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Door de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen was 2012 een zeer bewogen 

jaar. Als enige nieuwe partij slaagden we erin toe te treden tot de Tweede 

Kamer. We kwamen net te kort voor een derde zetel. De Tweede Kamerfractie 

bestaat uit Henk Krol en Norbert Klein. 

 
Door een wat lang kerstreces was de eerste bestuursvergadering op 23 januari. Daar 
werd verder gewerkt aan de uitbouw van het hoofdbestuur, dat in november 2011 was 
gekozen. Ook werd er al nagedacht over Tweede Kamerverkiezingen, die uiterlijk in mei 
2015 zouden worden gehouden. 
 
Op 28 januari was er een eerste kerngroepvergadering. Die kerngroep bestaat uit 
hoofdbestuur, Statenleden en 12 vertegenwoordigers van provinciale afdelingen. 
 
Op 15 februari was er een volgende bestuursvergadering, waarbij onder meer gesproken 
werd over het werk van het Wetenschappelijk bureau. Kees de Lange gaf als voorzitter 
van dat bureau een overzicht van de plannen, waaronder het onderzoek naar het 
consumentenvertrouwen bij ouderen door Maurice de Hond. 
Omdat Kees de Lange geen dubbelrol wilden vervullen als lid hoofdbestuur en Senator en 
bovendien verschilde van inzicht over het beheer van de website  trad hij uit het bestuur. 
Hij werd opgevolgd door George Bernaert. 
 
Op 18 februari was er een kennismakingsdag voor het bestuur, waaraan ook nog een 
stukje bestuursvergadering was gekoppeld. Hier kwamen zaken aan de orde als 
ledenblad en TV-spotjes. De verdere ontwikkeling van de website met iets meer plaatjes 
en minder lappen tekst werd geregeld. 
 
De bestuursvergadering van 3 maart stond vooral in het teken van de ledenvergadering 
van 24 maart. 
 
Op die algemene ledenvergadering van 24 maart kwam deelname aan de gemeente-
raadsverkiezingen aan de orde. In de bestaande statuten werd principieel vastgesteld de 
scheiding tussen lokale en bovenlokale politiek. Daarom geen deelname van 50PLUS aan 
de raadsverkiezingen, maar wel een pleidooi voor de leden om actief te worden in lokale 
partijen. Diverse leden waren daar al actief in en het was niet raadzaam concurrent te 
worden van die lokale partijen. In ruil voor steun van lokale partijen bij de Staten-
verkiezingen was toegezegd, dat 50PLUS niet zou deelnemen. Bovendien was het 
selecteren van lokale partijvertegenwoordigers vele nieuwe partijen slecht bevallen. 
Uiteindelijk besloot de vergadering, dat 50PLUS zelf niet deel zou nemen aan 
gemeenteraadsverkiezingen. 
 
Op 12 april kwam het hoofdbestuur bijeen. Kees de Lange had laten weten ook andere 
dubbelfuncties te willen beëindigen en bedankte als voorzitter van de programma-
commissie en het wetenschappelijk bureau. 
Anke Nollen had aangegeven, dat de combinatie secretaris en penningmeester te veel 
was. Besloten werd eerst Hylke ten Cate als ambtelijk secretaris aan te stellen onder 
bestuursverantwoordelijkheid van Jan Nagel. Later werd Martine Baay formeel secretaris. 
 
Op 21 april kwam de kerngroepvergadering bijeen. Er werd onder meer gesproken over 
de taken en bevoegdheden van de afdelingsbesturen. De dreigende kabinetscrisis – het 
was immers tijdens het Catshuisoverleg – kwam ook ter sprake. 
 
Toen het kabinet viel, werd er een extra kerngroepvergadering belegd. Nadat we andere 
partijen hadden laten weten van de onmogelijkheid de verkiezingen nog voor de vakantie 
te laten houden, konden we een draaiboek maken voor verkiezingen op 12 september. Er 
is een uitgebreide evaluatie. Derhalve hier slechts een paar regels. 
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Leden werden uitgenodigd kandidaten te noemen voor het partijleiderschap en konden 
zichzelf kandideren voor een van de overige plaatsen. Het lag in de bedoeling twee ALV’s 
te beleggen. De eerste om de lijsttrekker te verkiezen en de tweede om de rest van de 
kandidatenlijst vast te stellen. De data werden strategisch gekozen met het oog op 
maximale publiciteit en dus niet op data, waarop grote partijen hun congres zouden 
houden.  
De kandidaten voor de bovenste plaatsten zouden een gesprek met de kandidaatstel-
lingscommissie, bestaande uit Jan Nagel, Maurice Koopman en Cor Slothouber. 
 
Op 10 mei maakte George Bernaert om privéredenen zijn aftreden bekend. Hij werd 
opgevolgd door Lidy Tax. 
Roy Ho Ten Soeng werd voorzitter van de programmacommissie. Hij had zich destijds 
teruggetrokken als kandidaat voorzitter van de programmacommissie ten gunste van 
Kees de Lange om vicevoorzitter te worden. Naast Roy Ho ten Soeng werden Jan Nagel 
als secretaris en eindredacteur, Henk Krol, Maurice Koopman, Cor Slothouber, Norbert 
Klein, Presley Bergen en Astrid Woldinga lid van de programmacommissie. 
 
Van de aangedragen kandidaten lijsttrekker accepteerde alleen Henk Krol de 
kandidatuur. Omdat daardoor geen verkiezing lijsttrekker hoefde te worden gehouden 
konden we volstaan met een ALV op 14 juli. Henk Krol kon ook betrokken worden bij het 
opstellen van een advieslijst. 
 
Op 6 juni vond de eerste bijeenkomst plaats van de programmacommissie. Dit was dus 
te laat voor het inleveren op 1 juni van een conceptverkiezingsprogramma bij het CPB. 
Het CPB kon ons programma dan ook niet doorrekenen. 
In een aantal vergaderingen van de programmacommissie werd een concept opgesteld, 
dat eind juni naar de leden ter beschikking kon worden gesteld. 
 
Op 7 juni was er weer een vergadering van het hoofdbestuur. Dit stond in het teken van 
de komende verkiezingen. De start van de campagne zou op 14 juli bij de ALV zijn. 
 
Op 9 juni was er een bijeenkomst met de provinciale campagneleiders over posters en 
andere acties. 
 
Op 27 juni werd door het bestuur het congres verder voorbereid en ook de procedure 
voor het inleveren. Er werd ook gesproken over de bezetting bij de 50PLUS-beurs van 11 
tot en met 15 september – net in de verkiezingsweek. 
 
Op 14 juli was het congres. De leden namen het voorstel van de kandidatenlijst 
uiteindelijk ongewijzigd over. Er waren discussies over het programma. De meeste 
punten werden doorgeschoven naar de nieuwe fractie. 
 
Na een uiteindelijk geslaagde inschrijving voor alle kieskringen kregen we als lijst-
nummer 16 toegewezen. Deed meteen denken aan de zanggroep Sweet Sixteen uit de 
jaren zeventig. 
 
Bij de campagne werden we door de NOS geboycot. Die vond Hero Brinkman met zijn 
nieuwe partij DKP belangrijker, hoewel die partij niet vertegenwoordigd was in de Staten 
Generaal. Vergeten werd, dat 50PLUS een Senaatszetel had. We kwamen wel aan bod bij 
MAX, Nieuwsuur en RTL. 
 
De bestuursvergaderingen op 2 en 16 augustus gingen vooral over de campagne. 
 
De boycot door de NOS leidde tot een paginagrote advertentie in de Telegraaf op 29 
augustus. 
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Uiteindelijk haalden we op 12 september twee (bijna drie) zetels. Andere nieuwe partijen 
haalden op zijn meest een halve zetel. We vierden het resultaat is het Victoriahotel in 
Amsterdam, waarbij de zanggroep Sweet Sixteen optrad. 
 
Van 11 tot 15 september stonden we weer op de 50PLUS-beurs. Daar stonden we als 
jongste partij tegenover de oudste partij SGP en tegenover de SP. Opvallend, dat alle 
andere partijen ontbraken. We konden de eerste twee dagen nog een groot aantal 
verkiezingskranten uitdelen. De laatste twee dagen konden we felicitaties in ontvangst 
nemen. Tegen de mensen, die het niet aangedurfd hadden op ons te stemmen, konden 
we slechts zeggen: “Niets meer aan te doen, weg is het pensioen”. 
 
Op 15 september was er een adviesraad, waarbij de verkiezingsresultaten besproken 
werden. 
 
Op donderdag 22 september was de eerste bestuursvergadering na de verkiezingen. Met 
Tweede Kamerleden was donderdag niet handig. De bestuursvergaderingen gaan naar 
een andere dag. 
Er stond op 20 oktober een ALV gepland in Studio 21. Wegens de najaarsvakantie moest 
die uiteindelijk naar 10 november worden verschoven. Tijdens die ALV zou Jan Nagel 
aftreden. Tevens traden Henk Krol, Martine Baay en Lidy Tax af. Omdat de reservelijst 
nagenoeg uitgeput was moest de kandidaatstelling voor voorzitter en overige leden 
bestuur worden geopend. 
 
Op de kandidaatstelling reageerden een aantal leden. Hiervan bleef uiteindelijk alleen 
Willem Holthuizen als kandidaat voorzitter over. In de overige vacatures werden op 10 
november Joke Duijkers, Adriana Hernández en Marion Schobre gekozen. 
Op de ALV kondigde Willem Holthuizen de tijdelijke  Commissie Afdeling en Com-
municatie aan met als doel het Hoofdbestuur te adviseren over de taken en be-
voegdheden van de provinciale afdelingen, de afstemming van de landelijke items met de 
provinciale items en de vormgeving van de samenwerking met lokale activiteiten. 
 
Op 29 november kwam het bestuur in nieuwe samenstelling bijeen. Er werd besloten tot 
een werkverdeling. 
• Willem Holthuizen, voorzitter: 

Algemene leiding, externe communicatie, externe perscontacten, representatie, 
publiciteit, relatie partij met fracties eerste en tweede kamer, website algemeen. 

• Marion Schobre, vicevoorzitter: 
Interne structuur, opleidingen, kadervorming, programma commissie, tevens tweede 
penningmeester. 

• Joke Duijkers, secretaris: 
Wat des secretaris is: algemene secretariële aangelegenheden, aansturing ambtelijk 
secretaris en partijsecretariaat. 

• Astrid Woldinga, tweede secretaris: 
Structuur en personele zaken partijbureau. 

• Anke Nollen, penningmeester: 
Wat des penningmeesters is: ledenadministratie, financiële partijstructuur 
boekhouding, betalingen. 

• Leo Meerts: 
Wetenschappelijk bureau. 

• Adriana Hernández, Rob Freriks en Mieke Hoek: 
Interne communicatie (onder meer het opstellen van een beleidsplan en een 
handboek daarvoor), nieuwsbrief, leden campagnes/werving, ledencontacten, ge-
schenken voor leden, interne omgang met e-mail, huisstijl. 
Deze onderwerpen zullen in onderling overleg worden aangepakt. 
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In de loop van het jaar groeide het ledental explosief van 2.000 naar 5.000. Het kantoor 
in Best kreeg het ook steeds drukker met het verwerken van e-mail en telefonische 
vragen. 


