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Het Hoofdbestuur (HB) van 50PLUS vergaderde op 
vrijdag 14 februari 2020 te Hoofddorp. Aanwezig: het 
HB: Geert Dales, voorzitter, Robert Gielisse (wnd) 
Algemeen Secretaris en Bert Kannegieter (wnd) 
Penningmeester. De politieke tak van de partij werd 
vertegenwoordigd door Henk Krol en Martin van 
Rooijen. Anneke van der Helm vertegenwoordigt het 
partijkantoor en Jan van Zwieten was aanwezig als 
speciale gast. Hieronder een bloemlezing: 
 
Van het politieke front 
 
Henk Krol geeft de laatste stand van zaken van ‘ons’ 
wetsvoorstel tegen leeftijdsdiscriminatie. We kunnen op 
voldoende steun rekenen en naar verwachting gaat het 
voorstel deze lente naar de Raad van State voor advies. 
Martin van Rooijen memoriseert de debatten over de 
stikstofwet en de omgevingswet in de Eerste Kamer en 
de pragmatische benadering die daarin is gevolgd. 
 
Algemene Ledenvergadering zaterdag 21 maart 2020 
 
Alle voorbereidingen zijn klaar. Met speciale dank aan 
onze kantoormanager Anneke van der Helm. Het belooft 
een interessante vergadering te worden met o.a. een 
introductie van Maurice de Hond over onze electorale 
kansen/mogelijkheden en een presentatie van Prof. 
André Aleman over het 'Seniorenbrein'. Politiek is een 
belangrijk ingrediënt: Henk Krol gaat met de leden in 
discussie over ‘hot’ 50PLUS topics en Geert Dales zal 
vooruitblikken op het komende partijcongres. En na 
afloop uiteraard een gezellige borrel en hapje samen.  
 
Voorbereiding Gemeenteraadsverkiezingen 2022 
 
Het HB heeft Bert Kannegieter aangewezen als de 
nieuwe coördinator Gemeenteraadsverkiezingen. 
Medio april komen nadere richtlijnen met de bestaande 
HB-criteria als vertrekpunt. 
 
Ledenwerving en - binding 
 
De eerste bijeenkomst van het platform met 10 
provinciale afdelingen heeft tastbare resultaten 
opgeleverd. Het HB is akkoord met het voorstel tot 
deelname aan de 50PLUS in Utrecht in september. 
Daarnaast wordt bekeken hoe de betrokkenheid van 
leden in politieke onderwerpen kan worden verhoogd 
en de mogelijkheid van lidmaatschapskaarten mét 
voordelen. Op 2 mei 2020 gaan het Platform verder. 

 
Voorbereiding verkiezingen TK 
 
Tijdens de ALV van 21 maart zullen de voorzitters van de 
beide commissies (verkiezingsprogramma en TK-
kandidatenselectie) gekozen. Het HB heeft oriënterend 
van gedachten gewisseld over de verdere 
voorbereiding, de verschillende scenario’s en het te 
volgen tijdpad. De kandidaat TK- leden melden zich 
gestaag. Het HB besluit om landelijk te gaan adverteren 
om een zo gevarieerd mogelijk aanbod te krijgen. 
 
Rekrutering nieuwe HB leden 
 
Het HB is akkoord met de profielschetsen voor de 
verschillende vacante functies in het HB van de hand van 
Geert Dales. De publicatie van 4 vacatures zal in maart 
geschieden zodat een voordacht kan worden 
samengesteld voor de ALV van 13 september 2020. 
 
Communicatie 
 
Het HB heeft uitgebreid stilgestaan bij de externe 
communicatiestrategie zoals deze binnen partij vorm zal 
worden gegeven en ondersteunt deze, waarbij enige 
aanbevelingen zijn geformuleerd. Ook zal het HB gaan 
uitzien naar versterking op het partijkantoor om de 
communicatie vanuit het HB verder in te vullen. 
 
Overige zaken: 
 
a. Het HB mandateert Geert Dales en Robert Gielisse 

om de huurovereenkomst voor het tweede gedeelte 
van de 3de etage te ondertekenen. Deze gaat in per 1 
maart 2020; 

b. De tijdens de ALV van december 2019 goedgekeurde 
statutenwijzigingen, (HB van 7 leden en het ANBI-
artikel) zijn op 10 januari 2020 door de notaris 
vastgelegd. De website wordt z.s.m. aangepast.  

c. Het HB keurt het activiteitenprogramma 2020 van de 
(wnd) Algemeen Secretaris goed; deze verschijnt 
binnenkort op de website; 

d. De Adviesraad van 8 februari 2020 werd gekenmerkt 
door een grote mate van consensus met de 
verschillende onderwerpen die thans door het HB 
worden behandeld. Het HB heeft de Raad gevraagd 
om hem te beraden over mogelijke oplossingen voor 
de bestaande problematiek rond de voordracht van 
10 leden die rekening houdt met de noodzaak tot 
verdere professionalisering van de procedures die 
moeten leiden tot de voordracht van HB leden, met 
inbegrip voor een zekere rol van de Adviesraad. 

e.  Robert Gielisse gaat het idee van een speciale 
contributie ter vervanging van de afdracht regeling 
verder ontwikkelen; 

 
Volgende HB-vergadering: 3 april 2020  


