Kandidaat Hoofdbestuur Gerard van Hooft

Geweldig om een podium te krijgen om jullie te vertellen wie ik ben en,
belangrijker, waar ik voor sta en van plan ben om te gaan doen.
Als vader van 3 kinderen, werkend in een eigen bedrijfje, met partner, heb ik
een prima leventje. Druk, jazeker!! En dan toch nog tijd hebben voor 50plus ?
Uiteraard, ik heb voldoende te doen maar tevens erken ik het belang om te
vechten voor mijn prima leventje als ik veel minder te doen heb! En dat is bij
mij over 10 jaar.
Regeren is vooruit zien, dus wil ik nu beginnen om over 10 jaar de vruchten
ervan te kunnen blijven plukken. Oftewel lieve mensen, vooruitkijken naar wat
je in de toekomst kunt bereiken waarvoor ik nu graag tijd vrijmaak.
In 2018 was ik gekozen als penningmeester in het Hoofdbestuur van 50plus.
Hiervan heb ik veel geleerd, veel gedaan en ook in een korte tijd veel bereikt. Ik
heb veel goede, leuke 50-plussers leren kennen wat hun waarden waren, hun
50plus passie en hun inzet.

Natuurlijk moeten we leren van de fouten gemaakt in het verleden maar
tegelijkertijd moeten we verder kijken dan de horizon van de komende
Kamerverkiezingen van maart 2021.
Want daar draait het hier nu over. Over het voort bestaan van de 50plus als
stabiele, regeringswaardige partij. De enige partij in Nederland die continue
opkomt voor het beland van de ouderen en niet zoals andere partijen hiervoor
uitkomt wanneer het ze toevallig zo uitkomt.
De komende 9 maanden zijn hiervoor cruciaal en het tijdelijke Hoofdbestuur zal
in een extreem korte tijd aan de slag moeten gaan. Er is veel ervaring, tijd en
inzet nodig om alles en iedereen te mobiliseren om een goed resultaat te
krijgen bij de Kamerverkiezingen. We hebben geen tijd om achterom te kijken,
met opgeheven vingertjes anderen terecht te wijzen, wraak te willen nemen
voor die ene gedraaide loer, te klagen over hoe het anders had kunnen gaan…..
Een ervaren team hebben we nodig. Ervaring in campagne voeren, ervaring in
media land, bestuurlijke ervaring, organisatorische ervaring, ervaring in het
aansturen van gemotiveerde medeleden!
Uiteraard heb ik al die ervaring en de benodigde bestuurlijke kennis……. jaja, ik
hoor u lachen. Maar ik kan het helaas niet alleen!
Ik heb niet alleen goede mede bestuurders nodig maar ook uw inzet als
gepassioneerd 50plus lid, begaan met de ouderen, gedreven om onze belangen
te verdedigen, te veranderen, te verbeteren!
Samen kunnen we vééééééél meer bereiken als alle losse stukjes bij elkaar.
Uw steun aan mij, is een stem voor samenwerken, harmonie, transparantie,
vastberadenheid, vooruit kijken en degelijke bestuurlijke ervaring!
Met hartelijke groet,
Gerard van Hooft
PS: ik hoef niet in de 2e kamer, heb geen andere dubbele of betaalde 50plus
functie….
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Naam:
Gerard van Hooft MBA
Geboortedat.:3 September 1962

Hobby: spelen in een Rock & Soul Band www.theupgrade.band

2017-heden

Sure Finance BV Credion Bedrijfsfinancieringen
Eigenaar van Vesting Den Bosch
Specialist in financieringen en wetgeving voor het MKB
Fiscaliteiten, legaliteiten, organisatie deskundige, advisering,
Begrotingen, balansen en Verlies en Winst, Franchising, IT, etc
Info: www.surefinance.nl & www.credion.nl/denbosch

2003-Heden

Zelfstandig Interim Manager
Vele interim opdrachten vervuld in met name de bestuurlijke en financiële
sector. Begeleiding van grote en kleine MKB bedrijven. Probleemoplosser.
Private Funding begeleiding, organisatie deskundige.
Business Plannen opstellen, haalbaarheids onderzoeken
Financiering zoeken voor zowel privé beleggers als Bedrijfsfinancieringen.
Gewerkt en gewoond in Frankrijk van 2003 t/m 2010
www.chateau-constant.com

2000-2003 Zetes – CardS divisie
General Manager Nederland
VISA & MASTER credit cards.
Info: www.zetes.com

1990-2000 Hagemeyer - Ceteco NV divisie,
General Manager – Consumer Finance Manager
Retail & groothandel van consumenten electronica, video’s en CD’s
Huis en kantoor artikelen, +400 retail winkels in Latijns America
Productie faciliteiten (TV, audio, koelkasten, airco). Actief in 18 landen
Info: www.hagemeyer.com

1985-1989 Werkgever Ceteco NV
Financial Controller
Expatriated in Dominican Republic, USA, Spain, El Salvador, Angola
Winkelketens, groothandel. Omzet USD 200 mln.
Actief in 14 landen

Algemene Informatie:
Opleiding:

1992 MBA-Henley England
1985 HEAO-BE Fontys Hogeschool Eindhoven
Militaire Dienst: Eind rang Eerste Lieutenant
Talenkennis: Nederlands vloeiend
Engels
vloeiend
Spaans
vloeiend
Duits
goed
Frans
goed

Bestuurlijke ervaring, overige activiteiten en onbezoldigde functies
2018-2018

50plus Lid landelijk hoofdbestuur als Penningmeester, gekozen door de ALV
met 200+ stemmen
2017-2018
50plus Lid Centrale Financiële Commissie
2016-heden Penningmeester Stichting Normen en Waarden Nederland
2015-2017
Penningmeester Krediet Unie Gelderland
2010-2014
Penningmeester Veilig Verkeer Nederland afdeling Utrecht
2000-2003
Bestuurslid Stoom Festival Almere
1998
Logistiek Coordinator Relief Fund Hurricane Mitch Rotary Club Honduras
1995-1999
Lid American Chamber of Commerce Honduras
1995-1999
Voorzitter Employees Purchase Association
1996-1998
Coordinator Ceteco Bimonthly Magazine
1993-1995
Secretaris Bowling Club employees
1993-1995
Instructeur over Expatriate Life Conditions HEAO-Breda
1985
Militaire Logistieke & Verkeers Coördinator bezoek Paus in NL
1984-1985
Officiers Opleiding en KVV beroepsmilitair begeleiding officiier

Persoonlijke interesses
Klassieke auto’s, eigenaar van MB 280 SL & Volvo P1800, Tennis, Hockey, schaken
Bassist bij www.theupgrade.band

