Verslag algemene ledenvergadering 50PLUS afdeling provincie Utrecht
Donderdag 30 augustus 13.30 – 16.30 uur
Koperwieklaan 3 Bilthoven
Achter de bestuurstafel zitten:

Thomas van der Heijden:
Franc Gerritsen:
Helena Bosch:
Aanwezige leden:
Helena Bosch
Corrie van Brenk
Wil Bouwman
Jan Ebens
Thomas Eekels
Franc Gerritsen
Hans Goedhard
Hedwig de Groot van den Bosch
Annelies Hart
Mieke Hoek
Rob van den Hoek
Elly Kamerbeek.
Jack Kardolus
Alfons Leerkes
Joop Mays.
Chris Nyqvist.
Chris Portengen
Richard Postma.
Ton Richter.
John Severin
Paul Walraven
Afwezig met kennisgeving:
Coby van den Broek-van Es
René van den Broek
Conny Kooyman
Gerard Schreyer

dagvoorzitter
secretaris, voorzitter en penningmeester a.i.
contactpersoon HB 50PLUS
Amersfoort
(50PLUS HB lid)
Utrecht
(Tweede Kamerlid)
Achterveld
(kandidaat secretaris)
Houten
Mijdrecht
(lid cie Prov. Staten)
Bilthoven
(secretaris)
Utrecht
Loenen a/d Vecht
(lid cie Prov. Staten)
Baarn
Vreeland
(Prov. Statenlid)
Driebergen
(kandidaat Waterschap)
Rhenen
Leersum
(kandidaat Prov. Staten)
Wilnis
(kandidaat voorzitter)
Soest
(kandidaat algemeen bestuurslid)
Utrecht
(GR Utrecht ouderenpartij)
Loenen a/d Vecht
(maart 2018 afgetreden vice vz)
Driebergen
(maart 2018 afgetreden vz)
Vinkeveen
(Waterschap herkiesbaar)
Veenendaal
Amersfoort
(kandidaat penningmeester)

Soest
Soest
Amersfoort
Amersfoort

Opening :
Helena Bosch heet als contactpersoon van het HB iedereen van harte welkom en stelt de
dagvoorzitter voor de heer Thomas van der Heijden, 50PLUS lid uit Gelderland.
Tevens bedankt zij speciaal 50PLUS Tweede Kamerlid Corrie van Brenk uit de stad Utrecht,
voor haar komst.

Mededelingen:
Ingezonden mail van 16 augustus j.l. van Richard Postma, oud-bestuursvoorzitter. Deze is
toegevoegd aan de notulen. De hr. Postma krijgt de gelegenheid zijn mail toe te lichten. Hij
uit daarin ondermeer zijn verbazing dat de hr Gerritsen nog steeds secretaris is, maar staat
achter de verkiezing van een nieuw bestuur. Mw. Bosch bedankt hem voor zijn loyale
opstelling in deze en de hr. Postma ontvangt applaus.
Vaststelling agenda:
De hr. van den Hoek wil graag dat de recente gang van zaken over het wetenschappelijk
bureau van 50PLUS, zoals het in de pers naar voren is gekomen, aan de orde komt.
Dagvoorzitter stelt voor dit onderwerp na de pauze aan de agenda toe te voegen. Hiermee is
de agenda vastgesteld.
Notulen extra ledenvergadering van 17 mei 2017:
Mw. Hoek: tekstuele correctie pagina 2 het gaat hier om verschrijving van de naam van de
heer Nyqvist (Met een N. i.p.v. M.)
Mw. Kamerbeek vraagt zich af, gezien de lange tijdsperiode tussen deze en de vorige
ledenvergadering, hoe vaak de provinciale ledenvergadering bijeenkomt. Dagvoorzitter geeft
toelichting hierop. De verplichte Jaarvergadering dient te worden gehouden in oktober of
november. Is vorig jaar om onduidelijke reden geannuleerd.
De heer Leerkes van de voorbereidingscommissie voor deze PLV merkt op dat de volgende
vergadering gepland staat op zaterdag 10 november a.s.
Financiën:
De hr. Van den Hoek: De optellling van het jaarverslag van 2016 is volgens hem onjuist.
De hr. Eekels : Is de reservestand in de exploitatie van 2018 wel juist.
Mw. Hoek statenlid: Omdat er in 2017 geen penningmeester meer was, is de boekhouding
door het partijkantoor overgenomen. Wat betref de reserves is er door het HB bekeken
welke afdelingen konden interen.
Dagvoorzitter: Het nieuwe bestuur zal deze twee vragen opnieuw beoordelen.
Dhr. Kardolus: Is de begroting van 2019 eigenlijk niet een zaak voor het nieuwe bestuur?
Dhr. Leerkes: Het HB verzocht deze reeds in te dienen voor 14 augustus j.l. Uiteraard zal het
nieuwe bestuur een definitieve begroting vaststellen.
Introductie en verkiezing nieuw bestuur:
Mw. Hoek: punt van orde: Is er een telcommissie? Mw. Bosch telt de stemmen.
Alle vier de kandidaten krijgen de gelegenheid een mondelinge toelichting te geven op hun
kandidatuur. Leden kunnen zonodig enige vragen stellen. Aansluitend wordt er gestemd.
Uitslag:
De hr. Alfons Leerkes kandidaat voorzitter:
20 voor 1 tegen
De hr. Wil Bouwman kandidaat secretaris:
20 voor 1 tegen
De hr. Paul Walraven kandidaat penningmeester: 20 voor 1 tegen
De hr. Joop Mays algemeen bestuurslid :
21 voor
Hiermee is de verkiezing van het nieuwe bestuur een feit en dagvoorzitter overhandigt de
voorzittershamer aan de nieuw gekozen voorzitter stelt Alfons Leerkes en stelt voor dat hij
het na de pauze van hem overneemt.
Dhr. Leerkes evenwel verzoekt de hr. van der Heijden de vergadering verder voor te zitten.

De hr. Franc Gerritsen blijft aan als algemeen bestuurslid

Structuur organisatie:
Dhr Leerkes vertelt dat het er vooral om gaat de organisatie van de partij 50PLUS te
professionaliseren en na te gaan of men de beoogde doelen ook werkelijk heeft behaald.
Hij noemt onder meer de verandering van de provinciale website, digitale ledenraadpleging.
Uiteraard komt dit in het nieuwe bestuur aan de orde.

Wetenschappelijk bureau:
Er vindt een discussie plaats naar aanleiding van de berichten in de pers.
Dhr. van den Hoek: Hij vindt dat de leden onvoldoende hierin gehoord worden en wij als
provincie dit aan het HB kenbaar moeten maken.
Dhr. Mays: Wat is er echt waar van de berichten in de pers en had het HB ons als leden niet
moeten informeren.
Mw. Bosch vertelt, dat er een goede toelichting staat op de eerste pagina van de landelijke
website.
Dhr. Bouwman: Gaat het niet om de financiën.
Dhr Kardolus: De ALV moet zich hier over uitspreken en dat kan pas achteraf.
Dhr.Leerkes: Niemand van 50PLUS is blij met een negatieve pers.
Mw Kamerbeek: Er moet door het HB naar de leden toe gecommuniceerd worden.
Dhr Eekels: Is de juiste procedure wel gevolgd.
Mw Hoek: Leden kunnen alijd schriftelijk vragen stellen aan het HB
Dhr Leerkes stelt voor dat het bestuur een pittige brief hierover schrijf aan het HB.
50PLUS beurs 18 -22 september:
Mw Bosch geeft een korte uiteenzetting van de opzet van de beurs.
Zo kan men vragen gaan stellen aan onze Eerste en Tweede Kamerleden, die beurtelings
dagelijks aanwezig zullen zijn in de stand. Daarover binnenkort bericht aan alle leden.
Ook draait in de stand op een groot scherm een film waarin we laten zien wat we als partij
bereikt hebben.
Verder hebben we nog vrijwilligers als gastvrouw/gastheer in de stand nodig.
Aktiviteitenplan 2018/19 . Verkiezingen Waterschappen en Provinciale Staten:
Verkiezingen hebben nu prioriteit.
Aktie ondermeer door middel van de provinciale Website:
Digitaal stellingen poneren en referenda over de thema’s die leven bij de achterban ook wat
betreft de waterschappen.
Dhr. Eekels: 50PLUS op de site profileren als de partij voor ouderen van nu en van straks.
Plenaire zitting met huidige vertegenwoordigers en kandidaten Waterschappen en
Provinciale Staten.
Mw Hoek: Zij wil in oktober een ledendag organiseren in het provinciehuis waarbij men
onderwerpen kan inbrengen, die in het verkiezingsprogramma meegenomen worden.
Dhr Leerkes: Het aktiviteitenplan wordt op de PLV van 10 november aan de leden
voorgelegd.

Rondvraag:
Mw Hart:
Zijn de kaartjes waarmee men gratis de nieuwsbrief kan krijgen ook bedoeld om op diverse
plekken neer te leggen. Mw Bosch: De opzet is om de kaartje juist persoonlijk te
overhandigen na een interessant gesprek bijvoorbeeld.
Dhr Bouwman:
Merkt op dat het gebruik van de ledenlijsten nog steeds een probleem vormt als je de leden
wilt bereiken. dhr van den Hoek: De AVG is juist bedoeld om misbruik tegen te gaan. Als je
je aan de regels houdt, door mensen bijvoorbeeld om toestemming vraagt hun te mogen
benaderen, kan er goed mee gewerkt worden. Mw. Bosch: Wij hebben nu een duidelijk
protocol opgesteld. En zijn bezig om te bekijken , hoe er in de afdelingen goed gewerkt kan
worden met ledenlijsten conform de AVG.
Mw van Brenk: Op 12 oktober a.s. wordt er door de fractie een algemene ledendag
georganiseerd in de Tweede Kamer. Hierin kunnen de leden zelf aktief ervaren hoe het er in
de Tweede Kamer aan toe gaat.
Sluiting: 16.30
Na afloop van de vergadering, die zeer prettig en kundig werd geleid door onze
dagvoorzitter Thomas van der Heijden (Arnhem) dronken we gezamenlijk een glaasje en
smulden we van de lekkere gevarieerde borrelhapjes .
Zo kregen we de gelegenheid om elkaar beter te leren kennen en spraken de meeste
aanwezigen uit, dat er vol vertrouwen wordt gewerkt aan een constructieve samenwerking.

