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Notulen (concept) 
 

Algemene Leden Vergadering (openbaar) 
 
Datum: 17 juni 2017   
Locatie: Theater Gooiland, Emmastraat 2 Hilversum  
   
Aanwezig: Jan Nagel (voorzitter)  
 Maurice Koopman (HB-vicevoorzitter)  
 Hans Cornet (HB-penningmeester)  
 Hylke ten Cate (secretaris)  
 Frits van der Pluijm   
 Adriana Hernández  
 Jan Zoetelief   
 Theun Wiersma  
 Marianne Fennema   
 Peter Pont   
 Henk Krol  
 Leden 50PLUS   
 Nancy Schade (Best Choice notulen)  
   
   
6. 
 

Moties 
De vicevoorzitter opent het openbare gedeelte van de vergadering 
om 14.00 uur. 
 
Mieke Hoek meldt dat zij tijdens de vergadering in december 2016 
een amendement heeft ingediend. Dit amendement werd 
aangehouden en zou tijdens deze vergadering worden behandeld. Zij 
stelt voor dat dit amendement wordt meegenomen in het 
vernieuwingsproces. 
De vicevoorzitter zegt dit toe. 

 

6.1. Motie Partijvernieuwing 50PLUS 2.0. 
Gerry Spooren vraagt een besluit voor het instellen van een 
Partijvernieuwingscommissie 50PLUS 2.1. die als opdracht heeft om 
binnen één jaar de Algemene vergadering (AV) een uitgewerkt 
voorstel te doen toekomen over de wijze waarop de partij zich dient 
te vernieuwen.  
 
De heer Kerkhoff geeft aan dat de tekst van deze motie verschilt met 
de tekst die op vrijdag 9 juni 2017 is opgesteld. Het verschil zit in 
punt c. De selectiecommissie is bepalend aan de zijde van de leden 
en niet van het Hoofdbestuur. 
De secretaris antwoordt hierop dat de eerdere tekst formeel in strijd 
is met de statuten. Hierin staat beschreven dat het Hoofdbestuur het 
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hoogste bestuurlijke orgaan is. De selectiecommissie kan niet 
bepalen wie er namens het Hoofdbestuur zitting zal nemen in de 
commissie.  
 
Leonie Sazias wil graag meedenken en meedoen maar in de tekst 
staat vermeld dat leden die een politiek vertegenwoordigende functie 
hebben geen zitting kunnen nemen in de commissie. Zij wil deze 
motie amenderen om deze zin eruit te halen. 
 
Jolanda van Hulst vraagt waarom het Hoofdbestuur in eerste 
instantie wel met de eerdere tekst heeft ingestemd in plaats van een 
wijziging aan te brengen op het allerlaatste moment zonder dit te 
overleggen. 
 
Ellen Verkoelen heeft vernomen dat het bestuursadviseur nu een 
motie is geworden waarover kan worden gestemd. Zij is van mening 
dat iedereen zich moet kunnen aandienen voor deze commissie. Zij 
adviseert om geen nieuwe commissie samen te stellen maar dit even 
aan de nieuwe bestuursvoorzitter en bestuur over te laten. 
 
Chris Spooren adviseert om deze motie (zonder amendement) aan te 
nemen. Dit is een essentieel onderdeel van hetgeen met elkaar is 
afgesproken.  De commissie zal echt iedereen raadplegen en hierbij 
betrekken.  
 
Na stemming concludeert de vicevoorzitter dat het amendement van 
Leonie Sazias wordt aangenomen.  
 
Dick Schouw protesteert dat deze stemming onreglementair is. Dit 
amendement had vanochtend bij de agenda moet worden ingebracht.  
 
Chris Spooren vraagt een schorsing aan maar de vergadering gaat 
niet akkoord. Spreker vraagt persoonlijk aan Leonie Sazias of zij het 
amendement wil intrekken.  
 
Dick Schouw wil ook een amendement indienen, namelijk voor de 
versie die de heren Kannegieter en Lernout hebben goedgekeurd.  
De vicevoorzitter gaat hiermee niet akkoord. 
 
Leonie Sazias begrijpt dat haar amendement heel veel los maakt en 
voor de lieve vrede trekt zij dit amendement in, na overleg met Chris 
Spooren.  
 
De vicevoorzitter stelt voor om dit amendement als niet ingebracht te 
beschouwen. De vergadering gaat hiermee akkoord. 
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Na stemming concludeert de vicevoorzitter dat de motie 
Partijvernieuwing wordt aangenomen. 

6.2. Motie commissie Integriteit 
Hein Meijer roept het Hoofdbestuur op: 
 De commissie Integriteit op te nemen in het Huishoudelijk 

Reglement. 
 Een ‘Reglement en gedragscode Integriteit’ op te stellen. 
 Dat op de eerstvolgende vergadering de onafhankelijke leden van 

de commissie Integriteit worden gekozen. 
 
Het Hoofdbestuur stelt voor om dit voorstel voor te leggen aan de 
commissie Partijvernieuwing en dit te integreren in de plannen. 
 
Na stemming concludeert de vicevoorzitter dat met 59 stemmen 
voor 69 stemmen tegen deze motie wordt verworpen en dus wordt 
voorgelegd aan de commissie Partijvernieuwing. 

 

6.3. Motie Vertrouwenspersoon 
Hein Meijer roept het Hoofdbestuur op: 
 De vertrouwenspersoon op te nemen in het Huishoudelijk 

Reglement. 
 Een ‘Reglement en gedragscode vertrouwenspersoon’ op te 

stellen. 
 Op korte termijn in overleg met de Adviesraad een onafhankelijke 

vertrouwenspersoon aan te stellen tot de eerstvolgende 
Algemene vergadering. 

 Dat op het eerstvolgende Algemene vergadering een 
onafhankelijke vertrouwenspersoon alsmede een onafhankelijke 
plaatsvervangende vertrouwenspersoon worden gekozen.  
 

Het Hoofdbestuur stelt voor om dit voorstel over te nemen. 
 
Na stemming concludeert de vicevoorzitter dat deze motie wordt 
overgenomen. 

 

6.4. Motie Gemeenteraadsverkiezingen 
Jan Kerkhoff verzoekt het Hoofdbestuur om ter ondersteuning en 
stimulering van de groepen leden die zich kandidaat stellen in door 
50PLUS geselecteerde gemeenten voor de gemeenteraadsverkie-
zingen van maart 2018 eenmalig een bedrag van € 1.000,-- 
(exclusief inschrijvingsgelden) per gemeente waar 50PLUS deelneemt 
uit de centrale partijkas, via en onder beheer van de provinciale 
afdeling ter beschikking te stellen. 
 
Het Hoofdbestuur stelt voor om deze motie aan te houden tot de 
najaarsvergadering en dit te behandelen tijdens de begroting. 
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De voorzitter concludeert dat de vergadering hiermee akkoord gaat. 
 

6.5. Motie gemeenteraadsverkiezingen 
Hein Meijer roept het bestuur op budgetten aan de provinciale 
besturen ter beschikking te stellen voor die gemeenten welke 
meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 of op 
andere dat door vervroegde of verlate verkiezingen wegens 
fusiegemeenten. 
 
Het Hoofdbestuur stelt voor om deze motie aan te houden tot de 
najaarsvergadering en dit te behandelen tijdens de begroting. 
 
De voorzitter concludeert dat de vergadering hiermee akkoord gaat. 

 

6.6. Motie Afdrachtregeling 
Chris Spooren verzoekt het Hoofdbestuur om de als bijlage 
bijgesloten aangepaste afdrachtregeling aan te nemen en in te laten 
gaat per 1 juli 2017 met een verrekening naar rato over het tweede 
half jaar van 2017. 
 
Het Hoofdbestuur stelt voor om deze afdrachtregeling aan te houden 
en tijdens de najaarsbijeenkomst te behandelen. 
 
De voorzitter concludeert dat de vergadering hiermee akkoord gaat. 

 

6.7. Motie verkiezingsprogramma 
John Struijlaard meldt dat hij samen met de heer Bakx en mevrouw 
Hilte een drietal moties heeft ingediend. Zij hebben besloten om deze 
moties bilateraal met de Tweede Kamer te bespreken en zullen deze 
moties intrekken. 

 

   
7. Uitslag verkiezing HB-lid 

De voorzitter van de stemcommissie geeft aan dat er 231 stemmen 
zijn uitgebracht. Hiervan zijn er zes stemmen ongeldig. Dit resulteert 
in 225 geldige stemmen. De uitslag is al volgt (zie ook bijlage 5). 
 
Robert Bluemink: 18 stemmen. 
Anton van den Heuvel: 8 stemmen. 
Hein Meijer: 27 stemmen. 
Chris Spooren: 58 stemmen. 
Henk Jan Verboom: 114 stemmen. 
 
De vicevoorzitter feliciteert Henk Jan Verboom met dit resultaat. 

 

   

8.  Jaarverslag bestuur 
Het jaarverslag bestaat uit twee onderdelen. Namelijk activiteiten en 
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financiën.  
Voorstel is om jaarverslag van het Bestuur vast te stellen. 
De vergadering gaat hiermee akkoord. 

8.3. Jaarverslag Tweede Kamer 
Voorstel is om jaarverslag van de Tweede Kamer vast te stellen. 
De vergadering gaat hiermee akkoord 

 

8.4. Jaarverslag Eerste Kamer 
Voorstel is om jaarverslag van de Eerste Kamer vast te stellen. 
De vergadering gaat hiermee akkoord. 

 

8.5. Jaarverslag WB  
Voorstel is om jaarverslag van het Wetenschappelijk Bureau vast te 
stellen. 
De vergadering gaat hiermee akkoord. 

 

8.6. Jaarverslag commissie van Beroep vastgesteld 
Voorstel is om jaarverslag van de commissie van Beroep vast te 
stellen. 
De vergadering gaat hiermee akkoord 

 

8.7. Jaarverslag Financiële commissie vastgesteld. 
Voorstel is om jaarverslag van de financiële commissie vast te 
stellen. 
De vergadering gaat hiermee akkoord. 

 

   

9. Toespraak Henk Krol 
Zie bijlage 6. 

 

   

10. Verkiezing beroepscommissie 
Voorstel is om akkoord te gaan met de benoemingen voor de 
commissie voor Beroep. 
De vergadering gaat akkoord 

 

   

11. Aanvulling financiële commissie 

Voorstel is om akkoord te gaan met de aanvullingen voor de 
financiële commissie. 

De vergadering gaat akkoord. 

 

   

12. Afscheid Jan Nagel 
Zie bijlage 7. 

 

   

13. Toespraak Jan Zoetelief  
Zie bijlage 8. 

 

   

14. Sluiting 
De vicevoorzitter bedankt alle aanwezigen voor zijn/haar inbreng en 
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sluit de vergadering om 15.26 uur. 
   
  

Actielijst   
 
Nr. Datum Verantw. Beschrijving Status 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 


