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Het Hoofdbestuur (HB) van 50PLUS vergaderde op 24 
mei 2019. Het HB was voltallig aanwezig: Geert Dales, 
Harry Claassen, Bert Kannegieter, Harry Siepel en 
Robert Gielisse. De politieke tak van de partij was 
geëxcuseerd; het Partijkantoor werd vertegen-
woordigd door Yvette Maass. Hieronder een bloem-
lezing van de behandelde onderwerpen:  
 
ALV van 25 mei 2019: Organisatorische aspecten 
 
Alles staat op punt inzake de organisatie van de ALV 
van morgen 25 mei 2019 in de RAI te Amsterdam. In 
totaal hebben bijna 240 leden zich aangemeld om 
naar Amsterdam te komen. De Noord-Zuid lijn Safari 
na afloop van de vergadering o.l.v. Geert Dales mag 
zich verheugen in 60 belangstellenden.  
De agenda van de dag wordt nog eenmaal 
doorgenomen. Ellen Verkoelen, 50PLUS 
gemeenteraadslid in Rotterdam zal de dag-
voorzittersrol op zich nemen. De presentaties van de 
vier Tweede Kamerleden van de partij zijn klaar 
alsmede de op deze presentatie gebaseerde 
stellingen. Als het experiment met de stemkastjes 
een succes blijkt zal dit indien mogelijk ook bij de 
volgende ALV’s worden ingezet. 
 
Vanwege het congresachtige karakter van deze ALV 
besluit het HB om de ingediende moties en 
amendementen deze keer niet te behandelen maar 
door te schuiven naar de ALV van het najaar. Tijdens 
deze ALV zullen de wijzigingen van de statuten en het 
Huishoudelijk Regelement op de agenda staan en dan 
wordt er een tijd ingeruimd voor de behandeling van 
amendementen en moties. 
 
Tenslotte keurt het HB ook de twee speciale 
certificaten goed die tijdens de ‘geheime’ gebeurtenis 
zullen worden uitgereikt. 
 
ALV: Jaarverslag en jaarrekening 
 
Het jaarverslag en de jaarrekening zijn ook klaar. Het 
is jammer dat de goedkeurende verklaring van de 
accountant nog niet is ontvangen. Dit heeft te maken 
met de resultaten van een steekproef om de 
robuustheid van het systeem van de 
ledenadministratie te testen, waarbij in 6 gevallen de 
link tussen de naam, het lidmaatschap en de betaling 

van de contributie niet kon worden vastgesteld (later 
die dag bleek dat deze personen wel degelijk lid 
waren en hadden betaald, zodat de benodigde 
verklaring nu snel zou moeten volgen).  
 
ALV: Openingsspeech van de voorzitter 
 
Geert Dales presenteert de structuur van zijn 
openingsspeech waarbij 3 thema’s zullen worden 
behandeld, te weten 1) Profiel van 50PLUS, 2) Binding 
en loyaliteit aan de partij en 3) het streven naar 
evenwichtige en beheerste groei. Het HB 
onderschrijft het belang van deze thema’s 
 
Succes gerichte promotie 50PLUS via Facebook 
 
Harry Siepel meldt dat de 50PLUS pagina op Facebook 
met een link met de website aan de verwachting 
voldoet. Uit de beschikbare eerste gegevens blijkt dat 
de afgelopen 14 dagen 60.200 mensen de 50PLUS 
pagina bezochten, incl. 58.000 (!) nieuwe 
bezoekers. Gemiddeld verbleven de bezoekers 1,5 
minuut op de site en aantal keren dat de deze 
bezoeker de site weer bezocht is 1,14. 
De keerzijde van deze grote belangstelling is de 
beperkte capaciteit van de server die bij meer dan 
22.000 hits per dag erg langzaam wordt. 
Het HB feliciteert Harry Siepel met dit geweldige 
resultaat. Bijkomend voordeel is dat de kosten van dit 
soort publiciteit gunstig af steken tegenover de 
kosten van reclame bij de traditionele media zoals 
dagbladen. 
 
Ledenbinding en – werving platform 
 
Op 10 juni aanstaande loopt de landelijke consultatie 
van de conceptstrategie inzake ledenbinding af. Het 
is opmerkelijk dat het aantal uit het land ontvangen 
opmerkingen wat achterloopt bij de verwachting. Het 
HB keurt een concept mededeling aan de voorzitters 
en secretarissen van de provinciale afdelingsbesturen 
goed waarin de oprichting van een nieuw landelijk 
coördinatieplatform wordt medegedeeld. De 
afdelingen zullen worden uitgenodigd om een 
vertegenwoordiger aan te wijzen. Dit kan, maar hoeft 
niet per sé een zittend bestuurslid te zijn; vooral voor 
afdelingen met een (tijdelijke) krappe bezetting moet 
dit uitkomst bieden. Het ligt in de bedoeling dat dit 
platform eenmaal per kwartaal samenkomt. 
 
 
Volgende HB-vergadering: 7 juni 2019  


