periodes: 
 
  

 
1  Universitair of hbo-opleiding op juridische gebied en/of relevante en aantoonbare werkervaring in een functie in het juridische 

werkgebied, bij voorkeur op het gebied van het bestuurs- en/of verenigingsrecht - brede maatschappelijke en politieke interesse - 
tenminste één jaar lid van 50PLUS - beschikbaar voor tenminste een termijn van 3 jaar - goede kennis van de Nederlandse taal in woord 
en geschrift. 
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VOORDRACHT voor benoeming binnen de Commissie van Beroep van 50PLUS: 

a) Voor de periode van 17 juni 2020 tot 17 juni 2021: 
 

1. Arthur Schuering als vast lid2;  
 

b) Voor de periode van 21 maart 2020 tot 21 maart 2023:  
 

2. Gerard Meuwese als vast lid  
 
 

 
 
 

 
Gelet op het feit dat er nog steeds vacatures voor de posities van plaatsvervangende leden 
zijn zal het HB binnenkort deze op gepaste wijze opnieuw publiceren.  

 
2  De Heer Schuering werd op 28 maart 2015 voor twee jaar benoemd tot lid van de CvB. De statutaire benoemingstermijn was toen twee 

jaar. Op 17 juni 2017 benoemde de AV hem voor drie jaar herbenoemd i.c. tot 17 juni 2020. Artikel 5.4.3 HHR voorziet een 
benoemingstermijn van drie jaar met de mogelijkheid van een eenmalige herbenoeming van drie jaar. In totaal gaat het dus om een 
periode van 6 jaar. De Heer Schuering heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor herbenoeming tot juni 2021.  


