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Het jaar 2013 begon met een bestuur bestaande uit: 
• Willem Holthuizen, voorzitter: 
• Marion Schobre, vicevoorzitter: 
• Joke Duijkers, secretaris: 
• Astrid Woldinga, tweede secretaris: 
• Anke Nollen, penningmeester: 
• Leo Meerts: Wetenschappelijk bureau. 
• Rob Freriks 
• Adriana Hernández 
• Mieke Hoek 
 
Bij zijn aantreden als voorzitter in november 2012 had Willem Holthuizen een Commissie 
Afdelingen & Communicatie (CAC) ingesteld. Die moest zich beraden op de taak van de 
afdelingen. Hierbij werd ook de relatie met de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 en 
2018 gelegd. 
 
In de aanloopfase waren er gezamenlijke bijeenkomsten met afdelingsvoorzitters, Sta-
tenleden en leden hoofdbestuur. Met de nieuwe voorzitter kregen de Statenleden een 
eigen overleg met de Kamerleden. Daarmee werd de adviesraad beperkt tot afdelings-
voorzitters en leden hoofdbestuur. 
 
Het hoofdbestuur had op 1 en 2 maart 2013 heidedagen aan het strand in Noordwijk. 
Daar werd vooral vergaderd over taakverdeling. 
 
Op 23 maart 2013 werd een ledendag georganiseerd in de Tweede Kamer. De\e werd 
druk bezocht. 
De jaarvergadering werd op 6 april 2013 in Utrecht gehouden. Opnieuw werd bepaald, 
dat 50PLUS in 2014 niet zal meedoen aan de Gemeenteraadsverkiezingen maar wel in 
het algemeen zal adviseren lokaal te stemmen. Kiezen voor een bepaalde lokale partij is 
tevens afwijzen van een andere.  
In 2013 werd een kadercursus opgezet De selectie van kandidaten leidde tot teleur-
stellingen en vragen. Aandacht. De op zich kwalitatief goede kadercursus was niet 
begroot en ging ten koste van de verkiezingsreserveringen. 
 
Door de voorzitter, vicevoorzitter en penningmeester werd een chef de bureau aange-
trokken. De noodzaak hiervan werd erkend, maar er was geen open sollicitatie en 
evenmin was hier in de begroting voorzien. Dick de Vries trad per 1 september 2013 aan. 
In maart 2013 verhuisde het partijkantoor naar de Bosseweg in Best. 
In september werd de kandidaatstelling voor het lijsttrekkerschap de Europese Verkie-
zingen gestart. Op de oproep in de ledenkrant meldden zich negen kandidaten. De 
selectiecommissie kwam tot de enkelvoudige voordracht van Toine Manders, die al 15 
jaar ervaring voor de VVD in het Europese Parlement had. Het hoofdbestuur van 50PLUS 
nam de aanbeveling van de selectiecommissie over. De Algemene Ledenvergadering op 2 
november verkoos Toine Manders officieel tot lijsttrekker met 130 stemmen voor van 
Onkelen die 91 stemmen behaalde 
 
Tijdens een vakantie in september van Willem Holthuizen nam de vicevoorzitter Marion 
Schobre het initiatief tot een royementsprocedure tegen Dick Schouw en Adriana 
Hernández. De gevolgde procedure leidde intern tot grote kritiek evenals de commu-
nicatie rond het royementsbesluit was. De bestuursleden Willem Holthuizen, Marion 
Schobre en penningmeester Anke Nollen trokken hieruit de consequenties en traden af. 
De betrokkenen gingen in beroep bij de interne beroepscommissie (Hernández en 
Schouw) en de rechter (Hernández). Zowel de rechter als de interne beroepscommissie 
verklaarden de royementen ongeldig. Deze laatste bepaalde dat de rechten van deze 
twee leden met terugwerkende kracht volledig werden hersteld De partij 50PLUS werd 
door de rechter veroordeeld tot het betalen van de kosten. 
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In de gegeven situatie werd Leo Meerts waarnemend voorzitter en nam Mieke Hoek de 
plaats van penningmeester in. Ook secretaris Joke Duijkers beëindigde haar bestuurs-
lidmaatschap. 
 
Op 4 oktober verscheen een artikel in de Volkskrant, waarbij Henk Krol ervan beschul-
digd werd bij de Gaykrant geen pensioenpremies te hebben betaald. Henk trok hieruit de 
consequenties en trad onmiddellijk af als fractievoorzitter en partijleider. Hij werd opge-
volgd door Norbert Klein, die als adviseur toetrad tot het Hoofdbestuur.  
Gelet de ontstane situatie werd besloten op de najaarsvergadering van 2 november ver-
kiezingen voor een nieuw bestuur te houden 
Op de oproep tot bestuurskandidaten kwam een overweldigende respons. Een goede 
selectie bleek op de korte termijn onmogelijk. Het ontbreken van een goede profielschets 
was hier mede debet aan. 
 
OP de vergadering van 2 november diende Erik Boshuijzen een motie in om een interim-
bestuur te benoemen tot de voorjaarsvergadering. De motie Boshuijzen werd 
aangenomen met 20 tegenstemmen van de ruim 200 stemgerechtigden. 
 
De samenstelling en taakverdeling van het bestuur op 31 december 2013 was als volgt: 
o Jan Nagel, voorzitter 

• Taken zoals in het vorige bestuur: algemene leiding, externe communicatie w.o. 
partijuitzendingen, externe perscontacten, representatie, publiciteit, website 

o John Struijlaard, eerste vicevoorzitter 
• Vervangt en geeft bijstand aan voorzitter. Samen met tweede vicevoorzitter 

belast met beginselprogramma en programma Europese verkiezingen 
o Maurice Koopman, secretaris 

• Beginselprogramma, programma  Europese verkiezingen. 
• Vertegenwoordiger HB in het Wetenschappelijk Bureau als opvolger van Leo 

Meerts. 
• Treedt tevens op als tweede vicevoorzitter. 

o Mieke Hoek, penningmeester 
o Adriana Hernández, lid 

• Ledenwerving, Ledenkrant, Promotie(materiaal), 
• betrokken bij organisatie evenementen door partijmanager 

o Ruud Bakker, lid 
• Personeelszaken, 2e penningmeester, structuur en organisatie 

o Jan Waterlander, lid 
• HHR, Profielschetsen, 
• Voorbereiding ALV 29 maart, 
• interne organisatie o.a. coördinator contacten provinciale afdelingen.Lid 

selectiecommissie kandidatenlijst Europees Parlement 
o Wim van Overveld, lid 

• Opleiding, kadervorming, 
• interne communicatie i.s.m. Jan Waterlander, 
• selectiecommissie EP, 
• Ledenkrant i.s.m. Adriana (eventuele aanvullingen) 

o Peter Pont, lid 
• Verkiezingscampagne Europese Verkiezingen, eventuele aanvullingen 


