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Inleiding 

Een politieke partij als 50PLUS is een vrijwilligersorganisatie. Er is beperkte professionele 
ondersteuning mogelijk en er worden in een aantal gevallen diensten ingehuurd. Daarnaast 
zijn er volksvertegenwoordigers, die benoemd zijn op basis van een door de partij 
opgestelde en ingeleverde kandidatenlijst. 

De kern van de vereniging wordt gevormd door de leden en de door hen gekozen hoofd- en 
afdelingsbestuurders. Dit betekent niet dat deelname aan het bestuur vrijblijvend is. Er 
worden wel degelijk eisen gesteld aan de beschikbaarheid, de inzet en de kwaliteiten van de 
bestuursleden. Kenmerkend is ook dat er geen arbeidsrechtelijke gezagsverhouding is. De 
gekozen en of benoemde vrijwilligers leggen primair verantwoording af aan elkaar en aan de 
leden, die hen hebben gekozen. 

De huidige statuten voorzien voor het hoofdbestuur in een in functie gekozen voorzitter, 
secretaris en penningmeester alsmede een zestal algemene bestuursleden. In dit document 
worden de richtinggevende eisen gesteld, waaraan de hoofdbestuursleden zouden moeten 
voldoen. 
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HOOFDBESTUURSLEDEN 50PLUS 

Algemeen 
Een lid van het 50PLUS Hoofdbestuur beschikt over sociale vaardigheden en eigenschappen: 
Goede contactuele en bindende eigenschappen, enthousiasmerend, nieuwe wegen zoekend, 
collegiaal, redelijk, heeft natuurlijk charisma, is oplossend, organiserend, delegerend en 
dienstbaar. 

Functie-eisen: 

 Minimaal een jaar lid. 
 Geen actief lidmaatschap bij een andere politieke partij. 
 Vervult geen functie, die in de reglementen als onverenigbaar met het hoofdbestuurs-

lidmaatschap is aangeduid. Bij verkiezing tot lid van het hoofdbestuur worden die andere 
functies onverwijld beëindigd. 

 Beschikt over voldoende tijd en is voldoende beschikbaar, ook op werkdagen, voor het 
uitoefenen van de hoofdbestuursfunctie. 

 Verklaart dat in het verleden geen zaken gespeeld hebben die het imago en uitgangs-
punten van 50PLUS kunnen schaden. 

 Handelt volgens het principe van besturen-op-hoofdlijnen maar is tevens bereid de 
handen uit de mouwen te steken. 

 Feeling met het werk van de fractievoorzitters van de Eerste Kamer, Tweede Kamer, 
Provinciale Staten, Waterschappen, Europees Parlement en de leden van de Adviesraad. 

 Diplomatieke vaardigheden. 
 Aantoonbare bestuurlijke ervaring. 
 Sterke binding met de partij en ruime kennis van de 50PLUS organisatie. 
 Vaardigheid in het ontwikkelen en uitwerken van ideeën. 
 Bewezen vermogen om mensen te motiveren, te enthousiasmeren en te binden. 
 Bereidheid tot het vervullen van de functie gedurende de hele hoofdbestuursperiode van 

3 jaar. 
 In staat om zelfstandig te werken. 
 In staat om met stress en deadlines om te gaan. 
 Bewezen vermogen om in teamverband te kunnen samenwerken. 
 Weet hoofd- en bijzaken te onderscheiden. 
 Flexibel in het indelen van tijd.  
 Staat open voor veranderingen binnen de (partij)organisatie. 
 Kent het principe om te besturen op hoofdlijnen, maar is bereid de handen uit de 

mouwen te steken. 
 

Takenpakket: 
 Voorbereiding op, deelname aan en een actieve bijdrage leveren aan de 

bestuursvergaderingen; 
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 Betrokken zijn bij de voorbereiding van en het bewaken van de uitvoering van het 
Algemeen Beleidsplan, de activiteitenplannen en het financiële- en inhoudelijke 
jaarverslag; 

 Betrokken zijn bij het vaststellen van de begroting en de jaarrekening; 
 Betrokken zijn bij het vaststellen van het vrijwilligersbeleid van de organisatie; 
 Betrokkenheid bij wervingsprocedures voor verenigingsorganen; 
  
Van de leden van het dagelijks bestuur wordt verwacht dat ze de vergaderingen van het 
Dagelijks- en het Algemeen Bestuur en de Algemene Ledenvergaderingen bijwonen. 
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VOORZITTER HOOFDBESTUUR 50PLUS 
Naast de genoemde functie-eisen voor bestuursleden gelden voor de secretaris de volgende 
aanvullende functie-eisen en taken. 
 
Algemeen 
Voor de voorzitter wordt het hebben van een netwerk in de wereld van maatschappelijke 
organisaties, ambtelijk en politiek Den Haag wordt als een toegevoegde waarde gezien. 
 
Functie-eisen:  

 Minimaal twee jaar lid. 
 Ervaring in het besturen van een democratisch functionerende vereniging en het leiden 

van discussies. 
 Ervaring met (het toezien op) aansturen van een werkorganisatie bij een 

maatschappelijke organisatie of instelling. 
 In staat de visie van de vereniging uit te dragen. 
 In staat om mensen te motiveren en de teamgeest binnen het bestuur (en de 

organisatie) te bevorderen. 
 Betrokkenheid bij ouderenbelangen en de belangen van ouderen hoog in het vaandel te 

hebben. 
 Ervaring met de opbouw van (snel) groeiende organisaties. 
 Beschikken over een uitgebreid netwerk. 
 Communicatieve teamspeler. 
 Uitstekende discussie- en debatvaardigheden. 
 Kwaliteiten op het gebied van externe contacten. 
 Goed analytisch en strategisch denkvermogen. 
 Charismatisch en in staat om op een positieve wijze om te gaan met de media. 
 Nog meer dan collega’s in de positie om flexibel veel tijd te besteden aan 50PLUS. 
 Het vermogen om mensen te inspireren. 
 Sterke coördinerende leiderschapskwaliteiten. 
 Diplomatieke eigenschappen (onderhandelaar). 
 Aantoonbare bestuurlijk ervaring met goede referenties. 
 Ervaring met het voorzitten van vergaderingen. 
 Uitstekende communicatieve eigenschappen. 
 Goede (non)verbale eigenschappen. 
 Sterk in woord en geschrift. 
 Goede redenaar in het openbaar. 
 Representatief voorkomen. 
 Organisatorisch talent. 
 
Takenpakket: 

 Verantwoordelijk voor het totaal bestuurlijk beleid. 
 Profilering 50PLUS-bestuur in de media. 
 Algemene coördinatie van hoofdbestuursactiviteiten (inclusief vergaderingen). 
 Inspirator voor het teamgevoel binnen het hoofdbestuur. 
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 Waarborging continuïteit van de vereniging. 
 Verantwoordelijk voor contacten met de afdelingsbesturen en politieke 

volksvertegenwoordigers. 
 Bindende schakel naar alle betrokkenen. 
 Eerste contactpersoon externe relaties, zoals media. 
 Vertegenwoordigt het bestuur naar de vereniging toe. 
 Incidentele vertegenwoordiging van de vereniging bij externe contacten. 
 Leidt de vergaderingen van het Algemeen Bestuur en van het Dagelijks Bestuur 
 Maakt samenvattingen en stelt besluiten op bestuursvergaderingen vast. 
 Toelichten en verdedigen van bestuursbeleid op de Algemene Ledenvergadering 
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PROFIEL SECRETARIS HOOFDBESTUUR 50PLUS 
Naast de genoemde functie-eisen voor bestuursleden gelden voor de secretaris de volgende 
aanvullende functie-eisen en taken. 
 
Algemeen 
De secretaris is verantwoordelijk voor administratie en archief, juridische organisatie en het 
Algemeen Secretariaat.  
De secretaris houdt een algemeen overzicht op de uitvoering van procedurele zaken binnen 
het bestuur en de vereniging. De praktische taken van de secretaris, zoals onder andere de 
voorbereiding van de bestuursvergaderingen en het opstellen van notulen, worden overlegt 
met het partijkantoor. 
 
Functie-eisen: 
 Heeft een aantal jaren ervaring in een vergelijkbare functie. 
 Is een kritische en onafhankelijke professional. 
 Heeft ervaring met het optimaliseren van processen. 
 Uitstekende communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk. 
 Is integer en in staat om binnen bestuurlijke complexe situaties te opereren. 
 Beschikt over het nodige relativeringsvermogen en humor. 
 Is gericht op samenwerken en investeert in het opzetten en onderhouden van een intern 

en extern netwerk. 
 Nauwgezet en heeft oog voor details. 
 Uitstekende computervaardigheden en kennis van MS Office. 
 Goede kennis van de statuten en reglementen van 50PLUS. 
 Juridische kennis. 
 Capaciteiten om vraagbaak te zijn voor de leden. 
 Is in staat om op afstand de procedurele gang van zaken binnen het bestuur en de 

vereniging te bewaken. 
 Probleemoplossend vermogen 
 Beschikt over voldoende tijd om taken naar behoren uit te oefenen 
 Houdt overzicht en kan goed luisteren 
 Straalt vertrouwen uit. 
 Weet hoofd- en bijzaken te onderscheiden 
 Uitstekende communicatieve vaardigheden 
 Sterke strategische en analytische eigenschappen 
 
Takenpakket: 
 Is lid van het Algemeen- en het Dagelijks Bestuur. 
 Is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de bestuurlijke besluitvormingsagenda, zodat het 

Hoofdbestuur in staat is weloverwogen besluiten te nemen. 
 Adviseert het Hoofdbestuur gevraagd en ongevraagd over te nemen besluiten en de kansen en 

barrières bij de beleidsuitvoering en bewaakt de integraliteit van de bestuurlijke agenda. 
 Signaleert ontwikkelingen binnen de vereniging en adviseert het Hoofdbestuur over te voeren 

strategie. 
 Zorgt ervoor dat het besluitvormingsproces (agendering, stukkenstroom, uitvoer besluiten) 

optimaal verloopt. 
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 Heeft een actieve rol bij de diverse processen in het bestuur en het ontwikkelen van 
bestuursbeleid. 

 Verantwoordelijk voor Beheer statuten en reglementen. 
 Verantwoordelijk voor Beheer Algemeen Secretariaat. 
 Verantwoordelijk voor Beheer ledenadministratie. 
 Verantwoordelijk voor medewerker(s). 
 Verantwoordelijk voor contracten en verzekeringen. 
 Verantwoordelijk voor e-mailadressen. 
 Verantwoordelijk voor beheer verenigingsarchief. 
 Verantwoordelijk voor communicatie met de afdelingen. 
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PROFIEL PENNINGMEESTER HOOFDBESTUUR 50PLUS 
Naast de genoemde functie-eisen voor bestuursleden gelden voor de penningmeester de 
volgende aanvullende functie-eisen en taken: 
 
Functie-eisen: 
 Heeft ervaring met financieel beleid van (non-) profitorganisaties. 
 Nauwgezet. 
 Communicatieve teamspeler. 
 Heeft een aantal jaren ervaring in een vergelijkbare functie. 
 Heeft ervaring met het op afstand besturen van een bureau-organisatie die over een 

professionele afdeling financiën beschikt. 
 Heeft kennis en inzicht in financiële processen, weet de overige bestuurders te adviseren 

over jaarrekening, begroting, e.d. Weet welke informatie nodig is om financieel beleid te 
volgen, te controleren. 

 Administratieve opleiding op minimaal PDB niveau. 
 Affiniteit met en plezier in financiële aangelegenheden. 
 Ervaring of bekendheid met boekhoudsystemen. 
 Uitstekende computervaardigheden en kennis van MS Office. 
 Durft “nee” te zeggen. 
 Doorzettingsvermogen. 

 
Takenpakket: 
 Is lid van het Algemeen- en het Dagelijks Bestuur. 
 Opstellen en waken over de begroting en (lange termijn) financiën van de vereniging. 
 Beheren kas- en bankdeposito’s. 
 Bijhouden landelijke financiële administratie, waaronder de contributieadministratie. 
 Is betrokken bij het overleg met de accountants inzake de accountantsverklaring bij de 

jaarrekening en de managementletter. 
 Is betrokken bij financiële verslaglegging en) adviseert de overige bestuurders over de 

prognoses, jaarrekening, begroting e.d. 
 Contact onderhouden met de accountant en assisteren bij de controle van de 

verenigingsfinanciën. 
 Maken financiële rapportages t.b.v. Hoofdbestuur en de Algemene Vergadering. 
 Goedkeuren begrotingen van afdelingen na overleg met het Hoofdbestuur. 
 Zorgdragen voor goed contact met subsidieorganen en hen voorzien van rapportages. 
 Verantwoordelijk voor het financieel handelen van de afdelingen. 
 Contact onderhouden met en (waar nodig) ondersteunen van afdelingspenningmeesters. 
 Organiseren van een jaarlijks penningmeesters overleg 
 Presenteert de jaarrekening en de begroting aan de Algemene Ledenvergadering 
 


