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Amendement 1 van Ton Lammertink, Zoetermeer
Amendement wijziging (concept) agendapunt 8
De Algemene Ledenvergadering van 50PLUS, bijeen op 8 mei 2021,
Constaterende dat:
● De partij 50PLUS zich in een crisissituatie bevindt die als een ernstige bedreiging voor haar
voortbestaan
moet worden gezien, en die o.a. heeft geresulteerd in verstoring van interne verhoudingen en
uiteindelijk ook in een dramatisch slechte verkiezingsuitslag;
Overwegende dat:
1) Voorgaande constatering op dit moment kan worden gedaan, los van een gedetailleerde analyse
van alle gebeurtenissen die hierbij een rol hebben gespeeld, en los van het vaststellen van welke
personen hiervoor in welke mate verantwoordelijk zijn;
2) Op dit moment slecht één doel voor de AV leidend kan zijn, en dat is het verzekeren van het
voortbestaan van de partij 50PLUS;
3) Dat doel, dat niets minder dan het redden van de partij omvat, vergt dat er een trendbreuk wordt
bewerkstelligd m.b.t. disfunctionele processen en gedragingen, en dat vervolgens de noodzakelijke
activiteiten worden uitgevoerd om de partij weer in een stabiele situatie te brengen van waaruit het
herstelproces kan plaatsvinden;
4) Het duidelijk is dat het nieuwe Hoofdbestuur verantwoordelijke is om dit herstelproces in gang te
zetten;
5) Het tevens duidelijk is dat na alles wat de partij 50PLUS de laatste jaren heeft doorgemaakt dit als
een laatste kans moet worden gezien om het potentieel aan steun te realiseren dat er bij de kiezers
zou moeten zijn voor ons programma en voor onze mensen, en om het vertrouwen bij de kiezers te
herstellen;
6) Er ondanks veel inspanningen geen werkbare samenwerking is tussen bestuur, Eerste Kamer- en
Tweede Kamerfractie;
7) Er vanuit de voorgaande overwegingen tenminste de volgende eisen aan een nieuw bestuur
zouden moeten worden gesteld:
a) “vers bloed”, d.w.z. bestuursleden hebben geen bestuurlijke rol in een vorig HB gespeeld, en waren
dus niet betrokken bij de problemen die zich hebben voorgedaan, en kunnen zich onafhankelijk
opstellen met het oog op het belang van (het voortbestaan van) de partij;
b) “veranderkundige deskundigheid”, het nieuwe bestuur van teamplayers heeft voldoende ervaring
heeft met veranderprocessen c.q. cultuurverandering;
c) Het nieuwe bestuur committeert zich aan een veranderprogramma dat tot doel heeft de partij
50PLUS vanuit de pioniersfase naar een hoger professioneler niveau te brengen;
8) Gezien de bijzondere situatie en de eisen die deze aan een bestuur stelt het noodzakelijk is een
compleet nieuw team aan te stellen tot uiterlijk 1 juli 2022, waarbij verwacht kan worden dat dit
team aan de hiervoor gestelde eisen kan voldoen.
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Besluit
Agendapunt 8, Benoeming nieuw Hoofdbestuur door de Algemene Vergadering (openbaar gedeelte)
en de daarbij behorende voorstellen, wordt van de conceptagenda verwijderd en vervangen door een
nieuw agendapunt 8 dat luidt:
8.Voorstel tot benoeming van een interim-Hoofdbestuur.
Besluit
1.
A) Tot uiterlijk 1 juli 2022 wordt, ter vervanging van het huidige Hoofdbestuur, een
interim hoofdbestuur benoemd dat bestaat uit de volgende personen met de achter hun naam
vermelde functie
1. Joop van Orsouw (voorzitter)
2. Jaap Haasnoot (secretaris)
3. Raoul Oosthoek (penningmeester)
4. Raymond Brood (lid)
5. Cees de Reus (lid)
6. Henk van Tilborg (lid)
B) Dit Hoofdbestuur heeft tot taak:
Het op basis van aangeleverde analyses en een eigen doorlichting vaststellen van een “diagnose”, en
het op basis daarvan opstellen en uitvoeren van een plan van aanpak, waarbij in ieder geval het op
orde brengen van de organisatie, processen en structuren aan de orde komt.
2. Dit besluit treedt direct na de vaststelling door de Algemene vergadering in werking.
Toelichting:
De indieners achten het van groot belang dat er in dit stadium van de geschiedenis van 50PLUS met
een schone lei kan worden begonnen. Zonder uitgebreid in te willen gaan op allerlei zaken die zich in
het (recente) verleden hebben voorgedaan kan de weg naar herstel gemakkelijker worden uitgevoerd
door mensen die geen deel hebben uitgemaakt van gezelschappen die direct betrokken waren bij de
problemen die spelen of gespeeld hebben. Het is niet aannemelijk dat deze mensen in staat zullen
zijn om de problemen, die tot nu toe niet uit de wereld zijn geholpen, straks wel op te lossen. Daarbij
is niet bedoeld om ook maar iets ten nadele van betrokkenen te beweren. De problemen in de oude
samenstelling zijn onoplosbaar gebleken. Dat is ook de reden dat we met een nieuwe samenstelling
komen. De HB-kandidaten stellen zich daarvoor beschikbaar omdat ze willen voorkomen dat de partij
verder in het ongerede raakt, en willen er alles doen om dat te voorkomen. Daarom stellen ze zich
voor een beperkte tijd beschikbaar om “de kar weer in het spoor te krijgen”. Daar hoort ook bij dat er
een goede samenwerking met de fracties tot stand wordt gebracht, er een
duidelijke scheiding komt tussen vereniging en het politieke bedrijf en dat de partij vernieuwd wordt.
Bijlage: CV bestuursleden
Willem Bakx, lidnummer 13643, contactpersoon tel.0653153337
Ton Lammertink, lidnummer 18188
Sjoerd F.Fekkes lidnummer12880
Ruud van Acquoij, lidnummer15177
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Besluit: Het HB is na ingewonnen juridisch advies tot de conclusie gekomen dat dit amendement
niet in stemming wordt gebracht.
Indien dit amendement wel in stemming wordt gebracht is een besluit hierover nietig/vernietigbaar
op diverse gronden. We noemen enkele belangrijke hiervan
● De mogelijkheid tot het benoemen van een interim bestuur is niet voorzien in de Statuten en/of
het HHR
● De leden van het Hoofdbestuur worden benoemd door de Algemene Vergadering op basis van
een voordracht van het Hoofdbestuur
Daarbij dienen bepaalde termijnen (12 weken art. 3.1.2 HHR) in acht genomen te worden.
● Naast de voordracht van het Hoofdbestuur kan een lid kandidaat gesteld worden door een aantal
van ten minste tien (10) leden, die de voordracht ondertekenen. Met uitzondering van kandidaat
voorzitter Van Orsouw voldoen de voorgedragen kandidaten niet hieraan.
Het amendement bevat slechts vier ondertekenaars. De indieners stellen in feite een
Hoofdbestuur van één persoon voor, waarbij de termijn van 12 weken wordt genegeerd.

Conclusie: dit amendement wordt niet in stemming gebracht.
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Amendement 2 van Marc van Rooij, Almere
Amendement voorstel 7.2 herbenoeming lid F.C.
De Algemene Ledenvergadering van 50PLUS, bijeen op 8 mei 2021
Onderwerp: Wijzigen hoofdbestuur voordracht financiële commissie agenda punt 7.2
Overwegende dat door de algemene ledenvergadering de motie “stoppen met slager die eigen vlees
keurt” op 26 mei 2018 met overweldigende meerderheid is aangenomen.
Overwegende dat het hoofdbestuur heeft verzuimd de kandidaatstellingsprocedure te openen voor
lid financiële commissie.
Constaterende dat, met inachtneming van de bovenstaande motie “stoppen met slager die eigen
vlees keurt” er geen invulling is gegeven aan de mogelijkheid tot het verkiezen uit meerdere
kandidaten.
De voordracht te wijzigen middels een toevoeging van de navolgende tekst: “Voordracht door het HB
– Herbenoeming lid FC – Dhr. J. Hessing” in
“Voordracht tot het voorstellen van de volgende kandidaten voor benoeming tot lid van de financiële
commissie de heer M.G.J.H. van Rooij of de heer J. Hessing”
En gaat over tot de orde van de dag.
M.G.J.H. van Rooij
Lidnr. 17194

Preadvies van het Hoofdbestuur: Ontraden
Het Hoofdbestuur heeft niets verzuimd in de voordracht voor de herbenoeming van Johan Hessing.
Conform art. 5.5.1. is dat een bevoegdheid van het bestuur waarbij aangetekend dient te worden dat
de twee nieuwe FC-leden baat hebben bij de herbenoeming van de heer Hessing als ervaren FC-lid.
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Motie 1: van Arthur Schuering, Rijswijk

De Algemene Ledenvergadering van 50PLUS verzoekt het Hoofdbestuur zo spoedig mogelijk de
kandidatuur open te stellen voor twee leden van de Commissie van Beroep en drie
plaatsvervangende leden van de Commissie van Beroep."
Toelichting:
Volgens artikel 5.4.2 van het Huishoudelijk Reglement dient de Commissie van Beroep te bestaan uit
drie leden en drie plaatsvervangende leden. Thans bestaat de Commissie van Beroep uit twee leden
en geen plaatsvervangende leden. Vanaf juni 2021 zal de Commissie van beroep uit slechts één lid
bestaan zonder plaatsvervangende leden. Aanvulling moet zo spoedig mogelijk plaatsvinden.
Arthur Schuering
Lidnummer 301

Preadvies van het Hoofdbestuur: Overnemen
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Motie 2: van ACP van Wanrooij, Helmond
Naar aanleiding van agendapunt nr ‘2’ van de Algemene Vergadering met onderwerp ‘vaststellen
agenda’:
De vereniging 50PLUS in vergadering bijeen d.d. 8 mei 2021;
Gehoord de beraadslaging,
overwegende dat onze samenleving, en daarmee ook onze vereniging, al geruim een jaar
geconfronteerd is met de maatregelen COVID-19 van de overheid welke het hoofdbestuur gedurende
deze periode heeft doen besluiten om Algemene Vergaderingen digitaal te doen laten plaatsvinden,
constaterende dat op basis van voornoemd besluit het Hoofdbestuur de leden het recht van spreken
zoals vastgelegd in ons Huishoudelijk Reglement onder artikel 2.1.1 ontzegt,
constaterende dat daarmee voor een te lange periode de leden de mogelijkheid tot het uitten van
hun mening is ontzegt waardoor het voor een weloverwogen besluitvorming noodzakelijke debat
ontbreekt,
overwegende dat het technisch mogelijk is dat tenminste de indieners van moties en/of
amendementen de mogelijkheid krijgen hun moties en/of amendementen in twee termijnen toe te
lichten,
draagt het Hoofdbestuur op voor alle toekomstige Algemene Vergaderingen, digitaal of anderszins,
dit spreekrecht mogelijk te maken zodat artikel 2.1.1 HHR blijvend wordt eerbiedigt,
en gaat over tot de orde van de dag.
Algemene Vergadering 50PLUS digitaal, 8 mei 2021,
Ondertekening en naam:
André van Wanrooij, lidnummer 13761 (Art 2.3.1 HR: één naam is verplicht)

Preadvies van het Hoofdbestuur: Ontraden
Wij zullen het Hoofbestuur zoals dat op 8 mei 2021 wordt gekozen de opdracht meegeven
om onderzoek te doen naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van het door de heer Van
Wanrooij ingediende voorstel.
We zullen alle indieners op 8 mei één minuut spreektijd geven om hun motie of amendement toe te
lichten voor zover die in stemming wordt gebracht.
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Motie 3 van Karel Scheps, Arnhem
Meningsverschillen in het openbaar over het eenmaal door de leden vastgestelde programma leiden
de aandacht van de inhoud af en bevestigen het beeld naar buiten van 50PLUS als ruzie-partij.
De vergadering verzoekt het Bestuur aan te geven welke acties zij heeft ondernomen om mevrouw
Den Haan te weerhouden in het openbaar in te gaan op mevrouw Verkoelen.

Ondertekening en naam:
Karel Scheps 17130

Preadvies van het Hoofdbestuur:
Zie reactie onder motie 4
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Motie 4 van Karel Scheps, Arnhem
Meningsverschillen in het openbaar over het eenmaal door de leden vastgestelde programma leiden
de aandacht van de inhoud af en bevestigen het beeld naar buiten van 50PLUS als ruzie-partij.
De vergadering verzoekt het Bestuur aan te geven welke acties zij heeft ondernomen om mevrouw
Verkoelen tot de orde te roepen. De vergadering vraagt het Bestuur aan te geven of dit ook gevolgen
moet hebben voor de komende GR-verkiezingen.

Ondertekening en naam:
Karel Scheps 17130
Preadvies van het Hoofdbestuur: stemming van deze motie is overbodig zie onderstaande
informatie van het Hoofdbestuur.
Deze moties gaan over de negatieve publiciteit rondom de Lijsttrekker Liane den Haan en de nummer
3 Ellen Verkoelen. Deze publiciteit heeft grote invloed gehad op de verkiezingsuitslag.
Waarom werd het conflict niet onmiddellijk beëindigd? Wat deed het Hoofdbestuur er aan?
Het Hoofdbestuur hecht er aan hier uitgebreid op te reageren.
Het Hoofdbestuur heeft er echt alles aan gedaan om nadelige publiciteit te beperken. Het wilde direct
een foto van beide betrokkenen, koffie drinkend en het conflict was afgedaan.
Door lijsttrekker Liane den Haan werd dit ondanks de vele pogingen onmogelijk gemaakt.
Ook zegde zij een na de verkiezingsdag gemaakte afspraak af.
Dat betekent dat ook aan de vele activiteiten van het HB geen ruchtbaarheid werd gegeven. Dat zou
opnieuw nadelige publiciteit geven.
Het HB is er negen maanden in geslaagd negatieve berichten over het HB uit de media te houden,
hoewel we heel vaak om commentaar werden gevraagd.
Omdat de leden zich afvroegen: doet het HB dan niets, leggen wij nu volledig en transparant
verantwoording af. Naast vele gesprekken en telefoontjes deden we het volgende schriftelijk.
3. ELLEN VERKOELEN.
De nummer drie op de kandidatenlijst Ellen Verkoelen leverde op vrijdag 26 februari in het
tv-programma Nieuwsuur persoonlijke kritiek op lijsttrekker Liane den Haan.
Direct daarna op 27 februari stuurde partijvoorzitter Jan Nagel een email naar Ellen.
“De uitzending van Nieuwsuur gisteravond heeft een juist weer wat stijgende 50PLUS behoorlijk wat
negatieve publiciteit opgeleverd. Jouw uitspraken hebben daartoe bijgedragen.
Dit schaadt de partij. Ik vraag je met klem dit niet meer te doen. We rekenen op je.” Dit werd ook
telefonisch ondersteund.
Op woensdag 10 maart, een week voor de verkiezingen, verscheen er o.a. op Teletekst pagina 105
een bericht: “Opnieuw onenigheid 50PLUS”.
Daarin meldt Ellen Verkoelen dat de lijsttrekker geen tijd voor haar heeft om koffie te drinken.
De partijvoorzitter stuurt haar direct op 10 maart opnieuw een email: “We verliezen waanzinnig veel
leden en stemmen. Dit moet stoppen. Ik vroeg je dit al eerder.
Daarom dringend. Nu geen verder commentaar, de partij gaat kapot.
Als voorzitter heb ik ook met Liane gesproken”.
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Op 11 maart vraagt Ellen Verkoelen per mail aan het HB een persbericht uit te geven met de
strekking:
“Maak duidelijk dat Liane den Haan niet zomaar een verkiezingsprogramma kan herschrijven en niet
publiekelijk een oproep kan doen aan de nummer drie op te stappen”.
Op 11 maart stuurt de partijvoorzitter Ellen opnieuw een bericht:
“Ik roep alle partijen op te stoppen met voor de partij schadelijke verklaringen.
Ik doe een beroep op de lijsttrekker bruggen te slaan en op jou om elke schadelijke uitlating te
stoppen.
Het gaat om grotere belangen zoals het gigantische ledenverlies en de derde zetel die we
waarschijnlijk niet gaan halen.
Het Hoofdbestuur laat zeker niet over zich lopen maar zorgt wel dat deze smerige olievlek zich
publiekelijk niet nog eens verder uitbreidt”.
Voor zover bij het HB bekend zijn er daarna van Ellen geen publiekelijke verklaringen meer gekomen.
4. LIANE DEN HAAN
In dit verband willen wij slecht kort melden dat een door de lijsttrekker in februari op de website
aangebrachte wijziging/toevoeging in het door de Ledenvergadering
12 december 2020 vastgestelde verkiezingsprogramma door het HB zonder ruchtbaarheid hieraan te
geven werd hersteld.
Op 26 februari schreef de partijvoorzitter haar het volgende media-advies voor de uitzending
Nieuwsuur:
“Radio of Nieuwsuur: absoluut niet ingaan op ruzie. Direct afkappen, onderbreken. Voor het eerst
stijgen we weer in de peilingen”.
Na de publiciteit over de ruzie met Ellen Verkoelen drong het HB aan op het met spoed publiekelijk
samen koffie drinken.
Op woensdag 10 maart schreef partijvoorzitter Jan Nagel aan Liane:
“Ik heb Ellen vanavond nogmaals gemaand nu te stoppen met berichten. Trek je er niks van aan. Niet
op reageren. Opkomen voor de ouderen!”
Op donderdag 11 maart schreef de partijvoorzitter aan Liane:
“Van diverse kanten wordt geadviseerd de kwestie met Ellen vandaag nog op te lossen. In het
partijbelang maar ook is het goed voor jou. Even bellen?”.
Net als Ellen vroeg ook Liane om publieke acties van het HB. Op 11 maart antwoordde de
partijvoorzitter:
“ Acties door mij gaan niet in het openbaar. Dat is contraproductief en een gevaar voor nieuwe
publiciteit.
Anders dan je zei heeft Ellen vandaag over dit onderwerp en/of lijsttrekkier geen berichten meer
verzonden”.
In dezelfde mail schrijft de partijvoorzitter:
“Er moet zo snel mogelijk een eind komen aan het conflict tussen jou en Ellen. De oplossing ligt
binnen handbereik.
Zorg als bindende lijsttrekkier dat het morgen uit de wereld is. De gigantische schade die door dit
conflict is aangericht, moet verder beperkt worden.”
Opnieuw werd aan de lijsttrekker gevraagd snel even bij elkaar te komen. Foto en de zaak is uit de
wereld.
Liane weigerde dit en zei geen tijd te hebben voor de verkiezingen.
Op vrijdag 12 maart schrijft de partijvoorzitter aan Liane:
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“Ik vraag jou als politiek leider met klem in eensgezindheid bij elkaar te komen en geen tweespalt te
veroorzaken. In het partijbelang dat wij samen moeten dienen.”
Na de verkiezingsuitslag op 17 maart zegde Liane de gemaakte afspraak koffie drinken af omdat
volgens haar Ellen verantwoordelijk was voor “zetelverlies en verlies banen van de
fractiemedewerkers”.
Omdat Liane ook weigerde voor de Ledenvergadering op 8 mei met de Eerste Kamerfractie te
vergaderen en evenmin de Hoofbestuursvergaderingen wilde bijwonen, vond het HB het niet zinvol
nog verdere pogingen te ondernemen.
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Motie 5 van Karel Scheps, Arnhem
Het verkiezingsresultaat van niet veel meer dan 1x de kiesdeler is buitengewoon slecht.
Er is bijna een half miljoen euro besteed aan de campagne. Dat kan als weggegooid geld voor de
partij en haar trouwe leden beschouwd worden.
De vergadering draagt het bestuur op een ander Campagneteam samen te stellen bestaande uit
uitsluitend leden die in 2022 tenminste 18 volle maanden lid zijn van 50PLUS en mevrouw Den Haan
te verbieden zich op enigerlei wijze met de campagne voor de gemeenteraden te bemoeien

Ondertekening en naam:
Karel Scheps 17130

Preadvies van het Hoofdbestuur: AFWIJZEN.
Het campagnegeld was noodzakelijk gelet de peilingen om ten minste één zetel te halen.
Het campagneteam Tweede Kamerverkiezingen is onder dankzegging ontbonden.
Voor de gemeenteraadsverkiezingen worden nieuwe teams samengesteld. De gestelde termijn van 18
maanden voor het lidmaatschap is niet in overeenstemming met het HHR.
Inmiddels heeft het Hoofdbestuur opdracht gegeven onderzoek te doen naar de resultaten van de
verkiezingsuitslag.
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Motie 6 van Karel Scheps, Arnhem
De indiener van deze motie was op plaats 17 bij de afgelopen verkiezingen voor de Provinciale Staten
van Gelderland met relatief geringe inspanning omstreeks 600 voorkeursstemmen binnen te halen
voor 50PLUS. Ook anderen haalden een aanzienlijk aantal voorkeursstemmen.
Bij de afgelopen TK-verkiezingen haalden veel nieuwe kandidaten nog geen 250 voorkeursstemmen
en hebben kennelijk lage electorale potentie.
De vergadering draagt het bestuur op geen kandidaten toe te laten voor de
gemeenteraads-verkiezingen die in 2022 minder dan 18 volle maanden lid zijn van 50PLUS tenzij
betrokkene meer dan 250 voorkeursstemmen heeft behaald bij de afgelopen TK-verkiezing.

Ondertekening en naam:
Karel Scheps 17130

Preadvies van het Hoofdbestuur: Afwijzen
Motie is in strijd met art. 4.i van de Statuten.
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Motie 7 van Karel Scheps, Arnhem

De vergadering vraagt het bestuur de volgende informatie vrij te geven:
- Hoeveel nieuwe leden hebben zich aangemeld in de drie maanden voordat mevrouw Den Haan tot
lijsttrekker is verkozen.
- Hoeveel van deze nieuwe leden hebben betaald voor de desbetreffende vergadering plaatsvond.
- Hoeveel leden hebben opgezegd in de drie maanden voordat mevrouw Den Haan tot lijsttrekker is
verkozen.
- Hoeveel leden hebben opgezegd in de drie maanden nadat mevrouw Den Haan tot lijsttrekker is
verkozen.
- Hoeveel nieuwe leden hebben zich aangemeld in de drie maanden voordat mevrouw Den Haan tot
lijsttrekker is verkozen.

Ondertekening en naam:
Karel Scheps 17130

Preadvies van het Hoofdbestuur: stemming van deze motie is overbodig zie onderstaande
informatie van het Hoofdbestuur.

- Hoeveel nieuwe leden hebben zich aangemeld in de drie maanden voordat mevrouw Den Haan tot
lijsttrekker is verkozen.
129 nieuw, waarvan 90 nog lid zijn.
- Hoeveel van deze nieuwe leden hebben betaald voor de desbetreffende vergadering plaatsvond.
40 (meeste zijn geïncasseerd in december).
- Hoeveel leden hebben opgezegd in de drie maanden voordat mevrouw Den Haan tot lijsttrekker is
verkozen.
389.
- Hoeveel leden hebben opgezegd in de drie maanden nadat mevrouw Den Haan tot lijsttrekker is
verkozen.
402.
- Hoeveel nieuwe leden hebben zich aangemeld in de drie maanden voordat mevrouw Den Haan tot
lijsttrekker is verkozen.
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Motie 8 van Karel Scheps, Arnhem
De begroting is gebaseerd op het behalen van 3 TK-zetels en het bij het opstellen bekende aantal
leden.
De vergadering vraagt het bestuur aan te geven hoeveel lager de te verwachten subsidie uitvalt door
het slechte resultaat van de TK-verkiezingen en de mutaties in het ledenbestand van motie 5.

Ondertekening en naam:
Karel Scheps 17130

Preadvies van het Hoofdbestuur: stemming van deze motie is overbodig zie onderstaande
informatie van het Hoofdbestuur.

De subsidie over 2021 zal naar verwachting € 100.000 lager worden.
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Motie 9 van Robert Gielisse, Den Haag
Algemene Ledenvergadering 20 maart 2021
Motie inzake vergroting ledenparticipatie tijdens virtuele ALV’s
De leden van de Vereniging 50PLUS, in virtuele algemene vergadering bijeen,
In overweging nemende dat:
-

-

-

-

de laatste 3 algemene ledenvergaderingen (1 augustus, 3 oktober en 12 december 2020)
alsmede de huidige van 8 mei 2021 zijn georganiseerd met inachtneming van de Tijdelijke wet
maatregelen COVID-191, en in het bijzonder artikel 6 daarvan;
de voorzitter van het Hoofdbestuur op basis van genoemd artikel 6, lid 3 telkens heeft besloten
dat in het licht van de omstandigheden van dat moment in redelijkheid niet kon worden gevergd
dat de leden tijdens de vergadering langs elektronische weg of anderszins nadere vragen kunnen
stellen;
deze restrictie verder zonder enige motivatie, uitleg of verantwoording telkens simpelweg
automatisch is verlengd;
door het stelstelmatig en zonder nadere behoorlijke belangenafweging ontnemen van de leden
van de mogelijkheid om op een actievere wijze in de ledenvergadering te kunnen participeren,
dat verder gaat dan het passief toehoren van monologen en deelnemen aan stemmingen, de
aard van de algemene ledenvergadering feitelijk is gedenatureerd tot een simpele
‘top-to-bottom’- ledenbevraging;
deze situatie haaks staat op de aard van een algemene ledenvergadering, waarvan de interactie
met en tussen de leden een wezenlijk onderdeel uitmaakt;
de technische voorzieningen ruimschoots voorhanden zijn om tijdens de vergadering zowel een
‘chatfunctie’ als het langs elektronische weg stellen van vragen door de leden te voorzien;

dragen het Hoofdbestuur, respectievelijk zijn rechtsopvolgers op:
de nodige maatregelen te nemen opdat bij toekomstige virtuele algemene ledenvergaderingen zowel
een ‘chatfunctie’ wordt voorzien alsmede dat het langs elektronische weg stellen van vragen door de
leden mogelijk wordt gemaakt.
En gaan over tot de orde van de dag.
Den Haag, 9 april 2021
Indieners:

1

Wet van 22 april 2020.
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Robert Gielisse, lidnummer 14684
Adriana Hernandez Martinez, lidnummer 636
Natascha Kroonstuiver, lidnummer 10844
Dick Schouw, lidnummer 637

Preadvies van het Hoofdbestuur: Ontraden
Wij zullen het Hoofbestuur zoals dat op 8 mei 2021 wordt gekozen de opdracht meegeven
om onderzoek te doen naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van de door de heer Gielisse
ingediende voorstel.
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Motie 10 van Roelof Jan Mulder, Den Bosch
Motie: verdediging initiatiefwetsontwerp “tijdelijke wijziging van de pensioenwet”
De leden van de vereniging 50PLUS in digitale vergadering bijeen op 8 mei 2021
Constaterende dat de huidige Tweede Kamer fractie het wetsontwerp “tijdelijke wijziging van de
pensioenwet” tijdens de behandeling in de Tweede kamer niet zal verdedigen.
Dat dit door de fractie van de SP zal gebeuren.
Dat dit een wetsontwerp betreft dat werd opgesteld door de vorige Tweede kamer fractie van 50PLUS
i.c. het lid Corrie van Brenk.
Dat het hier een belangrijk stuk betreft dat, mits aangenomen, voorkomt dat er in de periode die er
ligt tussen nu en de invoering van het nieuwe pensioenakkoord, een periode van naar schatting 4 á 5
jaar, kortingen op de ingegane pensioenen moeten worden doorgevoerd.
Dat de kans dat wel kortingen moeten worden doorgevoerd indien dit wetsontwerp wordt verworpen
levensgroot aanwezig is
Dat dit een schande is gezien het enorme vermogen waarover de fondsen op dit moment beschikken
( bijna 2000 miljard euro).
Dat dit nog bovenop het feit komt dat pensioenen al meer dan tien jaar niet zijn geïndexeerd.
Dat in genoemde periode voor de berekening van de dekkingsgraden nog steeds gerekend zal moeten
worden met de zgn. risicovrije rente die door de Europese Centrale Bank zodanig gemanipuleerd is
dat die is gezakt naar bijna 0 procent
Dat de fondsen daardoor virtueel in de problemen komen maar het in feite helemaal niet zijn.
Dat het wetsontwerp feilloos aantoont dat er een risicoloze oplossing voor het probleem is door de
enorme rendementen die de pensioenfondsen maken op hun aandelenportefeuille mee te laten
wegen bij de berekening van de dekkingsgraden. Waardoor er niet gekort zal behoeven te worden.
Dat het in feite onbegrijpelijk is dat de partijen in de Tweede Kamer dit wetsontwerp niet omarmen.
Dat het nog onbegrijpelijker is dat de huidige Tweede Kamerfractie het wetsontwerp niet wil
verdedigen.
Dat dit een ernstige zaak is en al tot opzeggingen van het lidmaatschap heeft geleid.
Dat het hier een van de belangrijkste punten uit het verkiezingsprogramma van 50PLUS betreft en dat
het succes, ondanks eerdere afwijzingen, vooral in de herhaling ligt.
Verzoeken het (nieuwe) Hoofdbestuur er op toe te zien dat de Tweede Kamerfractie zich aan het
verkiezingsprogramma houdt en dat bovendien door de vertegenwoordigers van de Eerste en Tweede
kamer op eenduidige wijze over dit onderwerp naar buiten toe wordt opgetreden.
En gaan over tot de orde van de dag.
Engelen 9 april 2021
Roelof Jan Mulder, lid nr. 379
Jan Hendriks , lid nr. 17409
Dick Schouw, lid nr. 637
Henk de Wert, lid nr. 18182

Preadvies van het Hoofdbestuur: Overnemen
Met de aantekening dat fracties vrij zijn zonder last, dat er gewijzigde omstandigheden kunnen zijn,
nemen we de strekking van de motie over en zullen we dit bevorderen.
We hebben dat de afgelopen maanden al herhaaldelijk gedaan.
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Motie11 van Dick Schouw, Den Bosch
“Bestevaer”
De leden van de vereniging 50PLUS in algemene digitale vergadering bijeen op 8 mei 2021
Constaterende dat 50PUS zich al jaren inzet voor behoud en verbetering van ons pensioenstelsel en
dat ons standpunt daaromtrent als een van de kroonjuwelen van de partij kan worden beschouwd.
Verder constaterende dat de heer Martin van Rooijen (lid 14811), momenteel Eerste Kamerleden en
daarvoor Tweede Kamerlid, zich al jarenlang onverdroten met veel energie op uitmuntende wijze
inzet om deze kroonjuwelen van de partij gestalte te geven en te verdedigen en daarbij een politiek
kompas en lichtend voorbeeld voor velen binnen de partij is. Dat dit een meer dan lovenswaardige
prestatie is waarvoor de partijleden hem zeer dankbaar zijn.
Verzoekt hierbij de vergadering om de heer Martin van Rooijen gezien zijn buitengewone prestatie
tot levenslang erelid te benoemen waarbij hij vanwege zijn voortrekkersrol en uit eerbetoon het
recht krijgt op de aanspreektitel “Bestevaer”.
En gaan over tot de orde van de dag.
‘s-Hertogenbosch 9 april 2021
Dick Schouw, lid nr. 637

Preadvies van het Hoofdbestuur: Overbodig
Martin is al door de ALV tot erelid benoemd.
Het staat ieder vrij hem aan te spreken zoals hij of zij dat wil.
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Motie 12 van Karel Scheps, Arnhem

Het is te verwachten dat het beschikbare budget voor de Vereniging 50PLUS voor 2022 omstreeks
340.000 euro lager is dan het budget voor 2021 te weten:
- 200.000 euro subsidie minder
- 13.000 euro contributie minder
- 10.000 euro afdracht minder
- 117.000 euro overschot/reservering uit vorig boekjaar minder.
De leden dragen het bestuur op te komen met saneringsvoorstellen om tenminste bezuinigingen
ter hoogte van 330.000 euro te realiseren en nog voor de zomervakantie aan de leden voor
besluitvorming voor te leggen.
Verhogingen van de nog niet gerealiseerde kosten in de begroting 2021 ten opzichte van de begroting
2020 dienen op korte termijn verregaand ongedaan gemaakt om te voorkomen dat de partij 2021
eindigt met een negatief saldo (schuld) of er een wissel getrokken wordt op 2022.
Daarbij zal vrijwel zeker nieuw aangesteld personeel nog dit jaar moeten afvloeien, zullen de kosten
van het partijkantoor en automatisering drastisch omlaag moeten om te voorkomen dat de partij
technisch of in werkelijkheid failliet gaat.
Verder zal de afdrachtregeling moeten worden aangepast.

drs. drs. K.P. Scheps, MBA lidnr. 17130

Preadvies van het Hoofdbestuur: ontraden
Het Hoofdbestuur is zich er -als gevolg van de verkiezingsuitslag van 17 maart 2021- van bewust dat
kosten bespaard moeten worden in 2021. Uitgaven worden al -waar mogelijk- beperkt.
De verwachting is dat naar aanleiding hiervan de resultatenrekening geen overschot of tekort aan zal
geven.
De begroting 2022 komt in de ALV van het najaar aan de orde. De begroting zal sluitend zijn.

