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Concept-verslag Algemene Vergadering 
Datum: 29 november 2018   

Locatie: Antropia in Driebergen  

   

Aanwezig: Geert Dales (voorzitter Hoofdbestuur)  

 Harry Claasen (secretaris Hoofdbestuur)  

 Bert Kannegieter (wnd. penningmeester Hoofdbestuur)  

 Harry Siepel (Hoofdbestuur)  

 Marc van Rooij (Hoofdbestuur)  

 Helena Bosch (Hoofdbestuur)  

 Henk Jan Verboom (Hoofdbestuur)  

 Peter Pont (Partijkantoor)  

 Willem Bakx (dagvoorzitter)  

 André van Wanrooij (presidium)  

 Jan Bart Evenboer (presidium)  

 en 230 leden  

   

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opening en toelichting door partijvoorzitter Geert Dales 

Geert Dales opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Willem 

Bakx wordt door de vergadering als dagvoorzitter benoemd en André van Wanrooij 

en Jan Bart Evenboer als leden van het presidium. De dagvoorzitter vraagt de 

vergadering akkoord te gaan met de behandeling van alle moties nadat de 

inhoudelijke behandeling van het agendapunt aan de orde is geweest. De 

vergadering is akkoord. 

De dagvoorzitter geeft tevens aan dat mevr. Donker door het Hoofdbestuur is 

geschorst en deelneemt aan de vergadering. Zij heeft geen spreek- en stemrecht. 

 

Punt van orde Ellen Verkoelen; graag een besloten vergadering omdat het hier om 

personen gaat. De voorzitter antwoordt dat het Hoofdbestuur vanwege 

transparantie de vergadering openbaar wil houden en geen toepassing geeft aan 

art. 2.1.1. HHr. De vergadering blijft openbaar. 

Punt van orde Chris Spooren; graag agendapunt 4 verplaatsen naar de 

vergadering van 1 december 2018. Agendapunt 4. wordt niet verplaatst. 

Daarnaast geeft spreker is verbaasd dat kan worden gestemd met volmachten 

terwijl dit niet op voorhand bekend is gemaakt. Willem Terpstra en Wout Janssen 

stellen voor om de volmachten in deze vergadering niet mee te laten tellen. De 

dagvoorzitter geeft aan dat het gebruik van volmachten een wettelijk gegeven is 

en dus toelaatbaar en het Hoofdbestuur in de volgende ledenvergadering een 

volmachtvoorstel aan de leden zal voorleggen. 

 

De dagvoorzitter concludeert dat met deze mededelingen en opmerkingen de 

agenda is vastgesteld. 

 

Samenstelling telcommissie 

Ger de Groot vormt samen met acht vrijwilligers de telcommissie. Hij is de 

voorzitter van de telcommissie. 
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Toelichting Geert Dales 

De partijvoorzitter geeft aan dat in alle hoofdbesturen van 50PLUS tot nu toe 

gedoe is geweest en dat heeft een structurele oorzaak. Vandaar het voorstel om 

het Hoofdbestuur op te dragen zo snel mogelijk met voorstellen voor 

structuurwijziging te komen op het punt van de werving, selectie, benoeming en 

ontslag van bestuursleden.  

Er is ook iets mis met de cultuur in onze partij. Wij moeten het ook hebben over 

de cultuur van roddel en achterklap. Van het elkaar openlijk afvallen. Van het 

grootschalige rondzenden van boze e-mails met velen in de ‘cc’.  

Het was en is geen geheim dat het hoofdbestuur van 50PLUS, dat op 26 mei werd 

benoemd door de AV, geen ‘dream team’ is.  Dat de toenmalige vice-voorzitter 

afscheid nam had niets van doen met interne strubbelingen. Het ging om 

medische redenen. 

Strubbelingen waren er wel bij het vertrek van het tweede bestuurslid. Zij 

bekroonde haar zelfgenomen ontslag met het verstrekken van een groot aantal 

interne e-mails aan de krant. Daarmee etaleerde zij haar ongeschiktheid voor het 

besturen van 50PLUS en heeft zij de privacy van heel veel mensen een behoorlijke 

schade toegebracht. 

Daarna vertrok onze penningmeester. Het enorme tijdsbeslag van het bestuur 

drukte te zwaar op zijn verantwoordelijkheden voor de opbouw van zijn bedrijf. 

Maar ook brak hem de grote hoeveelheid negatieve energie op die het besturen 

van 50PLUS meebrengt.  

Het is uiteraard rampzalig als aanhoudend bozig, altijd opgewonden en 

wantrouwend gedrag ook het Hoofdbestuur binnensluipt. Dat je op zeker moment 

zelfs in de beslotenheid van de bestuurskamer voortdurend op je woorden moet 

letten, omdat wat daar gezegd wordt meteen bij derden belandt. Dat je 

vertrouwelijke besluiten neemt en even later wordt gebeld door een journalist die 

er vragen over heeft. Waardoor argwaan en achterdocht ontstaan. Waarna het ene 

bestuurslid het andere overlaadt met reeksen controlevragen. Waarna er van 

besturen niets meer terecht komt omdat het vertrouwen weg is.   

De kern van het vraagstuk is dus onderling vertrouwen. De drie bestuursleden die 

vanavond ter discussie staan hebben keer op keer het vertrouwen geschaad, maar 

weigeren te vertrekken. Deze drie hebben voor de AV van 1 december zonder enig 

overleg met de vier andere hoofdbestuursleden een motie ingediend die geen 

motie van wantrouwen tegen die vier  heet, maar dat naar inhoud en strekking wel 

is. Wie dat niet begrijpt, begrijpt niets van besturen en politiek. Dit kan 

gewoonweg niet.  

50PLUS is in de bijna tien jaar van zijn bestaan gegroeid van een kleine partij met 

een handvol volksvertegenwoordigers tot een grote speler. 

De partijorganisatie is onvoldoende mee-ontwikkeld met de groei van de politieke 

tak. Om de opbouw van de partijorganisatie in lijn te brengen met de groei van de 

politieke verantwoordelijkheden van 50PLUS is een collegiaal en slagvaardig 

bestuur een eerste vereiste. De drie betreffende bestuursleden hebben helaas 

bewezen niet in die collegialiteit mee te kunnen. 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacties van betrokken bestuursleden en discussie over samenstelling 

van en samenwerking in het hoofdbestuur 

 

Henk Jan Verboom betreurt het dat dit zover heeft moeten komen. Spreker wenst 

Geert Dales veel succes met de partij en bedankt de leden die hem in mei 2018 

het vertrouwen hebben gegeven. 

 

Helena Bosch betreurt zeer wat hier gebeurt. Spreekster vertelt het verhaal 

rondom het overlijden van de voorzitter van de afdeling Noord-Holland om aan te 

tonen hoe respectloos er volgens haar met leden wordt omgegaan. Voor het 

overige geeft zij aan steeds zeer betrokken te zijn geweest bij het Hoofdbestuur, 

maar wel steeds een kritische houding heeft aangenomen.  

 

Marc van Rooij geeft aan dat het aan de leden voorgelegde ontslag van hem en 

twee collega’s een zwaar middel is om de coherentie binnen het Hoofdbestuur te 

herstellen. Hem wordt verweten dat zijn handelswijze een hoge bijdrage levert aan 

de ondermijning van de slagkracht van het Hoofdbestuur. Hij geeft aan dat zijn 

handelen kan rechtvaardigen en dit met de beste bedoelingen doet om te 

voorkomen dat fouten worden gemaakt. 

Spreker wenst de leden heel veel wijsheid met betrekking tot de besluitvorming. 

 

Opmerkingen: 

 Albert Huizeling roept op tot respect naar elkaar.  

 Hans Krosse is van mening dat het Hoofdbestuur moet proberen om dit met 

zijn allen op te lossen. Hij geeft tevens aan bij de stemming niet aanwezig te 

zijn. 

 Cäte Hedelkamp is van mening dat mensen hier niet openbaar mogen worden 

afgekraakt.  

 Jan Fonhof hoopt dat er vanavond een streep gezet kan worden en roept op 

om de gelederen te sluiten.  

 Henk Krol stipt aan dat er een verschil is tussen 50PLUS bestuurlijk en 50PLUS 

politiek. Er is voortdurend gedoe in de vereniging en dit kan de partij niet 

gebruiken. 

 

 

   

3. 

 

 

 

 

Voorstellen tot het verlenen van ontslag aan een of meerdere 

bestuursleden 

 

Punt van orde Marc van Rooij; gezien het ongebruikelijke tijdstip stelt hij voor de 

besluitvorming te verplaatsen naar de vergadering van 1 december 2018. Na 

stemming concludeert de dagvoorzitter dat de motie is verworpen. 

 

Vervolgens besluiten Henk Jan Verboom, Marc van Rooij en Helena Bosch met 

onmiddellijke ingang ontslag te nemen. Dat betekent dat de voorstellen tot het 

verlenen van ontslag niet in stemming worden gebracht. 
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Voorstel tot opdrachtverlening aan Hoofdbestuur tot onderzoek naar een 

gewijzigde procedure voor werving, selectie, benoeming en ontslag van 

bestuursleden. 

 

De dagvoorzitter concludeert na stemming dat de opdracht wordt verleend om een 

onderzoek te starten.  

 

   

5. Sluiting 

Geert Dales uit zijn grote waardering voor de stap die Helena, Marc en Henk Jan 

hebben durven zetten. Hij geeft tevens aan hij de vanavond geuite kritiek ter 

harte nemen en zich voor 100% inzetten om te voorkomen dat dit nogmaals 

gebeurt. 

Spreker bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om  22.52 uur. 

 

   

  


