Van de 50PLUS Hoofdbestuurstafel…
Verslag vergadering
Hoofdbestuur
d.d. 2 augustus 2019

Het Hoofdbestuur (HB) van 50PLUS vergaderde op 2
augustus 2019. Het HB was voltallig aanwezig: Geert
Dales, Robert Gielisse, Bert Kannegieter en Harry
Siepel. De politieke tak van de partij was
vertegenwoordigd door Henk Krol. Binnenkort zal
Martin van Rooijen als adviseur aanschuiven.
Hieronder een bloemlezing van de onderwerpen die
onder meer werden behandeld.

Partijbureau
Wegens het vertrek van de bureaumanager wordt
thans uitgekeken naar een passende vervanging.
Binnenkort zal via de geëigende kanalen de
vacature worden gepubliceerd, vergezeld met een
profielschets van de succesvolle kandidaat.
Heugelijk nieuws in deze is dat allerbekende Peter
Pont zich bereid heeft verklaard om op tijdelijke
basis voor één dag per week het partijbureau
komen versterken. Peter begint op 8 augustus
2019.
Tijdens de maand augustus 2019 de personele
bezetting van het hoofdkantoor wegens vakanties
gereduceerd is. In uitzonderingsgevallen kan dit
leiden tot enige vertraging bij de behandeling van
aanvragen.
Helaas is buiten de schuld van het partijkantoor bij
de verwerking van de verwerking van de
automatische incasso’s inzake lidgeld in bepaalde
gevallen onterecht dubbel afgeboekt. Onnodig te
vermelden dat het HB deze gang van zaken
betreurt en alles in het werk stelt om het
geschonden vertrouwen te herstellen.
Komende Algemene Ledenvergadering
De data voor de komende ledenvergadering zijn
bekend: 29 en 30 november 2019. Tijdens de
eerste dag is de aandacht in het bijzonder gericht
op verenigingsaspecten, zoals de voorgestelde
wijziging van de Statuten en het Huishoudelijk
Reglement. Tijdens de tweede dag is de focus op
politieke onderwerpen, in samenwerking met

50PLUS vertegenwoordigers uit het parlement.
Actieve participatie van alle leden in de discussie
zal hierbij centraal staan. Op die manier dragen de
leden effectief bij aan het politieke proces.
De plaats van samenkomst wordt nog
bekendgemaakt; de voorkeur gaat uit naar een
centraal gelegen vergadercentrum dat goed
bereikbaar is met openbaar vervoer.
Procedure rond wijziging Statuten en Huishoudelijk
Reglement

Het HB heeft zich gebogen over de opzet en inhoud
van de wijziging van de Statuten en het
Huishoudelijk Reglement. Deze zullen worden
geagendeerd op de eerste dag van de Algemene
Vergadering eind November. Omdat dit
zogenaamde amendabele stukken zijn, dienen de
voorstellen tenminste 8 weken voordien aan de
leden kenbaar gemaakt worden, d.w.z. uiterlijk (3
oktober 2019).
Inhoudelijk betreffen de voorstellen onder andere
de wijzigingen van procedurele aard (waaronder
samenstelling en wijze van verkiezing Hoofbestuur
en de aan de mogelijkheden van deze tijd
aangepaste manier van convocatie van de
Algemene Vergadering en aanpassing wijze
indiening moties en amendementen). Daarnaast
zijn er aanpassingen met een meer technisch
karakter en tenslotte aanpassingen welke volgen
uit de beoogde deelname van 50PLUS aan de
komende Gemeenteraadsverkiezingen in 2020 in
meerdere gemeenten. Deze opsomming is
uiteraard niet volledig, andere wijzigingen worden
op dit moment nog onderzocht.
Voorbereiding eerstkomende TK-verkiezingen
Het HB neemt met instemming kennis over nota van
Geert Dales over de voorgestelde procedure teneinde
goed voorbereid te zijn op de verkiezingen voor de
Tweede Kamer. Nader nieuws volgt te zijner tijd.
Financiën
Het DB accordeert het voorstel van Bert Kannegieter
om het contract met de huidige accountant voor één
jaar te verlengen.

Volgende HB-vergadering: 2 september 2019

