
 

HET HOOFDBESTUUR                                            Den Haag 1 juli 2020 
                                                                                   Opsteller: R. Gielisse 

  
Geacht 50PLUS lid,  
 
Met nog precies één maand voor de virtuele Algemene Vergadering (AV) willen wij u graag op 
de hoogte brengen van de huidige stand van zaken. Hierbij nemen wij ook een aantal vragen 
mee die ons de laatste tijd hebben bereikt; wij menen dat het wel zo transparant is om de 
antwoorden met u allen te delen. Deze vragen hebben met name betrekking op de koers die 
het HB volgt in voorbereiding tot de overdracht van haar verantwoordelijkheden aan het 
nieuwe, nog te kiezen Hoofdbestuur (HB), op de praktische organisatie AV van 1 augustus 
2020 en of er nog wel voldoende tijd is om de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma 
voor de Tweede Kamerverkiezingen van (uiterlijk) 17 maart 2021 vast te stellen.   
 

a) Werkzaamheden van het HB 
b) Organisatie van de virtuele AV van 1 augustus 2020 
c) Voorbereiding Tweede Kamerverkiezingen 

 
a) Werkzaamheden van het HB 

 
Sinds het vertrek van de voorzitter op 23 mei 2020 bestaat het HB uit twee personen. De 
voornaamste opdracht die het HB had en heeft is het organiseren van een Algemene 
Vergadering en ordentelijk overdragen van de bestuurlijke verantwoordelijkheden aan het 
nieuwe HB. 
 
Spoedig na de uitslag van het kort geding1 begin mei 2020 heeft het HB besloten om externe 
hulp in te roepen, teneinde zo spoedig mogelijk een algemene vergadering bijeen te roepen 
onder de nieuwe COVID-19 Noodwet, immers een fysiek vergadering was niet mogelijk. 
Rekening houdend met de verschillende (verplichte) termijnen uit het Huishoudelijk 
Reglement (HHR) en mede op grond van het expert-advies van de notaris bleek 1 augustus 
2020 een haalbare datum. Onder punt b) zal nader worden ingegaan op de ALV. 
 
Het tweekoppige HB is eind mei niet bij de pakken gaan neerzitten. In tegendeel, direct zijn 
de nodige stappen ondernomen om de contacten met de beide fracties en de Adviesraad 
(bestaande uit de voorzitters van de provinciale afdelingen) te herstellen om, in goed overleg 
met elkaar, de overdracht naar een nieuw HB verder voor te bereiden. Het door het HB onder 
auspiciën van de notaris ontwikkelde gedetailleerde stappenplan voor de periode tot 1 
augustus 2020 werd door fracties en Adviesraad eind mei omarmd. 
 
Regelmatig worden HB-vergaderingen georganiseerd met deelname van beide 
fractievertegenwoordigers. De verslagen van deze vergaderingen staan op de website (zie 
onder Partij/Hoofdbestuur/Verslagen Hoofdbestuur). Daarnaast zijn sinds 23 mei 2020 twee 
vergaderingen met de Adviesraad geweest, met actieve deelname van het HB en beide 
fractievoorzitters. 

 
1 Inzake de vraag of in plaats van een fysieke AV een virtuele AV mocht worden georganiseerd. 
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b) Organisatie van de virtuele AV van 1 augustus 2020 
 

Op 1 augustus 2020 vindt de eerste virtuele Algemene Vergadering plaats en de 
vooraankondiging verscheen op 3 juni 2020 op de website. 
 
Informatie betreffende de kandidaat-HB leden die tijdens de ALV verkozen kunnen worden 
staat eveneens op de website en op 3 juli aanstaande komen er nog YouTube presentaties van 
de kandidaten bij.  
 
Op 14 juli aanstaande ontvangt ieder lid de definitieve vergaderstukken per email (of per 
post indien er geen emailadres voorhanden is). Uiteraard komt deze aankondiging ook op de 
webpagina. In deze communicatie staat alle nodige informatie voor de leden hoe zich te 
registreren als deelnemer (sluitingstermijn 29 juli 2020), hoe zich op 1 augustus 2020 effectief 
aan te melden voor de vergadering en, niet onbelangrijk, hoe gestemd kan worden.  
 
Leden die samen met een ander lid één emailadres gebruiken zijn inmiddels verzocht om voor 
deze ALV een extra email adres aan te maken, omdat om technische en financiële redenen 
het niet mogelijk is om per emailadres meerdere stemmen uit te brengen. Bovendien zou dit 
de mogelijkheid van onregelmatigheden in de hand kunnen werken en de betrouwbaarheid 
van het resultaat van de stemming in gevaar brengen. 
 
De vraag is gesteld hoe leden die geen internetverbinding hebben, toch mee kunnen doen 
met deze virtuele ALV. Omdat deze AV wordt gehouden onder de COVID-19 Noodwet is deze 
uitsluitend ‘on-line’ te volgen. Daarvoor is een mailadres noodzakelijk en dient men over een 
apparaat te beschikken (computer, tablet) met een internetaansluiting. Voor onze leden die 
dit niet hebben adviseert het HB om z.s.m. (waar mogelijk met behulp van familie, kennissen) 
een emailadres aan te maken. Vervolgens vanaf 14 juli tot uiterlijk 29 juli 2020 zich als 
deelnemer te registreren en op 1 augustus 2020 vanaf 10:00, wellicht bij familie of kennissen 
dan wel in de bibliotheek, virtueel deel te nemen aan de AV. Nadere (technische) aanwijzingen 
zullen in de mededeling van 14 juli 2020 staan.  
 
Waarom nog steeds een virtuele bijeenkomst?  
 
De regering heeft op 23 juni 2020 bepaalde versoepelingen heeft aangekondigd met 
betrekking tot de COVID-19 maatregelen. Daarom hebben een aantal leden de vraag gesteld 
of we nu niet beter op 1 augustus aanstaande een normale (fysieke) vergadering zouden 
kunnen organiseren.  
 
Het huidige HB is evenwel van mening dat het Coronavirus zeker nog steeds op de loer ligt en 
dat de meeste leden van de partij tot de (verhoogde) risicoklasse behoren. Zolang er geen 
effectief vaccin/medicijn voorhanden is, blijft het houden van een fysieke bijeenkomst naar 
zijn mening in principe geen verantwoorde optie. Bovendien kunnen nu voor deze belangrijke 
verkiezingen in beginsel alle leden actief deelnemen, hetgeen zeker zal bijdragen tot de 
democratische legitimiteit van het nieuwe HB. Daarnaast is het logistiek zeer problematisch, 
lees onmogelijk, om op deze korte termijn zulk een vergadering te organiseren (incl. 1,5 meter 
vereiste) en zijn er contracten afgesloten waarbij het eenzijdig annuleren hoge kosten voor de 
partij met zich mee zou brengen. 
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c) Voorbereiding Tweede Kamerverkiezingen 

 
Van verschillende kanten bereikte het HB de vraag of er nog wel voldoende tijd is om de 
kandidatenlijst en verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van (uiterlijk) 
17 maart 2021 vast te stellen. 
 
Het HB neemt zijn verantwoordelijkheden voor een ordentelijke overdracht van zijn 
bevoegdheden aan het nieuwe HB dat op 1 augustus 2020 uiterst serieus. Aldus heeft het een  
voorstel voor stappenplan ontwikkeld inzake werkzaamheden m.b.t de komende Tweede 
Kamerverkiezingen. Dit programma, dat door beide Kamerfacties en de Adviesraad wordt 
ondersteund en dat aan het nieuwe HB - als advies - zal worden aangeboden, toont zonneklaar 
aan dat de tijdige voorbereiding van het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor de 
Tweede Kamerverkiezingen, met inachtneming van de vereisten van de Statuten en HHR 
zonder problemen haalbaar is. Het is uiteraard aan het nieuwe HB om dit voorstel onder haar 
eigen verantwoordelijkheid uit te werken.    
 
 
Conclusie 
 
Met de komende AV in het vizier is het HB actief bezig om eensgezind met beide fracties en 
de provinciale voorzitters verenigd in de Adviesraad de transitie naar een nieuw voltallig HB 
voor te bereiden. Op 14 juli 2020 ontvangt ieder lid alle informatie aangaande deze ALV. 
Tenslotte heeft het huidige HB reeds rekening gehouden met de noodzakelijke voorbereiding 
van de Tweede Kamerverkiezingen door een stappenplan te ontwikkelen dat zij bij wijze van 
advies aan zijn opvolger zal aanbieden. 
 
Het HB stelt vast dat er thans sprake is van een nieuw élan binnen onze partij. De huidige 
eensgezindheid tussen HB, beide fracties en het provinciaal kader voelt aan als een frisse bries.  
 
Als we kunnen doorgaan op deze weg en rekening houdend met de actualiteit van de thema’s 
waarvoor wij staan (pensioenen, zorg, huisvesting en non-discriminatie), die uiterst vakkundig 
en enthousiast door beide fracties onder de aandacht worden gebracht, dan rekenen wij erop 
dat de partij bij komende verkiezingen daarvoor beloond zal worden:  
 
terug naar de tien zetels! 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Bert Kannegieter      Robert Gielisse 
(wnd) Voorzitter/(wnd) Penningmeester   (wnd) Algemeen Secretaris 

          


