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       Algemene Vergadering 21 maart 2020 
       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 eerder door het Hoofdbestuur van 50PLUS aan de Algemene Vergadering 
(AV) van 14 december 2019 ter goedkeuring zijn voorgelegd doch die tijdens die bijeenkomst niet werden behandeld dan wel doorgeschoven. Op deze wijze 
blijven van de oorspronkelijk ingediende 56 amendementen en 34 moties er thans nog 21 amendementen en 8 moties over. Deze zijn in dit document 
opgenomen. De nummering van deze resterende amendementen en moties is doorlopend hetgeen de presentatie en behandeling zal vergemakkelijken. 
 
Het is niet mogelijk om op de reeds geamendeerde artikelen opnieuw amendementen of moties in te dienen. Eventuele amendementen en moties die naar 
aanleiding van de agenda of andere vergaderdocumenten voor 21 maart worden ingediend. Zij zullen in een separaat document worden opgenomen en 
uiterlijk 2 weken voor de vergadering op de website worden geplaatst.  
 
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 : Moties, voorzien van een preadviezen van het HB.  
 
Den Haag, 23 januari 2020   

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 1 
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 1 
 
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 1 
 
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 2 
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 3 
Indiener: Helena Bosch (16759) 
 
Bovengenoemde artikel handhaven 
volgens huidige redactie 
 
 

Amendement 2 
 
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 3 
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 2 
 
Ontraden. 
 
Stemrecht is geen 
voorwaarde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amendement 3 
 
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 4 
Indiener: Helena Bosch (16759) 
 
Bovengenoemde artikel handhaven 
volgens huidige redactie 
 

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

Amendement 4 
 
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 5 
Indiener: Helena Bosch (16759) 
 
 
Bovengenoemde artikel handhaven 
volgens huidige redactie 

Amendement 5 
 
Zie identieke toelichting bij 
amendement Art. 4 a. 

Amendement 5 
 
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.  
 

Ingetrokken.     

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 6 
Indiener Helena Bosch (16759) 
 
 
Bovengenoemde artikel handhaven 
volgens huidige redactie 
 
Amendement 7 
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 6 
 
Zie identieke toelichting bij 
amendement Art. 4 a. 
 
 
 
 
 
Amendement 7 
 
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 6 
 
Ontraden. 
 
Zie art. 4  
 
 
 
 
Amendement 7 
 
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. 
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Art. Huidige redactie Voorstel wijziging Toelichting HB 
 

Amendement (nr/indiener en tekst)  Motivatie Preadvies HB 

7.d    Amendement 8 
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 
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. 
 

Amendement 8 
 
 
 
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 
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. 
 

Amendement 8 
 
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. 
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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 9 
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 10 
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 9 
 
 
 
 
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 regeling bij de stemming van 
bijvoorbeeld de Tweede Kamer 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amendement 10 
 
 
 
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 9 
 
Ontraden.  
 
Zie toelichting HB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amendement 10 
 
Ontraden.  
 
Zie toelichting HB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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Art. Huidige redactie Voorstel wijziging Toelichting HB 
 

Amendement (nr/indiener en tekst)  Motivatie Preadvies HB 

7 g.    Amendement 11 
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 11 
 
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 11 
 
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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Art. 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 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 
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Art. Huidige redactie Voorstel wijziging Toelichting HB 
 

Amendement 
(nr/indiener en tekst)  

Motivatie Preadvies HB 

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-
toe 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 12 
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 12 
 
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 12 
 
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 

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 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:) 
 
 

Een nieuw lid h wordt 
ingevoegd:  
 
h. contacten onder- 
houden met - en 
beoordeling functionering 
van gekozen 
vertegenwoordigers in 
Provinciale Staten, 
Gemeenten en 
Waterschappen; 

- Toelichting nieuwe redactie lid h: 
 
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. 
 

   

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. 
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Art. Huidige redactie Voorstel wijziging Toelichting HB 
 

Amendement 
(nr/indiener en tekst)  

Motivatie Preadvies HB 

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. 

   

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 
raamwerkprogramma-
commissie 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. 
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Art. Huidige redactie Voorstel wijziging Toelichting HB 
 

Amendement 
(nr/indiener en tekst)  

Motivatie Preadvies HB 

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. 

   

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 
kandidaatsstellingscommissie
s: 
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. 
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Art. Huidige redactie Voorstel wijziging Toelichting HB 
 

Amendement 
(nr/indiener en tekst)  

Motivatie Preadvies HB 

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 in samenspraak 
met de Adviesraad en bevat 
tenminste: 
a. … etc 

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 13 
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 13 
 
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 13 
 
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. 
 

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; 
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. 

In verband met deelname aan 
komende 
gemeenteraadsverkiezingen 
In maart 2022. 

Amendement 14 
Indiener: Sjoerd Fekkes 
(12880), 
Johan Hessing (16456) 
 
Onderdeel vi schrappen 
en overige onderdelen 
verletteren. 
 
 
 
 
 
 
Amendement 15 
Indiener: Sjoerd Fekkes 
(12880), 
Johan Hessing (16456) 
Onderdeel vii schrappen 
en overige onderdelen 
verletteren 

Amendement 14 
 
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 15 
Overbodig omdat de 
fractievergoedingen bij een 
waterschap volstrekt onvoldoende 
zijn om iemand in dienst te nemen. 

Amendement 14 
 
Ontraden. 
 
De aanvulling komt in 
een artikel dat de 
onverenigbaarheden 
regelt van functies. Er 
moet worden 
voorkomen dat 
bestuursleden het 
functioneren moeten 
beoordelen een 
politiek lichaam 
waartoe zij direct of 
indirect behoren.  
 
 
Amendement 15 
 
Ontraden. 
 
Zie HB argumentatie 
hierboven bij 
amendement 14..  
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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 16 
Indiener: Marc van Rooij 
lidnummer 17194 
 
9.3.1 dit huishoudelijk 
regelement, inclusief 
alle aangenomen 
wijzigingen treedt in 
werking onmiddellijk na 
sluiting van de AV van 
14 december 2019 
 
 
 

Amendement 16 
 
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 16 
 
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 tweemaal 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 17 
Indiener: Willem Dekker 
Lidnr. 15538 

Amendement 17 
 
De termijn van één maand is 
wettelijk voorgeschreven. 
Zie tekst bij BW2, 34.4 

Amendement 17 
 
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). 
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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 18 
Indiener: Rob van den 
Hoek (16314) 

Amendement 18 
 
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 18 
 
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 19 
Indiener: Rob van den 
Hoek (16314) 

Amendement 19 
 
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 19 
 
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 21 
Indiener: Ton Noorhoff 
Lidnr. 18128 

Amendement 20 
 
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 20 
 
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 22 
Indiener: Willem Dekker 
Lidnr. 15538 
 
	
 

Amendement 21 
 
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 21 
 
Overnemen. 
 
Het amendement is een 
correcte verbetering van 
de bestaande tekst. 
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Deel IV: Moties  
 
Motie 
nr. 

Titel Motie Tekst Motie Toelichting Naam 
indiener(s): 

 

Lid.nr. 
 

Preadvies HB 

1 Werkelijk 
democratisch 
tot stand 
gekomen 
kandidaten-
lijsten 

Met inachtneming van en terugverwijzend 
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 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 1 
 
Ontraden.  
 
Het Hoofdbestuur onderzoekt en 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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- 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. 
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Motie 
nr. 

Titel Motie Tekst Motie Toelichting Naam 
indiener(s): 

 

Lid.nr. 
 

Preadvies HB 

2 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 2 
 
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 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Integriteitsco
mmissie / 
vertrouwens-
persoon  

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 3 
 
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 

4 Onderzoeks-
commissie 

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 4 
 
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 

5 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 Motie 5 
 
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 

6 Statuten artikel 7f 
en artikel 2.1.6 
HHR.  
 

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 Motie 6 
 
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 

7 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 Motie 7 
 
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. Ff 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 

8 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 niet 
de provinciale besturen aan de 
provinciale ALV’s> 

Willem Dekker  15538 Motie 8 
 
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. 
 

 
 
 
 


