Van de 50PLUS Hoofdbestuurstafel…
Verslag vergadering
Hoofdbestuur
d.d. 30 april 2020

Het Hoofdbestuur (HB) van 50PLUS vergaderde
op 30 April 2020 via een online teleconference
verbinding. De volgende HB leden waren
aanwezig: Geert Dales (voorzitter), Robert
Gielisse (wnd. Algemeen Secretaris en Bert
Kannegieter (wnd Penningmeester).
Het Partijkantoor was vertegenwoordigd door
Anneke van der Helm. Er waren geen adviseurs
uitgenodigd. Hieronder een bloemlezing van de
onderwerpen welke onder meer werden
behandeld.
Stand van zaken Kort Geding
Woensdag 29 april is in het kader van het door
het lid Peter Pont aangespannen Kort geding
met de betrokken partijen gesproken onder
leiding van de KG-rechter. De eiser meende dat
elektronisch stemming geen recht doet aan de
Statuten en het HHR inzake benoeming van de
voorzitters programma- en selectiecommissie.
Bert Kannegieter geeft aan dat dat de vordering
van Pont nu door de realiteit is ingehaald (Covid19 Noodwet). Toch is een uitspraak van belang
vanwege het onderliggende principe, het aspect
kostenveroordeling en zal het inzichten
opleveren t.o.v. elektronisch stemmen m.b.t.
COVID19. Uitslag wordt binnenkort verwacht.
Exit strategie voor huidig demissionair HB
Teneinde de correcte gang van zaken m.b.t. de
verkiezing van een nieuw HB zeker te stellen en
de conforme overdracht van de dossiers door
het uittredend HB te garanderen heeft het HB
een externe partner in de hand genomen. Het
advocaten/notariskantoor BarentsKrans is
gevraagd om spoedig met een “spoorboekje”
komen over termijnen, die gehanteerd moeten
worden m.b.t. een elektronische vergadering
alsmede de te nemen stappen en de praktische
organisatie daarvan.

Het HB is voornemens periodiek de leden via de
nieuwsbrief op de hoogte gehouden over de
diverse stappen, die het HB in overeenstemming
met het bovengenoemde spoorboekje wil
zetten op weg naar een elektronische AV. Nadat
het spoorboekje er ligt, zal er worden beslist op
welke wijze een derde vacatureronde zal
worden opengesteld voor alle vacatures HB.
Bert Kannegieter zal optreden als contactpersoon inzake deze exit-strategie naar
BarentsKrans toe.
.
Uitlatingen van provinciale bestuurders en
misbruik 50PLUS logo
Het HB bespreekt een aantal schriftelijke, doch
publiek
gemaakte
onacceptabele
nietreglementaire uitlatingen van bepaalde
provinciale bestuurders, met inbegrip van
gevallen waarbij misbruik is gemaakt van het
50PLUS logo op een tot voor kort onbekende
website. Het HB stemt in met de conceptbrief
terzake, die de advocaat Mr. JanBart Evenboer
namens het HB heeft voorbereid.
Jaarverslag 2019
Anneke van der Helm licht de stand van zaken
toe aangaande het concept jaarverslag dat het
bestuursverslag en de financiële jaarstukken
bevat. Het concept wat door de HB leden is
geaccordeerd is nu naar de accountant voor
controle via steekproef en goedkeuring met
betrekking tot de rechtmatigheid. Termijn rond
de 8 weken.
Voorbereiding GR 2022
Bert Kannegieter zal een inkomend verzoek van
de afdeling Zuid-Holland m.b.t. enkele
organisatorische aspecten de komende GRverkiezingen van 2022 beantwoorden.
Volgende HB-vergadering: n.n.b.

