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Concept Verslag Provinciale Algemene Leden Vergade-
ring 50PLUS afdeling Provincie Utrecht 11 mei 2019. 

Locatie: De Roskam, te Achterveld. 

 

Aanwezig: 

Mw. C. (Corrie) Brenk; Mw. H.A.M.(Helena) Bosch;  
Dhr. J.H.(Jan) Ebens; Dhr. T. (Teun) de Gast; Mw. H. (Hedwig) de Groot;  
Dhr. R.P.J.J.(Rob) van den Hoek; Mw. C.A.M.(Conny) Kooijman;  

Mw. E.S.(Elly) Kamerbeek; Dhr. J.W.(Jack) Kardolus;  
Dhr. J. (John) van Loon Oogmode; Mw. J.L.G.(Annie) Hogenkamp;  

Dhr. C.J.(Chris) Nyqvist. 
 

 
Aanwezig Hoofdbestuur 50PLUS partij: 

Dhr. R. (Robert) Gielisse. 

 
Afmeldingen: 

Mw. M. (Mieke) Hoek; Dhr. H. (Henk) van de Mheen; Dhr. F.C. Beukelmans. 

 
Aanwezige bestuursleden: 
Dhr. A. (Alfons) Leerkes (Voorzitter); 

Dhr. J.W.A.(Joop) Mays (Secretaris/Vicevoorzitter);  
Dhr. P. (Paul) Walraven (Penningmeester);  

Mw. A. (Annelies) Hart (WND Algemeen Bestuurslid);  
Dhr. R. (Richard) Postma (WND Algemeen Bestuurslid.  
 

 
Speciale gast: 

Mw. I. (Ieke) Benschop, als Projectleider werkzaam bij de Natuur en Milieufede-
ratie Utrechtwerk, aandachtsgebieden Aardgasvrije nieuwbouw, windenergie en 
CO₂ Bank Utrecht. Geeft een presentatie over het proces in de Provincie Utrecht 

van de energietransitie. 
 

 
1. Welkom door de voorzitter (10:00 uur). 

 

De Voorzitter heet de leden van harte welkom op deze eerste Provinciale Alge-
mene Ledenvergadering 50PLUS afdeling Provincie Utrecht in 2019. De Voorzitter 

memoreert dat het bestuur voor deze vergadering getracht heeft een aantrekke-
lijk programma op te zetten. Naast de gebruikelijke verenigingszaken staat er 

ook een presentatie op het programma dat verzorgd wordt door een medewerker 
van de Natuur en Milieufederatie Utrecht over de energietransitie in de Provincie 
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Utrecht. Het bestuur zal ook in de toekomst actuele onderwerpen een onderdeel 

laten zijn van de ledenvergadering. 
De Voorzitter hoopt op een inspirerende vergadering. 

 

 

2. Mededelingen. 

a. Bestuur 50PLUS afdeling Provincie Utrecht (Voorzitter): 
Geen. 
 

b.      Hoofdbestuur 50PLUS (de heer Gielisse HB): 
Het Hoofdbestuur heeft besloten dat er meer aandacht moet komen voor het le-

denbehoud en voor de ledenwerving. Robert Gielisse geeft een uitleg over de in-
houd van het document “50PLUS ledenbinding”. 
  

c.       Leden 50PLUS provincie Utrecht: 
Mw. C. (Corrie) Brenk meldt dat de fractie 50PLUS in de Tweede Kamer meer 

aandacht gaat geven aan de armoede onder 50PLUSSERS. Er wordt een werk-
groep opgericht die zich met dat onderwerp gaat bezighouden.  
Mw. C(Conny) Kooijman meldt dat er al wel meer aandacht is voor de mobiliteit 

van gehandicapten maar dat in de praktijk blijkt dat daar nog veel te verbeteren 
is. 

 

3. Ingekomen stukken. 

 
Geen ingekomen stukken. 

 

4. Vaststellen van de agenda (Leden). 

De agenda wordt door de vergadering vastgesteld. 

 

5. Vaststellen van de notulen ledenvergadering 10 november 

2018(Leden). 

 

Mieke Hoek(schriftelijk) en Hedwig de Groot merkte op dat in de notulen een on-
juiste weergave is gegeven met betrekking tot de gevolgde procedure “vaststel-

len kieslijst voor de Provinciale Staten 2019. 
 
De Voorzitter erkent de opmerkingen en geeft aan dat de gevolgde procedure en 

het vaststellen van de kieslijst door de Provinciale Algemene Vergadering 50PLUS 
conform de Statuten en het Huishoudelijk Reglement 50PLUS partij correct is 

verlopen. 
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6. Verkiezingen functie Secretaris en twee Algemene Bestuursleden 

(Leden). 

Telcommissie stemming voor functies: De heren Rob van de Hoek en Jack Kardo-

lus. 
Stemgerechtigde leden aanwezig tijdens de PALV van 11 mei 2019: 17 leden. 

Uitslag verkiezingen van de vacante functies bij het bestuur 50PLUS afdeling Pro-
vincie Utrecht, voor de functies: 
 

Functie Secretaris/vicevoorzitter: Dhr. J.W.A. Mays (Joop) Mays. 
Aantal geldige uitgebrachte stemmen: 17. 

Voor: 16. Tegen: 0. Blanco: 1. 
 
Algemeen bestuurslid: Mw. A. (Annelies) Hart. 

Aantal geldige uitgebrachte stemmen: 17. 
Voor: 16. Tegen: 0. Blanco: 1. 

 
Algemeen bestuurslid: Dhr. R. (Richard) Postma. 
Aantal geldige uitgebrachte stemmen: 17. 

Voor: 16. Tegen: 1. Blanco: 0. 
 

 

7. Terugblik op verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap (Se-

cretaris/Campagneleider 2019). 

 

Mieke Hoek is wederom gekozen in de Provinciale Staten van Utrecht en voor de 
eerste maal neemt 50PLUS ook zitting in het bestuur van het Waterschap 

Stichtse Rijnlanden in de persoon van Rob van den Hoek.  
De verkiezing Provinciale Staten Utrecht heeft ongeveer 4000 meer stemmen op-

geleverd dan in 2015. Helaas nog niet genoeg voor een tweede zetel in de Sta-
ten. De Regiegroep (waarin zitting hadden Joop Mays, Mieke Hoek en Rob van 
den Hoek) heeft gezamenlijk de campagne voorbereid en uitgevoerd. Met be-

perkte middelen (€ 3.212,08) hebben zij een hele goede campagne gevoerd en 

zijn hierbij ook binnen budget gebleven.   

Naast het succes in de Provincie Utrecht is er ook nog een ander prachtig resul-
taat te melden. Waterschappen besturen ook over de Provinciegrenzen heen. Zo 
heeft de provincie Utrecht vier Waterschappen (enkele gedeeltelijk) binnen haar 

grenzen. Een van de waterschappen waar we ook een succes kunnen melden is 
het Waterschap Veluwe en Vallei. 50PLUS heeft daar twee zetels veroverd waar-

door de nummer 3 op de lijst (Annelies Hart, woonachtig in Baarn) een commis-
sieplaats mag innemen. 
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8. Ledenbinding: werving en leden behoud (de heer Gielisse HB). 

 
Meer leden en meer stemmen voor 50PLUS bij toekomstige verkiezingen, dat 
moet het resultaat zijn van het nieuw te starten beleid voor het behouden van en 
werven van (nieuwe) leden. Dat maakt ons politiek sterker.  De heer Gielisse, al-

gemeen bestuurslid hoofdbestuur 50PLUS-partij en tevens contactpersoon 
voor ons provinciale bestuur, heeft de aanwezige leden geïnformeerd over de 

nieuwe lijn betreffende werving en behoud van leden 50PLUS. Dit beleid is vast-
gelegd in de notitie “Ledenwerving en ledenbehoud”. 
 

 
Korte pauze (rond 11:00 uur). 

 

 

9. Duurzame energieopwekking in provincie Utrecht (Ieke Benschop 

NMU).  

Ieke Benschop, Projectleider Federatie Natuur en Milieu Utrecht, informeert ons 
door middel van een presentatie over een actueel onderwerp betreffende milieu 

en duurzaamheid in de Provincie Utrecht. Een boeiend onderwerp met nogal wat 
“eyeopeners” bij de leden. Het leverde veel vragen en een boeiende discussie op.  

De leden hebben zeer positief gereageerd op deze presentatie en op het voorne-
men van het bestuur om op elke Algemene Ledenvergadering een dergelijke pre-
sentatie te (laten) geven. 

De Voorzitter dankt Ieke Benschop voor de inspirerende presentatie en overhan-
digt haar als dank een boekenbon en een bos bloemen. Ieke Benschop dankt de 

aanwezige leden. 

 

10. Vooruitblik Gemeenteraad verkiezingen (Voorzitter). 

De afdelingsvoorzitter, Alfons Leerkes, neemt de vergadering mee in een vooruit-
blik naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Het bestuur heeft de ambitie 
om in 13 van de 26 gemeenten in de Provincie Utrecht mee te doen met de ge-

meenteraadsverkiezingen. Om dit te kunnen realiseren wordt dit jaar al begon-
nen met de voorbereiding hiervan. 

 

11. Terugblik op de Europese verkiezingen. 

Na de behandeling van Agendapunt 8 doet de Voorzitter het voorstel om Agenda-
punt 11 niet te behandelen vanwege het uitlopen van het behandelen van Agen-

dapunt 7. De Vergadering gaat hiermee akkoord. 
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12. Rondvraag. 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de Rondvraag. 

 

13. Sluiting (12.00 uur. Voorzitter).  

De Voorzitter dankt de aanwezige leden voor hun aanwezigheid en bijdrage aan 
de vergadering. Wenst hen een smakelijke lunch en bij vertrek een goed reis. 

 

Notulen: Joop Mays, Secretaris/Vicevoorzitter. 


