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Het Hoofdbestuur (HB) van 50PLUS vergaderde op 5 
juni 2020 via een online teleconference verbinding. 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 doet verslag 
van de actuele onderwerpen die spelen in de fractie. Er 
zijn spreekuren voorzien tussen leden en de fractie. 
Het eerste spreekuur neemt zij voor haar rekening; 
nadruk ligt dan op "Economie na Corona". Het tweede 
spreekuur zal in het teken staan van Gezondheid onder 
regie van Leonie Sazias. Daarnaast wordt er gewerkt 
aan het thema vergrijzing en de betaalbaarheid ervan. 
 
Eerste Kamerfractie. Martin van Rooijen geeft aan dat 
aanstaande maandag een stuk over het Planbureau zal 
worden besproken. Bovendien zal met het CDA overleg 
worden gevoerd over een nieuw belastingstelsel. Het 
nieuwe wetsontwerp Bescherming Politie is 
aangenomen, met alleen de fractie van DENK tegen.  
Tenslotte geeft Martin aan dat het lot van CETA 
(handelsverdrag met Canada en Europese Unie) afhangt 
van de vraag of de PvdA integraal haar steun geeft. 
50PLUS is zoals bekend geen voorstander van dit 
verdrag. 
 
Voorbereiding ALV van 1 augustus 2020 
 
Robert Gielisse geeft de stand van zaken met betrekking 
tot de organisatie van de virtuele Algemene 
Ledenvergadering van 1 augustus: 
 
- de kandidatenlijst HB is gepubliceerd op 25 mei 

2020;  
- communicatie aan de kandidaten via email m.b.t. 

specifieke door hun te verstrekken informatie is op 
2 juni 2020 verstuurd. 

- de conceptagenda, voorstellen van te behandelen 
onderwerpen, alsmede de termijn van indiening 
amendementen en moties zijn op de website 
verschenen op 3 juni 2020; 
 

Daarnaast zijn nog de volgende acties voorzien:  
 
- 19 juni 2020: publicatie op website van de 

geanonimiseerde cv’s en motivatie per kandidaat; 
- 03 juli 2020: deadline amendementen en moties 

(indiening uitsluitend via email in Word formaat); 
- 14 juli 2020: Oproep ALV met instructies aan de 

leden inzake registratie en stemmen; 
amendementen/moties met preadvies HB: op 
website, per mail (en per post voor de leden die geen 
emailadres hebben). Op deze datum worden tevens 
de YouTube filmpjes (max. 1 minuut) van de HB-
kandidaten op de website gezet, waarin zij zich aan 
de leden kunnen presenteren. 

 
Al met al belooft het een unieke ALV te worden, de 
eerste waarbij on-line op kandidaten wordt gestemd. 
 
Voorstel werkprogramma na 1/8/2020 
 
In het kader van een behoorlijke overdracht van zijn 
bestuurlijke verantwoordelijkheid heeft het HB een 
voorbeeld van een mogelijk werkprogramma 
besproken voor de periode nà 1 augustus 2020 van de 
hand van de (wnd) algemeen secretaris. Dit 
programma, wat uiteraard niets meer is dan een 
voorstel aan het nieuwe HB, geeft laatstgenoemde een 
operationeel overzicht van de zaken die de aandacht 
vragen met het oog op de voorbereiding van de 
vaststelling van het verkiezingsprogramma en de 
kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het 
is uiteraard aan het nieuwe HB om met dit voorstel te 
doen wat zij goeddunkt onder haar eigen bestuurlijke 
verantwoordelijkheid.   
 
Vertrek Europarlementariër Manders 
 
Het HB heeft met teleurstelling kennisgenomen van het 
vertrek mèt zetel van het 50PLUS Europarlementslid 
Manders naar het CDA. Alle 50PLUS kiezers die op hem 
stemden staan in de kou. 
 
Volgende HB-vergadering: 19 juni 2020 


