
Notulen ALV, gehouden op 1 september 2018 

Locatie: Restaurant Het IJsselpaviljoen, IJsselkade 1 te Zutphen 

 

De voorzitter Henk van Elst opent de vergadering en heet alle aanwezigen 

welkom. 

 

1. Vaststelling agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

Er zijn geen mededelingen en ingekomen stukken. 

 

3. Financiële verantwoording 2017 

De voorzitter, tevens penningmeester, geeft een toelichting op de 

inkomsten en uitgaven over 2017. Ook het beleidsplan voor 2019 wordt  

aan de orde gesteld en goedgekeurd.  

    

4. Herverkiezing bestuursleden 

Theo Weijers wordt herkozen als: bestuurslid, vice-voorzitter, alsmede 

campagneleider voor de komende verkiezingen;  

Nelleke de Jong als: secretaris. 

 

5. Verkiezing Voorzitter 

Wim van Haaster wordt benoemd als opvolger van Henk van Elst (huidige 

voorzitter). Henk van Elst wordt uitgebreid bedankt door Ruud Bakkers, 

(destijds voorzitter) voor het vele werk dat hij heeft gedaan in de afgelopen 

6 jaar als voorzitter van onze partij. Hij memoreerde dat Henk bij de 

opbouw van 50PLUS betrokken is geweest in drie bestuurslagen, te weten: 

Tweede Kamer, Provinciale Staten en de Gemeenteraden. Namens de 

collega-bestuursleden ontving Henk als exclusief aandenken een 

voorzittershamer, verpakt in een doosje met inscriptie, voor het vele door 

hem verrichte werk.  

Bert Kannegieter spreekt namens het Hoofdbestuur ook een woord van 

dank uit.  

 

6. Verkiezing penningmeester 

Rob Tunru wordt benoemd tot penningmeester, als opvolger van Henk van 

Elst (huidige voorzitter). 

 

7. Verkiezing Bestuurslid. 

Anton vd Heuvel wordt benoemd als algemeen bestuurslid. 

 

PAUZE. De vertrekkende voorzitter Henk van Elst biedt ons een heerlijke 

lunch aan. 

  



8. Verkiezing lijstrekker Provinciale Statenverkiezingen 

Marcel Bruins, huidig Statenlid wordt opnieuw benoemd als lijsttrekker voor 

de komende verkiezingen in maart 2019. 

 

9. Verkiezing lijsttrekkers Waterschappen 

De huidige Algemeen Bestuursleden, te weten: 

Jan Opschoor (Waterschap Rivierenland,  

Ernst te Velde (Waterschap Rijn & IJssel)  

Gerrit Sprik (Waterschap Vallei & Veluwe),  

worden allen herkozen als lijsttrekker vanwege de kennis die zij gedurende 

de afgelopen jaren hebben opgedaan. 

 

10. Verkiezing voorzitter programmacommissie WS en PS 

Jan Opschoor wordt gekozen als voorzitter van de commissie WS 

en 

Marcel Bruins wordt gekozen als voorzitter van de commissie PS. 

 

11. Verkiezing voorzitter selectiecommissie kandidaten WS en PS 

Wim van Haaster wordt namens het Bestuur Gelderland gekozen als 

voorzitter van de Selectiecommissie. Hij zal twee onafhankelijke leden van 

50PLUS benaderen hiervoor. 

Alle verkiezingen zijn door middel van schriftelijke stemming tot stand 

gekomen.  

12. Rondvraag 

Om 14.00 uur sluit de nieuwe voorzitter Wim van Haaster de vergadering. Hij 

vertelt ons dat hij zelf ook een voorzittershamer heeft gekocht en deze zal 

gebruiken op de komende vergaderingen. Wim wenst allen een goed 

weekend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



  


