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Bestuursverslag
Nadat 50PLUS in 2015 in bijna alle provincies in de Provinciale Staten werd verkozen – en
daarmee ook twee zetels in de Senaat kreeg - en in 18 Waterschappen toetrad tot het
bestuur, stond 2016 in het teken van verdere verenigingsopbouw en aanloop naar de
Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017. Eind 2015 waren nieuwe statuten goedgekeurd, die pas in werking konden treden na het aannemen van een nieuw huishoudelijk
reglement.
Op 1 januari 2016 bestond het bestuur uit
•
•
•
•
•
•
•
•
•

John Struijlaard, voorzitter
Hylke ten Cate, secretaris
Ruud Bakkers, penningmeester
Maurice Koopman, eerste vicevoorzitter
Frits van der Pluijm, tweede vicevoorzitter
Frits Colnot, lid
Hans Cornet, lid
Adriana Hernández, lid
Wim van Overveld, lid

In het begin van het jaar was de voorzitter John Struijlaard wegens ziekte afwezig en nam
vooral Maurice Koopman zijn plaats in.
Voor het werven van leden werd een Paarse Zaterdag ingesteld. Alle provinciale afdelingen
moeste op de laatste zaterdag van de maand de straat op om met kiezers in contact te
treden en leden te werven.
Voor het opstellen van het verkiezingsprogramma werd een tijdschema opgesteld. Daarnaast werd een profielschets opgesteld voor de te kiezen hoofdbestuursleden.
Door een verschil tussen verwachte en feitelijke ledenaantallen werd de subsidie van het
ministerie verlaagd en een bijgestelde begroting worden gemaakt. Daarmee kwam ook de
aanwezigheid op de 50PLUS-beurs ter discussie. Uiteindelijk werd besloten wel beperkt deel
te nemen ten laste van het campagnefonds.
Omdat John Struijlaard zich niet herkiesbaar had gesteld als voorzitter, was er een vacature
voor het voorzitterschap. Met het oog op de verkiezingen van 2017 had Jan Nagel zich
bereid verklaard voor één jaar voorzitter te willen worden. Formeel was dat niet te
verenigen met het lidmaatschap van de Eerste Kamer. Hendrik Baay wilde een motie
indienen op de Algemene Vergadering van 4 juni 2016 om hiervoor dispensatie te verlenen.
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Deze motie werd zonder preadvies op de agenda van de Algemene Vergadering geplaatst.
Het zondagmorgenbericht werd voorlopig in ere hersteld. Dit bericht rond de peilingen van
Maurice de Hond werd door de secretaris opgesteld en kort na afloop op het embargo voor
die peilingen verspreid.
Voor de vaststelling van de kandidatenlijst zijn twee Algemene Vergaderingen nodig. Op de
eerste wordt de lijsttrekker en een voorzitter van de kandidaatstellingscommissie. Op de
tweede wordt de hele kandidatenlijst vastgesteld. Hoewel er in de begroting slechts
rekening was gehouden met twee Algemene Vergaderingen in 2016 werd uiteindelijk besloten tot drie Algemene Vergaderingen. Dat bood de mogelijkheid aan de kandidaten zich
beter op de campagne en de nieuwe fractie voor te bereiden.
De Algemene Vergadering van 4 juni 2016 in Hilversum was een jaarvergadering, waarop de
verslagen over 2015 werden besproken. Daarnaast was er een bestuursverkiezing. De voorzitter werd in functie gekozen. Na het aannemen van de motie Baay over dispensatie was er
uiteindelijk een verkiezing tussen Jan Nagel en Jan Zoetelief, waarbij Jan Nagel gekozen
werd. Als lid werden verkozen Hylke ten Cate, Hans Cornet, Marianne Fennema, Adriana
Hernández, Maurice Koopman, Frits van der Pluijm, Theun Wiersma en Jan Zoetelief. Hylke
ten Cate werd door het bestuur als secretaris benoemd, Hans Cornet als penningmeester en
Maurice Koopman als vicevoorzitter.
Op de Algemene Vergadering werd het nieuwe huishoudelijk regelement aangenomen.
Daardoor konden de reeds aangenomen Statuten bij de notaris passeren. In het huishoudelijk reglement werd een financiële commissie ingevoerd. Het voorstel van de reglementencommissie was door het bestuur niet overgenomen, maar de Algemene Vergadering besloot
anders.
Op de Algemene Vergadering werd tevens gesproken over de randvoorwaarden voor
deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Met de concrete invulling wordt
begonnen na de Kamerverkiezingen van 2017.
In de zomervakantie werd door de Tweede Kamer voorgesteld steun te verlenen om de
problematiek rond het AOW-gat zo nodig bij het Europese Hof aanhangig te maken. Voorlopig werd het mailadres van de secretaris vermeld op website en in het blad PLUS. Het
proces om uit de aanmeldingen hiervoor kansrijke gevallen te halen, was moeizaam en kon
niet in 2016 worden afgerond.
De programmacommissie is voortvarend te werk gegaan, zodat 50PLUS op 22 augustus als
eerste partij een verkiezingsprogramma kon presenteren. Dat kreeg brede media-aandacht.
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Het conceptprogramma werd met de leden besproken in bijeenkomsten in Den Bosch,
Zwolle en Den Haag. Maurice Koopman en Simon Geleijnse lichtten het programma toe.
Mede op grond daarvan werden een groot aantal amendementen ingediend. Op 17
september werd het programma door het hoofdbestuur vastgesteld.
Op 8 oktober was er in Utrecht een Algemene Vergadering. Daar werd op basis van een
enkelvoudige voordracht Henk Krol tot lijsttrekker benoemd en Jan Nagel tot voorzitter van
de kandidaatstellingcommissie. Op de bijeenkomst werd ook het reeds vastgestelde
verkiezingsprogramma nader toegelicht. Een motie vanuit een aantal Flevolandse leden om
de AOW-leeftijd van 65 tot breekpunt te maken werd afgewezen.
Op de vergadering werd ook de financiële commissie benoemd. Eigenlijk was er maar één
kandidaat, Jelmer Reitsma. Daarom werd de commissie aangevuld met twee leden van de
reglementencommissie, Martine Baay en Sjoerd Fekkes.
De kandidaatstellingscommissie werd uitgebreid met Henk Krol en Willen Bakx. Deze commissie werkte gedegen en in een hoog tempo. In de maanden oktober en november werden
een groot aantal gesprekken gevoerd met een aantal vervolggesprekken. Uiteindelijk werd
de concept kandidatenlijst op 14 november gepubliceerd. Hierop stonden 61 namen,
waarvan er nog twee afvielen. Omdat we per kieskring maar 50 namen mochten worden
vermeld, werd besloten de eerste 36 en de laatste 11 te handhaven en resterende 12 te
verdelen over de diverse lijsten op de plaatsen 37, 38 en 39. Voor 13 kandidaten was door
het Dagelijks Bestuur dispensatie verleend, omdat ze minder dan een jaar lid waren.
De belangstelling voor de Algemene Vergadering van 12 december was dusdanig, dat op het
laatste moment werd uitgeweken naar een oude VARA-studio. Na een toelichting op de
totstandkoming van de lijst kwam een motie Lamberts ter sprake. Die stelde voor de lijst
integraal over te nemen. Dat voorstel werd nipt aangenomen, waarna vaststelling per plaats
achterwege kon blijven. Dat leverde enige commotie op. In de pers kreeg de moeizame
opname van het lied “Blijf van mijn poen” af door Ben Cramer meer aandacht.
Op 31 december 2016 bestond het bestuur uit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jan Nagel, voorzitter
Hylke ten Cate, secretaris
Hans Cornet, penningmeester
Maurice Koopman, vicevoorzitter
Marjanne Fennema, lid
Adriana Hernández, lid
Frits van der Pluijm, lid
Theun Wiersma, lid
Jan Zoetelief, lid
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JG. Nagel
Voorzitter

M. Koopman
Vicevoorzitter

H.J. ten Cate
Secretaris

C.J. Cornet
Penningmeester

M. Fennema
Bestuurslid

F. van der Pluijm
Bestuurslid

T. Wiersma
Bestuurslid

J. Zoetelief
Bestuurslid

A. Hernández
Bestuurslid
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Activiteitenverslag
Aantal
1.
2.
3.
4.
5.

Congressen (ALV)
50PLUS Beurs
TV/Radio ledenwervingsspotjes
Ledenkrantedities
APK Cursussen

Voornemen
2
1
10
2
3

Werkelijk
3
1
10
2
1

Kosten
€ 41.726
€ 30.241
€ 62.143
€ 44.741
€ 26.932

Toelichting:
Ad. 1. Congressen (AV)
In 2016 zijn 3 Algemene Ledenvergaderingen georganiseerd. Op 4 juni, 8 oktober en 10
december. Op 8 oktober werd de lijsttrekker gekozen en op 10 december werd de
kandidatenlijst vastgesteld.
Ad. 2.
In september was 50PLUS aanwezig op de 50PLUS Beurs in Utrecht. De 50PLUS beurs
stond volledig in het teken van de verkiezingen van 15 maart 2017.
Ad. 3.
In 2016 waren er 10 TV/Radio uitzendingen i.h.k.v. politieke partijen.
Ad. 4.
Er werden 2 ledenkranten uitgegeven.
Ad. 5.
In januari 2016 werd er de cursus 50PLUS Algemene Politieke Kennis gegeven.
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JAARREKENING 2016
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3.1 Balans per 31 december 2016

ACTIVA

31 december
2016
x1€

31 december
2015
x1€

6.795

10.092

75.437

76.433

170.200

114.159

252.432

200.684

31 december
2016
x1€

31 december
2015
x1€

109.905
64.771
35.000
209.676

51.919
87.000
35.000
173.919

42.755

26.765

252.432

200.684

Vaste activa
Materiële vaste activa
Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

PASSIVA

Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserve verkiezingscampagne
Continuïteitsreserve

Kortlopende schulden
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3.2 Rekening van kosten en opbrengsten over het boekjaar 2016

2016
x1€

2015
x1€

Opbrengsten

383.614

386.922

Kosten

348.684

462.580

Bedrijfsresultaat

34.928

-76.658

Financiële baten

829

1.085

35.757

-74.573

2016
x1€

2015
x1€

-22.229
0
57.986

-13.000
0
-61.573

35.757

-74.573

Resultaat boekjaar

Resultaatbestemming

Bestemmingsreserve verkiezingscampagne
Continuïteitsreserve
Algemene reserve
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3.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen
De vereniging is opgericht op 21 april 2005. De brede doelstelling van de vereniging zoals
opgenomen in haar statuten is samen te vatten onder alle noodzakelijke activiteiten binnen
het actief zijn als politieke partij.

Vergelijking met voorgaand jaar
Er zijn geen wijzigingen in de grondslagen van waardering en van resultaatbepaling ten
opzichte van voorgaand jaar.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde
verslaggevingsgrondslagen, met inachtneming van RJ 640 (Richtlijn voor de jaarverslaggeving
“organisaties zonder winststreven”) en in de relevante wet- en regelgeving opgenomen
bepalingen. De geformuleerde grondslagen hebben betrekking op de jaarrekening als
geheel.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen
Voor zover niet anders vermeld worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale
waarde.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met lineair
berekende afschrijvingen gebaseerd op de geschatte economische levensduur.
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Vorderingen
Vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde verminderd met de noodzakelijk
geachte voorzieningen voor oninbaarheid.

Grondslagen voor de resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als saldo van opbrengsten en kosten. Subsidies, ontvangen
gelden uit hoofde van lidmaatschappen en lasten worden verantwoord naar de periode
waar ze betrekking op hebben. Donaties en giften worden pas verantwoord op het moment
dat de bedragen daadwerkelijk zijn ontvangen.
Verliezen worden genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Belastingen
De vereniging is niet vennootschapsbelastingplichtig. De vereniging is gerangschikt als een
Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI). Dat betekent dat zij geen schenkbelasting
verschuldigd is over ontvangen giften.
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3.4 Toelichting op de balans per 31 december 2016

Materiële vaste activa € 6.795
2016
x1€

2015
x1€

Stand per 1 januari
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

20.107
-10.015

17.793
-5.456

Boekwaarde

10.092

12.337

Mutaties
Investeringen
Afschrijvingen

1.546
-4.843

2.314
-4.559

-3.297

-2.245

20.354
-13.559

20.107
-10.015

6.795

10.092

20%

20%

Stand per 31 december
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde
Afschrijvingspercentage
Vorderingen € 75.437

Subsidie 2015
Subsidie 2016
Waarborgsommen
Overige vorderingen en overlopende activa

De subsidie 2015 is in 2016 definitief vastgesteld.
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2016
x1€

2015
x1€

0
52.347
8.010
15.080

62.065
0
8.010
6.358

75.437

76.433
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Liquide middelen € 170.200

Kas
ING Bank
Rabobank
Rabobank afdelingen

2016
x1€

2015
x1€

0
26.408
104.837
38.955

32
11.024
85.500
17.603

170.200

114.159

2016
x1€

2015
x1€

51.919
57.986

113.492
-61.573

109.905

51.919

Eigen vermogen € 209.676

Algemene reserve
Stand per 1 januari
Af: verdeling resultaat boekjaar

Bestemmingsreserve verkiezingscampagne Tweede Kamer 2017
Stand per 1 januari
Af: verdeling resultaat boekjaar

87.000
-22.229

100.000
-13.000

Stand per 31 december 2016

64.771

87.000

Continuïteitsreserve
Stand per 1 januari
Bij: verdeling resultaat boekjaar

35.000
0

Stand per 31 december 2016

35.000

De continuïteitsreserve wordt gevormd voor dekking van risico's op korte termijn en om
zeker te stellen dat ook in de toekomst aan verplichtingen kan worden voldaan. De
noodzakelijk geachte omvang van de continuïteitsreserve bedraagt € 35.000.
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Kortlopende schulden € 42.755
De kortlopende schulden zijn als volgt gespecificeerd:

Crediteuren
Loonheffing
Pensioenpremie
Overige

2016
x1€

2015
x1€

10.621
2.059
411
29.664

5.048
5.952
355
15.410

42.755

26.765

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Vanaf 1 januari 2014 huurt de vereniging kantoorruimte aan de Kneuterdijk 2 te
‘s Gravenhage. De overeenkomst is aangegaan voor de duur van 2 jaren en loopt tot en met
2016. De jaarhuur bedraagt in 2016 € 20.868.

15

50PLUS DEN HAAG

3.5

Toelichting op de rekening van kosten en opbrengsten over het boekjaar 2016

Opbrengsten

Realisatie 2016
x1€

Begroting 2016
x1€

Realisatie 2015
x1€

114.123
261.734
1.519
0
6.238

125.000
310.000
0
0
8.000

98.435
0
310.325
-25.038
3.200

383.614

443.000

386.922

Donaties en contributies
Subsidie 2016
Subsidie 2015
Subsidie 2014
Afdrachtregeling

De (voorlopige) subsidie 2016 is toegekend op grond van de Wet financiering politieke
partijen afgegeven door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij
brief d.d. 21 december 2015.
De subsidie 2015 is definitief vastgesteld.
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Kosten

Personeelskosten
Afschrijvingen
Congreskosten
Beurskosten
Communicatiekosten
Kosten Provinciale afdelingen
Adviesraad
Opleidingen
Bestuurskosten
Bureaukosten
Campagnekosten 2015
Campagnekosten 2017

Realisatie 2016
x1€

Begroting 2016
x1€

Realisatie 2015
x1€

97.469
4.843
16.370
0
48.536
24.332
8.696
7.108
27.253
91.848
0
22.229

105.000
0
13.500
0
65.000
30.000
9.000
5.000
20.000
95.500
0
100.000

85.112
4.559
21.558
9.545
51.659
42.325
5.643
5.395
19.493
91.004
110.216
16.071

348.684

443.000

462.580

Gemiddeld aantal werknemers
Gedurende 2016 was gemiddeld 1.6 FTE in loondienst werkzaam (2015: 1.2 FTE).

Financiële baten
Realisatie 2016
x1€

Begroting 2016
x1€

Realisatie 2015
x1€

829

0

1.085

Bankrente
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3.6

Overzicht van de donaties

Er zijn in 2016 geen donaties ontvangen groter dan € 4.500.

3.7

Overzicht van de schulden

Eind 2016 zijn er geen schulden met een bedrag hoger dan € 25.000.

3.8

Aantal leden

Voor de bepaling van de subsidie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties komen alleen die leden in aanmerking die op 1 januari 2016 al lid waren
en hun contributie voor het jaar 2016 hebben betaald. Dit aantal leden bedraagt in totaal
5.125 (in 2015 5.345).
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Overige gegevens

4.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
Door het bestuur van 50PLUS zal de jaarrekening worden voorgelegd aan de eerste volgende
ledenvergadering waar zij de jaarrekening zal vaststellen.

4.2 Statutaire regeling resultaatbestemming
Conform artikel 15 lid 1 worden de jaarstukken door het bestuur ter goedkeuring aan de
algemene ledenvergadering voorgelegd.

4.3 Resultaat bestemming
Het bestuur stelt de volgende resultaatbestemming voor:

2016
x1€
Bestemmingsreserve verkiezingscampagne
Continuïteitsreserve
Algemene reserve

- 22.229
0
57.986

35.757
Deze verdeling is al in de jaarrekening van 2016 opgenomen.
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Verklaring accountant blz 1
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Verklaring accountant blz 2
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Verklaring accountant blz 3
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Bijlage Stichting Wetenschappelijk Bureau 50PLUS, Hilversum

5.1 Staat van baten en lasten over 2016

Opbrengsten
Kosten

Overige bedrijfslasten

Resultaat voor rentebaten en lasten
Rentebaten en lasten
Resultaat

2016
x1€

2015
x1€

134.446

72.022

97.838

102.983

36.608

-30.961

37.331

44.310

-723

-75.271

1.202

416

479

-74.855

5.2 Overzicht van donaties
In 2016 heeft Stichting Wetenschappelijk Bureau 50PLUS geen donatie ontvangen
van € 4.500 en hoger.

5.3 Overzicht van schulden
Eind 2016 zijn er geen schulden met een bedrag hoger dan € 25.000.
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