Van de 50PLUS Hoofdbestuurstafel…
Verslag vergadering
Hoofdbestuur
d.d. 2 september 2019
Het Hoofdbestuur (HB) van 50PLUS vergaderde op
maandag 2 september 2019. De volgende HB leden
waren aanwezig: Bert Kannegieter (voorzitter
vergadering), Robert Gielisse en Harry Siepel.
De politieke tak van de partij werd vertegenwoordigd
door Henk Krol en Martine Baay – deze laatste verving
de verhinderde Martin van Rooijen. Geert Dales was
geëxcuseerd. Hieronder een bloemlezing van de
onderwerpen welke onder meer werden behandeld.
Politiek initiatief 50PLUS inzake afwenden dreigende
kortingen pensioenen
Henk Krol heeft het HB nader geïnformeerd over de
stand van zaken bij de voorbereiding van het
belangrijke politieke debat in de Tweede Kamer, dat
op initiatief van 50PLUS op donderdag 5 september
2019 zal plaatsvinden. Hij schetste de contouren van
een verrassend plan dat de aanslepende discussie
over rekenrentes in een totaal ander operationeel
daglicht kan brengen. Een speciale Nieuwsbrief zal
dinsdag 3 september 2019 uitgaan.
Datum ALV: zaterdag 30 november 2019
Vanwege een herschikking van de agendapunten
heeft het HB op initiatief van de (wnd) secretaris
besloten dat de komende ALV zich op één dag zal
afspelen en wel op zaterdag 30 november 2019.
Nadere informatie over de exacte locatie (onder de
grote rivieren) volgt later deze maand.
Voorbereiding Gemeenteraadsverkiezingen 2020

Op basis van een grondige analyse van Harry Siepel
heeft het HB zich gebogen over het vraagstuk
welke criteria maatgevend zijn bij bepalen welke
gemeenten wel of niet mogen meedoen bij de
Gemeenteraadsverkiezingen 2020. De criteria die
het HB zal hanteren betreffen het minimaal aantal
leden in de gemeente en de procentuele kans dat
de kiesdeler wordt gehaald. Besloten is dat zo
spoedig
mogelijk
een
inhoudelijke
en
gedetailleerde mededeling wordt gestuurd aan de
verschillende provinciale afdelingsbesturen.

Stand van zaken voorbereiding concept wijziging
Statuten en Huishoudelijk Reglement (HHR)
Robert Gielisse heeft een geanonimiseerde
panelgroep van 20 personen gevraagd om kritisch
naar het concept te kijken. Mede in het licht van de
ontvangen commentaren is het concept opnieuw
door het HB bekeken, waarbij in voorkomend geval
een aantal door Robert voorgestelde aanpassingen
zijn goedgekeurd. Het HB - en in het bijzonder de
(wnd) secretaris - dankt langs deze weg alle
panelleden voor hun bijzonder gewaardeerde
inbreng. Het aangepaste concept zal voor de
reglementaire datum van 4 oktober 2019 op de
website worden gepubliceerd, tezamen met de
andere ALV-stukken. Sluitingsdatum voor indienen
van moties en amendementen: vrijdag 1 november
2019.
Ledenwerving en - binding
Een van de meest in het oog springende maatregelen
die voorkomen uit de partijstrategieën (tekst staat op
de website) inzake ledenwerving en ledenbinding is
de oprichting van een coördinatie-platform met
vertegenwoordigers van de afdelingen en het
verantwoordelijke HB lid. Dit platform gaat een
coherente strategie ontwikkelen en ‘best practices’
identificeren. Ondanks twee oproepen aan de
afdelingsbesturen
om
provinciale
vertegenwoordigers aan te melden is de respons tot nu toe
ronduit mager: slechts de helft van de besturen heeft
positief gereageerd. Consequentie is dat de geplande
eerste vergadering wordt uitgesteld. Nadere
informatie aan de contactpersonen zal rond 20
september 2019 worden verstrekt.
Wijziging van de ANBI pagina op de website
Zoals bekend, is de vereniging 50PLUS een ANBI
erkende organisatie, hetgeen betekent dat giften
onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn voor de
belastingen. Gevolg gevend aan een aanwijzing van
de Belastingdienst is de website van onze partij
verduidelijkt. Bovendien wordt – op grond van deze
aanwijzing - een wijziging van artikel 11 van de
Statuten als onderdeel van het wijzigingspakket
voorgesteld tijdens de komende ALV van 30
november 2019.

Volgende HB-vergadering: vrijdag 4 oktober 2019

