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Wilt U de NIEUWSBRIEF niet meer ontvangen : Klik dan hier 

 

 

 

 

 

CONCEPTAGENDA 50PLUS VIRTUELE* ALV 
* De vergadering wordt digitaal gehouden bij HB-besluit van woensdag 16 september jl. 

ZATERDAG 12 DECEMBER 2020 

START 10.00 UUR  Opening  J. Nagel (voorzitter) 

In deze Bijzondere ALV zal tevens het Verkiezingsprogramma 2021-2025 worden gepresenteerd, 

almede de lijst met Kandidaten voor de Tweede Kamer. 

Indien u zich nog niet heeft aangemeld, kunt u zich alsnog aanmelden via alv@50pluspartij.nl onder 

vermelding van uw naam, adres, woonplaats en lidnummer. 

De sluitingsdatum van aanmelding is woensdag, 9 december om 10.00 uur. 

U ontvangt, indien u lid bent, twee dagen voor de ALV van 12 december 2020 een registratielink om 

deze virtuele vergadering bij te kunnen wonen. 

U bent dan al door het partijkantoor aangemeld als deelnemer. 

 

Het deelnemen aan de ledenvergadering 

Nadat u de link naar de Algemene Ledenvergadering heeft ontvangen, moet u dit account beveiligen 

met een wachtwoord. 

Vervolgens klikt u op Bekijk het webinar, waarna u inlogt voor de ledenvergadering met het door u 

opgegeven e-mailadres en wachtwoord. 

  

EINDE VERGADERING 14.00 UUR 

Klik HIER voor de AGENDA 

 

Alvast een fijne Vergadering toegewenst op zaterdag, 12 december 2020. 

 

 

Namens Bestuur 50PLUS Gelderland 
Dagelijks Bestuur       Bestuursleden 
Will Reichgelt     – Voorzitter (waarnemend)  Jeroen Flantua             - Algemeen bestuurslid/Campagneleider 
Nelleke de Jong – Secretaris    Anton van den Heuvel - Algemeen bestuurslid/redactie Nieuwsbrief 
Rob Tunru          – Penningmeester       

  
Marcel Bruins    – Fractie voorzitter PS/Adviseur  Jan Opschoor              - Fractie voorzitter WS/Adviseur 

Deze Nieuwsbrief verschijnt 1x per Kwartaal 

 

file:///C:/Users/Anton/Desktop/alv@50pluspartij.nl
https://50pluspartij.nl/partij/4398-conceptagenda-alv-50plus-12-december-2021
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Wilt U de NIEUWSBRIEF niet meer ontvangen : Klik dan hier 

Van uw Voorzitter :  

Beste leden van 50PLUS GELDERLAND, 

 Nadat voorzitter Jan Zoetelief zich  -om hem moverende redenen- uit de partij heeft teruggetrokken,  

heb ik, Will Reichgelt, met instemming van het Hoofdbestuur en het Gelders Bestuur, het 

voorzitterschap aanvaard.  

De volgende werkzaamheden liggen in het verschiet. 

Op 19 juni 2021 heeft het Bestuur van Gelderland haar eerstvolgende Provinciale Algemene Leden 

Vergadering gepland. Er wordt de voorkeur aan gegeven deze vergadering fysiek te laten verlopen.  

Tijdens deze vergadering zal er een verkiezing plaatsvinden voor nieuwe bestuursleden.   

Tot die tijd wordt u op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen, omtrent het Covid-19, middels onze 

Nieuwsbrief en/of via de site:  https://www.50pluspartij.nl/gelderland 

 Prioriteiten in volgorde. 

Voorbereidende werkzaamheden 

1. De Tweede Kamer verkiezingen. Voor de campagnewerkzaamheden zal veel hulp nodig zijn. 

Indien u als lid mee zou willen werken, kunt u contact opnemen met het secretariaat 

(secretaris@50plusgelderland.nl).  

2. De Provinciale Algemene Ledenvergadering. Na de Tweede Kamerverkiezingen zal via de 

Nieuwsbrief en op de site: www.50pluspartij.nl/gelderland, een oproep worden gedaan om als 

kandidaat mee te doen aan de verkiezingen voor nieuwe bestuursleden. 

3. De gemeenteraadsverkiezingen in 2022.  Het is nog niet bekend welke gemeenten in Gelderland 

kansen hebben op voldoende organisatiekracht van leden, voldoende capabele kandidaten en 

voldoende draagkracht onder de kiezers in de afgelopen periode. 

.Met vriendelijke groet, 

Will Reichgelt (wnd voorzitter) 

 

https://50pluspartij.nl/doe-mee 
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