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Het Hoofdbestuur (HB) van 50PLUS vergaderde op 12 
april 2019. Het HB was voltallig aanwezig: Geert 
Dales, Harry Claassen, Bert Kannegieter, Harry Siepel 
en Robert Gielisse. De politieke tak van de partij was 
vertegenwoordigd door Henk Krol en Martine Baay 
en het Partijkantoor door Yvette Maass.  
 
Deze vergadering stond bijna geheel in het teken van 
interne administratieve zaken, die voor de 
‘buitenwacht’ wat minder interessant lijken. 
Hieronder een korte opsomming van de overige 
onderwerpen die werden behandeld.  
 
Organisatie Algemene Ledenvergadering 25 mei 2019 
 
De agenda is in beginsel goedgekeurd en wordt 
terstond op de website worden gepubliceerd. Het 
belooft een interessante vergadering te worden 
waarbij de nadruk op politieke thema’s zal worden 
gelegd met actieve medewerking van onze 
volksvertegenwoordigers. Ook zal er een 
interactieve component worden ingebouwd, 
waarbij de leden via stemkastjes de gelegenheid 
krijgen te reageren op een aantal stellingen.  
 
Financieel Verslag 2018 
 
Bert Kannegieter deelt mee dat de laatste hand 
wordt gelegd aan het vaststellingsproces; het 
verslag wordt aan het HB voorgelegd tijdens de 
komende vergadering van 26 april a.s. Kort daarna 
zal het via de website openbaar worden gemaakt 
met het oog op de ALV van 25 mei 2019. 
 
50PLUS website 
 
Het HB neemt met instemming kennis van de 
actualisering van de 50Plus website door Harry 
Siepel in samenwerking met Robert Gielisse.  
 
Nieuw: link naar HB verslagen in de Nieuwsbrief  
 
Sinds kort is in de tweewekelijkse Nieuwsbrief van 
50PLUS een link opgenomen naar het meest 
recente verslag van de HB-vergadering. 
 

 
Uitnodiging Ambassadeur VS 
 
De Ambassadeur van de Verenigde Staten in 
Nederland, de heer Pete Hoekstra heeft een 
delegatie van 50PLUS-sers uitgenodigd voor een 
kennismakingsbezoek aan de ambassade op 2 mei 
2019. Het doel is om de Ambassadeur en zijn 
naaste stafmedewerkers beter bekend te maken 
met onze partij en waar wij voor staan. Op het 
programma staan het welkomswoord van de 
ambassadeur en een reactie van Henk Krol. 
Daarnaast wil de Ambassadeur ook de gelegenheid 
geven tot het stellen van vragen in het bijzonder 
over de buitenlandse politiek van de USA. 
 
Deze ‘vraag en antwoordsessie’ en de daaruit 
volgende discussie, gekoppeld aan de informatie 
die hij ook tijdens soortgelijke ontmoetingen met 
andere Nederlandse politieke partijen heeft 
verkregen, moet ertoe bijdragen dat de 
Ambassadeur en zijn staf een correct beeld krijgt 
van wat er zoal in Nederland op politiek terrein 
leeft.  
 
Het ligt in de bedoeling dat een groep van 
maximaal vijftig partij kaderleden, op uitnodiging, 
aan dit bezoek zal deelnemen. Het HB zal worden 
vertegenwoordigd door Geert Dales en Robert 
Gielisse en het Partijkantoor door Yvette Maass. 
 
Nagekomen: Bijeenkomst Adviesraad op 13 april 2019 
 
De eerste vergadering van de Adviesraad in 2019 
heet plaatsgevonden op 13 april. Tijdens deze 
constructieve vergadering zijn onder meer het 
rapport van de Commissie Partijvernieuwing en 
beide conceptnota’s over ledenwerving en 
ledenbinding besproken. Wat betreft het rapport 
van de CPV zal het HB binnenkort met een integrale 
standpuntbepaling komen ter attentie van de ALV.  
 
De beide nota’s inzake ledenwerving en -binding 
werden verwelkomd; in navolging van de nieuwe 
strategie m.b.t. ledenwerving zal de nota inzake 
ledenbinding eerdaags in consultatie bij het 
politieke en bestuurlijke kader van de partij.  
 
 
Volgende HB-vergadering: 26 april 2019  


