
Versie d.d. 5/9/2019 

 

 

       Algemene Vergadering 14 december 2019 
 
       Statuten en Huishoudelijk Reglement  
       Wijzigingsvoorstellen Hoofdbestuur, Amendementen en Moties 
       met toelichtingen en preadviezen 

 
 
Bijgaand de voorstellen tot wijziging van de Statuten en Huishoudelijk Reglement die door het Hoofdbestuur van 50PLUS aan de Algemene Vergadering ter 
goedkeuring worden voorgelegd op grond van artikel 10 van de Statuten.  
 
Dit overzichtsdocument bestaan uit 4 verschillende delen: 
 
Deel  I : bestaat uit amendementen op de voorstellen van het Hoofdbestuur (HB)  alsmede de preadviezen en is verdeeld in twee onderwerpen namelijk : 
 

a. wijziging van de Statuten  
b. wijziging van het Huishoudelijk Reglement. 

 
Deel  II : zijn amendementen op artikelen van de statuten en het HHR waarop het HB geen wijzigingen heeft voorgesteld, doch met preadviezen van het HB.  
Ook dit onderdeel is gesplitst in twee onderwerpen: 
 

a. wijziging van de Statuten  
b. wijziging van het Huishoudelijk Reglement. 

 
Deel  III : Amendementen op andere vergaderstukken (i.c. de Agenda), met preadviezen van het HB 
 
Deel IV : Moties, voorzien van een preadviezen van het HB. Opgelet, motie 1 heeft betrekking op de agenda. 
 
Den Haag, 29 november 2019         

Namens het Hoofdbestuur, 
R. Gielisse  
(wnd) Algemeen Secretaris 
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Deel I a. Voorstel wijziging Statuten door HB 
(Wijzigingen in een bestaande tekst zijn vet afgedrukt) 

 
Art. Huidige redactie Voorstel wijziging Toelichting HB 

 
Amendement (nr/indiener en tekst)  Motivatie Preadvies HB 

4 a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lid van 50PLUS kan zijn 
iedere ingezetene in 
Nederland en iedere 
Nederlandse 
staatsburger in het 
buitenland, die de 
leeftijd van achttien 
jaar heeft bereikt en 
instemt met de 
Beginselverklaring van 
50PLUS. 

Lid van 50PLUS kan zijn iedere 
ingezetene in Nederland en 
andere lidstaten van de 
Europese Unie alsmede iedere 
Nederlandse staatsburger 
gevestigd daarbuiten, die de 
leeftijd van achttien jaar heeft 
bereikt en instemt met de 
Beginselverklaring van 50PLUS. 

Noodzakelijke wijziging met 
het oog op toekomstige 
verkiezingen voor het 
Europese Parlement met 
deelname van partijen die 
met een unieke lijst in de 
verschillende lidstaten 
deelnemen. 

Amendement 10 
Indiener: Willem Dekker ( 15538) 
 
Lid van 50PLUS kan zijn iedere 
ingezetene in Nederland, iedere 
ingezetene van de overige lidstaten 
van de Europese Unie, alsmede 
iedere Nederlandse gevestigd 
daarbuiten, die de leeftijd van 
achttien jaar heeft bereikt en instemt 
met de Beginselverklaring van 
50PLUS. 
 
Amendement 11 
Indiener: Leender Lodder 
Lidnr. 7247 
 
Lid van 50PLUS kan zijn iedere 
ingezetene in Nederland en andere 
lidstaten van de Europese Unie 
alsmede iedere Nederlandse 
staatsburger gevestigd daarbuiten, 
die de leeftijd van achttien jaar heeft 
bereikt, niet ten gevolge van een in 
kracht van gewijzigd gedaan vonnis 
het kiesrecht heeft verloren en 
instemt met de Beginselverklaring 
van 50PLUS. 

Amendement 10  
 
Begrijpelijker formulering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amendement 11 
 
Zoals het nu staat zou iedere Europeaan 
lid kunnen worden van 50PLUS, ook al 
heeft hij geen stemrecht. Dit zou kunnen 
betekenen dat een groep mensen, die 
niet stemgerechtigd zijn, lid kunnen 
worden, terwijl zij geen feeling hebben 
met de Nederlandse samenleving. 
Eventueel kun je hier nog aan 
toevoegen dat het hoofdbestuur hier in 
incidentele gevallen af kan wijken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amendement 10 
 
Ontraden. 
 
Onnodige 
herhaling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amendement 11 
 
Ontraden. 
 
Stemrecht is geen 
voorwaarde. 
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Art. Huidige redactie Voorstel wijziging Toelichting HB 
 

Amendement (nr/indiener en tekst)  Motivatie Preadvies HB 

4.a    Amendement 31 
Indiener: Marcel Bruins (3102) 
 
Lid van 50PLUS kan zijn iedere 
ingezetene in Nederland en andere 
lidstaten van de Europese Unie 
alsmede iedere 
Nederlandse staatsburger gevestigd 
daarbuiten, die de leeftijd van 
achttien jaar heeft bereikt, niet ten 
gevolge van een in kracht van 
gewijzigd gedaan vonnis het 
kiesrecht heeft verloren en instemt 
met de Beginselverklaring van 
50PLUS 
 
Amendement 47 
Indiener: Helena Bosch (16759) 
 
Bovengenoemde artikel handhaven 
volgens huidige redactie 
 
 

Amendement 31 
 
Zoals het nu staat zou iedere Europeaan 
lid kunnen worden van 50PLUS, ook al 
heeft hij geen stemrecht. Dit zou kunnen 
betekenen dat een groep mensen, die 
niet stemgerechtigd zijn, lid kunnen 
worden, terwijl zij geen feeling hebben 
met de Nederlandse samenleving. 
Eventueel kun je hier nog aan 
toevoegen dat het hoofdbestuur hierin 
incidenteel gevallen af kan wijken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amendement 47 
Statutenwijziging is een kostbare 
zaak. De laatste wijziging dateert van 
15 juni 2016 en heeft ruim 
vierduizend (4000) euro gekost. Om 
het nu voor de komende jaren goed 
te doen is het zaak om alle actieve 
50PLUS (kader)leden te raadplegen. 
Zij weten immers waar behoefte aan 
is. Nu is onduidelijk wie er hebben 
meegedacht en/of meegeschreven 
aan de voorgestelde wijzigingen. 
(panel van 12 anonieme 
mensen…waarom anoniem?) 
Bovendien ontbreken artikelen die 
duidelijk maken wat er van de 
provinciaal en van de lokale 
afdelingen, besturen, werkgroepen 
wordt verwacht. De absoluut 
noodzakelijke artikelen over o.a. de 
GR deelname van 50PLUS kunnen we 
snel en kosteloos opnemen in het 
HHR. 

Amendement 31 
 
Ontraden. 
 
Stemrecht is geen 
voorwaarde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amendement 47 
 
Ontraden. 
 
Noodzaak 
voorgestelde 
wijziging is 
voldoende door 
het HB toegelicht 
bij de 
verschillende 
voorstellen.  
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Art. Huidige redactie Voorstel wijziging Toelichting HB 
 

Amendement (nr/indiener en tekst)  Motivatie Preadvies HB 

4 c. Het Hoofdbestuur als 
bedoeld in artikel 8 
beslist binnen een 
termijn van twee 
weken na aanmelding 
omtrent de toelating 
als lid. Nadere regels 
omtrent wijze van 
aanmelding en 
toelating zijn 
uitgewerkt in het 
Huishoudelijk 
Reglement. 

Het Hoofdbestuur als bedoeld 
in artikel 8 beslist binnen een 
termijn van acht (8) weken na 
aanmelding omtrent de 
toelating als lid. Nadere regels 
omtrent wijze van aanmelding 
en toelating zijn uitgewerkt in 
het Huishoudelijk Reglement. 
 
 
 
 
 
 

In de praktijk is 2 weken 
veel te kort gebleken om in 
voorkomend geval een 
effectief antecedenten-
onderzoek te kunnen doen. 
 

Amendement 47 
Indiener: Helena Bosch (16759) 
 
Bovengenoemde artikel handhaven 
volgens huidige redactie 
 

Amendement 47 
 
Zie identieke toelichting bij 
amendement Art. 4 a. 

Amendement 47  
 
Ontraden:  
 
Zie toelichting HB. 

4 h. Wanneer een lid zijn 
verplichtingen ten 
opzichte van 50PLUS 
niet tijdig nakomt dan 
kan het HB besluiten 
tot het opschorten van 
de rechten- waaronder 
het uitoefenen van het 
stemrecht van het 
desbetreffende lid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wanneer een lid zijn 
verplichtingen ten opzichte van 
50PLUS niet tijdig nakomt, met 
inbegrip van het betalen van 
de contributies, dan heeft dat 
tot gevolg dat zijn/haar 
rechten, waaronder het 
uitoefenen van het stemrecht, 
zijn opgeschort. In bijzondere, 
door de omstandigheden 
gerechtvaardigde gevallen kan 
het HB besluiten om tijdelijk 
en onder nader te stellen 
voorwaarden af te wijken van 
bovengenoemde maatregel. 

Het lidmaatschap brengt 
rechten én plichten met zich 
mee. Niet betalen van het 
lidmaatschap betekent dat 
er ook geen rechten kunnen 
worden uitgeoefend. Dit zal 
zeker bijdragen tot  
een grotere 
betalingsdiscipline. In 
uitzonderlijke gevallen kan 
via het Hoofdbestuur 
evenwel een beroep 
gedaan worden op 
toepassing van de 
hardheidsclausule.  

Amendement 47 
Indiener: Helena Bosch (16759) 
 
 
Bovengenoemde artikel handhaven 
volgens huidige redactie 
 

Amendement 47 
 
Zie identieke toelichting bij 
amendement Art. 4 a. 

Amendement 47  
 
Ontraden:  
 
Zie toelichting HB. 
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Art. Huidige redactie Voorstel wijziging Toelichting HB 
 

Amendement (nr/indiener en tekst)  Motivatie Preadvies HB 

4 i. Een lid kan niet 
worden gekandideerd 
voor bestuurlijke en 
vertegenwoordigende 
functies binnen één 
jaar na de onder d) 
bedoelde mededeling, 
tenzij het Dagelijks 
Bestuur van 50PLUS als 
bedoeld in artikel 8 
onder c) hiertoe 
schriftelijke ontheffing 
heeft verleend. 
 

Een lid kan niet worden 
gekandideerd voor bestuurlijke 
en vertegenwoordigende 
functies binnen één jaar na de 
onder d) bedoelde mededeling, 
tenzij het Hoofdbestuur van 
50PLUS als bedoeld in artikel 8 
onder c) hiertoe schriftelijke 
ontheffing heeft verleend. 

De aard van de te verlenen 
ontheffing rechtvaardigt 
dat het Hoofdbestuur  
deze beslissing neemt. 

Amendement 47 
Indiener Helena Bosch (16759) 
 
Alle bovengenoemde artikelen 
handhaven volgens huidige redactie 
 
Amendement 15 
Indiener: Willem Dekker (15538) 
 
Een lid kan niet worden 
gekandideerd voor bestuurlijke of 
vertegenwoordigende functies 
binnen één jaar na de onder d 
bedoelde mededeling, tenzij het 
Dagelijks Bestuur van 50PLUS als 
bedoeld in artikel 8 onder b hiertoe 
schriftelijk ontheffing heeft verleend 
 
 
 
 
Amendement 49 
Indiener Helena Bosch (16759) 
 
Een lid kan niet worden 
gekandideerd voor bestuurlijke en 
vertegenwoordigende functies 
binnen één jaar na de onder d) 
bedoelde mededeling, tenzij de 
selectie/sollicitatiecommissies in 
overleg met de Adviesraad hun 
aanbeveling hieromtrent doen aan 
het Hoofdbestuur 

Amendement 47 
 
Zie identieke toelichting bij 
amendement Art. 4 a. 
 
 
 
Amendement 15 
 
1.“en”wijzigingen in “of”, immers 
bestuurlijke en vertegenwoordigende 
functies sluiten elkaar conform het 
Huishoudelijk Reglement (artikel 7.1) 
uit; 
 
 
 
 
 
 
2. verkeerde verwijzing naar artikel 8c. 
Deze gaat over samenstelling dagelijks 
bestuur, artikel 8b gaat over het gehele 
hoofdbestuur. 
 
 
Amendement 49 
 
Om elke schijn van 
belangenverstrengeling en/of 
'vriendjespolitiek ' te vermijden is het 
noodzakelijk om ook hierin een 
democratisch, open en eerlijk besluit te 
nemen. Daartoe de Adviesraad  x) 
onafhankelijke selectiecommissies x) 
meenemen in het besluit.  
 
x) zie moties Adviesraad en 
Selectiecommissies. 

Amendement 47 
 
Ontraden. 
 
Zie toelichting HB. 
 
 
 
Amendement 15 
 
1. Ontraden. 

Kandidering 
voor meerdere 
functies 
betekent niet 
dat men ook 
daadwerkelijk in 
die functies 
wordt gekozen 
en benoemd. 

 
2. Overnemen.  
   De referentie 

moet inderdaad 
naar art. 8b zijn. 

 
 
Amendement 49  
 
Ontraden. 
 
Het Hoofdbestuur 
onderzoekt thans de 
mogelijkheden tot 
verder 
rationalisering en 
professionalisering 
van de selectie-
procedures op 
verschillende niveaus 
en zal daarvan te 
zijner tijd aan de 
Algemene 
vergadering verslag 
doen. 
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Art. Huidige redactie Voorstel wijziging Toelichting HB 
 

Amendement (nr/indiener en tekst)  Motivatie Preadvies HB 

7 d. Bijeenroeping van 
Algemene Vergadering 
geschiedt door het 
Hoofdbestuur middels 
een emailbericht aan 
de leden van 50PLUS, 
op een termijn van 
tenminste veertien 
dagen voorafgaand 
aan de datum waarop 
de vergadering is 
uitgeschreven. Indien 
van een lid geen email 
adres bekend is, wordt 
de aankondiging 
schriftelijk verzonden. 
In het Huishoudelijk 
Reglement zijn nadere 
bepalingen 
opgenomen ten 
aanzien van relevante 
aspecten zoals onder 
meer agenda en 
besluitvorming. 
 
 
 

Bijeenroeping van Algemene 
Vergadering geschiedt door het 
Hoofdbestuur door middel van 
een bekendmaking op de 
website van 50PLUS en via een 
emailbericht aan de leden van 
50PLUS, op een termijn van 
tenminste veertien dagen 
voorafgaand aan de datum 
waarop de vergadering is 
uitgeschreven.  
Indien van een lid geen email 
adres bekend is, wordt de 
aankondiging schriftelijk 
verzonden. In het 
Huishoudelijk reglement zijn 
nadere bepalingen opgenomen 
ten aanzien van relevante 
aspecten zoals onder meer 
agenda en besluitvorming. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het gebruikmaken van de 
website om de convocatie 
van de Algemene 
Vergadering onder de 
aandacht te brengen van 
de leden is bijzonder 
effectief omdat velen de 
website bezoeken. 
Voorlopig wordt evenwel 
de notificatie per email of 
per reguliere post 
behouden. 
 
 

Amendement 47  
Indiener Helena Bosch (16759) 
 
 
Bovengenoemde artikel handhaven 
volgens huidige redactie 
 
Amendement 13 
Indiener: Johan Hessing (16456), 
Sjoerd Fekkes (12880), Gerard de 
Klerk (15247), George Lernout 
(14297) 
 
Bijeenroeping van de Algemene 
Vergadering geschiedt door het 
Hoofdbestuur middels een 
bekendmaking op de website van 
50PLUS en via een emailbericht aan 
de leden van 50PLUS, op een termijn 
van tenminste vier weken 
voorafgaand enz. 
 
 
 
 
 
 
Amendement 51 
Indiener: Helena Bosch (16759) 
 
Bijeenroeping van de Algemene 
Vergadering in de eerste helft van 
het kalenderjaar en de Algemene 
Vergadering in het tweede deel van 
het kalenderjaar geschiedt door het 

Amendement 47 
 
Zie identieke toelichting bij 
amendement Art. 4 a. 
 
 
 
 
 
Amendement 13 
In de voorgestelde wijziging wordt de 
termijn van 14 dagen gehandhaafd. 
Daar de leden in de gelegenheid dienen 
te zijn amendementen en moties in te 
dienen dient de termijn op vier weken te 
worden gesteld daar amendementen en 
moties vier weken voor de ALV dienen te 
zijn ingediend. Verder dient rekening te 
worden gehouden met het gestelde in 
artikel 2.3.2 van het HHR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amendement 51 
 
Het tijdig bekend maken van de ALV is 
om diverse zwaarwichtige redenen 
belangrijk; Gemotiveerde, 
belangstellende en actieve leden 
kunnen dan rekening houden met hun 
agenda en desgewenst met hun 
vakanties. Provinciale afdelingen 

Amendement 47 
 
Ontraden. 
 
Zie art. 4  
 
 
 
 
Amendement 13 
 
Ontraden. 
 
Conform het 
bepaalde in art. 
2.2.1. (HHR) 
worden de 
vergaderstukken 
tenminste acht (8) 
weken voor de 
datum van de 
Algemene 
Vergadering via 
de website 
aangeboden. Op 
dat moment 
beschikken de 
leden over vier 
weken om 
amendementen 
en moties in te 
dienen. 
 
Amendement 51 
 
Ontraden. 
 
Conform het 
bepaalde in art. 
2.2.1. (HHR) 
worden de 
vergaderstukken 
tenminste acht (8) 
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Hoofdbestuur door middel van 
bekendmaking op de website van 
50PLUS en via een emailbericht aan 
de leden van 50PLUS, op een termijn 
van tenminste twee maanden (60 
dagen) voorafgaand aan de datum 
waarop de vergadering is 
uitgeschreven. Indien van een lid 
geen email adres bekend is, wordt de 
aankondiging schriftelijk verzonden. 
In het Huishoudelijk reglement zijn 
nadere bepalingen opgenomen ten 
aanzien van relevante zoals onder  
meer agenda en besluitvorming. 

kunnen dan tijdig hun Provinciale 
Algemene 
Vergaderingen daarop afstemmen. 
Moties en amendementen dienen de 
leden vier (4) weken voorafgaand 
aan de ALV in te dienen. Een 
aankondiging twee weken voor de ALV 
is dus te krap; ook vier weken voldoet 
niet omdat de leden voldoende tijd 
moeten hebben zich op de hoogte te 
stellen van zaken waarover 
gestemd moet worden. Indien de ALV 
door de leden zelf bijeen wordt 
geroepen is een termijn van 
tenminste veertien dagen wel 
voldoende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

weken voor de 
datum van de 
Algemene 
Vergadering via 
de website 
aangeboden. Op 
dat moment 
beschikken de 
leden over vier 
weken om 
amendementen 
en moties in te 
dienen. 
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Art. Huidige redactie Voorstel wijziging Toelichting HB 
 

Amendement (nr/indiener en tekst)  Motivatie Preadvies HB 

7 g. - De stemming per volmacht is 
niet toegestaan. 
 

Alhoewel BW 2:5 het 
stemmen bij volmacht 
toestaat, voorziet zij tevens 
dat in de Statuten anders 
kan worden beschikt (art 
38.4). Van deze 
mogelijkheid wordt hier 
gebruik gemaakt. Het 
stemmen bij volmacht 
houdt geen rekening met 
de resultaten van de 
discussie over de diverse 
onderwerpen voorafgaande 
aan elke stemming. Dit 
betekent dat in de praktijk 
met de wens van de 
volmachtgever niet of 
nauwelijks effectief 
rekening kan worden 
gehouden. Daarnaast legt 
het administreren en 
controleren een onnodige 
financiële en 
administratieve druk op de 
organisatie van de 
vergadering. (i.c. het 
nagaan authenticiteit 
machtigingsformulier en 
ID). Tenslotte opent het 
stemmen bij volmacht de 
deur naar het manipuleren 
van het democratisch 
proces door het ronselen 
van volmachten. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amendement 3 
Indiener: Alfons Leerkes (10446) 
Joop Mays (6908) 
 
Per stemgerechtigd lid mogen op de 
ALV maximaal 2 volmachtigden 
worden gepresenteerd. De 
volmachthouder dient bij 
inschrijving voor de aanvang van de 
vergadering tezamen met de 
volmacht een kopie van het 
identiteitsbewijs van de 
volmachtgever ter controle te 
tonen. Deze kopie wordt niet 
ingenomen. 
 
 
Amendement 42 
Indiener: Marc van Rooij (17194) 
 
Het is toegestaan om één (1) 
volmacht per lid in te kunnen dienen 
bij stemmingen op de algemene en 
regionale en of stedelijke 
ledenvergadering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amendement 3 
 
Het moet ook voor leden die niet naar 
de ALV kunnen komen mogelijk zijn om 
zijn of haar steun uit te brengen. Het 
overleggen van een kopie legitimatie 
van de volmachtgever sluit manipulatie 
uit. Bovendien sluit dit aan bij de 
volmacht rege-ling bij de stemming van 
bijvoorbeeld de Tweede Kamer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amendement 42 
 
Voor veel leden is het vaak onmogelijk 
om op de dag van de algemene 
ledenvergadering aanwezig te zijn. Door 
het niet toestaan van op zijn minst één 
volmacht per aanwezig lid, verplicht je 
om als lid aanwezig te zijn op de 
algemene ledenvergadering, zeker 
binnen onze partij waarbij wij meerdere 
ouderen hebben, die soms door ziekte, 
of mogelijk gebrek aan 
transportmiddelen aanwezig kunnen 
zijn op de algemene ledenvergadering, 
zou dit betekenen dat deze in een rechte 
geschaad zouden worden als lid van 
onze vereniging. Om misbruik van 
machtigingen te voorkomen wordt het 
aantal volmachten gelimiteerd tot één 
per aanwezig lid. 
 
 

Amendement 3 
 
Ontraden.  
 
Zie toelichting HB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amendement 42 
 
Ontraden.  
 
Zie toelichting HB. 
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Amendement 48 
Indiener: Helena Bosch (16759) 
 
Stemming bij volmacht is 
toegestaan via het provinciaal 
afdelingsbestuur, zie artikel van het 
HHR ook is het mogelijk digitaal te 
stemmen voor leden die aangeven 
dat zij niet aanwezig kunnen zijn. 

Amendement 48 
 
Het is niet voor elk lid mogelijk om 
fysiek bij een ALV aanwezig te zijn. 
Redenen kunnen zijn dat men 
bijvoorbeeld wegens hoge leeftijd of 
gezondheidssituatie niet mobiel genoeg 
is om te komen. Ook kunnen de hoge 
reiskosten een bezwaar zijn, vooral voor 
leden die van ver moeten komen. De 
vereniging dient alle leden de kans te 
geven om te stemmen. Dat kan met een 
volmacht, maar kan ook digitaal indien 
het betreffende lid over internet 
beschikt. Wat betreft de discussie over 
voorstellen die in stemming worden 
gebracht. Punten of kandidaten voor 
functies dienen ruim van te voren 
bekend te worden gemaakt op de 
website of anderszins (indien een lid 
geen internet heeft) Dan kunnen de 
provinciale en lokale afdelingen in hun 
bijeenkomsten met de leden overleggen 
over diverse standpunten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amendement 48 
 
Ontraden.  
 
Zie toelichting HB. 
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Art. Huidige redactie Voorstel wijziging Toelichting HB 
 

Amendement (nr/indiener en tekst)  Motivatie Preadvies HB 

8.b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het Hoofdbestuur 
bestaat uit negen 
natuurlijke personen 
en is belast met 
de algemene leiding 
van 50PLUS en de 
uitvoering van de 
besluiten van 
de Algemene 
Vergadering. Het 
Hoofdbestuur kan, tot 
wederopzegging, taken 
en bevoegdheden 
delegeren aan het 
Dagelijks Bestuur als 
bedoeld onder 8c. 

Het Hoofdbestuur bestaat uit 
minimaal drie (3) en maximaal 
zeven (7) natuurlijke personen 
en is belast met de algemene 
leiding van 50PLUS en de 
uitvoering van de besluiten van 
de Algemene Vergadering. Het 
Hoofdbestuur kan, tot 
wederopzegging, taken 
en bevoegdheden delegeren 
aan het Dagelijks Bestuur als 
bedoeld onder 8c. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om adequaat te kunnen 
inspelen op de diverse 
verantwoordelijkheden en 
bijbehorende taken is 
flexibiliteit nodig voor wat 
betreft het aantal leden van 
het Hoofdbestuur, waarbij 
een minimaal en maximaal 
aantal leden worden 
bepaald. Deze flexibiliteit 
draagt bij aan een optimale 
taakverdeling en - invulling 
per bestuurslid en dus een 
beter rendement voor het 
HB als totaal.  
 

Amendement 47 
Indiener: Helena Bosch (16759) 
 
Bovengenoemde artikel handhaven 
volgens huidige redactie 
 
 
Amendement 4 
Indiener: Alfons Leerkes (10446) 
Joop Mays (6908)   
 
Het hoofdbestuur bestaat uit zeven 
(7) natuurlijke personen en is belast 
met de algemene leiding van 50PLUS 
en de uitvoering van de besluiten 
van de Algemene Leden Vergadering. 
Het hoofdbestuur kan, tot 
wederopzegging, taken en 
bevoegdheden delegeren aan het 
Dagelijks Bestuur, als bedoeld onder 
8c. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amendement 47 
 
Zie identieke toelichting bij 
amendement Art. 4 a. 
 
 
 
 
Amendement 4 
 
In het huidige wijzigingsvoorstel wordt 
een minimum aantal van de drie 
bestuursleden genoemd. Dit is absoluut 
onvoldoende voor het uitvoeren van de 
taken en bovendien kan de “macht” 
binnen de partij bij een wel heel klein 
groepje van drie bestuursleden komen 
te liggen. Een aantal van zeven 
bestuursleden geeft veel meer kwaliteit 
aan het democratisch proces binnen het 
HB. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amendement 47 
 
Ontraden.  
 
Zie toelichting HB. 
 
 
 
 
Amendement 4 
 
Ontraden.  
 
Zie toelichting HB. 
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Art. Huidige redactie Voorstel wijziging Toelichting HB 
 

Amendement (nr/indiener en tekst)  Motivatie Preadvies HB 

8.b    Amendement 8 
Indiener: Johan Hessing (16456), 
Sjoerd Fekkes (12880), Gerard de 
Klerk (15247), George Lernout 
(14297) 
 
Het hoofdbestuur bestaat uit 
minimaal vijf (5) en maximaal zeven 
(7) natuurlijke personen en is belast 
met de algemene leiding van 50PLUS 
en de uitvoering van de besluiten 
van de Algemene Vergadering. Het 
hoofdbestuur kan, tot wederop-
zegging, taken en bevoegdheden 
delegeren aan het Dagelijks Bestuur 
als bedoeld onder 8c. 
 
 
Amendement 12 
Indiener: Johan Hessing (16456), 
Sjoerd Fekkes (12880), Gerard de 
Klerk (15247), George Lernout 
(14297) 
 
Het Hoofdbestuur bestaat uit minimaal 
zeven (7) natuurlijke personen en is 
belast met de algemene leiding van 
50PLUS en de uitvoering van de besluiten 
van de Algemene Vergadering. Het 
Hoofdbestuur kan, tot wederopzegging, 
taken en bevoegdheden delegeren aan 
het Dagelijks Bestuur als bedoeld onder 
8c. 
 

Amendement 8 
 
Een dagelijks bestuur bestaat ten alle 
tijden uit drie leden te weten, voorzitter, 
secretaris en penningmeester. Er dient 
een duidelijk onderscheidt te zijn tussen 
het dagelijks bestuur en het 
hoofdbestuur. Het dagelijks bestuur is 
belast met de dagelijkse gang van 
zaken. Het hoofdbestuur met de 
uitvoering van het beleid, zoals dat door 
de leden is vastgesteld. Het 
hoofdbestuur dient dan ook minimaal te 
bestaan uit voorzitter, secretaris, 
penningmeester en twee leden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amendement 12 
 
Een dagelijks bestuur bestaat te allen 
tijde uit drie (3) leden te weten, 
voorzitter, secretaris en 
penningmeester. Er dient een duidelijk 
onderscheidt te zijn tussen het dagelijks 
bestuur en het hoofdbestuur. Het 
dagelijks bestuur is belast met de 
dagelijkse gang van zaken. Het 
hoofdbestuur met de uitvoering van het 
beleid, zoals dat door de leden is 
vastgesteld. Het hoofdbestuur dient dan 
ook minimaal te bestaan uit voorzitter, 
secretaris, penningmeester en twee 
leden.  

Amendement 8 
 
Ontraden.  
 
Zie toelichting HB. 
 
(Amendement 8 is 
identiek aan 
amendement 12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amendement 12 
 
Ontraden.  
 
Zie toelichting HB. 
 
(Amendement 12 is 
identiek aan 
amendement 8) 
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Artike
l 

Huidige redactie Voorstel wijziging Toelichting HB 
 

Amendement (nr/indiener en tekst)  Motivatie Preadvies HB 

8.b    Amendement 16 
Indiener: Willem Dekker (15538) 
Het hoofdbestuur bestaat uit 
minimaal vier (4) en maximaal 
negen (9) natuurlijke personen en is 
belast met de algemene leiding van 
50PLUS en de uitvoering van de 
besluiten van de Algemene 
Vergadering. Het Hoofdbestuur kan, 
met uitzondering van de ontheffing 
zoals bedoeld in artikel 5. I, tot 
wederopzegging, taken en 
bevoegdheden delegeren aan het 
Dagelijks Bestuur als bedoeld onder 
8.c 
 
 
Amendement 32 
Indiener: Marcel Bruins (3102) 
 
Het hoofdbestuur bestaat uit 
minimaal 5 en maximaal zeven 
natuurlijke personen en is belast met 
de algemene leiding van 50PLUS en 
de uitvoering van de besluiten van 
de Algemene Vergadering. Het 
Hoofdbestuur kan, tot 
wederopzegging, taken en 
bevoegdheden delegeren aan het 
Dagelijks Bestuur als bedoeld onder 
8.c 
 
 

Amendement 16 
 
In artikel 8c wordt gesteld dat het 
dagelijks bestuur bestaat uit de 
voorzitter, secretaris, penningmeester 
en vicevoorzitter. Ik acht het ongewenst 
dat de secretaris of de penningmeester 
tevens vicevoorzitter zijn. Gelet hierop 
dient het minimale aantal bestuursleden 
vier te zijn. Ik zie geen reden om het 
maximale aantal bestuursleden te 
beperken tot 7en stel daarom voor het 
op 9 te laten. Immers het gaat er niet 
meer om dat je er zeven of negen moet 
hebben. In 5.i is bepaald dat het hele HB 
over de ontheffing dient te beslissen. 
Dan dient dit ook hier vastgesteld te 
worden, anders ontstaat er een 
“achterdeur”. 
 
Amendement 32 
Het is gewenst dat het aantal bestuurs-
leden (enigszins) wordt beperkt enerzijds 
uit kostenoverweging, anderzijds in ver-
band met de effectiviteit. Het minimum 
van drie is echter te beperkt. Uit de huidige 
bestuurssamenstelling blijkt dat bij drie de 
bestuursdruk te hoog is. Voorts worden 
bestuursleden dan meer leden van een 
soort administratiekantoor of wel 
medewerkers van het partijkantoor, dan 
daadwerkelijke bestuursleden ten behoeve 
van een vereniging van een politieke partij. 
Nu al wordt de communicatie als volstrekt 
onvoldoende ervaren en met een inperking 
van het aantal bestuursleden wordt dit 
nog groter. Ook voor de bestuursleden 
geldt, dat de gekozen op basis van 
ervaring en deskundigheid moeten worden 
aangesteld. In een goed bestuur is de 
flexibiliteit in taakuitoefening onafhanke-
lijk van het aantal leden. De argumentatie 
van het HB is derhalve onvoldoende 
steekhoudend. 

Amendement 16 
 
Ontraden.  
 
Zie toelichting HB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amendement 32 
 
Ontraden.  
 
Zie toelichting HB. 
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Art. Huidige redactie Voorstel wijziging Toelichting HB 
 

Amendement (nr/indiener en tekst)  Motivatie Preadvies HB 

8.b    Amendement 43 
Indiener: Marc van Rooij (17194) 
 
Het hoofdbestuur bestaat uit zeven 
(7) natuurlijke personen en is belast 
met de algemene leiding van 50PLUS 
en de uitvoering van de besluiten 
van de Algemene Vergadering. Het 
Hoofdbestuur kan, tot 
wederopzegging, taken en 
bevoegdheden delegeren aan het 
Dagelijks Bestuur als bedoeld onder 
8.c 

Amendement 43 
 
Het voorstel van het hoofdbestuur dat 
het wijzigen van de bezetting na 3-7 
natuurlijke personen verkleind de 
mogelijkheden van leden buitensporig 
derhalve dit amendement waarbij het 
minimum aantal bestuursleden 
vastgesteld staat op zeven.  
 
 
 
 

Amendement 43 
 
Ontraden. 
 
Zie toelichting HB 

8.b     Amendement 46 
Indiener: Hans Krosse (17503) 
 
Huidige redactie onverkort 
handhaven om inbreng vanuit de 
regio’s onverkort te waarborgen en 
te voorkomen dat de macht binnen 
50PLUS (zoals op dit moment) in 
feite door drie personen op heel 
bedenkelijke wijze wordt 
uitgeoefend. 

Amendement 46 
 
Toelichting 
Een zorgvuldige omgang met het geld van 
leden en van de overheid, inmiddels tot 
een bedrag ad €800.000,- per jaar 
gegroeid, zou een eerste vereiste moeten 
zijn in de partij-organisatie van 50PLUS. 
Verantwoording aan de leden en 
vertrouwen in de top van een dergelijke 
partij-organisatie zijn daarin onmisbaar. 
Het gaat immers om geld dat de 
samenleving in goed vertrouwen ter 
beschikking heeft gesteld. En waarmee 
vervolgens verantwoordelijk dient te 
worden omgegaan. Vanuit mijn 
kaderfunctie binnen de partij sinds eind 
2017 heb ik altijd enorm belang gehecht 
aan financiële transparantie en goede 
verslaglegging en verantwoording naar de 
leden. In 2018 en 2019 heb ik in Noord-
Brabant de leden naar eer en geweten 
geïnformeerd over de schertsprocedures 
die binnen de partij worden gehanteerd als 
het gaat om het afleggen van 
verantwoording over de (zeer) beperkte 
financiële middelen die in Noord-Brabant 
aan het provinciaal 
bestuur zijn toevertrouwd. 

Amendement 46 
 
Ontraden.  
 
Zie toelichting HB. 
 
Het HB herkent zich 
niet in de gebruikte 
bewoordingen 
terzake van de 
gevolgde 
procedures binnen 
de partij. De door 
de indiener 
gebezigde 
kwalificaties t.a.v. 
zittende leden van 
het Hoofdbestuur 
overschrijden 
hetgeen betamelijk 
is binnen een 
vereniging zoals 
50PLUS, waar 
respect voor elkaar 
een van de 
basisbeginselen is 
die het 
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Mijn conclusie, volledig gedeeld door de 
aanwezige leden in de Provinciale 
Algemene Ledenvergaderingen, is dat het 
momenteel onmogelijk is op enigerlei wijze 
de provinciale partijorganisatie op basis 
van betrouwbare en financieel correcte 
informatie te besturen en daarover aan 
de leden verantwoording af te leggen. Het 
is kortom een schertsvertoning geworden, 
waarin met name een bestuursfunctie als 
penningmeester geen enkele inhoud meer 
heeft. Als adviserend lid van de Financiële 
Commissie en de Tijdelijke Décharge 
Commissie weet ik inmiddels van nabij dat 
het elders in den lande niet veel beter is. 
Wat er gebeurt met kaderleden, waar-
onder diverse integere leden van het 
Hoofdbestuur, die de euvele moed hebben 
om op te komen voor integere 
werkprocessen en -procedures binnen de 
partij, is na de nodige wanvertoningen 
voor het front van de nodige persagent-
schappen en televisiestations in de 
algemene ledenvergaderingen in 
november en december 2018 duidelijk 
geworden. Als individueel kaderlid kan ik in 
ieder geval aan de hand van diverse 
voorbeelden aantonen dat er ten 
minste in mijn geval sprake is van een 
waar schrikbewind onder leiding van de 
drie leden van het dagelijks Hoofdbestuur. 
Daarin met verve aangevoerd door de 
Voorzitter, die ik als de grote “terminator” 
van de partij zou willen omschrijven. 
Betrokkene zelf spreekt trots in de pers 
over zijn rol als “tegenhouder”. Ik kan u 
desgevraagd schetsen tot welk een 
angstcultuur een dergelijke wijze van 
optreden leidt binnen mijn directe partij-
omgeving en zelfs binnen mijn 
werkomgeving, familie- en gezinsleden. 
Bijna iedereen, die er niet meer tegen kan, 
zegt zijn of haar lidmaatschap ontgoocheld 
op, houdt zijn of haar mond, waagt het 
niet meer om kritiek te uiten en gaat mee 
in de van boven opgelegde doctrines. 
Dit aldus kennelijk in de hoop dat de 
nagestreefde eigen ambities alsnog 
kunnen worden waargemaakt. 

Hoofdbestuur wenst 
te handhaven.  
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De hoogste beloning in de partij is in dat 
verband een goed betaalde politieke 
functie, tevoren niet geblokkeerd door het 
Hoofdbestuur en de nodige vazallen 
daaromheen. Door in te stemmen met de 
door het Hoofdbestuur voorgestelde 
wijzigingen in Statuten en Huishoudelijk 
Reglement, weet u zeker dat de weinige 
infrastructuur binnen de partij die op dit 
moment nog enige inspraak van de leden 
op het gebied van beleid en (financieel) 
beheer van de partij-organisatie 
garandeert, verleden tijd zal zijn. Er zal 
helaas nog heel veel moeten gebeuren om 
te kunnen groeien naar een volledig 
transparante ledenpartij, waar leden weer 
vertrouwen hebben in het Hoofdbestuur en 
de bestuursleden die zij op decentraal 
niveau in het land mogen kiezen en 
benoemen. Een ledenpartij waarin hoor-en 
wederhoor door onafhankelijke en 
integere - daartoe door de leden gekozen - 
medeleden in advies- en controleorganen 
weer mogelijk wordt. En mensen 
bijvoorbeeld niet te maken krijgen met een 
“portefeuillehouder integriteitszaken”, 
tevens terminator, die met zijn kompanen 
bron is van de angstcultuur en vriendjes-
politiek in de partij. (zie Handreiking 
integriteit). Een partij waarin nu al namen 
circuleren van mensen die de toekomstige 
politieke baantjes zullen gaan vervullen en 
voor dat doel al aan het “voorsorteren” 
zijn door de loftrompet te steken over de 
huidige partijvoorzitter en zijn vazallen, 
kan toch niet de bedoeling zijn. Deze 
kwalijke ontwikkelingen een halt 
toeroepen zou op 14 december 
aanstaande de hoogste prioriteit van de 
ALV moeten zijn. 
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Art. Huidige redactie Voorstel wijziging Toelichting HB 
 

Amendement (nr/indiener en tekst)  Motivatie Preadvies HB 

8.b    Amendement 50  
Indiener: Helena Bosch (16759) 
 
Het Hoofdbestuur bestaat uit twaalf 
(12) natuurlijke personen, te weten 
uit elke provincie één (1) en is belast 
met de algemene leiding van SOPLUS 
en de uitvoering en besluiten van de 
Algemene Vergadering. Het 
Hoofdbestuur kan tot wederopzegging, 
taken en bevoegdheden delegeren aan 
het Dagelijks Bestuur. 

Amendement 50 
 
In het huidige wijzigingsvoorstel wordt 
een minimum aantal van drie 
bestuursleden genoemd. Dit is absoluut 
onvoldoende voor het uitvoeren van de 
vele taken, en het goed onderhouden 
van de contacten en ondersteuning van 
de Provinciale Besturen. Het is 
wenselijk, dat elke provincie zich 
vertegenwoordigd weet door een 
contactpersoon die zelf woonachtig is in 
betreffende provincie en derhalve ook 
goed op de hoogte is van wat de 
afdeling behoeft. Uit ervaring hebben 
we geleerd dat zeggenschap geven aan 
een klein groepje van drie bestuursleden 
tot veel ongenoegen leidt. Ook bij 
ontstentenis van één of meerdere van 
die bestuursleden door vakantie, ziekte 
of anderszins zou dan in theorie slechts 
een persoon alle beslissingen kunnen 
nemen. Zeer ondemocratisch en 
onwerkbaar. De indeling per regio 
handhaven we. Dus Regio Noord, Regio 
Oost, Regio West, Regio Zuid. 
 

Amendement 50 
 
Ontraden.  
 
Zie toelichting HB. 
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Deel I b. Voorstel wijziging Huishoudelijk reglement door HB  
(Wijzigingen in een bestaande tekst zijn vet afgedrukt) 

 
Art. Huidige redactie Voorstel wijziging Toelichting HB 

 
Amendement (nr/indiener en 
tekst)  

Motivatie Preadvies HB 

1.2.a (Rechten van Leden. De leden 
hebben de volgende rechten:) 
 
a. Bijwonen van 

ledenvergaderingen en 
uitoefenen van stemrecht, 
waarbij het lid in provinciale 
algemene vergaderingen 
slechts stemrecht heeft in de 
provincie dan wel over 
onderwerpen met betrekking 
tot waterschap, het 
waterschapgebied waar het 
lid woonachtig is; 

 

(Rechten van Leden. De 
leden hebben de 
volgende rechten:) 
 
a. Bijwonen van 

ledenvergaderingen 
en uitoefenen van 
stemrecht, waarbij 
het lid in provinciale 
algemene 
vergaderingen 
slechts stemrecht 
heeft in de provincie 
dan wel over 
onderwerpen met 
betrekking tot 
waterschap, het 
waterschapgebied of 
de gemeente waar 
het lid woonachtig is; 

 

In verband met deelname 
aan komende 
gemeenteraadsverkiezingen 
in 2022 

   

1.3.1 De contributie wordt geïnd in 
de eerste drie (3) maanden van 
elk jaar, bij voorkeur door 
middel van een automatische 
incasso. 

De contributie wordt elk 
jaar geïnd in de maand 
waarin het lidmaatschap 
is ingegaan, bij voorkeur 
door middel van een 
automatische incasso. 
 

Aanpassing die nodig is 
vanwege het lidmaatschap 
per 12 kalendermaanden 
i.p.v. het kalenderjaar 
(wijziging begin 2019).  
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Art. Huidige redactie Voorstel wijziging Toelichting HB 
 

Amendement (nr/indiener en 
tekst)  

Motivatie Preadvies HB 

1.3.2 Het partijkantoor stuurt die 
leden die geen machtiging tot 
automatische incasso hebben 
afgegeven in januari van elk 
jaar een verzoek tot betaling. 
Bij niet-betaling binnen dertig 
(30) dagen volgt een 
herinnering. 
 

Het partijkantoor stuurt 
die leden die geen 
machtiging tot 
automatische incasso 
hebben afgegeven elk 
jaar in de maand waarin 
het lidmaatschap is 
ingegaan een verzoek 
tot betaling. Bij niet-
betaling binnen dertig 
(30) dagen volgt een 
herinnering. 
 

Aanpassing welke nodig is 
vanwege het lidmaatschap 
per 12 kalendermaanden 
i.p.v. het kalenderjaar 
(wijziging begin 2019).  
 

   

2.1.1 De Algemene Vergadering is 
openbaar, tenzij de Algemene 
Vergadering op voorstel van 
het Hoofdbestuur vooraf 
besluit dat deze besloten is. 
Het stem- en spreekrecht zijn 
voorbehouden aan de leden. 
 

De Algemene 
Vergadering is openbaar, 
tenzij de Algemene 
Vergadering op voorstel 
van het Hoofdbestuur 
vooraf besluit dat deze, 
in zijn geheel of voor 
bepaalde 
agendapunten, besloten 
is. Het stem- en 
spreekrecht zijn 
voorbehouden aan de 
leden. 
 

De ervaring heeft aangetoond 
dat op grond van dringende 
redenen, onder andere die 
welke verband houden met 
privacyoverwegingen, 
bepaalde onderwerpen zich 
ertoe lenen om in een besloten 
vergadering te worden 
behandeld. 

   

2.1.2 iii 
 

Bestuur Wetenschappelijk 
Bureau; 
 
 
 
 

Bestuur 
Wetenschappelijk 
Instituut; 

Wegens opheffing 
Wetenschappelijk Bureau en 
oprichting Wetenschappelijk 
Instituut in oktober 2018. 
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Arti. Huidige redactie Voorstel wijziging Toelichting HB 
 

Amendement (nr/indiener en 
tekst)  

Motivatie Preadvies HB 

2.1.2 v - Jan Nagel Foundation. Wegens de oprichting van de 
Jan Nagel Foundation in 
oktober 2018.  
 

   

2.1.4 Onverminderd het bepaalde 
in artikel 7 lid f van de 
Statuten worden de data van 
de Algemene Vergadering 
opgenomen in een 
activiteitenplan en in een 
papieren ledenkrant, die naar 
alle leden wordt 
toegezonden. Bij een extra 
vergadering moet de datum 
tenminste twee (2) weken van 
tevoren via de website 
worden bekend gemaakt.  
 

(vervallen). Artikel 2.1.4 kan komen te 
vervallen gelet op de 
redactie van het nieuwe 
artikel 7.d van de Statuten 
op grond waarvan de 
aankondiging van de 
Algemene Ledenvergadering 
tenminste twee weken 
vooraf op de website, per 
email en in voorkomend 
geval, per reguliere post aan 
de leden bekend wordt 
gemaakt. Bovendien:  
 

- Doordat 50PLUS beschikt 
over een algemeen 
toegankelijke website 
alsmede een periodieke 
elektronische Nieuwsbrief 
is een verplichte papieren 
ledenkrant achterhaald. 
Bovendien is dit medium 
erg kostbaar. Wel kunnen 
uiteraard altijd ter 
gelegenheid van 
bijvoorbeeld verkiezingen 
ad-hoc landelijke kranten 
worden gemaakt op 
initiatief van het HB.  

 
- Activiteitenplannen zijn 

interne 
beheersinstrumenten van 
het Hoofdbestuur en 
afdelingsbesturen. De 
verwijzing naar de 
publicatie van 
activiteitenplannen is 
daarom onnodig, ook al 
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gelet op de onderliggende 
dynamiek die een 
veelvuldige aanpassing 
noodzakelijk maakt. 
Overigens wordt in het 
jaarverslag ex-post een 
globale verantwoording 
afgelegd over de 
verschillende activiteiten 
in de afgelopen periode. 

 
2.3.2 Mogelijke moties en 

amendementen worden 
tenminste vier (4) weken voor 
de Algemene Vergadering bij 
het Partijkantoor ingediend. 
Zij worden met een mogelijk 
preadvies van het 
Hoofdbestuur toegevoegd 
aan de stukken van de 
vergadering. Voor provinciale 
vergaderingen is dit zoveel 
mogelijk van 
overeenkomstige toepassing. 

Mogelijke moties en 
amendementen worden 
tenminste vier (4) weken 
voor de Algemene 
Vergadering bij het 
Partijkantoor ingediend. 
Zij worden met een 
mogelijk preadvies van 
het Hoofdbestuur 
toegevoegd aan de 
stukken van de 
vergadering. Voor 
provinciale 
vergaderingen is dit 
zoveel mogelijk van 
overeenkomstige 
toepassing.  
 
Moties en amendemen-
ten worden op het daar-
oe door het bestuur 
aangewezen formulier 
ingediend, waarbij geldt 
dat maximaal één motie 
of amendement per 
formulier mag worden 
vermeld. 
 

Deze toevoeging moet een 
einde maken aan de praktijk 
waarbij moties en 
amendementen op een 
onduidelijke, niet uniforme 
wijze werden gepresenteerd, 
hetgeen hun behandeling 
ernstig belemmerde en soms 
zelfs onmogelijk maakte. Het 
formulier zelf wordt door het 
Hoofdbestuur via de website 
ter beschikking gesteld en in 
voorkomend geval 
aangepast op grond van de 
opgedane ervaring. 
 
 
 
 

Amendement 25 
Indiener: Sjoerd Fekkes (12880) 
Ondersteuner; Johan Hessing  
 (16456) 
 
Moties en amendementen 
worden op het daartoe door 
het bestuur aangewezen 
formulier ingediend, waarbij 
geldt dat maximaal één motie 
of amendement per formulier 
mag worden vermeld. 
 
 

Amendement 25 
 
Het huidige formulier kan niet 
worden ingevuld, ook niet na 
downloaden. Overigens dient in de 
aanhef van het formulier in plaats 
van “Algemene Ledenvergadering” 
te staan “Algemene Vergadering” 
en is het onduidelijk waarom het 
formulier door de indiener moet 
worden ondertekend en geheel 
onduidelijk waarom dit door een 
mede-indiener ook moet gebeuren. 
De handtekeningen kunnen niet 
door het HB worden gecontroleerd. 
Volstaan kan worden met 
vermelding van het lidnummer. 

Amendement 25 
 
Overnemen. 
 
Het amendement richt 
zich overigens niet op 
de voorgestelde 
aanvulling, maar op 
het formulier dat nog 
moet worden 
vastgesteld. Hierbij zal 
het Hoofdbestuur 
goede nota nemen 
van de argumenten 
die in het 
amendement worden 
gebruikt. 
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Art. Huidige redactie Voorstel wijziging Toelichting HB 
 

Amendement (nr/indiener en 
tekst)  

Motivatie Preadvies HB 

2.4.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij de verkiezing van het 
Hoofdbestuur kiest de 
vergadering ten minste één 
vertegenwoordiger in het 
Hoofdbestuur uit het Noorden 
(Groningen, Friesland, 
Drenthe), uit het Oosten 
(Gelderland, Flevoland, 
Overijssel), uit het Zuiden 
(Zeeland, Noord-Brabant, 
Limburg) en uit het westen 
(Utrecht, Noord -en Zuid-
Holland). Degene met het 
meeste stemmen uit de vier 
(4) regio’s is direct verkozen  

(vervallen).  
 
 

Ter vergroting van de 
professionaliteit dienen 
kandidaten voor het 
hoofdbestuur te worden 
geselecteerd op basis van 
specifieke competenties, niet 
op basis van herkomst. Op 
deze wijze wordt voorkomen 
dat het Hoofdbestuur niet de 
optimale samenstelling krijgt 
met alle gevolgen van dien. 
 
 
 

Amendement 33 
Indiener: Marcel Bruins (3102) 
 
Bij verkiezing van het 
Hoofdbestuur kiest de 
vergadering mits zich capabele 
kandidaten hebben aangemeld 
ten minste één 
vertegenwoordiger in het 
Hoofdbestuur uit het Noorden 
(Groningen, Friesland, 
Drenthe), uit het 
Oosten(Gelderland, Flevoland, 
Overijssel), uit het Zuiden 
(Zeeland, Noord-Brabant, 
Limburg) en uit het Westen 
(Utrecht, Noord- en 
 Zuid Holland). Degene met de 
meeste stemmen uit de vier (4) 
regio’s is direct gekozene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amendement 45 
Indiener: Hans Krosse (17503) 
 
Huidige redactie onverkort 
handhaven om inbreng vanuit 
de regio’s onverkort te 
waarborgen. 

Amendement 33 
 
Afdelingsbesturen hebben de 
ervaring, dat het contact tussen 
Hoofdbestuur en afdelingsbestuur 
zeer belangrijk is; het 
afdelingsbestuur heeft een veel 
directer contact met de leden in zijn 
regio. Elke regio kent zijn eigen 
problematiek. Door de voorgestelde 
wijziging bestaat het risico dat de 
afstand tussen partij en leden nog 
groter wordt. Daarnaast is vanouds in 
de praktijk gebleken, dat de 
natuurlijke neiging blijft, dat de 
Haagse en Gooise mores te veel 
invloed heeft. We zijn een landelijke 
partij en daartoe behoort ook een 
landelijke afvaardiging, zowel een 
politieke als een bestuurlijke, resp. in 
de Tweede Kamerfactie en in het 
Hoofdbestuur. Op de argumentatie, 
dat leden gekozen moeten worden op 
specifieke competenties en niet op 
basis van herkomst, wordt het 
volgende ingebracht. Het is van 
belang dat op basis van goede 
selectiecriteria en de unanieme 
toepassing daarvan de kwaliteiten 
van de kandidaten worden 
gegarandeerd. Bij goed en tijdig 
gebruik daarvan zullen zeker ook in de 
regio’s gekwalificeerde kandidaten 
worden geselecteerd en zeker niet op 
voorhand zouden uitgesloten 
 
 
Amendement 45 
 
Zie de motivatie behorende bij 
amendement 46 behorende bij 
artikel 8.b Statuten op pagina 12 - 
14. 
 

Amendement 33 
 
Ontraden. 
 
Zie Toelichting HB. 
 
Overigens wenst het 
HB te benadrukken 
dat alle leden, uit 
welke provincie zij ook 
afkomstig zijn, voor 
zover zij voldoen aan 
het gestelde in artikel 
4.i van de Statuten, 
zich kunnen 
kandideren voor een 
vacature in het 
hoofbestuur. Alle 
sollicitanten worden 
op gelijke wijze 
behandeld en getoetst 
aan de voor de 
vacature op objectieve 
wijze vastgestelde 
selectiecriteria per 
functieprofiel. 
 
 
 
 
 
 
 
Amendement 45 
 
Ontraden.  
 
Zie toelichting HB, 
alsmede het bij 
amendement 46 
behorende commentaar 
van het HB op pagina 
12. 
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Art. Huidige redactie Voorstel wijziging Toelichting HB 
 

Amendement (nr/indiener en 
tekst)  

Motivatie Preadvies HB 

3.1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naast de voordracht van het 
Hoofdbestuur kan een lid 
kandidaat gesteld worden 
door een aantal van ten 
minste tien (10) leden, die de 
voordracht 
medeondertekenen. 
 

Naast de voordracht van 
het Hoofdbestuur kan 
een lid kandidaat gesteld 
worden door een aantal 
van ten minste honderd 
(100) leden, die de 
voordracht 
medeondertekenen 
onder vermelding van 
hun lidmaatschap 
nummer. 
 

De kandidaten die op de 
voordracht van het 
Hoofdbestuur staan vermeld 
zijn allen gescreend door het 
selectiepanel op hun 
competentie, algemene en 
specifieke kennis, motivatie 
en hun geschiktheid om in 
teamverband te opereren. 
Kandidaten die daarnaast ad 
hoc door een aantal leden 
worden voorgesteld hebben 
deze screening niet 
ondergaan. Daarom is het 
juist dat een verhoogd aantal 
ondersteuningen als 
preselectiemiddel gaat 
gelden. Tenslotte zal de 
vermelding van het 
lidmaatschapsnummer de 
noodzakelijke identificatie 
vergemakkelijken. 

Amendement 5 
Indiener: Alfons Leerkes (10446) 
Joop Mays (6908) 
 
Oude tekst met betrekking tot 
het aantal leden dat minimaal 
een voordracht tekenen 
behouden en wel als volgt: 
Naast de - ondertekenen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amendement 9 
Indiener: Johan Hessing (16456) 
Sjoerd Fekkes (12880); Gerard 
de Klerk (15247); George 
Lernout (14297) 
 
Naast de voordracht van het 
Hoofdbestuur kan een lid uit 
een van de 12 regio’s kandidaat 
gesteld worden. De kandidaat 
dient tenminste gesteund te 
worden door tien leden van de 
betreffende regio die de 
voordracht medeondertekenen 
onder vermelding van hun 
lidmaatschap nummer.  

Amendement 5 
 
Het door het HB gestelde minimaal 
aantal van honderd leden die een 
voordracht moeten 
medeondertekenen is volstrekt 
onrealistisch. Leden die zich willen 
kandideren hebben ingevolge de 
wet op de privacy (AVG) niet de 
mogelijkheid om via mailadressen 
mogelijke ondersteuners te 
contacteren, nog mogen zij een 
adressenlijst aanleggen. Het laag 
houden van deze drempel bij de 
voordracht zorgt ervoor dat de 
zittende bestuursleden de 
toetreding van nieuwe 
bestuursleden zouden kunnen 
beïnvloeden of verhinderen. 
 
 
 
 
 
Amendement 9 
 
Voorop dient te staan dat wij de 
leden meer dienen te betrekken bij 
de algemene gang van zaken en dat 
zij gestimuleerd dienen te worden 
binnen de regio 
bestuursverantwoordelijkheid te 
willen dragen. De regio’s dienen 
meer betroken te worden bij de 
algemene gang van zaken. 
 
 
` 
 
 
 
 
 

Amendement 5 
 
Ontraden. 
 
Zie overgenomen 
amendement 26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amendement 9 
 
Ontraden. 
 
Het amendement is in 
feite een ongewenste 
uitbreiding van het 
bestaande artikel 
3.1.3 door deze 
gedelltleijk te 
combineen met het 
bepaalde in atikel 
2.4.8 HHR 
(regiovertegenwoordi
gers) 
 
 
 
 



 23 

3.1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amendement 26 
Indiener: Chris Nyqvist (15748) 
 
Naast de voordracht van het 
Hoofdbestuur kan een lid 
kandidaat gesteld worden door 
een aantal van ten minste 
dertig (30) leden, die de 
voordracht mede 
ondertekenen. 
 
 
 
 
Amendement 34 
Indiener: Marcel Bruins ( 3102) 
 
Naast de voordracht van het 
Hoofdbestuur kan een lid 
kandidaat gesteld worden 
door een aantal van ten minste 
vijfentwintig (25) leden, die de 
voordracht mede ondertekenen 
onder vermelding van hun 
lidmaatschapsnummer. Een 
dergelijke kandidaat dient zich 
wel via de 
kandidaatstellingsprocedure 
kandidaat te hebben gesteld. 
 
 
 
Amendement 44 
Indiener Marc van Rooij (17194) 
 

Amendement 26 
 
Tenminste tien (10) leden is met 
betrekking tot de preselectie aan de 
zuinige kant. Maar tenminste 
honderd (100) leden is, vind ik, te 
veel van het goede. Ik houd het 
daarom bij tenminste dertig (30) 
leden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amendement 34 
 
Indien een kandidaat door het 
hoofdbestuur is afgewezen, en niet 
wordt voorgedragen, moet hij de 
mogelijkheid blijven behouden zich 
met voldoende steun kandidaat te 
stellen. Alternatief is de 
mogelijkheid om beroep aan te 
tekenen tegen de beslissing van het 
hoofdbestuur de kandidaat niet voor 
te dragen. Zie tevens artikel 3.1.7 
huishoudelijk reglement. Gezien het 
huidige aantal leden binnen onze 
achterban, de geografische 
spreiding en de samenstelling is een 
aantal van 100 niet reëel en lijkt een 
te onevenredig harde beknotting 
van de democratische inbreng van 
de leden in de 
kandidaatstellingsprocedure. 
 
 
Amendement 44 
 
Het recht van elk lid om zich te 
kandideren, is een belangrijk 
onderdeel binnen een democratisch 
partij. Bij een gemiddelde opkomst 

Amendement 26 
 
Overnemen. 
 
Het Hoofdbestuur is 
gevoelig voor de door 
velen geuite twijfels 
voor wat betreft het 
aantal leden dat de 
voordracht moet 
ondertekenen. De 
praktijk zal leren of de 
drempel van 30 leden 
inderdaad equivalent 
is aan de selectie door 
de selectiecommissie. 
A 
mendement 34 
 
Ontraden. 
 
Zie overgenomen 
amendement 26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amendement 44 
 
Ontraden. 
 
Zie overgenomen 
amendement 26. 
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3.1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naast de voordracht van het 
Hoofdbestuur kan een lid 
kandidaat gesteld worden 
door een aantal van ten minste 
tien (10) leden, die de 
voordracht mede 
ondertekenen, onder 
vermelding van hun 
lidmaatschapsnummer 
 
 
 
 
 
 
 
Amendement 54 
Indiener: Hans Krosse (17503) 
 
Huidige redactie onverkort 
handhaven om inbreng vanuit 
leden onverkort te waarborgen 
en te voorkomen dat het binnen 
50PLUS in feite onmogelijk 
gemaakt wordt dat 10 leden 
gezamenlijk kandidaten 
voordragen voor de vervulling 
van een functie als lid van het 
Hoofdbestuur. 
 
 
 
 
 
 
 
 

van 350 leden per algemene 
ledenvergadering, staat de eis van 
minimaal 100 leden niet in 
verhouding tot die actief 
deelnemen binnen onze 
verenigingen. Het wordt het voor 
leden in gebieden met relatief de 
weinig leden nagenoeg onmogelijk 
om op basis van de AVG 
steunbetuigingen bij elkaar te 
krijgen van 100 leden. De 
openbaarheid van de informatie 
van leden heeft zich door de AVG 
beperkt tot een kleine groep 
mensen leden binnen onze partij. 
Door regel…..(rest tekst ontbreekt) 
 
 
 
Amendement 54 
 
 
 
Zie de motivatie behorende bij 
amendement 46 behorende bij 
artikel 8.b Statuten op pagina 12 - 
14. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amendement 54 
 
 
 
Ontraden.  
 
Zie overgenomen 
amendement 26, 
alsmede het bij 
amendement 46 
behorende 
commentaar van het 
HB op pagina 12. 
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Art. Huidige redactie Voorstel wijziging Toelichting HB 
 

Amendement (nr/indiener en 
tekst)  

Motivatie Preadvies HB 

3.1.7 Bij het ontstaan van een vacature 
van een regionale 
vertegenwoordiger wordt deze 
vacature opgevuld door een 
kandidaat uit die regio. De 
hierboven genoemde vacature 
wordt ingenomen door een 
kandidaat die niet benoemd was 
verklaard. 

(vervallen). De vervulling van vacatures 
binnen het Hoofdbestuur 
geschiedt op basis van 
motivatie, inherente 
competenties en kwaliteiten 
van de geselecteerde 
kandidaten.  

Amendement 35 
Indiener: Marcel Bruins (3102) 
 
Het oorspronkelijke artikel 3.1.7 
blijft gehandhaafd. 
 
 
 

Amendement 35 
 
In een ander amendement m.b.t. 
artikel 2.4.8 is bezwaar gemaakt om 
de regionale vertegenwoordiging te 
schrappen. Als dat is aangenomen, 
dient artikel 3.1.7 gehandhaafd te 
worden. 
 

Amendement 35 
 
Ontraden. 
 
Zie Toelichting HB. 

3.2.1 f het opstellen van 
raamprogramma’s voor de 
verkiezingen van Provinciale 
Staten en waterschappen; 
 

het opstellen van 
raamprogramma’s voor 
de verkiezingen van 
Provinciale Staten, 
Gemeenten en 
Waterschappen; 
 

In verband met deelname 
aan komende 
gemeenteraadsverkiezingen 
In maart 2022. 

   

3.2.1 h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

het uitnodigen en agenderen 
van de adviesraad; 

(vervallen). I.v.m. schrappen adviesraad. 
Zie ook toelichting hieronder 
bij het geschrapte artikel 5.1  
 

Amendement 6 
Indiener: Alfons Leerkes (10446) 
Joop Mays (6908) 
 
Beide artikelen die in het 
voorstel van het HB in verband 
met het opheffen van de 
Adviesraad zouden komen te 
vervallen onverkort handhaven. 
 
3.2.1h “het uitnodigen en 
agenderen van de adviesraad;” 
5.1 “De adviesraad etc” 
 
 
 
 
 
 

Amendement 6 
 
Het opheffen van de adviesraad, waar 
provinciale voorzitters gevraagd en 
ongevraagd het HB kunnen adviseren 
ontneemt de leden van de vereniging, 
met name de door hen gekozen 
voorzitters, de mogelijkheid om 
invloed te kunnen uitoefenen op het 
te voeren beleid. De beredenering van 
het HB dat advies over verschillende 
onderwerpen gedaan zou moeten 
worden door werkgroepen die door 
het HB op basis van specifieke 
competenties aangezocht worden lijkt 
wel heel erg op de slager die zijn eigen 
vlees keurt en daarbij ook nog zelf de 
meetstandaard vast legt. Het HB 
voorstel draagt in ieder geval niet bij 
aan het transparanter maken van de 
organisatie. 
Tot op heden is bewezen dat de 
adviesraad, samengesteld uit de 
voorzitters van de 12 regio’s een 
bindende rol hebben gespeeld binnen 
50PLUS maar vooral het contact van 

Amendement 6 
 
Ontraden. 
 
Zie Toelichting HB bij 
art. 5.1. 
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3.2.1 h 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amendement 7 
Indiener: Johan Hessing (16456) 
Sjoerd Fekkes (12880), Gerard de 
Klerk (15247), George Lernout 
(14297) 
 
De adviesraad bestaat uit de 
voorzitter van de 12 regio’s. de 
gezamenlijke voorzitters kiezen uit 
hun midden een voorzitter en een 
secretaris. Voor het bijeen laten 
komen van een vergadering 
kunnen de voorzitter en secretaris 
een beroep doen op de ambtelijke 
ondersteuning van het 
partijbureau. De voorzitter van een 
regio kan zich bij afwezigheid laten 
vervangen door een bestuurslid 
 
Amendement 39 
Indiener: Rob Tunru 
Lidnr. 14884 
 
De oorspronkelijke teksten uit het 
vigerend Huishoudelijk  
Reglement blijven gehandhaafd 
i.v.m. de handhaving van de 
Adviesraad.  
 

de leden onderling hebben bevorderd. 
Door de advies vanuit het 
partijbureau te faciliteren is de 
continuïteit gewaarborgd en behoeft 
niet altijd een beroep te worden 
gedaan op bestuurders die veel tijd 
besteden aan de partij. De 
oorspronkelijke teksten uit het 
vigerend Huishoudelijk Reglement 
blijven gehandhaafd i.v.m. de 
handhaving van de Adviesraad.  
 
 
 
Amendement 7 
 
Tot op heden is bewezen dat de 
adviesraad, samengesteld uit de 
voorzitters van de 12 regio’s een 
bindende rol hebben gespeeld 
binnen 50PLUS maar vooral het 
contact van de leden onderling 
hebben bevorderd. Door de advies 
vanuit het partijbureau te 
faciliteren is de continuïteit 
gewaarborgd en behoeft niet altijd 
een beroep te worden gedaan op 
bestuurders die veel tijd besteden 
aan de partij. 
 
 
 
 
 
 
Amendement 39 
Geen motivatie 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amendement 7 
 
Ontraden. 
 
Zie Toelichting HB bij 
art. 5.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amendement 39 
 
Ontraden. 
 
Zie Toelichting HB bij 
art. 5.1. 
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Artikel Huidige redactie Voorstel wijziging Toelichting HB 
 

Amendement (nr/indiener en 
tekst)  

Motivatie Preadvies HB 

3.2.1 i Het aanwijzen van een 
Hoofdbestuurslid als 
bestuurslid van de Stichting 
Wetenschappelijk Bureau 
50PLUS; 
 
 

(vervallen). De schrapping van dit lid is 
de logische consequentie van 
de operationele 
onafhankelijkheid van het 
Wetenschappelijk Instituut; 

   

4.1.9 b (Het Provinciaal bestuur heeft 
tot taak:) 
 
 
het vertegenwoordigen van 
de Provinciale afdeling in de 
Adviesraad; 

Huidig redactie lid b 
komt te vervallen en een 
nieuwe redactie lid b 
wordt ingevoegd:  
 
contacten onderhouden 
met - en beoordeling 
functionering van 
gekozen 
vertegenwoordigers in 
Provinciale Staten, 
Gemeenten en 
Waterschappen; 

- Toelichting bij schrappen 
oude redactie lid b: 
 
I.v.m. schrappen adviesraad. 
Zie ook toelichting hieronder 
bij het geschrapte artikel 5.1 
 
- Toelichting nieuwe 
redactie lid b: 
 
In verband met deelname 
aan komende 
gemeenteraadsverkiezingen 
In maart 2022. Daarnaast is 
het belangrijk in verband met 
het optimaal presteren dat 
de wijze van functioneren 
van de gekozen 
vertegenwoordigers wordt 
beoordeeld zodat in 
voorkomend geval 
verbeterpunten kunnen 
worden vastgesteld en met 
betrokkenen worden 
gedeeld. 
 

Amendement 37 
Indiener: Marcel Bruins 
Lidnr. 3102 
 
Het provinciaal Bestuur heeft 
tot taak: het 
vertegenwoordigen van de 
Provinciale afdeling in de 
Adviesraad contacten 
onderhouden met- en 
beoordeling functionering van 
gekozen vertegenwoordigers in 
Provinciale Staten, Gemeenten 
en Waterschappen 
 
 
 
 
Amendement 39 
Indiener: Rob Tunru 
Lidnr. 14884 
 
De oorspronkelijke teksten uit 
het vigerend Huishoudelijk 
Reglement blijven gehandhaafd 
i.v.m. de handhaving van de 
Adviesraad. 

Amendement 37 
 
Er is provinciaal een grote 
weerstand tegen het afschaffen van 
de Adviesraad. Indien het 
Hoofdbestuur van mening is dat de 
Adviesraad onvoldoende 
functioneert dan dient gezocht te 
worden naar mogelijkheden om 
gezamenlijk contact tussen 
provinciale afdelingen en het 
Hoofdbestuur te bevorderen, 
alsmede de democratie binnen de 
partij. Hiervoor is in een ander 
amendement m.b.t. de Adviesraad 
een concreet voorstel gedaan. Hier 
wordt naar verwezen. 
 
 
 
 
 
 
Amendement 39 
Geen motivatie 

Amendement 37 
 
Ontraden. 
 
Zie Toelichting HB bij 
art. 5.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amendement 39 
 
Ontraden. 
 
Zie Toelichting HB bij 
art. 5.1. 
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Artikel Huidige redactie Voorstel wijziging Toelichting HB 
 

Amendement (nr/indiener en 
tekst)  

Motivatie Preadvies HB 

4.1.9 g (Het Provinciaal bestuur heeft 
tot taak:) 
 
Selectie en voordrachten 
doen voor kandidaten voor de 
Provinciale Staten en 
Waterschappen, waarvan de 
vestigingsplaats in de 
desbetreffende provincie valt. 

(Het Provinciaal bestuur 
heeft tot taak:) 
 
Selectie en voordrachten 
doen voor kandidaten 
voor de Provinciale 
Staten, Gemeenten en 
Waterschappen, 
waarvan de 
vestigingsplaats in de 
desbetreffende provincie 
valt. 

 
 
 
 
In verband met deelname 
aan komende 
gemeenteraadsverkiezingen 
In maart 2022. 

   

4.1.13 Leden van de 50PLUS-fracties 
van Provinciale Staten en 
bestuurders van 50PLUS-
fracties van Waterschappen 
met vestigingsplaats in de 
provincie kunnen 
vergaderingen van het 
afdelingsbestuur bijwonen en 
hebben daar spreekrecht. 
 

Leden van de 50PLUS-
fracties van Provinciale 
Staten, Gemeenten, 
wethouders die namens 
50PLUS in het College 
van Burgemeester en 
Wethouders zitten en 
bestuurders van 50PLUS-
fracties van 
Waterschappen met 
vestigingsplaats in de 
provincie kunnen 
vergaderingen van het 
afdelingsbestuur 
bijwonen en hebben 
daar spreekrecht. 
 
 
 
 
 
 

In verband met deelname 
aan komende 
gemeenteraadsverkiezingen 
In maart 2022. 
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Art. Huidige redactie Voorstel wijziging Toelichting HB 
 

Amendement (nr/indiener en 
tekst)  

Motivatie Preadvies HB 

5.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Adviesraad (etc). 
 

(vervallen). Afschaffen huidige 
Adviesraad wordt 
voorgesteld omdat de 
toegevoegde waarde van dit 
reglementaire orgaan in de 
praktijk niet is aangetoond. 
Advies over verschillende 
onderwerpen kan efficiënter 
en effectiever worden 
verkregen via ad-hoc, 
tijdelijke werkgroepen die 
door het HB worden 
aangezocht op basis van 
specifieke competenties die 
voor het adviseren over de 
onderhavige problematiek 
wenselijk zijn. Hiervan wordt 
in het jaarverslag melding 
gemaakt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amendement 6 
Indiener: Alfons Leerkes (10446) 
Joop Mays (6908) 
 
Beide artikelen die in het 
voorstel van het HB in verband 
met het opheffen van de 
Adviesraad zouden komen te 
vervallen onverkort handhaven 
 
3.2.1h “het uitnodigen en 
agenderen van de adviesraad;” 
5.1 “De adviesraad etc” 
 
 
 
 
 
 
 
Amendement 19 
Indiener: Johan Hessing (16456) 
Sjoerd Fekkes (12880), Gerard 
de Klerk (15247), George 
Lernout (14297) 
 
De Adviesraad handhaven. Zie 
het HR artikel 5.1. De 
Adviesraad 
 
Amendement 36 
Indiener: Marcel Bruins 
Lidnr. 36 
 

Amendement 6 
 
Het opheffen van de adviesraad, 
waar provinciale voorzitters 
gevraagd en ongevraagd het HB 
kunnen adviseren ontneemt de 
leden van de vereniging, met name 
de door hen gekozen voorzitters, de 
mogelijkheid om invloed te kunnen 
uitoefenen op het te voeren beleid. 
De beredenering van het HB dat 
advies over verschillende 
onderwerpen gedaan zou moeten 
worden door werkgroepen die door 
het HB op basis van specifieke 
competenties aangezocht worden 
lijkt wel heel erg op de slager die 
zijn eigen vlees keurt en daarbij ook 
nog zelf de meetstandaard vast 
legt. Het HB voorstel draagt in ieder 
geval niet bij aan het transparanter 
maken van de organisatie. 
 
 
 
Amendement 19 
De waarde van dit reglementaire 
orgaan heeft in de praktijk duidelijk 
kenbaar gemaakt dat dit orgaan 
zeker zijn bestaan heeft bewezen. 
De Adviesraad is een bindende 
factor voor de leden, zij zijn en 
dienen het klankbord te zijn voor de 
leden en het HB. 
 
 
 
Amendement 36 
 
Door het vervallen van de 
Adviesraad neemt de afstand 
tussen provinciaal bestuur en 
Hoofdbestuur onverantwoord toe. 

Amendement 6 
 
Ontraden. 
 
 Zie toelichting HB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amendement 19 
 
Ontraden. 
 
 Zie toelichting HB. 
 
 
 
 
 
 
 
Amendement 36 
 
Ontraden. 
 
 Zie toelichting HB. 
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5.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De adviesraad intact houden, 
maar zoeken naar 
mogelijkheden om deze beter 
te laten functioneren. De 
verbetering wordt voorgesteld 
als volgt: 
• het secretariaat wordt 

gevoerd door één der 
provinciale bestuursleden 
(om beurten) 

• het voorzitterschap wordt 
uitgeoefend door één van 
de provinciale 
bestuursvoorzitters. 

• De adviesraad levert advies 
op verzoek van het HB. 

• De adviesraad adviseert 
tevens ongevraagd het HB 
en de ALV 

• Een advies voor de 
adviesraad aan de ALV 
wordt ten allen tijde via 
het HB ingebracht, zo 
gewenst voorzien van een 
begeleidend schrijven van 
het HB. 

• De adviesraad is 
samengesteld uit de 
voorzitters van de 
provincies, één adviseur 
van de TK, de voorzitter 
van het HB. 

• De voorzitters vormen een 
interprovinciaal overleg 
(IPO) ter voorbereiding van 
de adviesraad 

Dit is zeer ongewenst. In dit 
amendement wordt een ander 
voorstel gedaan te n behoud van de 
Adviesraad en verbetering van de 
algemene besturing van de 
vereniging 50PLUS. De Adviesraad 
dient gehandhaafd te blijven, 
omdat dit de enige formele 
bestuurlijke relatie is tussen de 
provinciale besturen en het 
Hoofdbestuur. Het kan niet worden 
vervangen door projectmatige 
werkgroepen of commissies. 
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5.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vergaderingen. Dit 
bestuurlijk IPO kan IPO 
werkgroepen samenstellen 
om concrete kwesties ten 
behoeve van de Adviesraad 
uit te werken. 

• Een advies van de 
Adviesraad is in beginsel 
bindend indien vastgesteld 
in de ALV. 

• De ALV kan een advies van 
de adviesraad verwerpen 
of amenderen. 

De Adviesraad komt 3 tot 4 
keer per jaar bijeen. 
 
Amendement 52 
Indiener: Hans Krosse 
Lidnr. 17503 
 
Huidige redactie onverkort 
handhaven om inbreng vanuit 
de leden onverkort te 
waarborgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amendement 52 
 
Ten onrechte zijn in de 
wijzigingsvoorstellen van het 
Hoofdbestuur de desbetreffende 
reglementsbepalingen met 
betrekking tot de Adviesraad en de 
Technische Commissie op voorhand 
door het Hoofdbestuur geschrapt. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amendement 52 
 
Ontraden. 
 
 Zie toelichting HB. 
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Art. Huidige redactie Voorstel wijziging Toelichting HB 
 

Amendement (nr/indiener en 
tekst)  

Motivatie Preadvies HB 

5.2.1 De Algemene Vergadering 
kiest de voorzitter van de 
programma- commissie voor 
de landelijke en Europese 
Verkiezingen en voor de 
voorzitter van de 
raamwerkprogramma-
commissie voor Provinciale 
Staten en Waterschappen. 
Deze commissie bestaat uit 
minimaal drie (3) en maximaal 
zeven (7) leden. 
 

De Algemene 
Vergadering kiest de 
voorzitter van de 
programma- commissie 
voor de landelijke en 
Europese Verkiezingen 
en voor de voorzitter van 
de raamwerkprogram-
macommissie voor 
Provinciale Staten, 
Gemeenten en 
Waterschappen. Deze 
commissie bestaat uit 
minimaal drie (3) en 
maximaal zeven (7) 
leden. 
 

In verband met deelname 
aan komende 
gemeenteraadsverkiezingen 
In maart 2022. 

   

5.2.4, 
Eerste 
volzin  

Bij verkiezingen van 
Provinciale Staten en 
Waterschappen met 
vestigingsplaats in de 
provincie kiest de betreffende 
Provinciale Algemene 
Vergadering een voorzitter 
van de programma-
commissie.  
 
 
 

Bij verkiezingen van 
Provinciale Staten, 
Gemeenten en 
Waterschappen met 
vestigingsplaats in de 
provincie kiest de 
betreffende Provinciale 
Algemene Vergadering 
een voorzitter van de 
programmacommissie. 
 
 
 
 
 
 
 

In verband met deelname 
aan komende 
gemeenteraadsverkiezingen 
In maart 2022. 
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Art. Huidige redactie Voorstel wijziging Toelichting HB 
 

Amendement (nr/indiener en 
tekst)  

Motivatie Preadvies HB 

5.3.1 (Er zijn twee (2) soorten 
kandidaatsstellingscommissies: 
 
De door de Provinciale Besturen 
in te stellen commissies ten 
behoeve van de verkiezingen van 
de Provinciale Staten en 
Waterschappen met 
vestigingsplaats binnen de 
provincie van maximaal vijf (5) 
leden. De voorzitters worden 
gekozen in de Provinciale 
Algemene Vergadering. In 
overleg met het betreffende 
afdelingsbestuur wordt de 
commissies door het 
afdelingsbestuur aangevuld. 

(Er zijn twee (2) soorten 
kandidaatsstellingscommiss
ies: 
De door de Provinciale 
Besturen in te stellen 
commissies ten behoeve 
van de verkiezingen van de 
Provinciale Staten, 
Gemeenten en 
Waterschappen met 
vestigingsplaats binnen de 
provincie van maximaal vijf 
(5) leden. De voorzitters 
worden gekozen in de 
Provinciale Algemene 
Vergadering. In overleg met 
het betreffende 
afdelingsbestuur worden 
de commissies door het 
afdelingsbestuur 
aangevuld. 

In verband met deelname 
aan komende 
gemeenteraadsverkiezingen 
In maart 2022. 

   

5.3.2 De kandidaatsstellings-
commissies stellen een concept 
kandidatenlijst vast volgens een 
opgesteld protocol. Tot de 
vaststelling van dat protocol 
geldt het reglement 
kandidaatsstelling uit het 
huishoudelijk reglement van 
november 2014 als protocol. Het 
protocol (/images/2018 …) wordt 
vastgesteld door het 
Hoofdbestuur is samenspraak 
met de Adviesraad en bevat 
tenminste: 
a. … 
b. … 
c. … 

De kandidaatsstellings-
commissies stellen een 
concept kandidatenlijst vast 
volgens een door het 
Hoofdbestuur opgesteld 
protocol. Dit protocol 
wordt op de website 
gepubliceerd en bevat 
tenminste: 
a. … 
b. … 
c. … 
 

Het verdient geen 
aanbeveling om een 
specifieke en gedateerde 
verwijzing naar protocollen 
of andere documenten op te 
nemen in het Huishoudelijk 
Reglement omdat een 
aanpassing ervan in principe 
een wijziging van de 
referentie in het 
Huishoudelijk reglement met 
zich mee zouden moeten 
brengen. 

Amendement 22 
Indiener: Alfons Leerkes (10446) 
Joop Mays (6908) 
 
De kandidaatsstelling commissies 
stellen een concept kandidatenlijst 
vast volgens een door het 
hoofdbestuur opgesteld en door 
de ALV goedgekeurd protocol. Dit 
protocol wordt op de website 
gepubliceerd en bevat tenminste 
…..etc.  

Amendement 22 
 
Binnen de vereniging 50PLUS is de 
ALV het hoogste orgaan. Het is aan 
de leden en niet aan het HB om 
protocollen uiteindelijk vast te 
stellen. 

Amendement 22 
 
Ontraden. 
 
Het voorstel van het 
HB geeft uitvoering 
van hetgeen reeds in 
het HHR is voorzien. 
Het opstellen van de 
bewuste protocollen 
was en blijft een 
primaire bestuurstaak. 
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Artikel Huidige redactie Voorstel wijziging Toelichting HB 
 

Amendement (nr/indiener en 
tekst)  

Motivatie Preadvies HB 

5.5 Financiële Commissie 
 
(het gehele artikel) 

(vervallen). In de praktijk is de 
meerwaarde van een 
Financiële Commissie als 
aanvulling op de 
gecertificeerde 
accountantsverklaring niet 
aangetoond en op zijn best 
repetitief. Daarnaast is van 
een doelmatigheidscontrole 
(het beoordelen van het 
bereikte resultaat ten 
opzichte van het beoogde 
resultaat, afgezet tegen het 
resultaat wat had moeten 
worden bereikt) in de praktijk 
niets terechtgekomen. Rol en 
functie voor wat betreft 
doelmatigheidsanalyses 
kunnen beter worden 
vervangen door een 
werkgroep van ter zake 
kundige experts.  
 

Amendement 20 
 
De huidige redactie van het 
artikel moet blijven bestaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amendement 23 
Indiener: Alfons Leerkes (10446) 
Joop Mays (6908) 
 
De huidige redactie van het 
artikel moet blijven bestaan 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amendement 20 
 
Het opheffen van de financiële 
commissie is een slecht idee. Het 
ontneemt de leden de mogelijkheid 
om door middel van een door de ALV 
ingestelde onafhankelijke commissie 
goed inzicht te krijgen in de financiële 
gang van zaken en om daar waar 
wenselijk aanvullende informatie te 
vragen op een dieper liggend niveau 
dan de rapportage van de accountant. 
Het is de taak van een financiële 
commissie om als luis in de pels 
lastige vragen te stellen. Het moment 
van opheffen van de financiële 
commissie die nog geen decharge 
heeft verleent met betrekking tot het 
voorgaande boekjaar is volgens ons 
een verkeerd signaal. 
 
 
 
 
 
 
Amendement 23 
Het opheffen van de financiële 
commissie is een slecht idee. Het 
ontneemt de leden de mogelijkheid 
om door middel van een door de ALV 
ingestelde onafhankelijke commissie 
goed inzicht te krijgen in de financiële 
gang van zaken en om daar waar 
wenselijk aanvullende informatie te 
vragen op een dieper liggend niveau 
dan de rapportage van de accountant. 
Het is de taak van een financiële 
commissie om als luis in de pels 
lastige vragen te stellen. Het moment 
van opheffen van de financiële 
commissie die nog geen decharge 
heeft verleent met betrekking tot het 
voorgaande boekjaar is volgens ons 
een verkeerd signaal. 

Amendement 20 
 
Ontraden. 
 
Zie toelichting HB.  
 
Benadrukt dient te 
worden dat in 
tegenstelling van wat 
wordt betoogd, de 
bestaande FC nimmer 
een doelmatigheids-
controle heeft 
uitgevoerd die 
conform is aan de 
geldende 
professionele 
standaard die 
daarvoor geldt. 
 
Amendement 20 is 
identiek aan 
amendement 223. 
 
 
Amendement 23 
 
Ontraden. 
 
Zie toelichting HB 
alsmede preadvies op 
amendement 20. 
 
Amendement 23 is 
identiek aan 
amendement 20. 
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Amendement 53 
Indiener: Hans Krosse 
Lidnr. 17503 
 
Voorstel wijziging 
 
Huidige redactie onverkort 
handhaven om inbreng vanuit 
de leden onverkort te 
waarborgen. Het is in dat 
verband ondenkbaar dat er een 
“gecertificeerde” 
Accountantsverklaring wordt 
afgegeven indien de Algemene 
Ledenvergadering op advies van 
de Financiële Commissie heeft 
vastgesteld dat er het jaar 
daarvoor geen décharge van 
het Hoofdbestuur kon worden 
verleend en dat de jaarrekening 
van dat jaar diverse 
“onvolkomenheden” bevatte, 
die eerst moesten worden 
hersteld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amendement 53 
 
Zie de motivatie behorende bij 
amendement 46 behorende bij 
artikel 8.b Statuten op pagina 12 - 
14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amendement 53 
 
Ontraden.  
 
Zie toelichting HB, 
alsmede het bij 
amendement 46 
behorende 
commentaar van het 
HB op pagina 12. 
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Art. Huidige redactie Voorstel wijziging Toelichting HB 
 

Amendement (nr/indiener en 
tekst)  

Motivatie Preadvies HB 

6.2.3 Het jaarverslag en de 
jaarrekening worden door de 
leden van het Hoofdbestuur 
ondertekend. Zij gaan 
vergezeld door een verklaring 
van een Registeraccountant 
en de Financiële Commissie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het jaarverslag en de 
jaarrekening worden 
door de leden van het 
Hoofdbestuur 
ondertekend. Zij gaan 
vergezeld door een 
verklaring van een 
Registeraccountant. (...) 
 

Wegens het opheffen van de 
Financiële Commissie dient 
de referentie eraan aan het 
eind van dit lid te worden 
geschrapt. 

Amendement 21 
Indiener: Alfons Leerkes (10446) 
Joop Mays (6908) 
 
De huidige redactie handhaven. 
Het jaarverslag en de 
jaarrekening worden door de 
leden van het Hoofdbestuur 
ondertekend. Zij gaan vergezeld 
door een verklaring van een 
Registeraccountant en de 
Financiële Commissie. 
 
 

Amendement 21 
Het opheffen van de financiële 
commissie is een slecht idee. Het 
ontneemt de leden de mogelijkheid 
om door middel van een door de 
ALV ingestelde onafhankelijke 
commissie goed inzicht te krijgen in 
de financiële gang van zaken en om 
daar waar wenselijk aanvullende 
informatie te vragen op een 
dieperliggend niveau dan de 
rapportage van de accountant. Het 
is de taak van een financiële 
commissie om als luis in de pels 
lastige vragen te stellen. Het 
moment van opheffen van de 
financiële commissie die nog geen 
decharge heef verleent met 
betrekking tot het voorgaande 
boekjaar is volgens ons een 
verkeerd signaal. 

Amendement 21 
 
Ontraden 
 
Zie Toelichting HB bij 
art. 5.5. 
 

7.1.b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het lidmaatschap van een 
afdelingsbestuur is 
onverenigbaar met: 
 
Opsomming i. tot vii 

Het lidmaatschap van een 
afdelingsbestuur is 
onverenigbaar met: 
 

i. lidmaatschap Provinciale 
Staten; 

ii.   lidmaatschap bestuur van 
een Waterschap; 

iii. lidmaatschap van de 
gemeenteraad 

iv. wethouderschap in een 
gemeente; 

v. commissielid provinciale 
staten 

vi. betaalde betrekking bij 
de fractie van Provinciale 
Staten; 

vii. betaalde betrekking bij 
de fractie van een 
Waterschap; 

In verband met deelname 
aan komende 
gemeenteraadsverkiezingen 
In maart 2022. 

Amendement 27 
Indiener: Sjoerd Fekkes (12880), 
Johan Hessing (16456) 
 
Onderdeel vi schrappen en 
overige onderdelen verletteren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amendement 28 
Indiener: Sjoerd Fekkes (12880), 
Johan Hessing (16456) 
 

Amendement 27 
 
Er is geen enkel argument 
aangevoerd waarom dit niet zou 
kunnen. De provinciale wet- en 
regelgeving gaan hierover en 
betalingen lopen via een stichting 
waarmee een arbeidsovereenkomst 
is gesloten. Daarop is het Burgerlijk 
wetboek van toepassing. Niet 
duidelijk hoed deze 
arbeidsovereenkomst ontbonden 
kan worden. 
 
 
 
 
 
Amendement 28 
Overbodig omdat de 
fractievergoedingen bij een 

Amendement 27 
 
Ontraden. 
 
De aanvulling komt in 
een artikel dat de 
onverenigbaar-heden 
regelt van functies. Er 
moet worden 
voorkomen dat 
bestuursleden het 
functioneren moeten 
beoordelen een 
politiek lichaam 
waartoe zij direct of 
indirect behoren.  
 
 
Amendement 28 
 
Ontraden. 
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viii. betaalde betrekking bij 
de fractie van een 
gemeenteraad; 

ix. politieke dan wel 
bestuurlijke functie bij 
een andere politieke 
partij, die op hetzelfde 
niveau van 
kandidaatsstelling actief 
is; 

x. lidmaatschap van het 
Hoofdbestuur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onderdeel vii schrappen en 
overige onderdelen verletteren 
 
 
 
 
 

waterschap volstrekt onvoldoende 
zijn om iemand in dient nemen. 
 
 

Zie HB argumentatie 
hierboven bij 
amendement 27.  
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Art. Huidige redactie Voorstel wijziging Toelichting HB 
 

Amendement (nr/indiener en 
tekst)  

Motivatie Preadvies HB 

9.3.1 Overgangsbepalingen en 
inwerkingtreding 
 
9.3.1 Het huishoudelijk 
reglement dat door de 
Algemene Vergadering op 5 
november 2011 is 
aangenomen en sindsdien is 
gewijzigd wordt ingetrokken 
met dien verstande, dat de in 
artikel 1.8 van het reglement 
van november 2014 (oud 
artikel A9) genoemde termijn 
blijft gelden voor de op grond 
hiervan benoemde 
bestuursleden. 
 
 
 
9.3.2 Dit huishoudelijk 
reglement treedt in werking 
onmiddellijk na de 
besluitvorming op de 
algemene vergadering van 10 
december 2016. 

Overgangsbepalingen en 
inwerkingtreding 
 
9.3.1 Dit huishoudelijk 
reglement treedt in 
werking onmiddellijk na 
de besluitvorming op de 
Algemene Vergadering 
van 10 december 2016, 
met dien verstande dat 
de wijzigingen welke zijn 
goedgekeurd door de 
Algemene Vergadering 
van 14 december 2019 
van toepassing zijn direct 
na hun goedkeuring op 
laatstgenoemde datum. 
 
 
9.3.2 (vervallen); 

 Amendement 30 
Indiener: Sjoerd Fekkes (12880), 
Johan Hessing (16456) 
 
 
9.3 Dit huishoudelijk reglement 
treedt in werking onmiddellijk 
na de besluitvorming op de 
algemene vergadering van 14 
december 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
Amendement 14 
Indiener: Willem Dekker, 
lidnummer 15538 
 
9.3.1  Dit huishoudelijk 
regelement van 10 december 
2016, inclusief de door de 
Algemene ledenvergadering 
van 14 december 2019 
goedgekeurde wijzigingen, 
treedt in werking onmiddellijk 
na de besluitvorming op de 
Algemene Vergadering van 14 
december 2019. 

Amendement 30 
 
Het is niet nodig een 
overgangsregeling op te nemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amendement 14:  
 
De kern van het verhaal is dat het 
“oude” huishoudelijk reglement uit 
2016 tijdens de ALV van 14 
december 2019 op diverse plekken 
aangepast gaat worden. In dit 
artikel wordt gepoogd om kenbaar 
te maken dat het aangepast 
huishoudelijk reglement 
onmiddellijk na de besluitvorming 
van 14 december in werking zal 
treden. De voorgestelde 
formulering vind ik niet duidelijk 
genoeg de kern aan te geven. 
Hierbij een poging tot een helderder 
formulering.  

Amendement 30 
 
Ontraden. 
 
De Algemene 
Vergadering van 14 
december 2019 keurt 
in voorkomend geval 
alleen de wijzigingen 
goed tijdens die 
vergadering zijn 
besproken. Dit laat 
onverlet de geldigheid 
van de besluiten die 
zijn genomen tijdens 
de Algemene 
Vergadering van 10 
december 2016. 
 
 
 
Amendement 14 
 
Ontraden. 
 
De voorgestelde 
alternatieve 
formulering is behalve 
niet helder, ook 
juridisch laakbaar, 
immers de artikelen 
van het HHR die 
werden goedgekeurd 
tijdens de Algemene 
Vergadering van 10 
december 2016 waren 
vanaf dat moment 
reeds van toepassing.  
 
Bepalingen kunnen 
niet tweemaal in 
werking treden. 
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Art. Huidige redactie Voorstel wijziging Toelichting HB 
 

Amendement (nr/indiener en 
tekst)  

Motivatie Preadvies HB 

9.3.1    Amendement 41 
Indiener: Marc van Rooij 
lidnummer 17194 
 
9.3.1 dit huishoudelijk 
regelement, inclusief alle 
aangenomen wijzigingen treed 
in werking onmiddellijk na 
sluiting van de AV van 14 
december 2019 
 

Amendement 41 
 
Eventuele wijzigingen gedurende de 
vergadering van de statuten en 
huishoudelijk reglement, zouden de 
rechten en plichten kunnen schaden 
van de leden, wijzigingen van statuten 
en huishoudelijk reglement zouden 
een directe invloed kunnen hebben op 
besluitvorming tijdens de rest van de 
vergadering. 
Daar deze wijzigingen niet 
gecommuniceerd kunnen worden met 
alle leden, daar er maar een beperkt 
aantal leden op de algemene 
ledenvergadering is, worden leden in 
een rechte geschaad. Leden kunnen 
namelijk niet reageren op een 
gewijzigd speelveld en de gevolgen 
die zouden kunnen voortvloeien uit ... 
(letterlijke tekst, rest niet leesbaar). 

Amendement 41 
 
Ontraden. 
 
De voorgestelde 
alternatieve 
formulering is niet 
alleen niet helder, 
maar ook juridisch 
bedenkelijk, immers 
de artikelen van het 
HHR die werden 
goedgekeurd tijden de 
Algemene vergadering 
van 10 december 2016 
waren op dat moment 
reeds van toepassing. 
Je kunt bepalingen 
niet twee maal in 
werking laten treden. 
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Deel II a. Voorstel wijziging Statuten door leden 
(Wijzigingen in een bestaande tekst zijn vet afgedrukt) 
 

Art. 
 

Huidige redactie Voorstel wijziging via 
amendement 

Nr Amendement/ 
indiener 

Motivatie Preadvies HB 

5.4 II Ontzetting uit het lidmaatschap 
geschiedt middels een 
aangetekend schrijven met opgaaf 
van reden. Hiertegen is binnen vier 
weken na ontvangst van het besluit 
beroep mogelijk bij de Commissie 
van Beroep als bedoeld in artikel 9. 
Gedurende de beroepstermijn en 
hangende het beroep is het lid 
geschorst; 

Ontzetting uit het lidmaatschap 
geschiedt middels een 
aangetekend schrijven met opgaaf 
van reden. Hiertegen is binnen één 
maand na ontvangst van het 
besluit beroep mogelijk bij de 
Commissie van Beroep als bedoeld 
in artikel 9. 
Gedurende de beroepstermijn en 
hangende het beroep is het lid 
geschorst. 
 

Amendement 18 
Indiener: Willem Dekker 
Lidnr. 15538 

Amendement 18 
 
De termijn van één maand is 
wettelijk voorgeschreven. 
Zie tekst bij BW2, 34.4 

Amendement 18 
 
Ontraden. 
 
De in het BW gebruikte referentie 
naar één maand staat gelijk aan 4 
weken. Een termijn van (letterlijk) één 
maand is namelijk erg moeilijk in de 
praktijk te brengen, met name als de 
startdatum van de termijn binnen een 
kalandermaand valt. Een maand kan 
namelijk zowel 28, 30 of 31 dagen 
tellen. 
 
 De verwijzing naar een uniforme 
termijn van 4 weken als zijnde een 
maand heeft als voordeel dat de 
termijn waarbinnen beroep kan 
worden aangetekend in alle gevallen 
dezelfde is en dus conform het 
universele non-discriminatiebeginsel 
(gelijke gevallen dienen gelijk 
behandeld te worden). 
 

 
 



 41 

 
 
 
 
 
 
DEEL II b. Voorstel wijziging Huishoudelijk reglement door leden 
(Wijzigingen in een bestaande tekst zijn vet afgedrukt) 

 
Artikel 
 

Huidige redactie Voorstel wijziging via 
amendement 

Nr Amendement/ 
indiener 

Motivatie Preadvies HB 

2.1.2 b De Algemene Vergadering: stelt 
de statuten en de reglementen 
vast; 

Kiest de voorzitter, secretaris en 
penningmeester van het 
Wetenschappelijk Bureau. De 
voorzitter zal door hen in functie 
worden gekozen.  
 
De overige punten schuiven 
hierdoor op en krijgen een nieuw 
lidnummer. 

Amendement 1 
Indiener: Rob van den 
Hoek (16314) 

Amendement 1 
 
Bovenstaand brengt de wettelijke 
verantwoordelijkheid weer bij de 
leden 50PLUS. Hierdoor zal in de 
toekomst de communicatie en 
verantwoording van een 
onafhankelijk Wetenschappelijk 
Bureau via de ALV plaatsvinden. Het 
Wetenschappelijk bureau is een door 
de wet politieke partijen vastgesteld 
en gesubsidieerd onderdeel van de 
politieke vereniging 50PLUS. 
 

Amendement 1 
 
Ontraden. 
 
De onafhankelijkheid van het 
Wetenschappelijk Instituut mag 
onder geen voorwaarde worden 
ondermijnd. 

2.1.2. j Neemt  kennis van de 
jaarverslagen van: 

Keurt de begroting, jaarverslag 
en de jaarrekening vast van het 
wetenschappelijk bureau.  

Amendement 2 
Indiener: Rob van den 
Hoek (16314) 

Amendement 2 
 
Bovenstaand brengt de wettelijke 
verantwoordelijkheid weer bij de 
leden 50PLUS. Hierdoor zal in de 
toekomst de communicatie en 
verantwoording van een 
onafhankelijk Wetenschappelijk 
Bureau via de ALV plaatsvinden. Het 
Wetenschappelijk bureau is een door 
de wet politieke partijen vastgesteld 
en gesubsidieerd onderdeel van de 
politieke vereniging 50PLUS. 
 
 

Amendement 2 
 
Ontraden. 
 
De onafhankelijkheid van het 
Wetenschappelijk Instituut mag 
onder geen voorwaarde worden 
ondermijnd. 
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Art. 
 

Huidige redactie Voorstel wijziging via 
amendement 

Nr Amendement/ 
indiener 

Motivatie Preadvies HB 

4.1.9. h Het provinciaal Bestuur heeft tot 
taak:  het voeren van 
verkiezingscampagnes en het 
daarbij actief betrekken van de 
leden, fracties en kandidaten; 
 

Het provinciaal Bestuur heeft tot 
taak jaarlijks een bijeenkomst te 
beleggen met alle 50 plus 
vertegenwoordigers in de 
provinciale staten, de 
waterschappen en de 
gemeenten. Daarin evalueren 
bestuur en vertegenwoordigers 
het afgelopen jaar strategisch, 
tactisch en uitvoerend. Daarna 
overleggen zij over de 
gezamenlijke politieke strategie 
voor het komende jaar. 

Amendement 38 
Indiener: Ton Noorhoff 
Lidnr. 18128 

Amendement 38 
 
Het provinciale bestuur heeft 
onvoldoende zicht op 
strategische politieke issues 
in de provinciale staten, de 
waterschappen en de 
gemeenten. En zou dus acties 
kunnen plannen c.q. 
uitvoeren die de uitvoering 
van de politieke taken van de 
vertegenwoordigers negatief 
zouden kunnen beïnvloeden. 
Daartoe zo een jaarlijks 
overleg. Voor zo een overleg 
is de provinciale ledenverga-
dering ongeschikt. 
 

Amendement 38 
 
Ontraden. 
 
De onderscheiden 
verantwoordelijkheden 
van de bestuurlijke en 
politieke lichamen dient 
gewaarborgd te blijven. 

5.3.1.b De door de Provinciale Besturen in te 
stellen commissies ten behoeve van 
de verkiezingen van de Provinciale 
Staten en Waterschappen met 
vestigingsplaats binnen de provincie 
van maximaal vijf (5) leden. De 
voorzitters worden gekozen in hun 
Provinciale Algemene Vergadering. In 
overleg met het betreffende 
afdelingsbestuur wordt de 
commissies door het 
afdelingsbestuur aangevuld. 

De door de Provinciale Besturen in te 
stellen commissies ten behoeve van 
de verkiezingen van de Provinciale 
Staten , Gemeenten en 
Waterschappen met vestigingsplaats 
binnen de provincie van maximaal vijf 
(5) leden. De voorzitters worden 
gekozen in de Provinciale Algemene 
Vergadering. In overleg met de 
betreffende voorzitter worden de 
commissies door het 
afdelingsbestuur aangevuld.	
 

Amendement 17 
Indiener: Willem Dekker 
Lidnr. 15538 
 
	
 

Amendement 17 
 
Het provinciaal bestuur dient 
in overleg met de voorzitter 
van de commissie de 
betreffende commissie aan te 
vullen. Thans staat er dat het 
afdelingsbestuur in overleg 
met zichzelf de commissie 
aanvult. 

Amendement 17 
 
Overnemen. 
 
Het amendement is een 
correcte verbetering van 
de bestaande tekst. 
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DEEL III Amendementen op andere vergaderstukken (de Agenda) 
 

Art. 
 

Huidige redactie Voorstel wijziging via amendement Nr Amendement/ 
indiener 

Motivatie Preadvies HB 

Agenda 
punt 2 

Opening en aanwijzen 
dagvoorzitter 
 

Tekst agendapunt 2: opening 
vergadering 

Amendement 55 
Indiener: Willem Dekker 
Lidnr. 15538 

Amendement 55 
 
In BW2-38-2 staat: Tenzij 
de statuten anders 
bepalen, treden de 
voorzitter en de secretaris 
van het bestuur of hun 
vervangers, als zodanig 
ook op bij de algemene 
vergadering. 
 
Daar de statuten van 
50PLUS niets daarover 
zeggen, dient de voorzitter 
als zodanig tijdens de ALV 
op te treden en kan er 
gaan dagvoorzitter in zijn 
plaats benoemd worden. 
Daar er formeel geen 
secretaris is, wordt deze 
vervangen door de 
waarnemend secretaris. 
 

Amendement 55 
 
Overnemen. 
 
De concept agenda is 
conform aangepast.  
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Art. 
 

Huidige redactie Voorstel wijziging via amendement Nr Amendement/ 
indiener 

Motivatie Preadvies HB 

Agenda 
punt 10 

Ingetrokken 
 

Ingetrokken 
 

Amendement 40  
 
Ingetrokken 

Amendement 40 
 
Ingetrokken 

Amendement 40 
 
Ingetrokken 
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Artikel 
 

Huidige redactie Voorstel wijziging via amendement Nr Amendement/ 
indiener 

Motivatie Preadvies HB 

Agenda 
punt 
10.2 

Selectiecommissie 
Voor de selectiecommissie heeft 
het Hoofdbestuur een kandidaat 
-voorzitter aangezocht die 
beschikt over een grondige 
ervaring met het beoordelen 
van kandidaten voor een 
bepaalde functies. Als 
zoekcriterium gold tevens 
bekendheid met het politieke 
milieu, bekendheid met en in de 
partij en een goed 
inlevingsvermogen in de 
gevoeligheden die gepaard gaan 
met kandidaatstelling voor een 
publieke functie. Het bestuur 
draagt voor benoeming tot 
voorzitter van de 
selectiecommissie voor Theo 
Heere 

Selectiecommissie 
Voor de selectiecommissie heeft het  
Hoofdbestuur een kandidaat 
voorzitter aangezocht die beschikt 
over een grondige ervaring met het 
beoordelen van kandidaten voor een 
bepaalde functies. Als zoekcriterium 
gold tevens bekendheid met het 
politieke milieu, bekendheid met en 
in de partij en een goed 
inlevingsvermogen in de 
gevoeligheden die gepaard gaan met 
kandidaatstelling voor een publieke 
functie. Het bestuur draagt voor 
benoeming tot voorzitter van de 
selectiecommissie voor dhr. Peter 
Pont 

Amendement 56 
Indiener: Adrianus van 
Wanrooij 
Lidnr. 13761 

Amendement 56 
 
Gegeven de keuze van het 
Hoofdbestuur om in strijd 
met HHR art. 1.2.b geen 
gelegenheid aan leden te 
geven zich te kandideren 
voor deze bestuurlijke 
functie blijft, indien de AV 
deze handelswijze billijkt en 
goedkeurt, enkel een 
amendement op de 
voordracht als mogelijkheid 
van een kandidaatstelling 
door leden over. 
Ondergetekende neemt zich 
de vrijheid dit amendement 
in te dienen voorzover de 
kandidaat in dit 
amendement deze 
kandidaatstelling wenst te 
accepteren. De kandidaat in 
de amendement voldoet 
volledig aan de kwalificaties 
zoals door het Hoofdbestuur 
verwoord in haar voordracht 
onder agenda punt 10.2  
 
 
 
 
 
 
 

Amendement 56 
 
Ontraden. 
 
De agenda van de Algemene 
Vergadering is een 
amendeerbaar stuk. 
 
Indien een kandidaat wordt 
voorgedragen door een derde 
persoon is het dienstig dat 
deze persoon bij de 
kandidaatstelling zijn 
goedkeuring uitspreekt over 
de gewenste kandidatuur. Een 
voordracht door het bestuur 
van een kandidaat die niet a 
priori kenbaar heeft gemaakt 
hiervoor interesse te hebben is 
niet goed denkbaar, waarbij 
wordt aangetekend dat het 
bestuur niet heeft kunnen 
beoordelen deze kandidaat 
aan het gestelde profiel 
voldoet.    
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Art. 
 

Huidige redactie Voorstel wijziging via amendement Nr Amendement/ 
indiener 

Motivatie Preadvies HB 

Agenda 
punt 10 

Selectiecommissie 
Voor de selectiecommissie heeft 
het Hoofdbestuur een 
kandidaat-voorzitter aangezocht 
die beschikt over een grondige 
ervaring met het beoordelen 
van kandidaten voor een 
bepaalde functies. Als zoek-
criterium gold tevens bekend-
heid met het politieke milieu, 
bekendheid met en in de partij 
en een goed inlevingsvermogen 
in de gevoeligheden die gepaard 
gaan met kandidaatstelling voor 
een publieke functie. Het 
bestuur draagt voor benoeming 
tot voorzitter van de selectie-
commissie voor Theo Heere 

Agendapunt 10 te schrappen Amendement 24 
Indiener: Tom Lammertink 
Lidnr. 18188 

Amendement 24 
 
Agendapunt 10 niet conform de 
artikelen 2.1.2.d, 2.1.2.f, 5.2.1 en 
5.3.1 HHR: 
 
- 2.1.2.d Algemene Ledenverga-

dering kiest de lijsttrekker en stelt 
de kieslijst van Landelijke en 
Europese verkiezingen vast; 

- 2.1.2.f Algemene Ledenverga- 
dering kiest de voorzitter van de 
kandidaatstellingscommissie ten 
behoeve van de verkiezingen van 
de Tweede Kamer, Eerste Kamer en 
het Europees Parlement; 

- 5.2.1 De Algemene Vergadering 
kiest de voorzitter van de 
programmacommissie voor de 
programmacommissie voor 
Provinciale Staten en 
Waterschappen. Deze commissie 
bestaat uit minimaal drie (3) en 
maximaal (7) leden. 

- 5.3.1 Er zijn twee soorten 
kandidaatstellingscommissies: a. 
Een door het hoofdbestuur in te 
stellen commissie ten behoeve 
van de verkiezingen van de 
Tweede Kamer, Eerste Kamer en 
Europees Parlement van 
maximaal zeven (7) leden. De 
voorzitter van deze commissie 
wordt gekozen door de 
Algemene Vergadering. In 
overleg met het Hoofdbestuur 
wordt de commissie door het 
Hoofdbestuur aangevuld. 

- Het bestuur heeft ruim de tijd 
gehad en nog steeds heeft om 
verkiezingen conform de 
reglementen te organiseren 

-  

Amendement 24 
 
Ontraden. 
 
 
 
Dat het Hoofdbestuur een kandidaat 
voordraagt beperkt geenszins de 
bevoegdheid van de Algemene 
Vergadering om deze kandidaat of 
een andere kandidaat te kiezen. De 
agenda van de Algemene 
Vergadering is een immers 
amendeerbaar stuk, zodat ook 
tegenkandidaten konden worden 
voorgedragen binnen de daartoe 
gestelde termijnen. Artikel 9 van het 
HHR reglement geeft het 
Hoofdbestuur de bevoegdheid om een 
deze gevallen een kandidaat voor te 
stellen. Daarmee faciliteert zij het 
werk van de Algemene Vergadering 
om tot een weloverwogen keuze te 
komen. De Agenda is een amendabel 
stuk dus andere leden hebben zich 
kunnen kandideren. 
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Deel IV: Moties  
 
 

Motie 
nr. 

Titel Motie Tekst Motie Toelichting Naam indiener(s): 
 

Lid.nr. 
 

Preadvies HB 

1. schrappen 
agendapunten 
10.1 en 10.2 

De AV van 50PLUS in 
vergadering, bijeen  dd 14 
december 2019,  
 
Gehoord de beraadslaging,  
 
In overweging nemende 
agendapunt 10.1 en 10.2 
alsmede de toelichting bij deze 
motie, 
 
Besluit tot het schrappen van 
agendapunt 10.1 en 10.2 
En gaat over tot de orde van de 
dag 

Onder agendapunt 10.1 en 10.2 
doet het Hoofdbestuur een 
voordracht voor de bestuurlijke 
functies van voorzitter 
programmacommissie en voorzitter 
selectiecommissie. 
 
Deze voordracht is niet conform 
het HHR aangezien het HB niet tot 
haar taak heeft voordrachten voor 
commissie te doen zoals blijkt uit 
HHR art 3.2.1. Deze voordracht, 
diens agendering, en het ontbreken 
van de mogelijkheid tot 
kandidaatstelling beperkt de leden 
in de rechten zoals beschreven 
onder HHR art 1.2.b 
 

A.C.P. van Wanrooij 13761 Motie 1 
 
Ontraden. 
 
Het is aan de Algemene Vergadering 
(ALV) om conform artikel 5.2.1 
Huishoudelijk Reglement om de 
voorzitters van de programma- en de 
raamwerkcommissie te kiezen. De 
voordracht van de voorzitters dat het 
Hoofdbestuur op grond van artikel 9.1 
heeft gedaan, faciliteert de taak van de 
Algemene Vergadering; deze voordracht 
is overigens een amendeerbaar stuk, 
zodat leden zich wel degelijk kunnen 
kandideren.. 
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Motie 
nr. 

Titel Motie Tekst Motie Toelichting Naam 
indiener(s): 

 

Lid.nr. 
 

Preadvies HB 

2. Benoemingen 
Commissie van 
Beroep 
 

Wij verzoeken het 
Hoofdbestuur 
 
1. Zo spoedig mogelijk de 

kandidaatstelling te openen 
voor één lid van de 
Commissie van Beroep en 
drie reserve leden van de 
Commissie van Beroep. 
 

2. Een Benoemingscommissie 
te benoemen die van de 
kandidaten één lid van de 
Commissie van Beroep 
benoemt en drie 
reserveleden voor de 
periode tot de eerste 
Algemene ledenvergadering 
van 2020. 
 

3. Op de agenda van de eerste 
Algemene ledenvergadering 
in 2020 te plaatsen de 
benoeming van drie leden 
van de Commissie van 
Beroep en drie 
reserveleden van de 
Commissie van Beroep. 

 

De Commissie van Beroep bestaat op dit moment 
uit drie leden: Willy Bronckers, Arthur  Schuering 
en Pauline Visser-Van Waal. Alle drie zijn op de 
ALV van 28 maart 2015 voor twee jaar benoemd. 
Toen spraken de statuten nog over een benoeming 
van twee jaar. Op de ledenvergadering van 17 juni 
2017 zijn zij all drie herbenoemd voor een periode 
van drie jaar. Dit betekent dat hun benoeming 
doorloopt tot juni 2020. Echter, Willy Bronckers 
zat ook in de Commissie van Beroep voorafgaand 
aan 28 maart 2015. Artikel 5.4.3. van het huidig 
Huishoudelijk Reglement spreekt over een 
benoeming van drie jaar in de Commissie van 
Beroep met de mogelijkheid van  eenmalige 
herbenoeming van drie jaar. Het huidige 
Huishoudelijk Reglement gaat dus uit van een 
totale zittingstijd van zes jaar. Willy Bronckers is 
inmiddels meer dan zes jaar lid van de Commissie 
van Beroep. Dit betekent volgens ons dat hij zou 
moeten aftreden zodra er een opvolger is. De drie 
benoemde reserve leden van de Commissie van 
Beroep zijn inmiddels geen lid meer van de partij 
of om een  andere reden niet meer beschikbaar als 
reserve lid van de Commissie van Beroep. Er zijn 
dus drie vacatures voor reserve lid van de 
Commissie van Beroep. Bij email van 15 maart 
2019 heeft het lid van de Commissie van Beroep 
Arthur Schuering aan het Hoofdbestuur verzocht 
om op de agenda van de eerstvolgende ALV te 
zetten het voorzien in de vacature van een lid van 
de Commissie van Beroep en in drie vacatures van 
plaatsvervangend lid van de Commissie van 
Beroep. Tevens heeft hij in deze mail het 
Hoofdbestuur  verzocht te bevorderen dat 
partijleden zich kandidaat konden stellen voor 
deze vacatures. De toenmalige secretaris van het 
Hoofdbestuur Harry Claassen heeft bij mail van 19 
april 2019 aan Arthur Schuering het volgende 
geschreven: “Het HB heeft gesproken over jouw 
expliciete verzoek verkiezingen voor reserve leden 

Martine Baay 
Sjoerd Fekkes 
Arthur Schuering 

537 
12880 
301 

Motie 2 
 
1. Opening kandidaatstelling: 
Overnemen. 
 
 
 
 
 
2. Instelling Benoemingscommissie: 
Ontraden. 
 
 Benoeming leden Commissie van 
beroep door de Algemene 
Vergadering geschiedt op voordracht 
van het Hoofdbestuur (art. 9.b 
Statuten). 
 
 
 
3. Agendering op volgende Algemene 
Vergadering: Ontraden.  
 
Alhoewel het Hoofdbestuur zo 
spoedig mogelijk de vacatures zal 
publiceren, kan het niet vooruitlopen 
op de resultaten van het 
selectieproces dat idealiter moet 
resulteren in een voordracht aan de 
Algemene Vergadering. 
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van de Commissie van Beroep te organiseren. Het 
besluit is om dat niet te doen. Zoals ik je eerder 
aangaf is een revisie van alle reglementen in 
voorbereiding. Hierin ook mee te nemen de CvB. 
Wij achten het (net als ten aanzien van de 
vacatures in het HB zelf) niet zinvol nu 
verkiezingen te houden. Nog dit jaar zal er 
duidelijk moeten zij hoe ze er verder invulling aan 
geven.” De ALV van 25 mei 2019 heeft op voorstel 
van Sjoerd Fekkes besloten dat zittende en 
bestaande leden van de Commissie van Beroep 
door functioneren tot er nieuwe leden zijn. De op 
de agenda van de ALV van 14 december  staande 
voorstellen tot wijziging van Statuten en 
Huishoudelijk Reglement betreffen niet de 
Commissie van Beroep. 
De huidige situatie is in strijd met de Statuten en 
moet zo spoedig mogelijk in overeenstemming 
met de Statuten te worden gebracht. Van één lid 
van de Commissie van Beroep is de termijn 
verstreken en er zijn geen reserveleden. Als een 
van de leden niet beschikbaar is, kan de Commissie 
van Beroep niet bijeenkomen en een beroepzaak 
niet behandelen. Daar moet zo snel mogelijk een 
einde worden gemaakt. Daarom wordt 
voorgesteld dat het Hoofdbestuur zo spoedig 
mogelijk tot kandidaatstelling voor één lid van de 
Commissie van Beroep en drie reserve leden van 
de Commissie van Beroep overgaat. Verder wordt 
voorgesteld dat het Hoofdbestuur tot benoeming 
van een benoemingscommissie overgaat die zorgt 
voor benoeming van één lid van de Commissie van 
Beroep en tot drie reserve leden tot de eerste ALV 
in 2020. Verder wordt verzocht de benoeming van 
drie leden van de Commissie van Beroep en drie 
reserveleden te zetten op de agenda voor de 
eerste ALV in 2020 
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Motie 
nr. 

Titel Motie Tekst Motie Toelichting Naam indiener(s): 
 

Lid.nr. 
 

Preadvies HB 

 
 
 
  

3. Het collectieve 
stelsel 
behouden 

De Algemene Vergadering van de partij 
50PLUS, bijeen op 14 december 2019 
 
Overwegende dat 
De meeste pensioenfondsen vermogens 
hebben die veertig jaar of meer pensioen 
kunnen betalen, en dat dat vermogen elk 
jaar (veel) meer groeit dan de uitgaven; 
De constante negatieve berichtgeving 
over pensioenfondsen, die de beste ter 
wereld zijn, de reputatie van fondsen 
kapot framet; 
Enkele regeringspartijen collectieve 
voorzieningen al jaren aan het 
“privatiseren” zijn, dus dat ook met de 
pensioenfondsen willen; 
Vermoed wordt (verborgen agenda) dat 
de reputatie van pensioenfondsen wordt 
beschadigd, met het doel om het 
vermogen t.g.t. in particuliere handen (bv. 
verzekeringsmaatschappijen) te doen 
overgaan; 
 
Besluit 
Uit te dragen dat pensioenfondsen een 
heel goede collectieve solidaire 
voorziening vormen, zich niet lenen voor 
verzekeringsmaatschappijen met een 
verdienmodel; 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 

Geen. Wim den Boer 15980 Motie 3 
 
Overnemen. 
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Motie 
nr. 

Titel Motie Tekst Motie Toelichting Naam indiener(s): 
 

Lid.nr. 
 

Preadvies HB 

 
 
 
 

4. Drukte in 
Den Haag 

De Algemene Vergadering van de partij 
50PLUS, bijeen op 14 december 2019 
 
Overwegende dat 
 
Gepensioneerden niet meer kunnen 
overgaan tot werkstaking; 
Gepensioneerden wel met heel veel 
vrijwilligerswerk zouden kunnen 
stoppen; Onder de 4,4 miljoen 
mantelzorgers in Nederland veel 
gepensioneerden zijn die hun zorgtaak 
voor kwetsbare mensen niet zomaar 
laten vallen; 
Gepensioneerden niet zo gemakkelijk 
massaal naar het Malieveld kunnen; 
Dat miljoenen gepensioneerden ook 
willen bijdragen aan een betere 
economie; 
Dat toeristische plaatsen zoals 
Amsterdam, Giethoorn en Kinderdijk het 
niet erg zullen vinden als daardoor ook 
aan het toerisme in Den Haag een grote 
impuls wordt gegeven;  
 
Besluit: Gepensioneerden te adviseren 
om elk jaar minstens drie maal, met de 
auto en op een zelf te kiezen tijdstip, een 
toeristisch bezoek te brengen aan het 
mooie Den Haag: en gaat over tot de 
orde van de dag. 
 
 

Geen. Wim den Boer  15980 Motie 4 
 
Ontraden.  
 
De voorgestelde actie om op 
ongecoördineerde, aselecte wijze Den 
Haag per auto te bezoeken draagt op 
generlei wijze bij tot het realiseren van 
de politieke doelen van 50PLUS. 
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Motie 
nr. 

Titel Motie Tekst Motie Toelichting Naam indiener(s): 
 

Lid.nr. 
 

Preadvies HB 

5. Stemadvies De Algemene Vergadering van de partij 
50PLUS, bijeen op 14 december 2019 
 
Overwegende dat 
 
De constante negatieve berichtgeving over 
pensioenfondsen, die de beste ter wereld zijn, 
de reputatie van fondsen kapot framet; 
De regering steeds roept dat bevriezen en 
korten van pensioenen goed is voor de 
toekomst, en daarmee naar jongeren een 
vertekend beeld geeft; 
Dat dit een onacceptabele politiek van verdeel 
en heers inhoudt; De regering het kennelijk 
niet schandalig vindt dat miljoenen 
gepensioneerde burgers al langer dan 10 jaar 
in pensioeninkomen bevroren worden of er 
op achteruit zijn gegaan; Dat de regering 
oproept en stimuleert dat werkenden meer 
moeten profiteren van de welvaart; Dat dat 
kennelijk niet geldt voor uitgesteld loon en 
dus voor veel gepensioneerden; 
Er al voor vele miljarden pensioen niet is 
geïndexeerd, een schandaal dat vergelijkbaar 
of groter is dan de bankencrisis van 2008; 
De regering doof is voor berichten van vele 
deskundigen die aantonen dat de pensioenen 
kunnen worden verhoogd, als er andere en 
reële rekenmaatstaven worden gehanteerd;  
Dat miljoenen gepensioneerden ook willen 
bijdragen aan een betere economie; 
 
Besluit:  
 
Stemmers te adviseren om bij eerstkomende 
verkiezingen geen stem uit de brengen op 
partijen die het pensioenregeringsbeleid 
hebben gesteund. 
En gaat over tot de orde van de dag. 

Geen. Wim den Boer 15980 Motie 5 
 
 
Overnemen. 
 
Verwezen kan worden naar het 
onderzoek van Maurice de Hond 
over de actiebereidheid van 
ouderen. 70% van de 
ondervraagden geeft aan te willen 
stemmen op een partij die zich 
inzet voor  gepensioneerden. 
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Motie 
nr. 

Titel Motie Tekst Motie Toelichting Naam indiener(s): 
 

Lid.nr. 
 

Preadvies HB 

6. Ander 
geluid naar 
jongeren 

De Algemene Vergadering van de 
partij 50PLUS, bijeen op 14 december 
2019 
 
Overwegende dat 
De meeste pensioenfondsen 
vermogens hebben die veertig jaar of 
meer pensioen kunnen betalen, en dat 
dat vermogen elk jaar (veeL) meer 
groeit dan de uitgaven; 
Het gemiddeld aantal jaren pensioen 
bij lange na de 40 niet haalt; 
De constante negatieve berichtgeving 
over pensioenfondsen, die de beste ter  
wereld zijn, de reputatie van fondsen 
kapot framet; 
De regering steeds roept dat bevriezen 
en korten van pensioenen goed is voor 
de toekomst, en daarmee naar 
jongeren een vertekend beeld geeft; 
Dat dit een onacceptabele politiek van 
verdeel en heers inhoudt;  
 
Besluit: het geluid uit te dragen dat 
jongeren, in tegenstelling tot vele 
andere berichten, niet voor de 
toekomst worden benadeeld.  
 
En gaat over tot de orde van de dag. 

Geen. Wim den Boer 
 

15980 Motie 6 
 
Overnemen. 
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Motie 
nr. 

Titel Motie Tekst Motie Toelichting Naam indiener(s): 
 

Lid.nr. 
 

Preadvies HB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Geen 
verevening 
in Europa 

De Algemene Vergadering van de partij 
50PLUS, bijeen op 14 december 2019 
 
Overwegende dat 
In de Europese Unie wordt gepleit voor 
meer gelijkwaardigheid van de sociale 
stelsels;  
Dat de regering oproept en stimuleert 
dat werkenden meer moeten profiteren 
van de welvaart; 
Dat dat kennelijk niet geldt voor 
uitgeteld loon en dus veel 
gepensioneerden; 
 
Besluit: 
 
Uit te dragen dat de pensioenvermogens 
uitgestelde lonen zijn, en zich niet lenen 
tot directe of indirecte verevening 
binnen Europa; 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 

Geen. Wim den Boer 15980 Motie 7 
 
Overnemen. 
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Motie 
nr. 

Titel Motie Tekst Motie Toelichting Naam 
indiener(s): 

 

Lid.nr. 
 

Preadvies HB 

8. Beheer en 
controle 
op 
provinciale 
budgetten 
 

Constaterende dat: 
- Het fysieke beheer van de 

vastgestelde budgetten van de 
provinciale afdelingen sinds 
enige tijd wordt uitgevoerd 
door de penningmeester van 
het hoofdbestuur. 

- Er afspraken zijn gemaakt dat 
deze budgetten vallen onder de 
verantwoordelijkheid van de 
provinciale besturen. 

- Het hoofdbestuur zich niet 
beperkt tot het fysieke beheer 
van deze gedelegeerde 
budgetten, maar zich 
inhoudelijk bemoeit met de 
wijze waarop de provinciale 
afdelingen de aan haar 
gedelegeerde budgetten 
besteedt. 

- Dat het hoofdbestuur weigert 
uitgaven die zijn gedaan door 
de provinciale besturen, 
waarmee zij het niet eens is, te 
betalen. 

- Bestuursleden en provincies 
hiermede onacceptabele 
financiële risico’s lopen 

 
Overwegende dat:  

Geen.   Alfons Leerkes  
Helena Bosch 
Rien Buitelaar 
Bob Canjels 
Jan Ebens 
Eli Draaisma 
Teun de Gast 
Rene Graafsma 
Hedwig de Groot 
Annelies Hart 
Eemnes 
Hennekes 
Mieke Hoek 
Rob van de Hoek 
Jack Kardolus 
John van Loon 
Elly Kamerbeek 
Conny Kooijman 
Annie Mays 
Chris Nyqvist 
Bert van Oorschot 
Richard Postma 
Wil Roelofsen 
Noelle Sanders 
Ruud Schalkwijk 
John Schielein 
Ed Slinger 
Paul Walraven 
Christine Nanlohy 
Corrie van Brenk 

10446 
16759 
18821 
18884 
17375 
18820 
8359 
18221 
18114 
13869 
 
13815 
89 
16314 
16729 
18531 
17517 
1492 
18527 
15748 
18775 
16742 
10747 
18802 
13135 
18578 
14043 
15395 
18253 
16124 

Motie 8 
 
 
Ontraden.  
 
Het Hoofdbestuur is naar de Algemene 
Vergadering en externe regulatoren 
verantwoordelijk voor de rechtmatigheid 
van de besteding der middelen. Hierbij 
dient zij zich stipt aan het gestelde in de 
Wet Financiering Politieke Partijen te 
houden en de Rijksaccountantsdienst 
alsmede de Rijksauditdienst zien hier 
nauwgezet op toe. Mede daarom dient het 
Hoofdbestuur zich ervan te verzekeren dat 
uitgaven door bestuurders ten behoeve 
van de partij niet alleen rechtmatig zijn, 
maar ook op regelmatige wijze worden 
gedeclareerd.  
 
Als toetsingsreferentie voor alle 
betrokkenen geldt sinds 2013 het 
declaratieprotocol, dat overigens zeer 
recentelijk (november 2019) in nauwe 
samenspraak met het landelijk 
penningmeesteroverleg werd vernieuwd.  
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- de inzet van budgetten de 
verantwoordelijkheid is van de 
provinciale besturen. 

- De beoordeling van de 
besteding van deze budgetten 
het beste kan worden gedaan 
door de lokale  provinciale 
besturen. 

- Het onwenselijk is dat het HB 
zich op detailniveau gaat 
bemoeien met de besteding 
van gedelegeerde budgetten 

- Bestuursleden van de 
provincies geen financiële 
risico’s mogen lopen. 

Draagt het HB op: 
- Zich niet op detailniveau te 

bemoeien met de gedelegeerde 
provinciale budgetten. 

- In geval van onenigheid over de 
besteding van budgetten een 
controlerende rol te vervullen 
en waar nodig achteraf in 
gesprek te gaan met het 
provinciale bestuur. 
En gaat over tot de orde van de 
dag 

Chantal Leerkes 
 
Rene Houkes 
 
Ron van Reenen 
Vermeer 
Frans Sonders 

Nieuwe 
lid 
Nieuw 
lid 
18867 
1461 
16115 
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Motie 
nr. 

Titel Motie Tekst Motie Toelichting Naam 
indiener(s): 

 

Lid.nr. 
 

Preadvies HB 

9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwe 
interne 
organisatie  
Adviesraad 

De adviesraad bestaat uit de voorzitter 
van de 12 regio’s. De gezamenlijke 
voorzitters kiezen uit hun midden een 
voorzitter en een secretaris. Voor het 
bijeen laten komen van een 
vergadering kunnen de voorzitter en 
secretaris een beroep doen om 
ambtelijke ondersteuning van het 
partijbureau. De voorzitter van een 
regio kan zich bij afwezigheid laten 
vervangen door een bestuurslid. 

Tot op heden is bewezen dat de 
adviesraad, samen gesteld uit de 
voorzitters van de 12 regio’s een 
bindende rol hebben gespeeld 
binnen 50PLUS maar vooral het 
contact van de leden onderling 
hebben bevorderd. Door de 
advies vanuit het partijbureau te 
faciliteren is de continuïteit 
gewaarborgd en behoeft niet 
altijd een beroep te worden 
gedaan op bestuurders die veel 
tijd besteden aan de partij.  

Sjoerd Fikkes 
Gerard de Klerk 
George Lernout 
J.C. Hessing 

12880 
15247 
14297 
16456 

Motie 9 
 
Ontraden.  
 
De positie van de Adviesraad maakt 
onderdeel uit van de wijzigingsvoorstellen, 
ingediend door het Hoofdbestuur. De 
afweging behoort in dat kader plaats te 
vinden. 
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Motie 
nr. 

Titel Motie Tekst Motie Toelichting Naam 
indiener(s): 

 

Lid.nr. 
 

Preadvies HB 

10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adviesraad 
handhaven 

De Adviesraad handhaven. Zie het HR 
Artikel 5.1 De Adviesraad. 

De waarde van dit reglementaire 
orgaan heeft in de praktijk 
kenbaar gemaakt dat dit orgaan 
zeker zijn bestaan heeft bewezen. 
De Adviesraad is een bindende 
factor voor de leden, zij zijn en 
dienen het klankbord te zijn voor 
de leden en het HB. 

Sjoerd Fikkes 
Gerard de Klerk 
George Lernout 
J.C. Hessing 

12880 
15247 
14297 
16456 

Motie 10 
 
Ontraden. 
 
De positie van de Adviesraad maakt 
onderdeel uit van de wijzigingsvoorstellen 
ingediend door het Hoofdbestuur. De 
afweging behoort bij de bespreking van de 
betrokken voorstellen plaats te vinden. 
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Motie 
nr. 

Titel Motie Tekst Motie Toelichting Naam 
indiener(s): 

 

Lid.nr. 
 

Preadvies HB 

11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Financiële 
Commissie 
handhaven 

HR Artikel 5.5. Financiële Commissie 
handhaven. 

De Financiële Commissie is 
ingesteld door de ALV. De 
commissie bestaat uit maximaal 
3 leden. De commissie heeft 
enige jaren 2 vacatures gehad 
maar zijn in de ALV van 2018 
ingevuld. De leden van de FC 
hebben in januari 2019 een 
concept vacature opgesteld 
met het verzoek aan het HB 
deze op de website te plaatsen 
zodat belangstellende in de 
gelegenheid zouden zijn te 
reageren. Het HB heeft tot op 
heden de vacature niet 
geplaatst. De huidige werkwijze 
van de FC over de 
doelmatigheid heeft zijn 
bestaan bewezen. De FC dient 
onafhankelijk te zijn. 

Sjoerd Fikkes 
Gerard de Klerk 
George Lernout 
J.C. Hessing 

12880 
15247 
14297 
16456 

Motie 11 
 
Ontraden. 
 
De positie van de Financiële Commissie 
maakt onderdeel uit van de 
wijzigingsvoorstellen, ingediend door het 
Hoofdbestuur. De afweging behoort bij de 
bespreking van de betrokken voorstellen 
plaats te vinden. 
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Motie 
nr. 

Titel Motie Tekst Motie Toelichting Naam 
indiener(s): 

 

Lid.nr. 
 

Preadvies HB 

12. Jaarverslag 
en 
jaarrekening 
behoeft 
goedkeuring 
Financiële 
Commissie 

HR Artikel 6.2.3. Het jaarverslag en de 
jaarrekening worden binnen een termijn 
van 6 maanden na het afsluiten van het 
boekjaar door de leden van het 
Hoofdbestuur ondertekend. Zij gaan 
vergezeld door een verklaring van een 
Registeraccountant en een verklaring van 
de Financiële Commissie over de 
doelmatigheid van de bestede middelen.  

De rol van de externe 
accountant bestaat primair uit 
de controle op de financiële 
rechtmatigheid en de 
jaarrekening. Daarnaast 
besteed de accountant via 
een management letter 
aandacht aan de interne 
controle en de 
administratieve organisatie, 
waarin management en het 
HB gewezen worden op 
mogelijke verbeteringen. Het 
geeft geen oordeel over 
efficiency of doelmatigheid en 
ook niet over de bereikte 
maatschappelijke effecten. De 
Financiële Commissie legt 
haar bevindingen voor aan de 
AV. 

Sjoerd Fikkes 
Gerard de Klerk 
George Lernout 
J.C. Hessing 

12880 
15247 
14297 
16456 

Motie 12 
 
Ontraden. 
 
De positie van de Financiële Commissie 
maakt onderdeel uit van de 
wijzigingsvoorstellen ingediend door het 
Hoofdbestuur. De afweging behoort bij de 
bespreking van de betrokken voorstellen 
plaats te vinden. 
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Motie 
nr. 

Titel Motie Tekst Motie Toelichting Naam 
indiener(s): 

 

Lid.nr. 
 

Preadvies HB 

 

13. Evenredige 
vertegen-
woordiging 
van mannen 
en vrouwen 

Constaterende dat: 
- er veel actieve vrouwelijke leden 

zijn binnen onze vereniging, 
- dat er een vrouwennetwerk is  

opgestart waar veel nieuw elan 
zich in manifesteert,  

- dat onze fracties in de Eerste en 
Tweede Kamer der Staten-
Generaal het goede voorbeeld 
geven qua verhouding 
mannen/vrouwen 

Overwegende dat: 
- 50PLUS inzet op een stevige groei 

van veel leden in haar vereniging, 
- 50PLUS het aantal 50PLUS 

vertegenwoordigingen in 
gemeenten substantieel wil laten 
groeien, 

- Er de komende jaren 
belanghebbende verkiezingen 
voor de deur staan, 

-  
Spreekt  uit dat een evenredige 
vertegenwoordiging van 
mannen/vrouwen in alle organen van 
onze vereniging nagestreefd moeten 
worden, 
 
en gaat over tot de orde van de dag, 
 

Geen. Ellen Verkoelen 
Corrie van Brenk 

15919 
16124 

Motie 13 
 
Overnemen. 
 
Het Hoofdbestuur streeft naar evenredige 
vertegenwoordiging van mannen en 
vrouwen in de bestuurs - en 
vertegenwoordigende lichamen, waarbij 
bekwaamheid, competentie en motivatie 
leidende selectiecriteria moeten zijn.  
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Motie 
nr. 

Titel Motie Tekst Motie Toelichting Naam 
indiener(s): 

 

Lid.nr. 
 

Preadvies HB 

14. Noodzaak 
aanpassing 
Financiële 
toetsingskader 
om indexatie 
van 
pensioenen 
mogelijk te 
maken en 
kortingen te 
voorkomen 

Constateert dat de voorschriften in het 
nieuwe Financiële Toetsingskader ertoe 
hebben geleid dat nu al meer dan tien jaar 
de pensioenuitkeringen en - aanspraken 
niet aan de geldontwaarding zijn 
aangepast; 
 
Constateert dat als gevolg van de recente 
verdere daling van de discontovoet die 
gebruikt wordt bij de balanswaardering van 
de pensioenaanspraken een gedwongen 
afstempeling dreigt van uitkeringen en 
aanspraken bij een aantal grotere en 
kleinere pensioenfondsen; 
 
Constateert dat de lage discontovoet een 
grote negatieve invloed heeft op het 
verloop van de discussie in de stuurgroep 
van het pensioenakkoord, namelijk een 
dreiging van een veel hogere pensioen-
premie of van een veel lagere pensioen-
opbouw of een combinatie daarvan; 
 
Is van mening dat kortingen op pensioen- 
uitkeringen en -aanspraken niet gerecht- 
vaardigd zijn vanuit de financiële positie 
van pensioenfondsen; 
 
Is van mening dat de kunstmatig lage 
discontovoet onnodig veel geld vastlegt in 

Geen. Roelof Jan 
Mulder 

379 Motie 14 
 
Overnemen.  
 
Uiteraard richt 50PLUS, nu de kortingen 
op korte termijn van tafel zijn, de inzet 
onverminderd op de rekenrente, teneinde 
perspectief op indexatie te krijgen voor 
alle generaties. 
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de belegde middelen van pensioen-
fondsen; 
 
Is van mening dat daarnaast door de 
systematiek van de gedempte kosten- 
dekkende premie aanzienlijke sommen 
gelds overgeheveld worden van vermogen 
bestemd door de uitbetaling van pensioen 
naar vermogen bestemd om de kosten van 
nieuwe aanspraken te dekken; 
 
Is van mening dat alle maatregelen geno- 
men moeten worden om een succesvolle 
implementatie van het pensioenakkoord te 
faciliteren; 
 
Spreekt uit dat 50Plus alle noodzakelijke 
maatregelen moet nemen om zo spoedig 
mogelijk, maar in ieder geval voordat 
kortingen dreigen te worden geïmple-
menteerd, de regels van het vigerende 
nieuwe Financiële Toetsingskader zodanig 
te doen aanpassen dat een realistische en 
prudente balanswaardering van de 
verplichtingen een onmiddellijke hervat- 
ting van de indexatie van pensioenuitke- 
ringen en -aanspraken weer mogelijk 
maakt en dreigende kortingen van tafel 
haalt; 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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Motie 
nr. 

Titel Motie Tekst Motie Toelichting Naam 
indiener(s): 

 

Lid.nr. 
 

Preadvies HB 

15. Werkelijk 
democratisch 
tot stand 
gekomen 
kandidatenlijste
n 

Met inachtneming van en terugverwijzing 
naar het tot stand gekomen onafhankelijk 
Verkiezingsonderzoek van het vorige 
Hoofdbestuur, 
De veelgehoorde kritiek in de 
totstandkoming van de landelijke 
provinciale en gemeentelijke kieslijsten 
wordt het Hoofdbestuur het volgende 
verzocht: 
 
- Binnen 6 tot 8 weken te komen met een 

onafhankelijke commissie, die voorstellen 
doet ter kwaliteitsverbetering van de 
selectieprocedure en de praktijk op 
landelijk, regionaal en lokaal niveau op 
elkaar is afgestemd, waarbij 
vriendjespolitiek en -beïnvloeding wordt 
voorkomen 

- Hiervoor staande de vergadering een 
voorzitter van een commissie te 
benoemen en minimaal een 4-tal leden. 

- Te verzoeken hiervoor een bedrag voor 
reiskosten te reserveren 

- Het resultaat van bevindingen om advies 
voor te leggen bij het Wetenschappelijk 
Instituut 

- Het resultaat met dit advies aan het HB 
voor te leggen 

- Het HB te verzoeken het voorstel van de 
commissie, met advies van het WI en zo 
gewenst een advies van het HB, voor te 
leggen aan een volgend ALV ter 
besluitvorming. 
 

Het streven naar een kwalitatief 
goede en eerlijk tot stand 
gekomen kandidatenlijst is 
essentieel voor het vertrouwen 
van de leden in de partij. In de 
afgelopen perioden is er veel 
kritiek geweest over de 
totstandkoming van de 
kandidatenlijst voor de Tweede 
Kamer en er is onvoldoende 
zichtbaar gedaan met de kritiek, 
terwijl het rapport daar alle 
aanleiding voor gaf. Voorts zijn 
de kandidatenlijsten in de 
provincies en steden niet op 
eenduidige wijze tot stand 
gekomen en is er in algemene 
zin en in het bijzonder een 
stevige professionalisering- en 
kwaliteitsverbetering nodig 

Marcel Bruins 3102 Motie 15 
 
Ontraden.  
 
Het Hoofdbestuur onderzoek ten toetst 
thans de mogelijkheden tot een verdere 
rationalisering en professionalisering 
van de selectieprocedures op alle 
niveaus, rekening houdende met 
gewenste competenties. Het HB zal daar 
te zijner tijd aan de Algemene 
Vergadering verslag van doen.  
 
De in de motie voorgestelde tijdspanne 
en procedures houden op generlei wijze 
rekening met de complexiteit van het 
onderwerp en zijn daarom niet 
realistisch. 
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Motie 
nr. 

Titel Motie Tekst Motie Toelichting Naam 
indiener(s): 

 

Lid.nr. 
 

Preadvies HB 

16. Meer inbreng 
van de leden en 
wijzigings-
mogelijkheden 
en nakomen 
van vastgesteld 
beleid 

Constaterende, dat 
- Er een grote behoefte is aan een 
  verdiepende inhoudelijke koers van de 
  partij, dan die tot op heden is vastgelegd in 
  het huidige partijprogramma; 
  Constaterende, dat 50 Plus volgens onze 
  Beginselverklaring: 
- een partij voor vernieuwers is; 
- niet gedreven wordt door ideologieën, 
  gestolde ideeën of geharnaste waarheden 
- de missie er een is van een brede volks-  
  partij 
- een multi-issue partij behoort te zijn 
- voor alle generaties en alle bevolkings-  
   lagen 
- het mensbeeld is gebaseerd op individu-  
  ele vrijheid, sociale rechtvaardigheid en  
  maatschappelijke verantwoordelijheid 
  Vraagt het Hoofdbestuur het volgende: 
- Een door alle besturen in de provincies  
  goedgekeurde en brede teamsamenstel-  
  ling van een commissie die het nieuwe  
  programma voorbereidt; 
- Waar zowel de voorzitter als de leden op 
  basis van ledenwerving en ledenraadple-  
  ging worden gekozen en niet op basis van 
  een voorselectie van het Hoofdbestuur 
- Dat een evenwichtige samenstelling blijkt 
  uit de verscheidenheid aan politiek  
  verleden  van de commissieleden en hun 
  kennis en ervaring. 
- Dat de inbreng van de achterban min- 
  stens 2x schriftelijk mogelijk is op een 1e 

Geen. Rob Tunru 14884 Motie 16 
 
Ontraden.  
 
Een afwijking op de voorgestelde wijze 
van vaststelling van het nieuwe 
programma 2021 - 2025 brengt de 
tijdige vaststelling voorzien voor 
voorjaar 2020 in gevaar. 
 
De inbreng van alle belanghebbenden is 
verzekerd en de Algemene Vergadering 
van mei 2020 zal zich over het definitieve 
concept kunnen uitspreken. 
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 en 2e concept van een partijprogramma 
- Dat de finale inbreng plaatsvindt door de 
  achterban uit te nodigen aanwezig te zijn  
  om wijzigingsvoorstellen te bespreken en  
  in te dienen in een vergadering in de 
  verschillende provinciehuizen 
- Dat deze finale voorstellen/amende-  
  menten door stemming kunnen worden  
  aangenomen of verworpen. 
 
Deze motie in zijn geheel te aanvaarden en 
spoedig tot uitvoering te brengen. 
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Motie 
nr. 

Titel Motie Tekst Motie Toelichting Naam 
indiener(s): 

 

Lid.nr. 
 

Preadvies HB 

17. Geen noodzaak 
opname 
meerdere 
ondertekenaar 
op formulier 
moties of 
amendementen 

Aangezien aan elke motie of elk 
amendement evenveel waarde dient te 
worden toegekend, dient in de laatste 
alinea / laatste invulblok van het 
standaardformulier de tekst “Indien 
meerdere onder- tekenaars: 
(noodzakelijk aan ommezijde 
doorgaan)” te worden geschrapt. 

Van de indiener wordt verwacht 
dat het formulier wordt 
getekend. De relevantie en 
noodzaak van meerdere 
ondertekenaars van één 
amendement of motie is niet 
aanwezig. Sterker nog, het kan 
suggereren, dat een motie door 
meerdere personen een 
zwaarder gewicht wordt 
toegekend. Dat is geheel ten 
onrechte. Derhalve wordt 
voorgesteld het formulier 
conform bovenstaand voorstel  te 
wijzigen en aan te passen. 

Rob Tunru 14884 Motie 17 
 
Ontraden.  
 
Er is geen enkele hiërarchie tussen moties 
op basis van het aantal indieners.  
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Motie 
nr. 

Titel Motie Tekst Motie Toelichting Naam 
indiener(s): 

 

Lid.nr. 
 

Preadvies HB 

18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stevige 
structurele 
inrichting voor 
gemeentelijke 
fracties en 
stichting 

De indiener van deze motie stelt aan de 
aanwezigen van de algemene Ledenver- 
gadering 50Pluspartij voor om in de 
vergadering van 14 december 2019, 
gelezen de Wijzigingsvoorstellen van het 
Hoofdbestuur tav Statuten en Huishou- 
delijk Reglement, 
gelet op het belang van de 
democratische balans binnen de 
gemeentelijke gekozen fractieleden en 
de niet-gekozen fractie- ondersteuning, 
gelet op het belang van een zuivere 
doelstelling van de opgerichte 
stichtingsbesturen ter ondersteuning 
van de gemeentelijke fractiegelden, om 
met de hoogste urgentie een stevige 
structu- rele inrichting voor de 
gemeentelijke fracties vorm te geven. 

De indiener van deze motie wil aan 
de vergadering onder de aandacht 
brengen dat met het groeien van 
het aantal raadszetels in de 
gemeentelijke fracties een nieuwe 
noodzaak is ontstaan, en wil de 
vergadering met klem verzoeken 
om het hoofdbestuur op te roepen 
om 
 
1. Een structureel en 

gebalanceerd fractiereglement 
op te stellen dat recht doet aan 
het democratisch gegeven 
mandaat 

2. Een evaluatie van de 
verschillende gemeentelijke 
fracties tot uitdrukking te laten 
komen in de behoeften van 
fractieondersteuners en 
verantwoording naar de 
gekozen fractieleden 

3. Een voorstel laten doen over 
de relatie van de lokale 
stichtingsbesturen en de 
gekozen fractieleden 

Wilma Richter 10500 Motie 18 
 
Ontraden.  
 
Interne aangelegenheid van elke fractie. 
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Moti
e nr. 

Titel Motie Tekst Motie Toelichting Naam 
indieners: 

 

Lid.nr. 
 

Preadvies HB 

19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrouwennetwerk Constaterende dat er in het 
Hoofdbestuur, zowel als in de Provinciale 
Besturen, Lokale Besturen, Commissies en 
werkgroepen de vrouwen niet of nauwe- 
lijks vertegenwoordigd zijn,. Ook zijn van 
de 5500 leden slechts 1500 vrouwen. Op 1 
november is er (na twee jaar) eindelijk 
een start gemaakt met het Vrouwennet- 
werk door middel van een  bijeenkomst in 
Den Haag op initiatief van Tweede 
Kamerlid Corrie van Brenk en Gemeente- 
raadslid (fractie vz) voor 50Plus in 
Rotterdam. De aanwezige dames gaven te 
kennen, dat zij graag verder willen met 
netwerken, elkaar beter willen leren 
kennen en hebben daartoe briefjes 
ingevuld met hun gegevens. 
Bij motie: ik verzoek de vergadering om 
mijn plan in een werkgroep/commissie te 
mogen uitwerken. En vervolgens samen 
met één of eerder dames per provincie 
met Vrouwennetwerken te starten. Om 
vergaderingen mogelijk te maken, zullen 
wij een begroting indienen bij de 
provinciale besturen voor financiële 
ondersteuning. In de provincie Utrecht 
kan ik op een goed bereikbare locatie een 
zaal huren voor 50 euro. 

Om netwerken mogelijk te 
maken dienen de dames die 
hebben aangegeven om mee te 
willen doen te beschikken over 
elkaars adressen. Belangrijk is 
om de vrouwennetwerken eerst 
per provincie op te zetten, 
daarna zo lokaal mogelijk. En 
vervolgens provinciale en/of 
locale bijeenkomsten te 
organiseren. Daartoe stel ik 
voor om meteen met een 
werkgroep te beginnen. Eerder 
in 2018 heb ik al een opzet 
gemaakt met enkele dames, en 
het draaiboek ligt nog klaar om 
in te zetten. Als we per 
provincie goed georganiseerd 
zijn, zal dit leiden tot meer 
aanwas van vrouwelijke leden 
en dus tot meer potentiële 
kandidaten voor diverse 
bestuurlijke of politieke 
functies. En ook grotere 
groepen vrijwilligers, die 
kunnen helpen bij campagnes. 

Helena Bosch 16759 Motie 19 
 
 
Ontraden.  
 
Het is aan de initiatiefnemers van het 
netwerk om een gedetailleerd plan uit te 
werken en de beoogde uitvoering, met in 
begrip van de benodigde financiën, met 
het hoofdbestuur te bespreken. 
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Motie 
nr. 

Titel Motie Tekst Motie Toelichting Naam 
indiener(s): 

 

Lid.nr. 
 

Preadvies HB 

20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klachtencom
missie 

Constaterende dat leden nergens terecht 
kunnen met klachten; er is alleen een 
Commissie van Beroep waartoe men zich 
kan wenden indien men wordt geroyeerd.  
 
Bij motie: de vereniging behoeft een 
onafhankelijke, onpartijdige Klachten- 
commissie. Ik roep de vergadering op om 
in te stemmen met het direct opzetten 
van een werkgroep hiertoe. 

Leden met gerede klachten 
kunnen die nergens uiten, 
raken gefrustreerd, boos en 
teleurgesteld. Stoppen met hun 
activiteiten voor de partij, 
zeggen hun lidmaatschap op en 
gaan soms zelfs de media 
inlichten om daar hun boosheid 
te uiten. Dat kan worden 
voorkomen indien wij een open 
oor hebben, begrip tonen en 
oplossing bieden middels een 
onafhankelijke 
Klachtencommissie. Wel zo 
respectvol naar alle leden 

Helena Bosch 16759 Motie 20 
 
Ontraden.  
 
Voor elke serieuze klacht zoekt het 
bestuur naar een passende oplossing. 
Een klachtencommissie, nog afgezien 
van de juiste bemensing, betekent een 
verdere bureaucratisering zonder 
meerwaarde.  
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Motie 
nr. 

Titel Motie Tekst Motie Toelichting Naam 
indiener(s): 

 

Lid.nr. 
 

Preadvies HB 

21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Werkgroep 
Opleidingen 

Constaterende dat de meeste leden die 
eind mei 2018 zijn toegetreden tot het 
Hoofdbestuur het voornemen hadden 
geuit om direct met opleidingen te 
starten. Dat dit helaas om onbekende 
redenen niet is gebeurd, hetgeen 
betekent dat wij niet weten waar onze 
talenten zich bevinden in het land en wij 
steeds moeite hebben om bij verkiezin-
gen, zowel voor de bestuurslagen als voor 
de politieke functies geschikte kandidaten 
te vinden. 
 
Bij motie tekst: Verzoek ik de vergadering 
om een werkgroep “Opleidingen” te 
starten die direct aan de slag gaat om 
docenten aan te trekken, die in staat zijn 
dergelijke opleidingen te geven. 

Er zij voldoende capabele leden 
binnen onze vereniging, die te 
kennen hebben gegeven zich te 
willen inspannen om 
opleidingen te verzorgen. In de 
opleidingen kunnen we elkaar 
leren kennen, motiveren, 
ervaringen uitwisselen. 
Ondertussen kan de 
Scoutingscommissie tijdens de 
opleidingen zien wie voor welke 
functie geschikt is. 

Helena Bosch 16759 Motie 21 
 
Ontraden.  
 
Het Wetenschappelijk Instituut verzorgt 
kaderopleidingen.  
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Motie 
nr. 

Titel Motie Tekst Motie Toelichting Naam 
indiener(s): 

 

Lid.nr. 
 

Preadvies HB 

22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commissie 
D.O.E. maar 

Om te bevorderen dat iedereen in onze 
vereniging 50Plus volgens de voornemens 
om Democraties, Open en Eerlijk de partij 
in alle geledingen te bevorderen is het van 
belang om een onafhankelijke, onpar- 
tijdige commissie in te stellen (waarvan de 
leden geen ambitie hebben om een 
politieke functie te bekleden) die 
regelmatig toetst en er op toe ziet, dat 
IEDEREEN altijd democratisch, open en 
eerlijk handelt met respect voor alle 
leden. 
Ik verzoek de vergadering in te stemmen 
met het opzetten van een toetsings- 
commissie D.O.E. maar bestaande uit 
onafhankelijke, integere leden. In gelijk 
aantal vrouwen en mannen. 

Ervaring ons geleerd, dat het 
nogal eens ontbreekt aan het 
hanteren van deze basisregels. 
Ook dat heeft geleid tot een 
forse krimp 

Helena Bosch 16759 Motie 22 
 
Ontraden.  
 
Een ethische entiteit, die onderzoekt of 
iedereen altijd democratisch, open en 
eerlijk handelt [sic], past niet bij onze 
partij cultuur.  
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Motie 
nr. 

Titel Motie Tekst Motie Toelichting Naam 
indiener(s): 

 

Lid.nr. 
 

Preadvies HB 

23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schrappen 
artikel 
regiovertegen
woordigers 
niet 
doorzetten 

3.1.7 Het laten vervallen van dit artikel (Bij 
het ontstaan van een vacature van de 
regiovertegenwoordiger wordt deze 
vacature opgevuld door een kandidaat uit 
die regio. Die bovengenoemde vacature 
wordt ingenomen door een kandidaat die 
niet benoemd was verklaard.  
 
Tekst motie: 
 
Schrappen van agenda. 

De motivatie van het 
hoofdbestuur dat de vervulling 
van vacatures binnen het 
hoofdbestuur geschiedt op 
basis van motivatie, inherente 
competenties en kwaliteiten 
van de geselecteerde 
kandidaten, gaat niet op de 
kandidaten dienen op voorhand 
gescreend te worden op 
motivatie, competenties, en 
kwaliteiten. De 
selectiecommissie heeft hier 
een belangrijk taak in. 
Waardoor per definitie er 
goede mensen in het bestuur 
zouden moeten kunnen komen. 
 

Marc van Rooij 17194 Motie 23 
 
Ontraden. De wijze van verkiezing van 
het Hoofdbestuur maakt onderdeel uit 
van de wijzigingsvoorstellen ingediend 
door het Hoofdbestuur. De afweging 
behoort bij de bespreking van de 
betrokken voorstellen plaats te vinden. 
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Motie 
nr. 

Titel Motie Tekst Motie Toelichting Naam 
indiener(s): 

 

Lid.nr. 
 

Preadvies HB 

24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vervallen 
Financiële 
Commissie 
niet 
doorzetten 

5.5 het laten vervallen van de financiële 
commissie. Agendapunt schrappen. 

De financiële commissie is een 
commissie die rapporteert en 
wordt ingesteld door de 
algemene ledenvergadering. 
Het is geen commissie die 
rapporteert aan het 
hoofdbestuur en ook niet direct 
verantwoordelijkheid hoeft af 
te leggen aan het hoofdbestuur. 
De financiële commissie 
rapporteert aan de algemene 
ledenvergadering en dient 
onafhankelijk te zijn. Het 
hoofdbestuur stelt dat de 
meerwaarde van de financiële 
commissie als aanvulling van de 
gecertificeerde 
accountantsverklaring  niet 
aangetoond is, echter het is niet 
aan het hoofdbestuur om hier 
een oordeel over te vellen. 

Marc van Rooij 17194 Motie 24 
 
Ontraden.  
 
De positie van de Financiële Commissie 
maakt onderdeel uit van de 
wijzigingsvoorstellen ingediend door het 
Hoofdbestuur. De afweging behoort bij 
de bespreking van de betrokken 
voorstellen plaats te vinden. 
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Motie 
nr. 

Titel Motie Tekst Motie Toelichting Naam 
indiener(s): 

 

Lid.nr. 
 

Preadvies HB 

25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vervallen 
Financiële 
Commissie 
niet 
doorzetten 

6.2.3 het jaarverslag en de jaarrekening 
worden door de leden van het 
hoofdbestuur ondertekend. Zij gaan 
vergezeld door een verklaring van de 
registeraccountant. (….) 
Schrappen van agenda indien motie “niet 
laten vervallen van financiële commissie” 
wordt aangenomen 

De accountant wordt 
aangesteld door het 
hoofdbestuur, het is daarom 
zeer aan te raden dat de 
onafhankelijke financiële 
commissie een akkoord geeft 
op de  jaarreking, indien de 
financiële commissie geen 
akkoord geeft op de 
jaarrekening dient zij 
verantwoording hierover af te 
leggen aan haar leden tijdens 
de ALV. 
 

Marc van Rooij 17194 Motie 25 
 
Ontraden.  
 
De positie van de Financiële Commissie 
maakt onderdeel uit van de 
wijzigingsvoorstellen ingediend door het 
Hoofdbestuur. De afweging behoort bij 
de bespreking van de betrokken 
voorstellen plaats te vinden. 
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Motie 
nr. 

Titel Motie Tekst Motie Toelichting Naam 
indiener(s): 

 

Lid.nr. 
 

Preadvies HB 

26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regiovertegen
woordigers 
behouden 

Artikel 2.4.8 
 
Bij de verkiezing van het hoofdbestuur 
kiest de vergadering tenminste een 
vertegenwoordiger in het hoofdbestuur 
uit het noorden (Groningen, Friesland, 
Drenthe), uit het oosten (Gelderland, 
Flevoland, Overijssel), uit het zuiden 
(Zeeland, Noord-Brabant, Limburg) en uit 
het westen (Utrecht, Noord- en Zuid-
Holland). Degene met de meeste 
stemmen uit (4) regio’s is direct verkozen. 
Schrappen agendapunt. 

Om te voorkomen dat een 
oververtegenwoordiging van 
bestuursleden uit een bepaalde 
regio van het land in het 
hoofdbestuur zouden 
plaatsnemen is voor deze 
verdeling gekozen. Dit 
voorkomt tevens dat het 
hoofdbestuur door een regio 
gekaapt kan worden. 
 

Marc van Rooij 17194 Motie 26 
 
Ontraden.  
 
De wijze van verkiezing van het 
Hoofdbestuur maakt onderdeel uit van 
de wijzigingsvoorstellen ingediend door 
het Hoofdbestuur. De afweging behoort 
bij de bespreking van de betrokken 
voorstellen plaats te vinden.  
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Motie 
nr. 

Titel Motie Tekst Motie Toelichting Naam 
indiener(s): 

 

Lid.nr. 
 

Preadvies HB 

27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Integriteitsco
mmissie / 
vertrouwensp
ersoon  

Drie jaar geleden heeft deze algemene 
ledenvergadering een motie aangenomen 
met betrekking tot het instellen van de 
integriteitscommissie en het aanstellen 
van een vertrouwenspersoon. 
 
Integriteit en integriteitbeleid wordt een 
steeds groter en belangrijker aspect 
binnen het openbaar bestuur, 
Binnenlandse Zaken zal binnenkort met 
een aantal wettelijke richtlijnen gaan 
komen met betrekking tot het onderwerp 
integriteit binnen het openbaar bestuur. 
 
Tekst van de motie: 
 
De algemene ledenvergadering draagt het 
hoofdbestuur van 50Plus op tot invulling 
te geven van de goedgekeurde moties 
door het instellen van een 
integriteitscommissie, welke minimaal uit 
3 personen bestaat en het aanstellen van 
een onafhankelijke vertrouwenspersoon 
in lijn met de goedgekeurde motie. En 
draagt het hoofdbestuur op om de 
eerstvolgende AV een wijzigingsvoorstel 
dienaangaande te doen. 

Integriteit en integriteitbeleid 
wordt een steeds groter en 
belangrijker aspect binnen het 
openbaar bestuur, 
Binnenlandse Zaken zal 
binnenkort met een aantal 
wettelijke richtlijnen gaan 
komen met betrekking tot het 
onderwerp integriteit binnen 
het openbaar bestuur. 
 

Marc van Rooij 17194 Motie 27 
 
Ontraden.  
 
Het hoofdbestuur wacht de richtlijnen 
van het Ministerie van Binnenlandse 
zaken en Koninkrijksrelaties af, alvorens 
concrete  invulling te geven aan de 
eerder aangenomen motie.  
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Motie 
nr. 

Titel Motie Tekst Motie Toelichting Naam 
indiener(s): 

 

Lid.nr. 
 

Preadvies HB 

28. Onderzoeksco
mmissie 

Constaterend dat: het eind mei 2018 geheel 
nieuw aangetreden Hoofdbestuur bestaand uit 
negen (9) bestuursleden en één in september 
2018 toegevoegd lid, heeft reeds afscheid 
moeten nemen van zeven (7) leden welke op 
de ALV in mei door de AV waren benoemd; 
Constaterend dat: de kantoorbezetting al vanaf 
september 2018 niet op orde is; Constaterend 
dat meerdere integere, verstandige, 
hardwerkende vrijwilligers zich hebben 
afgekeerd van de Vereniging; Constaterend dat 
zelfs een pas benoemd Statenlid van de 
provincie Drenthe de partij verlaten heeft; 
Constaterend dat de verkiezingsuitslag van 
zowel de Provinciale Staten als de 
Waterschappen zeer teleurstellend was (het 
aantal zetels is nagenoeg in totaal gelijk 
gebleven); Constaterend dat veel 
gemotiveerde leden teleurgesteld zijn omdat 
zij bij constructieve op- en aanmerkingen geen 
gehoor vinden, zelfs zich geschoffeerd 
voelend-; Constaterend dat: te vaak 50PLUS op 
een kwalijke wijze in de media komt. 
 
Tekst motie: 
 
dient er een objectief onderzoek plaats te 
vinden om de oorzaken van genoemde 
tekortkomingen vast te stellen en de leden 
daarover te informeren. Daartoe dienen we 
onmiddellijk een Onderzoekscommissie in te 
stellen bestaande uit leden, die zelf geen 
ambitie hebben voor welke functie dan ook. 
 

Als we nu niet goed gaan 
onderzoeken wat de oorzaak is, 
vervolgens een analyse maken 
wat er gedaan moet worden 
om de situatie te verbeteren, 
dan lopen we de kans dat bij de 
volgende verkiezingen (TK en 
GR) weer berichten in de media 
komen, die onmiddellijk zullen 
leiden tot een terugval van onze 
partij. 
 

Helena Bosch 16759 Motie 28 
 
Ontraden.  
 
De pertinentie van de voor de instelling 
van een onderzoekscommissie gebezigde 
argumenten zijn allerminst aangetoond.  
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Motie 
nr. 

Titel Motie Tekst Motie Toelichting Naam 
indiener(s): 

 

Lid.nr. 
 

Preadvies HB 

29. Artikel HHR 4-
1-9 j. 

Bij motie -> HR 4-1-9 i. Het opstellen van een 
jaarplan en een jaarverslag met overzicht 
behaalde resultaten 
 
Wijzigen in: 
HR 4-1-9 i het opstellen van een jaarverslag 
met overzicht van behaalde resultaten  

Zoals ook bij het HB het 
activiteitenplan is geschrapt, 
dient hier (op provinciaal 
niveau) het jaarplan geschrapt 
te worden 

Willem Dekker 15538 Ontraden.  
 
Veranderingen van het HHR dienen 
geïnitieerd te worden via een amendement. 
Bij motie kan hooguit de opdracht aan het 
HB worden gegeven om t.z.t. met een 
adequaat wijzigingsvoorstel te komen. 
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Motie 
nr. 

Titel Motie Tekst Motie Toelichting Naam 
indiener(s): 

 

Lid.nr. 
 

Preadvies HB 

30. Aanpassen 
Artikel HHR 6.3 

6.3 Bijdragenregelingen Provinciale afdelingen 
 
6.3.1 De Provinciale afdelingsbesturen 
ontvangen jaarlijks van het Hoofdbestuur een 
geldelijke bijdrage ter dekking van de uitgaven. 
Deze wordt ieder jaar door de Algemene 
Vergadering vastgesteld.  
6.3.2 De overboeking van deze bijdragen 
geschiedt nadat de begroting voor het lopende 
en de jaarrekening van het voorafgaande 
boekjaar van de betreffende Provinciale 
afdeling is goedgekeurd. 
 
Nieuw tekstvoorstel: 
 
6.3.1 Aan de Provinciale afdelingsbesturen 
wordt jaarlijks door het Hoofdbestuur budget 
ter beschikking gesteld ter dekking van de 
uitgaven. Deze wordt ieder jaar door de 
Algemene Vergadering vastgesteld.  
6.3.2 Uitgaven ten laste van dit budget dienen 
bij de penningmeester van het Hoofdbestuur 
volgens de procedure die het Hoofdbestuur 
hiertoe heeft opgesteld ingediend te worden. 
Indien de declaratie aan de vereisten voldoet 
zal deze door of namens de penningmeester 
van het Hoofdbestuur worden uitbetaald. 
 

De provinciale besturen beschikken 
niet meer over eigen 
bankrekeningen. Daarom dient 
artikel 6.3 HHR aangepast te 
worden aan de huidige werkwijze. 
 

Willem Dekker 15538 Ontraden.  
 
Veranderingen van het HHR dienen 
geïnitieerd te worden via een 
amendement. Bij motie kan in dit 
verband hooguit de opdracht aan het HB 
worden gegeven om t.z.t. met een 
adequaat wijzigingsvoorstel te komen. 
 
Subsidiair (motie als opdracht tot 
indienen wijzigingsvoorstel) 
 
Ontraden. 
 
De huidige tekst sluit naadloos aan bij de 
huidige praktijk waarbij de provinciale 
budgetten na goedkeuring door de 
Algemene Vergadering comptabel aan 
de Provinciale afdelingen ter beschikking 
worden gesteld. Onder overboeking 
wordt in dit verband verstaan de 
administratieve toewijzing naar de 
bestedingsbudgetten van de Provinciale 
afdelingen. Het niet meer beschikken 
over een eigen bankrekening laat 
onverlet de verantwoordelijkheid over 
het beheer van de toegewezen 
budgetten door de afdelingsbesturen. 
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Motie 
nr. 

Titel Motie Tekst Motie Toelichting Naam 
indiener(s): 

 

Lid.nr. 
 

Preadvies HB 

31 Statuten artikel 
7f.  
 

Huidige tekst: 
 
De Algemene Vergadering wordt ook 
bijeengeroepen indien tenminste tien 
procent van de stemgerechtigde leden 
van 50PLUS zulks noodzakelijk acht en dit 
schriftelijk te kennen heeft gegeven. De 
wijze waarop deze kennisgeving dient te 
geschieden wordt geregeld in het 
Huishoudelijk Reglement. 
 
Voorstel: 
 
De Algemene Vergadering wordt ook 
bijeengeroepen indien tenminste 100 van 
de stemgerechtigde leden van 50PLUS 
zulks noodzakelijk acht en dit schriftelijk 
te kennen heeft gegeven. De wijze waarop 
deze kennisgeving dient te geschieden 
wordt geregeld in het Huishoudelijk 
Reglement. 
 
 
  

1.  10% van het leden aantal is 
ongeveer 600 leden. Dat is 
behoorlijk veel. Het 
Burgerlijk wetboek geeft de 
mogelijkheid hiervan af te 
wijken. Gelet op het aantal 
van 100 leden wat 
voorgesteld wordt bij het 
HR 3-1-3, wordt dit aantal 
ook hier voorgesteld  

2.  In BW artikel 41 wordt 
voorgeschreven dat deze 
“leden” bijeenroeping 
opgenomen is in de 
statuten en er kan daarom 
niet verwezen worden naar 
het HR. Dit wordt 
uitgewerkt in een motie 
Statuten artikel 7g. 

Willem Dekker  15538 Ontraden.  
 
Veranderingen van het HHR dienen 
geïnitieerd te worden via een 
amendement. Bij motie kan in dit 
verband hooguit de opdracht aan het HB 
worden gegeven om t.z.t. met een 
adequaat wijzigingsvoorstel te komen. 
 
Subsidiair (motie als opdracht tot 
indienen wijzigingsvoorstel) 
 
Ontraden. 
 
1. Het HB ziet geen aanleiding om een 

herziening van de huidige redactie 
m.b.t. het ledenquorum aan te 
passen. Bovendien is het 
voorgestelde aantal leden arbitrair 
en niet onderbouwd.  
 

2. De huidige redactie van artikel 7 is 
conform met de bepalingen van het 
BW. De Statuten art. 7. f bepalen 
onder welke voorwaarden een 
Algemene Vergadering 
bijeengeroepen kan worden door 
de leden. De wijze waarop dat 
geschiedt is een 
uitvoeringsmodaliteit die terecht in 
het HHR is voorzien. 
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Motie 
nr. 

Titel Motie Tekst Motie Toelichting Naam 
indiener(s): 

 

Lid.nr. 
 

Preadvies HB 

32 Statuten artikel 
7g (artikel 7g 
bestaat 
momenteel 
niet) 

Statuten nieuw artikel 7g  
 
• Het bestuur is verplicht tot het 

bijeenroepen van een algemene 
vergadering op een termijn van niet 
langer dan vier weken na indiening van 
het verzoek als bedoeld onder 7 f.  

• Indien aan het verzoek binnen veertien 
dagen geen gevolg wordt gegeven, 
kunnen de verzoekers zelf tot die 
bijeenroeping overgaan op de wijze 
waarop het bestuur de algemene 
vergadering bijeenroept of bij 
advertentie in ten minste één ter 
plaatse waar de vereniging gevestigd is, 
veelgelezen dagblad. De verzoekers 
kunnen alsdan anderen dan 
bestuursleden belasten met de leiding 
der vergadering en het opstellen der 
notulen.  

• Aan de eis van schriftelijkheid van het 
verzoek bedoeld in lid 7 f is voldaan 
indien het verzoek elektronisch is 
vastgelegd. 

 
  
 
 
  

In BW2 artikel 41 wordt 
voorgeschreven dat een 
“leden” bijeenroeping 
opgenomen is in de statuten. 
M.a.w. er kan voor deze 
procedure niet verwezen 
worden naar het Huishoudelijk 
Reglement.  
 

Willem Dekker  15538 Ontraden.  
 
Veranderingen van het HHR dienen 
geïnitieerd te worden via een 
amendement. Bij motie kan in dit 
verband hooguit de opdracht aan het HB 
worden gegeven om t.z.t. met een 
adequaat wijzigingsvoorstel te komen. 
 
Subsidiair (motie als opdracht tot 
indienen wijzigingsvoorstel) 
 
Ontraden. 
 
De huidige redactie van artikel 7 is 
conform met de bepalingen van het BW.  
 
De Statuten art. 7. F bepalen onder 
welke voorwaarden een Algemene 
Vergadering bijeengeroepen kan 
worden door de leden.  
 
De wijze waarop dat geschiedt is een 
uitvoeringsmodaliteit die terecht in het 
HHR is voorzien. 
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Motie 
nr. 

Titel Motie Tekst Motie Toelichting Naam 
indiener(s): 

 

Lid.nr. 
 

Preadvies HB 

33  HR 4-1-9 j.  
 
Beheren van de 
door het 
Hoofdbestuur 
gestelde 
financiële 
middelen en het 
afleggen van 
verantwoording 
hierover  

Ik stel voor dit artikel te schrappen. De provinciale besturen 
beschikken niet meer over 
eigen bankrekeningen en 
beheren daardoor geen gelden 
meer. Gemaakte onkosten 
dienen door de provinciale 
besturen gedeclareerd te 
worden bij het HB. Dit houdt in 
dat het HB in laatste instantie 
de goedkeuring hecht aan de 
uitbetaling van declaraties. Het 
hoofdbestuur dient daarover 
verantwoording af te leggen 
aan de ALV over de financiële 
middelen van de partij en net 
de provinciale besturen aan de 
provinciale ALV’s> 

Willem Dekker  15538 Ontraden.  
 
Veranderingen van het HHR dienen 
geïnitieerd te worden via een 
amendement. Bij motie kan in dit 
verband hooguit de opdracht aan het HB 
worden gegeven om t.z.t. met een 
adequaat wijzigingsvoorstel te komen. 
 
Subsidiair (motie als opdracht tot 
indienen wijzigingsvoorstel) 
 
Ontraden. 
 
De huidige tekst sluit naadloos aan bij 
de huidige praktijk waarbij de 
provinciale budgetten na goedkeuring 
door de Algemene Vergadering 
comptabel aan de Provinciale afdelingen 
ter beschikking worden gesteld. Het niet 
meer beschikken over een eigen 
bankrekening laat onverlet de 
verantwoordelijkheid over het beheer 
van de toegewezen budgetten door de 
afdelingsbesturen. 
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Motie 
nr. 

Titel Motie Tekst Motie Toelichting Naam 
indiener(s): 

 

Lid.nr. 
 

Preadvies HB 

34 Statuten 
koptekst 
aanpassen  

Statuten  
Statuten per 15 juni 2016  
De algemene ledenvergadering van de 
vereniging heeft in een algemene 
ledenvergadering gehouden te Utrecht op 
twaalf december tweeduizendvijftien 
besloten de statuten van de vereniging te 
wijzigen, zoals hier is vermeld. 
 
Nieuwe tekst  
Statuten  
Statuten per “datum verleiden 
aangepaste statuten bij de notaris”  
De algemene ledenvergadering van de 
vereniging heeft in een algemene 
ledenvergadering gehouden te Apeldoorn 
op 14 december 2019 besloten de 
statuten van de vereniging te wijzigen, 
zoals hier is vermeld. 
 
 

50PLUS is bij notariële acte is 
opgericht. De per 14-12-2019 
aangepaste statuten treden pas 
in werking wanneer de nieuwe 
statuten verleden zijn bij een 
notaris. De huidige koptekst 
dient daarom op twee plekken 
aangepast te worden. 
 

Willem Dekker  15538 Overnemen 
 
Alhoewel veranderingen in Statuten 
geïnitieerd dienen te worden via een 
amendement wordt deze motie kan 
gezien als een verzoek aan het HB met 
de gedane suggestie inzake de koptekst 
rekening te houden.  
 
Gelet op de aard van de aanpassing die 
de artikelen van het Statuut zelf 
betreffen zal het HB deze voorgestelde 
wijziging van formele aard derhalve aan 
de notaris voorleggen. 
 
 

 


