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1. 	Bestuursverslag Vereniging 5OPLUS — 2021 

1.1 	Inleiding 

Het verslag van het Hoofdbestuur (HB) bestaat uit de volgende onderdelen 

- Algemene informatie 
- 	Bloemlezing activiteiten HB in 2021 

Conform het verenigingsrecht en "good governance" is het Hoofdbestuur (HB) 

verantwoording schuldig aan de Algemene Vergadering (AV) over het gevoerde beleid, 

zowel bestuurlijk als financieel. 

Hieronder volgt de bestuurlijke verantwoording over het gevoerde beleid over het jaar 

2021 in een overzicht van algemene informatie, activiteiten en een conclusie. 

1.2 	Algemene Informatie 

- 	Samenstelling hoofdbestuur in 2021 

Op 1 januari 2021 had het HB de volgende samenstelling: 

o Jan Nagel, Voorzitter 
o Gerard van Hooft, Vicevoorzitter en Algemeen Bestuurslid 
o Peter Schut, Algemeen Secretaris 
o Henk van Eist, Penningmeester 
o Hans Cornet, Algemeen Bestuurslid 
o Rene Haak, Algemeen Bestuurslid 
o Sofia Tsitshouasvili, Algemeen Bestuurslid 

Dit bestuur is op 1 augustus 2020 aangetreden voor een periode van negen maanden. 

Belangrijkste opdracht was om de Tweede Kamerverkiezing van maart 2021 voor te 

bereiden. Daarnaast behoorde ook tot de hoofdtaken de organisatie van de 

verkiezingen van een nieuw Hoofdbestuur tijdens de Algemene Ledenvergadering van 

8 mei 2021. 
Op 12 februari 2021 heeft het Hoofdbestuur het besluit genomen om deze vacatures 

op de website te publiceren, waarbij van het huidig bestuur vijf leden aanginvpridoor 

te willen gaan als lie 	hoz+ nieuw te vormen Hoofdbestuur. Na installatita van het 
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nieuwe Hoofdbestuur zouden Voorzitter Jan Nagel en Algemeen Bestuurslid Hans 
Cornet hun taken neerleggen. 

Tijdens de AV van 8 mei 2021 werd een nieuwe HB gekozen met de volgende 
samenstelling: 

o Peter Schut, Voorzitter 
o Gerard van Hooft, Vicevoorzitter en Algemeen Bestuurslid 
o Robert Gielisse, Algemeen Secretaris 
o Henk van Eist, Penningmeester 
o Sofia Tsitshouasvili, Algemeen Bestuurslid 
o Peter Pont, Algemeen Bestuurslid 
o Harrold Kuipers, Algemeen Bestuurslid 

Het nieuwe HB heeft zich voorgenomen een bestuur van verbinding te zijn, dat niet 
wenst om te zien in wrevel omtrent wat er rond de recente verkiezingen was gebeurd, 
maar daarentegen juist de mogelijkheden wenst te benutten om weer gezamenlijk aan 

de heropbouw van onze partij te werken. Vanuit die optiek krijgt ieder lid de kans om 
zich constructief voor de verwezenlijking van onze idealen in te zetten. Maar waar men 
persisteert in negativiteit en met name om via externe kanalen druk te zetten om eigen 
gelijk te halen, dan zal dit HB niet dralen om in te grijpen en passende maatregelen te 

nemen. Het moet immers afgelopen zijn met het opzetten tot verdeeldheid. In plaats 

van onze tijd en energie te besteden aan oeverloze discussies over onbelangrijke 
details of persoonlijke hetzes, is het hoog tijd dat we onze aandacht focussen op 
onderwerpen die het belang van de ouderen in Nederland dienen. De leden die zich 

niet hierin kunnen vinden zouden zich serieus de vraag moeten stellen of 5OPLUS wel 
de partij voor hun is. In zijn toespraak tijdens de ALV van oktober 2021 te Den Bosch 
heeft Voorzitter Peter Schut nogmaals uitdrukkelijk hierop de aandacht gevestigd. 

Daarnaast wil het HB meer aandacht voor het werven van nieuwe leden, een taak die 
primair tot de verantwoordelijkheid behoort van de provinciale afdelingen. Nieuwe 
enthousiaste leden zijn van levensbelang voor de toekomst van de partij, niet in de 
laatste plaats vanwege het feit dat zij de bron zijn waaruit de nieuwe generaties 
bestuurders en politici worden gerekruteerd. Het bestuurlijke werk is eari vaak 
ondergewaardeerde taak die veel vraagt voor de bestuurders dip nn 

onbezoldigde basi 	 Bartij. 
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Voor het zomerreces zag Penningmeester, Henk van Elst op 7 juli 2021 zich tot zijn 

spijt genoodzaakt om gezondheidsredenen zijn functie neer te leggen. De functie van 

Penningmeester werd vanaf die datum tijdelijk waargenomen door Vicevoorzitter 

Gerard van Hooft tot de benoeming van Hylke ten Cate via een ledenvoordracht als 

nieuwe Penningmeester tijdens de ALV van 16 oktober 2021. 

Tijdens de 8e HB-vergadering van 4 augustus 2021 heeft Algemeen Bestuurslid Peter 

Pont te kennen gegeven dat hij om hem moverende redenen wenste af te treden. Zijn 

vacante functie werd gepubliceerd op 5 augustus 2022. Op de ALV van 16 oktober 

2022 werd de heer Denis Wood door de leden gekozen als Algemeen Bestuurslid. 

Op 19 november 2021 is Hylke ten Cate om persoonlijke redenen teruggetreden als 

Penningmeester van het Hoofdbestuur. De rol van Penningmeester wordt vanaf die 

datum wederom tijdelijk waargenomen door Vicevoorzitter Gerard van Hooft tot de 

benoeming van een nieuwe Penningmeester tijdens de eerstvolgende ALV voorzien 

op 25 juni 2022 te Utrecht. 

Op 31 december 2021 bestond het HB uit de onderstaande zes leden. 

o Peter Schut, Voorzitter 
• Robert Gielisse, Algemeen Secretaris 
o Gerard van Hooft, Vicevoorzitter, (waarnemende) Penningmeester en Algemeen 

Bestuurslid 
o Sofia Tsitshouasvili, Algemeen Bestuurslid 
o Harrold Kuipers, Algemeen Bestuurslid 
o Denis Wood, Algemeen Bestuurslid 

- Bezetting Partijkantoor 

Anneke van der Helm is als kantoormanager verantwoordelijk voor partijkantoor-

gebonden activiteiten met ondersteuning van de HB-leden in het bijzonder de 
Algemeen Secretaris Peter Schut van 1 januari 2021 tot zijn verkiezing als Voorzitter 
van 50PLUS op 8 mei 2021 opgevolgd door de nieuwe Algemeen Secretaris Robert 

Gielisse. Deze activiteiten zijn o.a. het mede-voorbereiden van DB- en HB-

vergaderingen, vergaderingen van de Adviesraad, het Secretarisoverleg, de ALV's en 

ondersteuning verlenen bij de TK-verkiezingen van 2021 en voorbereiding V20 de 

gemeenteras 	 rt 2022. Daarnaast initieert ze dé eerste 
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operationele ex-post controle op de financiële processen en voorbereiding financiële 

stukken, controleert met medewerker partijkantoor Jeroen Geerts de rechtmatigheid 
van de te betalen facturen en declaraties, overziet ze het onderhouden van de 
ledenadministratie, inning contributies, contacten met leden etc. Op 1 mei 2021 werd 

het tijdelijk contract van de kantoormanager omgezet naar een contract voor 
onbepaalde tijd. Tot 1 maart 2021 werkte Jeroen Geerts op basis van een 

deeltijdfunctie van 0,67 fte. Zijn contract werd wederom verlengd tot 1 maart 2022. Het 
contract van Edwin van Ruiten is per 1 maart 2021 beëindigd. 

Vergaderingen met directe HB-betrokkenheid 

a. Algemene Ledenvergaderingen 

In 2021 heeft het HB één virtuele Algemene ledenvergaderingen (AV) georganiseerd 
op 8 mei 2021 en één fysieke AV op 16 oktober 2021. Van beide vergaderingen werd 
schriftelijke verslaggeving opgemaakt en via de website verspreid binnen vier weken 

na deze vergaderingen. 

Op 8 mei 2021 is onder de COVID-19 maatregelen een digitale AV verzorgd met 

medewerking van Avex Events te Utrecht in samenwerking met Lumi Global om een 

nieuw Hoofdbestuur te kiezen. 
Daarnaast werd het verslag van de ALV van 12 december 2020 geagendeerd en door 

de leden vastgesteld. 

De AV van 16 oktober 2021 stond in het teken van twee nieuw te kiezen 
Hoofdbestuursleden, nl. één Algemeen Bestuurslid en een Penningmeester. Ook werd 
het raamverkiezingsprogramma gemeenteraadsverkiezingen 2022 vastgesteld en de 

jaarrekening 2020. 

ACCOUNTANTS 
- 7051377 .,„,,,,,LdWEG 	103C NEDERI-IPRST DEN fuluz 

t cl-04 -Zo?? 
6 



50PLUS DEN HAAG 

50 
PLUS 

b. Reguliere HB/DB vergaderingen 

In 2021 heeft het HB in totaal 13 keer plenair vergaderd, normaliter in aanwezigheid 

van één of twee adviseurs van EK/TK. Deze bijeenkomsten vonden plaats op de 

volgende data: 

8 januari, 2 april , 10 mei, 17 mei, 23 juni, 7 juli, 4 augustus, 1 september, 8 september, 

29 september, 13 oktober, 3 november en 1 december 2021. 

Van al deze vergaderingen verschenen op de website korte, kemachtige verslagen in 

de serie "Van de 5OPLUS Hoofdbestuurstafef vanaf 10 mei 2021. Hiermee heeft het 

HB-Schut op instigatie van de Algemeen Secretaris een traditie weer opgenomen die 

was ingesteld sedert begin 2019 die tot doel had de leden op een laagdrempelige wijze 

te informeren over de voornaamste onderwerpen die tijdens de vergaderingen worden 

besproken. Vanwege de leesbaarheid zijn de samenvattingen nooit meer dan één 

pagina. Daarnaast worden elke twee weken nieuwsbrieven uitgestuurd met vanuit het 

5OPLUS smaldeel uit de Eerste en Tweede Kamer aangeleverd politiek nieuws en links 

naar de populaire verslagen van de HB-vergaderingen. Na 6 mei 2022 was er als 

gevolg van het meenemen van de 50PLUS zetel door mevr. Den Haan vanuit de 

Tweede Kamer geen nieuws meer te melden.. 

Daarnaast vergaderde het DB van het HB-Schut, bestaande uit de Voorzitter, 

Algemeen Secretaris en Vicevoorzitter/wnd. Penningmeester, 6 keer plenair op de 

volgende data: 

25 mei, 14 juni, 27 oktober, 15 en 17 november en 14 december 2021. 

Uiteraard geeft deze opsommingen van vergaderingen van HB en DB een niet-volledig 

beeld van de operationele, bijna dagelijkse contacten met inbegrip van consultaties en 
overleg binnen het HB en met name het DB, noodzakelijk voor de correcte 

implementatie van tijdens de formele vergadering genomen beslissingen en uiteraard 
ook om ad ~il --immiapten op onverwachte uitdagingen. 
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b. Deelname Voorzitter HB als adviseur van de TK-fractie 

Net zoals de fractievoorzitter van de TK/EK FRACTIE van 50PLUS in een adviserende 

functie deelneemt aan de vergaderingen van het HB, zit de Voorzitter van 

laatstgenoemde bij de vergaderingen van de TK/EK-fractie die, buiten de gebruikelijke 

parlementaire recesperiodes, wekelijks plaatsvinden op dinsdag. Deze 'gespiegelde' 

vertegenwoordiging is bedoeld om bij te dragen tot vergroting van het wederzijds begrip 
voor de uitdagingen van de onderscheiden gremia, waarbij uiteraard de scheiding 

tussen politiek en bestuurlijke verantwoordelijkheden leidend is. Dáarbij was in maart 

2021 de Tweede Kamerverkiezingen waarbij de toen-nieuwe politieke leider Liane den 

Haan samen met het campagneteam en het Hoofdbestuur een zo goed resultaat wilde 

neerzetten. Dit alles resulteerden in één zetel in de Tweede Kamer na de verkiezingen 

van 16 maart 2021. Door Corona en het vertrek van de politieke leider van 50PLUS, 

Liane den Haan op 6 mei 2021 met medeneming van haar Kamerzetel (...) is dit overleg 

opgeschort. 

c. Overleg Voorzitter HB met de EK-fractie 

Het contact met de fractievoorzitter Eerste Kamer, Martin van Rooijen en het voltallige 

HB verloopt grotendeels via de HB-vergaderingen, waar de heer Van Rooijen als 

adviseur van het bestuur optreedt. Hij was tot de Tweede Kamerverkiezingen van 16 

maart 2021 ook ondersteunend in de campagne. Na zijn benoeming op 8 mei 2021 

heeft de nieuwe Voorzitter Peter Schut zo veel mogelijk het contact gezocht, veelal 

telefonisch of digitaal met fractievoorzitter Eerste Kamer, Martin van Rooijen. Bij 

afwezigheid van dhr. van Rooijen is het contact veelal verlopen door 

vicefractievoorzitter Eerste Kamer, Martine Baay. 

d. HB met de Adviesraad 

De Adviesraad (AR), een krachtens artikel 5.1 HHR ingestelde commissie van 
afgevaardigden van de provinciale besturen, veelal de voorzitters, heeft als taak om 
overleg te voeren over onderwerpen die voor de provincies van belang zijn daarnaast 

kan de 	 ongevraagd van advies voorzien. 
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De AR kwam in 2021 zes keer bijeen, te weten op 9 januari, 14 januari, 19 maart, 30 

maart, 9 juli en 26 november. In de vergaderingen van 9 en 14 januari betrof het 

hoofdthema de voorbereiding van de verkiezingen Tweede Kamer 2021. In de AR van 

19 maart was er ruimte voor de reacties van de provinciale afdelingen op het verloop 

van de campagne TK-verkiezingen 2022. Op 30 maart had het HB behoefte om de 

voortgang met betrekking tot de uitslag van de Tweede Kamerverkiezing en de 

consequenties voor de subsidie te bespreken met de Adviesraad. 

De Adviesraad van 9 juli stond in het teken van de voorbereidingen van de 

gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. De voorzitter van de 

Raamverkiezingsprogramma was al benoemd in de persoon van Ellen Verkoelen 

alsmede de landelijke campagneleider voor deze verkiezingen, de heer Dick Schouw. 

Het protocol inzake deze verkiezingen werd aangevuld en rond gestuurd vóór deze 

vergadering. 

d. Penningmeesteroverleg HB/provinciale penningmeesters 

Teneinde het uniform beheer van de provinciale budgetten en de conforme toepassing 

van de financiële regelgeving te verzekeren worden er regelmatig penningmeester-

overleggen georganiseerd. Door COV1D-19 en de Tweede Kamerverkiezingen van 

maart 2021 heeft er geen overleg plaats gevonden. Het laatste overleg van 19 

november 2020 vond digitaal plaats onder leiding van Penningmeester Henk van Etst. 

De gemiddelde opkomst was toen 75%. 

Deze overleggen hadden na maart 2021 in een behoefte kunnen voorzien op weg naar 

de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Kon naast de jaarlijkse budgetten ook 

aanspraak gemaakt worden op een deel van het campagnebudget? Mochten 

opgebouwde budgetten van het vorig jaar meegenomen warden naar 2022 en nog veel 

meer vragen m.b.t. de doelmatigheid en rechtmatigheid van de uitgaven werden op de 

ALV van 16 oktober 2021 behandeld door de waarnemend Penningmeester, Gerard 

van Hooft. 

e. Landelijk Secretarisoverieg HB/provinciale secretarissen 

Het vr ,;71,7tn! vrn Ak7rr,r 	Secretaris Robert Gielisse voor een tamelijk 

secretarisoverlea 	..:()21 voorgelegd aan de provinciale secretarissén..In zo'n 
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overleg kunnen een veelheid van onderwerpen uit de dagelijkse praktijk van elke 

secretaris worden besproken. Op die manier kan een vruchtbare uitwisseling van "best 
practices" tot stand komen. 
Dit eerste overleg vond plaatst op 23 juli 2021. Zeven provinciale secretarissen waren 

fysiek aanwezig op het partijkantoor te Den Haag en twee via een Zoomlink. De grote 
zorg van een ieder is de terugloop van leden in de diverse provincies. In dit kader werd 
het privacy protocol besproken en hield de vicevoorzitter Gerard van Hooft een 
presentatie over Ledenbeheer. De instrumenten om een omslag te maken werden 
gedeeld (sociale media, enquêtesoftware, aantrekkelijk maken website etc.). De 
opdracht, die de provinciale secretarissen meekregen was om binnen hun besturen dit 

te bespreken en een vertegenwoordiger aan te wijzen, die via het platform 
Ledenbeheer (voorheen ledenwerving en -binding) deze instrumenten kan gaan 
uitwerken. 
Er werd afgesproken gezien de ontbrekende tijd de andere onderwerpen door te 
schuiven naar een volgend overleg. In 2021 hebben er geen overleggen meer plaats 
gevonden. 

f. Contacten HB met de provinciale afdelingen 

In 2021 hebben de nieuwe HB-leden (benoemd op 9 mei 2021) regelmatig 
verschillende provinciale afdelingen bezocht. Zulke bezoeken waren zeer divers qua 

doelstelling. Aan de ene kant ging het om een kennismaking anderszins werd al 

geschakeld richting de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Gerard van Hooft 
is als coordinator vanuit het Hoofdbestuur belast met de GR2022 en maakte deel uit 
van de campagnecommissie. Zo bezocht hij samen met de aangestelde 
campagneleider voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2022, Dick Schouw 
verschillende gemeentelijke afdelingen om kennis te maken zover dat binnen de 

COVID-19 maatregelen kon. Veel is ook telefonisch of digitaal besproken. Daarnaast 
werden door de HB-`ambassadeurs' (Schut, Van Eist, Van Hooft, Tsitshouashvili, Haak 

en Cornet tot 8 mei 2021) provinciale ledenvergaderingen dan wel provinciale 
bestuursvergaderingen bezocht. Deze contacten tussen HB en de provinciale 
afdelingen werden zonder enige uitzondering door alle betrokkenen even constructief 
als nuttig ervaren. Na 8 mei 2021 werden de ambassadeurstaken verdeeld tussen de 
nieuwe hoofbestuu 	 'Jook Van Eist, Pont, Tsitshouasvili An 
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Kuipers). Door verschillende mutaties later in het jaar (vertrek van Elst en Pont en 

toevoeging van Ten Cate en Woods en daarna het vertrek van Ten Cate) zijn de 

ambassadeursrollen meerdere malen herverdeeld. 

1.3 	Bloemlezing overzicht belangrijkste kernactiviteiten HB 

a. ledenwerving en - binding 

Het nieuwe landelijke platform ledenwerving en ledenbinding , die in het eerste kwartaal 

van 2020 is opgericht door het toenmalige (wnd) Algemeen Secretaris HB om richting 

te gegeven aan vertegenwoordigers van de provinciale afdelingen is na 1 februari 2020 

door omstandigheden helaas niet meer bij elkaar geroepen. De voornaamste 

doelstelling van dit platform is om onder voorzitterschap van een vertegenwoordiger 

van het HB, acties op het gebied van ledenwerving en- binding te initiëren, te 

ontwikkelen en in de uitvoering te coordineren, waarbij in voorkomend geval het 

Hoofdbestuur faciliterend kan optreden, met inbegrip van het ter beschikking stellen 

van de financiële middelen. Vanuit het Hoofdbestuur was de Vicevoorzitter, Gerard van 

Hooft belast met de verdere uitvoering van dit initiatief in 2021. Hij heeft op het 
Landelijke Secretarisoverleg van 7 mei 2021 en de Adviesraad van 9 juli 2021 een 

presentatie gegeven waarbij de titel van ledenwerving- en binding aangepast is naar 

50PLUS Ledenbeheer. In zijn notitie spitst hij toe naar onderwerpen als: nieuwe leden 

werven, bestaande leden behouden en een herstel op gang te brengen naar oude 

leden, die nog op een of andere manier verbonden zijn aan de partij (via een partner 

of de nieuwsbrief). 

b. Herziening procedures op het partijkantoor 

Wat betreft de financiële administratie van ontvangen declaraties en facturen is de half-

geautomatiseerde procedure aangehouden van speciale mailboxen, waarin ontvangen 

declaraties en facturen direct worden doorgeleid naar het administratiekantoor APPR dat 
op zijn beurt de declaraties en facturen inbrengt in het programma BASECONE. Via dit 
boekhoudkundig programma geven de kantoormanager en Penningmeester, na de 

nodige controles voor wat betreft rechtmatigheid en budgettaire dekking hun visa, 
waarna de Penningmeester de betaling uitvoert die intussen door APPR is klaargezet ir 

de Rabobank Ap 	 , nen declaraties en facturen worm op h 
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Partijkantoor een overzicht in Excel bijgehouden waarin ook de betalingen worden 
bijgehouden als extra controle. 

Het per 1 december 2019 in gebruik genomen ledenadministratiesysteem Poldersoft 

geeft een goed overzicht van alle mutaties na enkele simpele handelingen. 

Per 1 januari en 31 december 2021 telde het ledenbestand van 50PLUS volgens de 
Poldersoft administratie resp. 2.676 en 2.236 betalende leden (een afname van 
16,44%). 

c. Voorstellen tot aanpassing Statuten en Huishoudelijk Reglement 

Al verschillende jaren wordt op de AV telkens gesproken over wijzigingen van met 
name het HHR zonder dat er sprake is van een samenhangend beeld, eerder een soort 
van "brandjes blussen". Omdat enerzijds het telkens terugkeren van schier eindeloze 

debatten tussen regel-specialisten over technische HHR aanpassingen veel leden ging 
tegenstaan omdat het zo tijdrovend was dat er geen tijd meer overbleef voor het 
politieke debat en anderzijds dat het hoogtijd werd het hele HHR integraal nu eens 
goed tegen het licht te houden zou dat het "klaar" zou zijn voor de toekomst, heeft het 

HB besloten om de Algemeen Secretaris te belasten om het HHR grondig te herzien. 

Op voorstel van Algemeen Secretaris Robert Gielisse heeft het HB in de herfst 2021 

besloten tot een meersporen-strategie: de zogenaamde Eerste - en Tweede Trein. 

- Eerste Trein voorstellen 

De materie die onder de 'Eerste Trein' werden voorbereid voor de ALV van oktober 
2021 betrof voorstellen van het Hoofdbestuur tot wijziging van de Statuten en 
Huishoudelijk Reglement (HHR). Deze waren beperkt in omvang en hebben met name 
betrekking op dié bepalingen die op korte termijn wijziging behoefden en geen verder 
uitstel dulden. In de Tweede Trein, geprogrammeerd voor 2022, komen de andere 
wijzigingen aan de orde die uiteindelijk naar een nieuw, herziend HHR moeten leiden, 
klaar voor de uitdagingen van de komende jaren. 

De voorstellen var n de volgende 6 wijzigingscateg^"21^-
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a. Inwerkingtreding Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen medio 2021 
b. Gemeenteraadsverkiezingen 2022 
c. Wetenschappelijk Instituut en de Jan Nagel Foundation 
d. Gebruikmaking van volmachten 
e. Onverenigbaarheden 
f. Inwerkingtreding (P.M.) 

Tijdens de ALV van 16 oktober 2021 werden de voorstellen zo goed als ongewijzigd 

goedgekeurd, met dien verstande dat de bespreking van de voorstellen inzake 

onverenigbaarheden (e) op initiatief van het Hoofdbestuur werd doorgeschoven naar 

de Tweede Trein in 2022. 

d. Verkiezing voorzitter Commissie Raamverkiezingsprogramma en campagneleider 
gemeenteraadsverkiezingen. 

Als voorzitter van de commissie Raamverkiezingsprogramma GR2022 is Ellen 

Verkoelen benoemd door het DB in de vergadering van 14 juni 2021. Als prominent 

50PLUS lid met een opmerkelijke staat van dienst m.b.t. gemeentelijke 
bestuurlijke/politieke aangelegenheden bleek zij de ideale kandidaat voor het 

voorzitterschap van deze commissie. In overleg met het Hoofdbestuur heeft ze de 

volgende leden op 8 juli 2021 toegevoegd aan deze commissie: de heren Clemens 

Otto, Roy Hofwijks, Bennie van Est en Humphrey Martherus. 

Op 15 september overhandigde Ellen Verkoelen het definitief 

raamverkiezingsprogramma aan de voorzitter van het Hoofdbestuur, Peter Schut. Het 

raamprogramma gemeenteraadsverkiezingen 2022-2026 "50PLUS omdat het beter 

moet!" bevat drie tal onderdelen: een publieksversie met tien speerpunten, 

aandachtspunten op 15 thema's en de inhoudelijke onderbouwing van alle 

aandachtspunten op 15 thema's. 

Met betrekking tot de landelijke campagneleider voor deze verkiezingen is de keuze 
van het DB op de heer Dick Schouw gevallen. En daarmee verzekerde het DB zich van 
de steun van een zeer betrokken en ervaren lid van 50PLUS die deze taak met veel 

enthousiasme heeft opgepakt en met innovatieve ideeën is gekomen. Samen met HB- 

codrdinator voord, 	 -' Gerard van Hooft heeft hij vanaf h 	• in 
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direct de beide schouders eronder gezet. Veel tijd was er niet omdat de 
vooruitgeschoven verkiezingen in het land van Cuyk reeds in november 2021 werden 

gehouden. Dat we de daar de zetel op een haar misten was gewoon domme pech, 
daar konden noch de enthousiaste lokale lijsttrekker John Heckathorn noch 

campagneleider Schouw iets aan doen. 

e. Dispensatieverzoeken ex artikel 4.1 Statuten of 7 lid 2 1-IHR 

In 2021 zijn er 14 verzoeken voor dispensatie door het DB gehonoreerd. De lijst van 
deze verleende dispensaties door het DB staat onder dit jaarverslag. Conform artikel 
4i van de statuten vanwege het ontbreken van het lidmaatschap van één jaar. 

Het DB heeft de dispensaties verleend omdat zij ervan overtuigd was dat er objectieve 
gronden waren om deze maatregel toe te passen. Voor over de dispensatie betreft een 
maatregel op grond van artikel 7 HHR is het leidende criterium dat er geen equivalent 

alternatief voorhanden is of 0berhaupt geen kandidaat zich heeft gemeld en dat 
derhalve de bestuurlijke voortgang deze maatregel rechtvaardigt. Met betrekking tot de 
dispensaties inzake de minimumduur van het lidmaatschap (artikel 41 Statuten) 
overwoog het DB dat het partijbelang voldoende vertegenwoordiging op de kieslijsten 
de maatregel rechtvaardigde, waarbij het zich terdege rekenschap gaf van de hieraan 

verbonden inherente risico's. 
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Subsidie 2022 

Namens het Hoofdbestuur, 

COUN T AN TS 
51377 
6 103C 
ST OEN  
-2 o 

Uitgaven  

Personeel 125.000 

Partijkantoor • 80.000 

Financiën € 25.000 

Automatisering € 20.000 

Verzekeringen 5.000 

Juridische zaken en reglementen 20.000 

Vergaderingen € 40.000 

Communicatie 20.000 

Ledenwerving € 15.000 

Commissies via het Wetenschappelijk Instituut £ 8.000 

Provincies 40.000 

Gemeenteraadsverkiezingen 2022 150.000 

Scholing en opleiding € 25.000 

C 573.000 Totale kosten 

Begrote uitgaven 2022 50PLUS 
Omschriiving 

Omschrijving Uitgaven Oobrengstep 

Subsidie Vereniging 50PLUS C 535.236 

Subsidie Wetenschappelijk Instituut 157.436 

Subsidie Jan Nagel Foundation • 76.408 

Contributie leden € 65.000 

Afdracht politieke vertegenwoordigers € 25.000 

Begrote uitgaven Vereniging 50PLUS 573.000 

Begrote uitgaven Wetenschappelijk Instituut € 157.436 

Begrote uitgaven Jan Nagel Foundation £ 76.408 

Resultaat 2022 € 52.236 

Totaal € 859.080 C 859.080 



1. Congressen (AV) 2 2 E 40.000 
2. TV/Radio ledenwervingsspotjes Zie pag. 22 14/18 

Zie pag. 22 3. Voorbereidende kosten inzake 
Campagne TK2021 
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Aantal 	Voornemen Werkelijk Kosten 
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Activiteitenverslag 2021 

Toelichting: 

Ad. 1. Congressen (AV) 

In 2021 zijn 2 Algemene ledenvergaderingen georganiseerd. Op 8 mei en 16 oktober 2021. 

Ad. 2 

In 2021 zijn er 12 spotjes geweest waarvoor kosten zijn gemaakt. 

Ad. 3. 

In maart 2021 zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer gehouden, In 2021 zijn ter voorbereiding 

hierop campagnekosten gemaakt.  

Verleende dispensaties in 2021: 

datum 
19-7-2021 
21-8-2021 
30-8-2021 

19-11-2021 
19.11-2021 
19-11-2021 
1-12-2021 
1-12-2021 

13-12-2021 
13-12-2021 
17-12-2021 
22-12-2021 
22-12-2021 
22-12-2021  

Naam 
John Heckathorn 
Jan Zoetelief 
Nelleke de Jong 
Habiba Aharouil 
Hamid Geramian 
Arie Kant 
Hans Greuter 
Martha Greuter 
Margreet Klein 
Wim Visser 
Jolande Ketel 
Hein Stulemeijer 
Frits de Wolff 
Sander Faassen  

lidnr 
20157 
20150 
7316 
20248 
20168 
20073 
20257 
20258 
20271 
20238 
20178 
20249 
20181 
20272 

lid sinds 
11-6-2021 
19-5-2021 
25-1-2013 

12-11-2021 
4-7-2021 
8-3-2021 

25112021 
25112021 
5-12-2021 

28-10-2021 
29-7-2021 
1811-2021 

2-8-2021 
5-12-2021  

beoogde functie 
Lijsttrekker Land van Cuijk 
Voorzitter Gelderland 
Verlenging lid bestuur Gelderland 
Raadslid Assen 
Raadslid Assen 
Raadslid Assen 
Raadslid Westerkwartier 
Raadslid Westerkwartier 
Raadslid Amstelveen 
Raadslid Amstelveen 
Raadslid Haarlem 
Raadslid Amsterdam 
Raadslid Amsterdam 
Raadslid Amsterdam 
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2. 	Jaarrekening 
2.1. Balans per 31 december 2021 
ACTIVA  

	

31 december 	31 december 

	

2021 	 2020 

	

x 1 € 	 x 1 E 
Vaste activa 

Materiële vaste activa 	 4.864 	6.806 

Vlottende activa 

Vorderingen 	 167.454 	209.539 

Liquide middelen 	 329.298 	527.798 

501.616 	744.143 

PASSIVA 	 31 december 	31 december 

	

2021 	 2020 
x 1 E 	 x 1 E 

Eigen vermogen 
Algemene reserve 
Bestemmingsreserve verkiezingscampagne 
Continuïteitsreserve  

	

206.940 	206.940 

	

167.971 	160.064 

	

50.000 	50.000 

Kortlopende schulden  

424.911 

76.706  

417.004 

327.139 
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2.2 Rekening van baten en lasten over het boekjaar 2021 

2021 	 2020 

x 1 € 	 x 1 € 

Baten 

Lasten 

Resultaat voor financiële baten en lasten 

Financiële baten en lasten 

Resultaat boekjaar 

661.130 	835.954 

653.128 	755.919 

8.002 	 60.035 

-96 	 29 

7.906 	 60.064 

x 1 € 	 x 1 € 

Bestemmingsreserve verkiezingscampagne 	 7.906 	 60.064 
Continuïteitsreserve 	 0 	 0 
Algemene reserve 	 0 	 0 

7.906 	 60.064 
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2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

Algemeen 
De vereniging is opgericht op 21 april 2005. De brede doelstelling van de vereniging zoals 
opgenomen in haar statuten is samen te vatten onder alle noodzakelijke activiteiten binnen 
het actief zijn als politieke partij. 

Vergelijking met voorgaand jaar 
Er zijn geen wijzigingen in de grondslagen van waardering en van resultaatbepaling ten 

opzichte van voorgaand jaar. 

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde 
verslaggevingsgrondslagen, met inachtneming van RJ 640 (Richtlijn voor de 
jaarverslaggeving "organisaties zonder winststrevenn) en in de relevante wet- en 

regelgeving opgenomen bepalingen. De geformuleerde grondslagen hebben betrekking op 
de jaarrekening als geheel. 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva 

Algemeen 
Voor zover niet anders vermeld worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale 

waarde. 

Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met lineair 

berekende afschrijvingen gebaseerd op de geschatte economische levensduur. 

Vorderingen 
Vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde verminderd met de noodzakelijk 

geachte voorzieningen voor oninbaarheid. 
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Grondslagen voor de resultaatbepaling 
Het resultaat wordt bepaald als saldo van opbrengsten en kosten. Subsidies, ontvangen 

gelden uit hoofde van lidmaatschappen en lasten worden verantwoord naar de periode 
waar ze betrekking op hebben. Donaties en giften worden pas verantwoord op het moment 

dat de bedragen daadwerkelijk zijn ontvangen. 
Verliezen warden genomen zodra deze voorzienbaar zijn. 

Belastingen 
De vereniging is niet vennootschapsbelastingplichtig. De vereniging is gerangschikt als een 
Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI). Dat betekent dat zij geen schenkbelasting 
verschuldigd is over ontvangen giften. 
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2.4 Toelichting op de balans per 31 december 2021 

Materiële vaste activa E 4.864 
2021 	 2020 

	

x 1 € 	x 1 E 

Stand per 1 januari 
Aanschafwaarde 	 29.927 	29.927 
Cumulatieve afschrijvingen 	 -23.121 	-20.820 

Boekwaarde 
	 6.806 	9.107 

Mutaties 
Investeringen 
Afschrijvingen 	 -1.942 	-2.301 

-1.942 	-2.301 

Stand per 31 december 
Aanschafwaarde 	 29.927 	29.927 
Cumulatieve afschrijvingen 	 -25.063 	-23.121 

Boekwaarde 
	 4.864 	6.806 

Afschrijvingspercentage 
	 20% 	 20% 
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Vorderingen € 167.454 
2021 	 2020 

	

x 1 € 	 x 1 € 

Subsidie 2020 	 198.231 

Subsidie 2021 	 140.297 

Waarborgsommen 	 7.710 	 7.260 

Overige vorderingen (1) 	 19.447 	 4.048 

167.454 	209.539 

De subsidie 2021 wordt in 2022 definitief vastgesteld. 

(1) Overige Vorderingen 

2021 	 2020 

	

x 1 € 	 x 1 € 

Huur vooruitbetaald 	 13.595 	 3.898 

Verzekeringen vooruitbetaald 	 1.653 

Vooruitbetaalde contributie 2021 	 150 

Overige 	 4.199 

Totaal 	 19.447 	 4.048 
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Liquide middelen E 329.298 

2021 	 2020 

	

x 1 € 	 x 1 € 

ING Bank 	 261.537 	471.606 

Rabobank 	 67.761 	56.192 

329.298 	527.798 

Eigen vermogen € 424.911 

2021 	 2020 

	

x 1 € 	 x 1 € 

Algemene reserve 

Stand per 1 januari 	 206.940 	206.940 

Bij: verdeling resultaat boekjaar 	 0 

Stand per 31 december 2021 
	

206.940 	206.940 

Bestemmingsreserve verkiezingscampagnes 

Stand per 1 januari 
	

160.064 	100.000 

Bij: verdeling resultaat boekjaar 
	 7.906 	60.064 

Stand per 31 december 2021 
	

167.971 	160.064 

De bestemmingsreserve verkiezingscampagnes is opgenomen door het bestuur van 

50PLUS in het kader van de vanaf volgend jaar te houden verkiezingscampagnes. 

Continuïteitsreserve 

Stand per 1 januari 
	

50.000 	50.000 

Bij: verdeling resultaat boekjaar 	 0 	 0 

	

50.000 	50.0100 
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De continuïteitsreserve wordt gevormd voor dekking van risico's op korte termijn en om 
zeker te stellen dat ook in de toekomst aan verplichtingen kan worden voldaan. De 
noodzakelijk geachte omvang van de continuïteitsreserve bedraagt € 50.000. 

Kortlopende schulden € 76.706 

De kortlopende schulden zijn als volgt gespecificeerd: 
2021 	 2020 

x1€ x1€  

Crediteuren 	 28.842 	 16.900 

Loonheffing 	 5.940 	 8.812 

Af te dragen subsidie aan WB 	 0 	 53.000 

Overige 2 	 41.924 	248.427 

76.706 	327.139 
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2  Overige (kortlopende schulden) 

2021 	 2020 

	

x 1 € 	 x 1 € 

Reservering vakantiegeld 	 4.972 	 6.468 
Vooruit ontvangen bedragen 	 1.327 	 1.327 
Nog te betalen pensioenkosten 	 3.509 	 3.509 
Nog te betalen Campagnekosten 2e 
kamer verkiezingen 	 0 	 200.000 
Poldersoft nog te betalen kosten 	 2.312 	 2.312 
Nog te betalen advieskosten 	 0 	 11.880 
2e termijn boek 	 0 	 10.500 
Te betalen JNF 2020 	 '18.214 	 431 
Accountantskosten jaarrekening 	 10.050 	 12.000 
Diversen 	 1.540 	 0 
Totaal 	 41.924 	 248.427 

	•••••••Bt, 	 

Niet in de balans opgenomen verplichtingen 
Vanaf 1 januari 2014 huurt de vereniging kantoorruimte aan de Kneuterdijk 2 te 
's-Gravenhage. De overeenkomst is aangegaan voor de duur van 2 jaren en wordt jaarlijks 
stilzwijgend verlengd. De jaarhuur bedraagt in 2021 € 50.841. 

Voor de kopieermachine is een huur overeenkomst aangegaan. Het huidige contract is 
aangegaan per 15 juni 2017. De verplichting die hieruit volgt voor de contracten zijn niet als 
zodanig in de jaarrekening opgenomen. De huurverplichting is per kwartaal € 1.800. 
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2.5 	Toelichting op de rekening van baten en tasten over het boekjaar 2021 

Baten 

	

Realisatie 2021 	Begroting 2021 	Realisatie 2020 

	

x 1 € 	 x 1 € 	 x 1 € 

Donaties en contributies 
Subsidie 2021 
Subsidie 2020 
Afdrachtregeling 

	

62.834 
	

75.000 
	

100.309 

	

587.131 
	

645.000 
742.032 

	

11.164 
	

25.000 	 -6.387 

	

661.130 	745.000 	835.954 

De (voorlopige) subsidie 2021 is toegekend op grond van de Wet financiering politieke 
partijen afgegeven door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij 
brief d.d. 12 augustus 2021 inclusief de subsidie volgens motie Jetten. 
De subsidie 2021 wordt in oktober 2022 definitief vastgesteld door het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
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Lasten 

	

Realisatie 	Begroting 2021 	Realisatie 2020 
2021 

	

x 1 € 	 x 1 € 	 x 1 € 

Personeelskosten (2) 	 152.003 	180.000 	171.575 
Afschrijvingen 	 1.942 	 0 	2.301 
Congreskosten 	 32.874 	20.000 	40.809 
Beurskosten 	 0 	 0 	 0 
Communicatiekosten 	 13.400 	55.000 	38.553 
Commissies 	 1.070 	8.000 	3.533 
Ledenwerving 	 0 	40.000 	9.620 
Kosten Provinciale afdelingen (3) 	18.806 	40.000 	15.775 
Intern overleg 	 7.224 	13.000 	14.827 
Bestuurskosten 	 1.455 	15.000 	5.497 
Bureaukosten (1) 	 149.067 	229.000 	231.039 
Campagnekosten (4) 	 275.286 	145.000 	242.391 
Onvoorzien 	 0 	 0 	 0 

653.128 	745.000 	775.919 

De bureaukosten zijn lager dan geraamd doordat de advies- en juridische 
kosten niet nodig waren. 

De campagnekosten zijn hoger dan geraamd doordat relatief veel is uitgegeven 
aan tv-, radioreclame en facebookcampagnes. 
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(1) Bureaukosten 

2021 	 2020 

	

x 1 € 	 x 1 € 

Huisvestingskosten 	 50.841 	 49.009 
Automatisering 	 23.613 	 37.939 
Portokosten 	 11.570 	 4.060 
Telefoonkosten 	 2.931 	 1.329 
Kantoorkosten 	 9.903 	 9.497 
Adviesionderzoekskosten *b 	 12.522 	 55.257 
Administratiekosten *a 	 33.305 	 41.421 
Juridische kosten *b 	 0 	 27.598 
Verzekeringen 	 2.209 	 3.556 
Bankkosten 	 2.173 	 1.372 
Totaal 	 149.067 	 231.039 

*a Administratie- en accountantskosten 

Administratiekosten 	 15.202 

Accountantskosten 	 18.103 

Totaal 	 33.305 

*b Juridische kosten 

Juridische 	 0 

advieskosten 

Proceskosten 	 0 
Advies politieke opinie 	 0 

Totaal 	 0 
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Personeelskosten 	 2021 	2020 

	

x 1 € 	x € 

Brutosalaris incl. vakantiegeld 	 122.380 	118.806 
Sociale lasten 	 22.846 	19.177 
Pensioenkosten 	 3.650 	3.509 
Uitkering ziektekostenverzekering 	 - 
Autokostenvergoeding 	 3.108 	3.108 
Inhuur personeel 	 0 	18.862 
Overige personeelskosten 	 19 	8.113 
Totaal 	 152.003 	171.575 

(2) Kosten Provinciale afdelingen 

2021 	2020 
x 1 € 	x 1 E 

Vergaderkosten 
	 3.731 	5.067 

Reiskosten 
	 4.641 	4.636 

Kosten PAV 
	

1.477 	983 

Overleg 
	 438 	35 

Overige kosten 
	 8.519 	5.054 

Totaal 
	

18.806 	15.775 

(3) Campagnekosten 

2021 	2020 
x1 
	

x1 

Provinciale Staten (Provincies) 	 0 	74 
Tweede kamer (Landelijk) 	 275.286 	242.317 
Totaal 	 275.286 	242.3 
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Financiële baten 

	

Realisatie 2021 	Begroting 2021 	Realisatie 2020 

	

x 1 € 	x 1 € 	x 1 € 

Bankrente 	 96 	 0 	 29 

Gemiddeld aantal werknemers: 

Gedurende 2021 was gemiddeld 1.8 FTE in loondienst werkzaam (2020: 2.5 FTE). 

De leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging. 
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2.6 	Overzicht van de schulden 
Eind 2021 is er een schuld inzake af te dragen subsidie over 2021 voor een bedrag van 
E. 46.768,78 aan het Wetenschappelijk Instituut en de Jan Nagel Foundation. Deze schuld 
wordt voldaan zodra de definitieve afrekening over 2021 is ontvangen. 

	

2.7 	Aantal leden 
Voor de bepaling van de subsidie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties komen alleen die leden in aanmerking die op 1 januari 2021 ai lid waren 
en hun contributie voor het jaar 2021 hebben betaald. Dit aantal leden bedraagt in totaal 

2.676 (in 2020: 3.574). 

	

2.8 	Overzicht van de donaties 
In 2021 zijn geen donaties van meer dan E 4.500 ontvangen. 
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3. 	Overige gegevens 

3.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 

Door het bestuur van 50PLUS zal de jaarrekening worden voorgelegd aan de eerste 

volgende ledenvergadering waar zij de jaarrekening zal vaststellen. 

3.2 Statutaire regeling resultaatbestemming 

Conform artikel 15 lid 1 worden de jaarstukken door het bestuur ter goedkeuring aan de 

algemene ledenvergadering voorgelegd. 

3.3 Resultaat bestemming 

Het bestuur stelt de volgende resultaatbestemming voor: 

2021 

x 1 € 

Bestemmingsreserve verkiezingscampagne 	 7.906 
Continuïteitsreserve 

Algemene reserve 	 0 

7.906 

Deze verdeling is al in de jaarrekening van 2021 opgenomen. 



Dammerweg 103c 
1394 GT Nederhorst den Berg 

Tel. 020-705 13 77 
info©faasaccountants.rd 
www.faasaccountants.n1 

FAAS 
Accountants & Adviseurs 

Aan de 50PLUS 
t.a.v. het Bestuur 
Postbus 292 
2501 CG 's-Gravenhage 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJK ACCOUNTANT 

Geacht bestuur, 

Verklaring betreffende het financieel verslag en de overzichten 
Wij hebben het financieel verslag en de overzichten 2021 van 50PLUS te s'-Gravenhage 
gecontroleerd. Overeenkomstig artikel 25, eerste lid onder a tot en met c, en artikel 26, 
onder c tot en met e, van de Wet financiering politieke partijen bestaat de gecontroleerde 
(financiële) informatie uit: 

• Het financieel verslag over 2021 met daarin een weergave van de (financiële) infor-
matie, die op grond van artikel 20 van de Wet financiering politieke partijen in de 
administratie is opgenomen. 
Het jaarverslag omvat tevens: 

o een volgens de normen van het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar 
beschouwde balans met toelichting daarop; 

o een volgens de normen van het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar 
beschouwde rekening van baten en lasten met bijbehorende toelichting, van 
belang zijnde voor de vaststelling van de subsidie; 

o een opgave van de voor de vaststelling van de subsidie van belang zijnde 
gegevens omtrent het ledental van de politieke partij en, indien van toepas-
sing, van de aangewezen jongerenorganisatie. 

Het financieel verslag wordt vergezeld van een activiteitenverslag; 
• een overzicht van de bijdrage van in totaal € 4.500 of meer die de partij in het ka-

lenderjaar van een gever heeft ontvangen, met daarbij de gegevens die op grond 
van artikel 21, eerste lid, van de Wet financiering politieke partijen zijn geregi-
streerd; 

• een overzicht van de schulden van € 25.000 of meer, met daarbij de gegevens die 
op grond van artikel 21, derde lid van de Wet financiering politieke partijen zijn ge-
registreerd. 
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Verantwoordelijkheid van het bestuur 
Het bestuur van 50PLUS is verantwoordelijk voor het opmaken van het financieel verslag 
en de overzichten die het vermgoen en het restultaat getrouw dient weer te geven in over-
eenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder winst-
streven' en in overeenstemming met de Wet financiering politieke partijen. Het bestuur is 
tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht 
om het opmaken van de jaarverslag en de overzichten mogelijk te maken zonder afwijkin-
gen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over het financieel verslag op ba-
sis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Neder-
lands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden alsmede de Regeling financie-
ring politieke partijen. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voor-
schriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van 
zekerheid wordt verkregen dat het jaarverslag geen afwijkingen van materieel belang be-
vat. 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-infor-
matie over de bedragen en de toelichtingen in het jaarverslag en de overzichten. De gese-
lecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeels-
vorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat het jaarverslag en de over-
zichten een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. 

Bij het maken van deze risico-inschatting neemt de accountant de interne beheersing in 
aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe 
beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de 
omstandigheden. 
Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te bren-
gen over de effectiviteit van de interne beheersing van de politieke partij. De controle om-
vat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebuikte grondslagen voor financiële 
verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit gemaakte 
schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van het financieel verslag en de 
overzichten. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt 
is om een onderbouwing basis voor ons oordeel. 
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Oordeel betreffende het jaarverslag en de overzichten 
Naar ons oordeel geven: 

• het financieel verslag (artikel 25, eerste lid, onder a) en de daarin opgenomen re-
kening van baten en lasten (artikel 26 onder c) 

• het overzicht van de bijdrage van in totaal € 4.500 of meer die de partij in dat ka-
lenderjaar van een gever heeft ontvangen, met daarbij de gegevens die op grond 
van artikel 21, eerste lid, van de Wet financiering politieke partijen zijn geregi-
streerd (artikel 25, eerste lid, onder b), en 

• het overzicht van de schulden van € 25.000 of meer, met daarbij de gegevens die 
op grond van artikel 21, derde lid, van de Wet financiering politieke partijen zijn 
geregistreerd (artikel 25, eerste lid, onder c), een getrouw beeld. 

Tevens zijn wij van oordeel dat de bij het financieel verslag 2021 gevoegde opgave om- 
trent het ledental van de politieke partij, conform artikel 26, onder d van de Wet financie-
ring politieke partijen, juist is. 

Voorts zijn wij van oordeel dat het financieel verslag 2021 een getrouw beeld geeft van de 
grootte en samenstelling van het vermogen van 50PLUS per 31 december 2021 en van het 
resultaat over 2021 in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 'Or-
ganisaties zonder Winststreven'. 

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen 
Wij zijn van oordeel dat de partij de aan de subsidie verbonden verplichtingen heeft nage-
leefd en het jaarverslag en de overzichten voldoen aan de bij of krachtens de Wet financie-
ring politieke partijen gestelde voorschriften. 

Tevens melden wij dat het bestuursverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, ver- 
enigbaar is met het financieel verslag zoals vereist volgens de statutaire bepalningen van 
50PLUS, alsmede de Wet financiering politieke partijen. 

Tevens melden wij dat het activiteitenverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, ver-
enigbaar is met het jaarverslag. 

FAAS Accountants & Adviseurs 



Wetenschap eli k Instituut 50PLUS 

Vietensdoppeitik 

Verklaring Wetenschappelijk instituut 50PLUS 

Het Wetenschappelijk Instituut 50PLUS verklaart dat zij in het kalenderjaar 2021 
geen bijdragen van in totaal € 4.500 of meer van een gever heeft ontvangen en 
in 2021 geen schulden van 25.000 of meer is aangegaan. 

31 december 2021 



12 

0- 0 2-1  

Jan ik!‘e.y.1  i0/'LUS Foundation, Den I-faae 

2.5. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021 

Overheids,subsidies 

t 

De (voorlopige) subsidie 2021 van 67.342 is toegekend op grond van de \Vet Financiering 
Politieke Partijen afgegeven door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelat les. 
De subsidie wordt middels een voorlopige beschikking voor 80%, gelijk met het aan de partij 
verbonden Wetenschappelijke Bureau overgemaakt aan de politieke vereniging die de 
ontvangen bedragen ter beschikking dient te stelten aan de genoemde organisaties. In het 4e 
kwartaal van het daaropvolgende jaar ontvangt de politieke vereniging de definitieve 
beschikking over het voorafgaande jaar en wordt het resterende deel van de subsidie (20°%) 
die de politieke vereniging ontvangt. volledig ter beschikking gesteld aan de organisaties. 
De subsidie voor 2021 zal niet hoger zijn dan de geboekte lasten in het boekjaar. 
Omdat er in 2021 minder subsidiabele lasten zijn clan. is het subsidie bijgesteld naar E 41.687. 

Personeelskosten 

Werknemers 

De Stichting heen geen werknemers in dienst. 

Beloning bestuurders 

De bestuurders genieten geen bezoldiging. 

	

2.6 	Overzicht van de schulden 

Eind 2021 zijn er geen schulden met een bedrag hoger dane 25.000 anders dan de schuld aan 
de Vereniging 50Phis in verband met tertia te betalen subsidie over 2020 en 202I. 

	

2.7 	Overzicht van de donaties 

In 202I zijn geen donaties hoger dan (.• 4.500 ontvangen. 

FAAS ACCOUNTANTS 
Iiir010-7U 1377 
DAMHERWE6 103E 
NEOERHPRST 0E119E1111i 
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