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AAN: het Hoofdbestuur van 50PLUS partij 
t.a.v. Peter Schut, voorzitter en wnd. Algemeen Secretaris HB 50PLUS partij 

Via emailadres: sollicitatie@50pluspartij.nl 
 
 
Bruinisse, 23 september 2022 
 
Geachte Voorzitter Peter Schut en wnd. Algemeen Secretaris, 
 
Op de website van de 50PLUS partij  heeft u een oproep gedaan voor de vacante 
functie Algemeen Secretaris. Graag wil ik mij beschikbaar stellen voor deze vacature. 
Hieronder motiveer is mijn sollicitatie.  
 
Ik heb ruime ervaring in het organiseren van vergaderingen, in het maken van 
gespreksverslagen, het opstellen van meerjarenplannen, beleidsplannen, 
jaarverslagen en opstellen van begrotingen. Het werken met websites, Microsoft 
Teams en andere ICT-vaardigheden heb ik al doende geleerd.  
 
Ik vind het belangrijk dat het hoofdbestuur in staat is om alle leden alsmede de leden 
van de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal, goed te benaderen, te 
informeren en te ondersteunen. In mijn oude werkkringen heb ik veel contacten 
moeten leggen met organisaties (profit en non-profit), diverse departementen en ook 
met o.a. Tweede Kamerleden.  
 
Ik wil mij volledig inzetten op het verbeteren van het welzijn van ouderen in brede zin 
(gezondheid, woongenot, goed inkomen, goed eigen en openbaar vervoer, 
veiligheid) en in algemene zin zoals een goede economie die zich niet richt op pure 
zelfverrijking, maar dat men voldoende heeft om een goed leven te leiden; gezonde 
leefomgeving bijvoorbeeld minder vervuiling en vergroten van biodiversiteit; goede 
sociale contacten tussen jong en oud en ook het tegengaan van leeftijdsdiscriminatie 
(werk, gezondheid, woning, kredietwaardigheid e.d.). 
 
Tevens acht ik het heel belangrijk om meer leden te werven en hen een breed 
aanbod van opleidingen aan te bieden. Ook wil ik het Vrouwennetwerk nieuw leven 
inblazen, want meer vrouwen in de diverse gremia lijkt me gunstig voor de nodige 
balans. 
 
Graag wil ik in een persoonlijk gesprek met u mijn sollicitatie toelichten en hoop ik dat 
u mij voordraagt bij de eerstkomende ALV. 
 
Met vriendelijke groet, 
Edith Carelsen 
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