
Van de 50PLUS Hoofdbestuurstafel… 

 

 
Verslag vergadering 
Hoofdbestuur  
d.d. 11 juli 2019 

 
Het Hoofdbestuur (HB) van 50PLUS vergaderde op 11 
juli 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 het Partij-
kantoor door Yvette Maass.  
 
Hieronder een bloemlezing van de onderwerpen.  
 
Voorbereiding najaar 2019 ALV 
 
In beginsel is besloten om de komende ALV plaats te 
laten vinden op 29 en 30 november 2019, waarbij qua 
locatie de voorkeur uitgaat naar Utrecht. Deze ALV zal 
in twee sessies plaatsvinden. Tijdens de eerste 
vergaderdag zullen de huishoudelijke zaken de 
agenda bepalen (o.a. de aanpassing Statuten en 
Huishoudelijk Reglement) en op de tweede dag staat 
de vergadering in het teken van politieke thema’s. 
Deze benadering is niet alleen noodzakelijk gelet op 
de belangrijke uitdagingen waarvoor onze partij 
staat, maar ook wenselijk rekening houdend met de 
goede feedback van de afgelopen ALV van 25 mei 
2019. Nadere informatie over deze komende ALV 
volgt uiteraard nog. 
 
Heide-sessie HB op 5 juli 2019 
 
Het HB heeft kort stilgestaan bij de speciale sessie te 
Amsterdam dat als primair doel had om in goede 
samenspraak het intern functioneren als bestuur (dat 
nu meer dan een jaar achter de rug heeft) te 
evalueren en de accenten binnen de samenwerking 
te optimaliseren. De sessie was een geslaagde 
bijeenkomst die in goede sfeer is verlopen. In vervolg 
hierop zal er een voorstel worden gemaakt met een 
geoptimaliseerde HB-taakverdeling. 
 
Financiën 
 
Bert Kannegieter laat de gebeurtenissen de revue 
passeren voorafgaande aan het verkrijgen van de 
positieve accountantsverklaring en het aanbieden 
van de gecertificeerde jaarstukken aan het Ministerie 
van Binnenlandse zaken. Hij dankt allen die aan dit 

                                                             
1  Het document rond de ledenbinding strategie is op de website van 

50PLUS gepubliceerd. 

goede resultaat hun medewerking hebben verleend 
en in het bijzonder de kantoormanager Yvette Maass. 
 
Daarnaast ontvouwt hij zijn plannen om op een 
projectmatige basis en in teamverband met Robert 
Gielisse en Yvette Maass zowel de begroting 2020 
voor te bereiden als de aanbesteding te begeleiden 
om een nieuwe accountant te selecteren. Het HB 
omarmt deze benadering.   
 
Ledenportaal 
 
In de strategie rond ledenwerving1 die de partij heeft 
vastgesteld wordt de creatie van een ledenportaal op de 
website genoemd als een mogelijke manier om het 
contact met de leden te intensiveren. Op basis van een 
door Harry Siepel samengestelde eerste analyse is over 
dit thema van gedachten gewisseld waarbij is 
afgesproken dat Harry en Robert tot een gezamenlijk 
standpunt komen dat zij aan het HB zullen voorleggen.  
 
In dit verband zal ook aandacht worden besteed aan de 
rol die een respons-functie in de Nieuwsbrief kan spelen. 
 
Voortgang politieke actualiteit 
 
Henk Krol heeft het HB bijgepraat over de actuele 
politieke ontwikkelingen. Hij heeft kort enkele 
belangwekkende thema’s belicht, zoals de 
energietransitie en de problematiek rond de 
Middellandse Zee, die mogelijk om een verdere 
profilering vragen. Geert Dales beklemtoont in dit 
verband de wenselijkheid om daarbij de effecten op de 
koopkracht, als key 50PLUS issue, niet uit het oog te 
verliezen. Op genoemde thema’s zal overigens op een 
later moment worden teruggekomen in gemeen-
schappelijk overleg tussen fractie en HB. 
 
Overige administratieve – en bestuurlijke zaken 
 
Het HB heeft tenslotte aandacht besteed een enkele 
administratieve zaken welk op korte termijn een 
standpuntbepaling van het HB verlangden.  
 
Daarnaast is als uitvloeisel van de Heide-sessie besloten 
om de HB-vergaderingen inhoudelijk te moduleren, 
waarbij in beginsel het hoofdthema elke twee weken 
afwisselend politiek of bestuurlijk/administratief zal zijn. 
Vanwege het reces zal bij de komende vergadering de 
nadruk op de bestuurlijk/administratieve aspecten 
liggen. 
 
Volgende HB-vergadering: 2 augustus 2019  


