
 

Algemene Virtuele Vergadering 3 oktober 2020                           versie 180920 
 
Agendapunt  Lijst ontvangen amendementen vergezeld van preadvies 
Hoofdbestuur 

 

Amendement 1  
 
De beslissing tot goedkeuring van het onder 3.2 Concept verslag AV 1 augustus 2020 met 
bijlagen door te schuiven naar de volgende vergadering on een deugdelijke aanvulling 
mogelijk te maken. 

Het concept verslag van de Algemene Vergadering van 1 augustus 2020 is onvolledig. 

Toelichting: Zo ontbreekt het Notaris verslag en het Advocaat verslag als bijlage waarin de 
procedure wordt toegelicht, de constateringen van beide worden vermeld en de kwaliteit 
van de vergadering wordt erkend door beide instanties. Hierin moet worden opgenomen het 
aantal aanmeldingen voor de vergadering, het aantal daadwerkelijke ingelogde aantal. 
Genoemd op de vergadering is een getal van 350 aangemelde leden die aan de vergadering 
wilden deelnemen. Bij de stemming bleken er gemiddeld 265 mensen mee te hebben 
gedaan aan de verkiezing voor het nieuwe Hoofdbestuur. De vraag is waarom er ca 85 leden 
de stemming hebben gemist?  De leden (onder meer kaderleden van diverse provinciale 
afdelingen) die gemeld hebben dat de inlog op de vergadering niet mogelijk was; zij derhalve 
niet konden stemmen op de hun gewenste HB kandidaten. Een aantal kandidaten voor een 
HB functie konden niet inspreken tijdens de presentaties. Een aantal mensen heeft kunnen 
inloggen en stemmen terwijl zij geen stemrecht hadden (valse naam ingelogd, geen 
contributie betaald, geen 50PLUS lid, meerdere stemmen uitbrengen op 1 account, hetgeen 
gepubliceerd werd in de landelijke media ) en eventueel andere onvolkomenheden zoals 
kandidaten, die met hun sollicitatie niet aan de criteria gesteld op 8-5-2020 door de 
toenmalige secretaris op de 50PLUS website hadden voldaan.  Daartoe is nader onderzoek 
vereist door een onafhankelijke commissie. 

Henk-Jan Verboom  
Lid 466 
 
Helena Bosch 
Lid 16759 
 
Preadvies van het Hoofdbestuur: Ontraden 
Dit is geen amendement maar een motie. De stemcommissie, die conform art. 2.4.4 HHR op 
de Algemene Vergadering van 1 augustus 2020 door de leden benoemd is, heeft 
geregistreerd dat het aantal uitgebrachte stemmen, het aantal geldige stemmen en de 
uitslag van de stemming correct verlopen is. De stemcommissie beslist over de geldigheid 
van de stemming en legt de uitslag schriftelijk vast. De notaris hield toezicht.  
 
 
 
 



 
Amendement 2  
 
Dient te worden doorgeschoven naar de volgende AVV om de tekst volledig te maken 
conform de gebeurtenissen tijdens de vergadering. 
Dient te worden onderzocht door een onafhankelijke commissie op diverse punten. 
Waaronder de Jaarrekening 2018, de Begroting, de Stemmingsrondes. 
 
Toelichting: Het concept verslag van de Algemene Vergadering van 14 december 2019 is niet 
compleet. Gemist wordt het 'duwincident' door de toenmalige voorzitter Geert Dales op de 
trap naast de tribune, Waarvan melding gemaakt bij de politie in Amersfoort met vijf door 
getuigen getekende verklaringen.  
De volgorde van de behandelde agendapunten klopt niet. 
Er zijn veel onduidelijkheden over het aantal aanwezige stemgerechtigden en het aantal 
daadwerkelijke stemmers. 
Wie heeft gecontroleerd of er correct is gestemd? De notulist had geen zicht op het 
beeldscherm waar de agendapunten op verschenen ook heeft hij de uitslagen van elke 
stemmingsronde niet kunnen zien. 
De Financiële Commissie had ernstig bezwaren tegen de jaarrekening van 2018 en 
ontraadde de leden om Décharge te verlenen. 
De zaal werd misleid door de waarnemend penningmeester Bert Kannegieter en voorzitter 
Geert Dales ten aanzien van de jaarrekening. Dat de leden desondanks instemden heeft er 
toe geleid, dat de voorzitter Dick Spijker van de F.C. na de vergadering onmiddellijk zijn 
functie neerlegde. 
Ook over de jaarrekening van 2017 werd géén Décharge verleent. (ALV 1-8-2018) zie 
rapportage in het artikel van Follow The Money. 
De hele ALV van 14-12-2019 was trouwens erg rommelig van opzet. Veel te lange agenda. En 
heel korte tijd voor de noodzakelijke toelichting per amendement of motie, namelijk 30 
seconden. 
Leden voelden zich niet serieus genomen. 
Stemkastjes weigerden bij sommige stemmingen dienst (bij mij ook, evenals bij mijn 
buurman). Van enkele leden die in de pauze naar huis gingen, hebben we gezien dat zij hun 
stemkastje aan een ander gaven. 
Veel onduidelijkheid over het al dan niet tot stand gekomen lijsttrekkerschap van Henk Krol. 
Tegenstrijd uitspraken werden hierover gedaan. 
 
Helena Bosch 
Lid 16759 
 
Preadvies van het Hoofdbestuur: Ontraden 
Dit is geen amendement omdat er geen tekstuele wijzigingen worden voorgesteld. 
 
 
 
 
 
 



Amendement 3 voordracht George Lernout 
 
Constaterend dat HB met een goed voorstel zou komen om de leden een voorzitter te laten 
kiezen voor de selectiecommissie, is het teleurstellend dat maar één kandidaat nu wordt 
voorgedragen.  
Dus valt er voor de leden niets te kiezen. 
In de aanloop naar de HB verkiezing heeft George bovendien niet onpartijdig gehandeld. 
  
 Derhalve is mijn  Voorstel is om ook Joop van Orsouw die wel geheel neutraal en 
onafhankelijk is, de kwaliteiten bezit voor de functie en integer is, mede voor te dragen als 
kandidaat voorzitter van de selectiecommissie. 
 
Helena Bosch   
Lid 16759 
 
Preadvies van het Hoofdbestuur: Ontraden 
Dit voorstel is in feite een verzoek te heropening kandidaatstelling voorzitter 
selectiecommissie. Wie dat wil kan tegen HB-voorstel aangaande deze verkiezing stemmen.  
De heropening (door het HB sterk ontraden) geldt dan voor iedereen. Zie agendapunt 4.2 in 
de bijlage onder besluit 2.  
 
 
Amendement 4 Kandidatuur voorzitter kandidaatstellingscommissie Tweede Kamer 
 

a. Oude tekst Voorstel als vervat in het bij agendapunt 4.2 behorende document 
 

“1. SELECTIECOMMISSIE 
Een oproep in de zin zoals de Algemene Vergadering dat wenste, werd op 8 januari 2020 op 
de website geplaatst met als uiterste aanmeldingsdatum 21 januari 2020.  
Als zoekcriterium gold de bekendheid met het politieke milieu, bekendheid met en in de 
partij en een goed inlevingsvermogen in de gevoeligheden die gepaard gaan met 
kandidaatstelling voor een publieke functie. Alhoewel in eerste instantie drie kandidaten bij 
de selectie zich hadden aangemeld, hebben twee kandidaten zich om hun moverende reden 
teruggetrokken zodat één kandidaat over blijft:  
 
Peter Pont  
 
Zoals in de nieuwsbrief is vermeld, is het bestuur de mening toegedaan dat de kandidatuur 
van de heer Pont om de in de nieuwsbrief gegeven reden niet meer opportuun is. Het 
Hoofdbestuur zal dan ook uiterlijk op 4 september 2020 met een alternatief voorstel 
komen.“ 
 
b. Nieuw tekst Voorstel betreffende het bij agendapunt 4.2 behorende document 
Aan de tekst wordt, naast de door het Hoofdbestuur gedane voordracht van de heer George 
Lernout de volgende kandidatuur voor het voorzitterschap toegevoegd: 
 
Robert Gielisse 



 
c. Toelichting 
De agenda is gepubliceerd op 21 augustus 2020. Begin september 2020 heeft het 
Hoofdbestuur de agenda aangepast waarbij onder andere de uiterste termijn voor indiening 
van moties werd vermeld, i.c. 4 september 2020 om 23:59. 
 
Op 4 september 2020 rond 21:00 (zijnde 3 uur voor de deadline voor indiening van 
amendementen) heeft het Hoofdbestuur bekend gemaakt dat zij de heer Georg Lernout aan 
de algemene vergadering voor benoeming voordraagt.  
Doordat het Hoofdbestuur thans met een voordracht komt is het document als bedoeld in 
punt 4.2 (als gewijzigd door de voordracht) de facto een amendeerbaar stuk geworden. Op 
die manier kunnen ook andere leden die menen aan de gestelde criteria te voldoen zich 
kandideren om zodoende de algemene vergadering een ruimere keus te bieden. De 
verwijzing door het Hoofdbestuur naar het ‘kapstok’ artikel 9 van het Huishoudelijk 
Reglement ter onderbouwing van de gevolgde bijzondere voordachtprocedure doet aan het 
amendeerbaar karakter van het bestuursvoorstel niets af.  
Anders gezegd, waarom mag het Hoofdbestuur wel een nieuwe kandidaat aandragen en 
gewone leden niet? 
Wel is het zo dat slechts degenen die voldoende ingevoerd zijn met de partijprocedures erin 
zullen slagen om in de resterende 3 uur via een amendement met een alternatieve 
kandidaatsstelling te komen.  
Ondergetekende hecht eraan dat de leden bijeen in de algemene vergadering een keuze 
hebben, zeker waar het gaat zo’n belangrijke positie waarbij de kandidaten aan de hoogste 
eisen dienen te voldoen qua onkreukbaarheid, standvastigheid en kennis van zaken.  
Naast zijn achtergrond en reguliere beroepservaring heeft ondergetekende de nodige kennis 
en ervaring opgedaan als (wnd) Algemeen Secretaris van het per 1 augustus 2020 afgetreden 
Hoofdbestuur, met inbegrip van de voorbereiding van de onderhavige selectieprocedure.  
Deze achtergrond gekoppeld aan een jarenlange ervaring als voorzitter van 
selectiecommissies bij een internationale organisatie, zullen hem in staat stellen om de 
taken die verbonden zijn aan de belangrijke functie van Voorzitter van de Commissie 
Kandidaatstelling Tweede Kamer op een correcte en onafhankelijke wijze en in goed 
teamverband met de nog aan te wijzen commissieleden te kunnen vervullen. 
 
Robert Gielisse 
Lid 14684 
 
Preadvies van het Hoofdbestuur: Ontraden 
Alle leden hebben eerder de mogelijkheid gehad zich kandidaat te stellen (bij 
onverenigbaarheden van functies moet men dan uiteraard wel kiezen). Die 
kandidaatsprocedure is nadrukkelijk afgesloten. In een onvoorziene situatie dat er geen 
enkele kandidaat (meer) is, kan het HB (art. 9.1 HHR) een besluit nemen. Daarbij kon het HB 
kiezen tussen heropening van de procedure (maar dan voor iedereen) of een voordracht te 
doen. In het partijbelang heeft het HB besloten een voordracht te doen. Het is aan het 
hoogste orgaan van de verenging 50PLUS, de ALV deze voordracht te steunen of af te wijzen.  
 
Zie agendapunt 4.2 in de bijlage onder besluit 2.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


