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HOOFDBESTUURSLEDEN 50PLUS 

Algemeen 

Een lid van het 50PLUS Hoofdbestuur beschikt over sociale vaardigheden en eigenschappen: 

Goede contactuele en bindende eigenschappen, enthousiasmerend, nieuwe wegen zoekend, 

collegiaal, redelijk, heeft natuurlijk charisma, is oplossend, organiserend, delegerend en 

dienstbaar. 

Functie-eisen: 

• Minimaal een jaar lid. 

• Geen actief lidmaatschap bij een andere politieke partij. 

• Vervult geen functie, die in de reglementen als onverenigbaar met het hoofdbestuurs-

lidmaatschap is aangeduid. Bij verkiezing tot lid van het hoofdbestuur worden die andere 

functies onverwijld beëindigd. 

• Beschikt over voldoende tijd en is voldoende beschikbaar, ook op werkdagen, voor het 

uitoefenen van de hoofdbestuursfunctie. 

• Verklaart dat in het verleden geen zaken gespeeld hebben die het imago en uitgangs-

punten van 50PLUS kunnen schaden. 

• Handelt volgens het principe van besturen-op-hoofdlijnen maar is tevens bereid de 

handen uit de mouwen te steken. 

• Feeling met het werk van de fractievoorzitters van de Eerste Kamer, Tweede Kamer, 

Provinciale Staten, Waterschappen, Europees Parlement en de leden van de Adviesraad. 

• Diplomatieke vaardigheden. 

• Aantoonbare bestuurlijke ervaring. 

• Sterke binding met de partij en ruime kennis van de 50PLUS organisatie. 

• Vaardigheid in het ontwikkelen en uitwerken van ideeën. 

• Bewezen vermogen om mensen te motiveren, te enthousiasmeren en te binden. 

• Bereidheid tot het vervullen van de functie gedurende de hele hoofdbestuursperiode van 

3 jaar. 

• In staat om zelfstandig te werken. 

• In staat om met stress en deadlines om te gaan. 

• Bewezen vermogen om in teamverband te kunnen samenwerken. 

• Weet hoofd- en bijzaken te onderscheiden. 

• Flexibel in het indelen van tijd.  

• Staat open voor veranderingen binnen de (partij)organisatie. 

• Kent het principe om te besturen op hoofdlijnen, maar is bereid de handen uit de 

mouwen te steken. 
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Takenpakket: 

• Voorbereiding op, deelname aan en een actieve bijdrage leveren aan de 

bestuursvergaderingen; 

• Betrokken zijn bij de voorbereiding van en het bewaken van de uitvoering van het 

Algemeen Beleidsplan, de activiteitenplannen en het financiële- en inhoudelijke 

jaarverslag; 

• Betrokken zijn bij het vaststellen van de begroting en de jaarrekening; 

• Betrokken zijn bij het vaststellen van het vrijwilligersbeleid van de organisatie; 

• Betrokkenheid bij wervingsprocedures voor verenigingsorganen; 

  

Van de leden van het dagelijks bestuur wordt verwacht dat ze de vergaderingen van het 

Dagelijks- en het Algemeen Bestuur en de Algemene Ledenvergaderingen bijwonen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


