
Van de 50PLUS Hoofdbestuurstafel… 

 

 

Verslag vergadering 

Hoofdbestuur  

d.d. 3 juli 2020 

Het Hoofdbestuur (HB) van 50PLUS vergaderde op 3 juli 
2020 online. De volgende HB leden waren aanwezig: Bert 
Kannegieter (wnd. voorzitter), Robert Gielisse (wnd. 
Algemeen Secretaris). De Tweede - en Eerste 
Kamerfracties werden vertegenwoordigd door Corrie van 
Brenk resp. Martin van Rooijen. Het Partijkantoor was 
vertegenwoordigd door Anneke van der Helm. Hieronder 
een bloemlezing:  
 
Politieke ontwikkelingen 
 
Tweede Kamerfractie. Corrie van Brenk geeft aan dat op 2 
juli de laatste plenaire vergaderdag was voor het reces: 
400 moties waarvan 13 met hoofdelijke stemming. De uit 
eerbied voor de duizenden mensen die gestorven zijn aan 
Corona door 50PLUS ingediende motie “Moment van 
Rouw” is aangenomen en wordt in november uitgevoerd. 
Daarvoor zat Corrie vanmorgen bij omroep MAX om e.e.a. 
toe te lichten. De motie “Tolvrije tunnel onder de Schelde” 
werd helaas met 66 voor tegen 76 tegen verworpen. 
Volgende week wordt aan de Minister van Financiën onder 
embargo het belastingplan van het CBP aangeboden.  Op 
14 juli is het Pensioendebat.  
 
 
Eerste Kamerfractie. Martin van Rooijen bereidt zich voor 
op het grote pensioendebat. Ter voorbereiding hierop 
heeft het pensioenteam van 50PLUS (Corrie van Brenk, 
Rob de Brouwer, Thomas van Kuijk en Martin van Rooijen) 
55 vragen opgesteld en via de Tweede Kamerfractie van 
50PLUS  ingediend bij  Minister Koolmees. Deze vragen 
staan ook op de 50PLUS website. De motie van afkeuring 
inzake de weigering van Minister van Ollongren van BZK 
om per 1 juli 2020 in een huurstop te voorzien is 
aangenomen. Op de agenda staan ook debatten over de 
KLM en bij- en herscholing SZW.  
 
Lopende zaken HB 

 
Het HB heeft op 1 juli een brief naar alle leden gestuurd 
waarin de laatste stand van zaken rond de voorbereiding 
van de Algemene Ledenvergadering van 1 augustus 2020 
wordt toegelicht. Alle voorbereidingen liggen op koers. 
Aandacht wordt erop gevestigd dat per emailadres slecht 
één stem kan worden uitgebracht. Nadere instructies 
volgen op 14 juli 2020. Van 14 juli – 29 juli 2020 kunnen de 
leden schriftelijke vragen stellen aan het HB die dan tijdens 
de AV worden beantwoord, hetzij thematisch hetzij 
individueel.  

 
Individuele interventies van leden zijn tijdens de AV niet 
mogelijk (in plaats daarvan kunnen ze van 14 tot 29 juli 
schriftelijke vragen stellen), met uitzondering van de 
toegestane spreektijd voor de kandidaten voorafgaand 
aan de stemming. 
 
Voorzitter Programmacommissie TK 
Er hebben zich zes kandidaten gemeld voor de vacature 
voorzitter Programmacommissie. Een kandidaat valt af 
omdat hij geen lid meer is. Op de andere kandidaten kan 
binnenkort gestemd worden op de eerstvolgende ALV nà 
die van 1 augustus 2020.  
 
Jaarstukken  
Bert Kannegieter doet verslag over de afronding 
jaarstukken 2019 van 50PLUS en haar neveninstellingen: 
alle goedgekeurde stukken zijn in het bezit van het 
Ministerie van BZK en tevens op de website gepubliceerd.  

Overdracht naar nieuw HB 

Robert Gielisse geeft aan dat een overdrachtsdossier 
wordt voorbereid voor het nieuwe HB.  

Aantal leden per 5 juli 2020 

4.154 leden  

Groningen: 107, Friesland: 147, Drenthe: 131, Overijssel: 
204, Gelderland: 435 Flevoland: 112, Utrecht: 291, Noord-
Holland 760, Zuid-Holland 873, Zeeland: 126, Noord-
Brabant: 672, Limburg: 240, leden gevestigd buiten 
Nederland 56.  

 

Tenslotte…. 

Anneke van der Helm informeert de aanwezigen dat het 
partijkantoor gewoon open blijft tijdens het zomerreces.  

Vandaag was de laatste reguliere HB-vergadering met 
medewerking van beide fracties. Het HB dankt beide 
fractievertegenwoordigers voor hun gewaardeerde 
medewerking. Uiteraard gaat het intern HB-overleg in 
aanloop tot de AV van 1 augustus 2020 gewoon door. 

Robert Gielisse, de afscheidnemende wnd. Algemeen 
Secretaris en opsteller van deze reguliere verslagen sinds 
januari 2019, dankt alle leden voor de positieve feedback 
die hij heeft mogen ontvangen op deze vorm van 
verslaggeving die klaarblijkelijk in een behoefte voorzag.         


