
Notitie WI Telefonisch Overleg d.d. 22 oktober 2020 19.00 uur

Aanw.: Alfons Leerkes, Martine Baay, Hylke ten Cate, Erik de Graaff, Erik-Jan Meijboom, René 
Houkes

1. Opening
Hylke: vandaag stuk in Telegraaf van Corrie van Brenk en Martin van Rooijen over 
pensioenstelsel. Voer voor de programmacommissie.

2. Vaststelling Agenda
Geen wijzigingen

3. Mededelingen / ingekomen stukken
a. Polissen bestuurs- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering binnen

4. Verslag vorige vergadering d.d. 25 september 2020
Bij afwezigheid verslag niet behandeld. Volgende keer twee verslagen

5. Aktielijst / besluitenlijst
Bij afwezigheid verslag niet behandeld. Volgende keer twee verslagen

6. Financieel verslag
a. Situatie 2019

Bedragen mogen naar 2020 worden doorgeschoven zonder aanpassing doel. Het gaat om
46.000 Euro.

b. Situatie 2020
De kosten per project werden doorgenomen zoals die in het schriftelijk verslag stonden. 
Een aantal begrote posten zullen worden doorgeschoven naar 2021. Bij de keuze voor de
kadertraining is niet de goedkoopste genomen, maar de best uitgewerkte met het oog op 
een politieke training. De offertes zullen vertrouwelijk worden toegestuurd.
We hadden geld uitgetrokken voor een analysetool e-analyser. Inmiddels blijkt dat ook 
de partij gedaan te zijn in het kader van het verkiezingsprogramma. ANBO had er goede 
ervaringen mee Daarmee onttrekt het HB geld aan het campagnebudget. Alfons vraagt 
het op bij HB.
Vrouwennetwerkdag wordt verschoven naar 2021
Project Maurice de Hond over positie partij afgerond en betaald
Vaste kosten als huisvesting conform begroting. Bestuurskosten nu begroot op 7 leden. 
Dat moet 6 worden.
Kosten kadertraining kunnen eventueel worden doorgeschoven naa4 2021.
Het betalen van nota’s en daarmee de binnenkomsten moet afgestemd worden met de 
ontvangst van de subsidie.
We kunnen zo nodig posten doorschuiven naar 2021

c. Situatie 2021
e-analyser moet jaarlijks betaald worden. Bedrag afhankelijk van opties,
Er wordt voor 25.000 Euro overgeheveld naar 2021.
Er zijn grofweg dezelfde posten als vorig jaar zonder indexatie. Mogelijk verhoging 
vrijwilligersbijdrage naar 1.800 Euro p.p. en p.j. René zoekt het uit. We volgen de 
wettelijke regeling.
Er is een tekst over activiteitenplan. Het bevat een paar nieuwe speerpunten. De extra 
punten kunnen ook bij symposia aan de orde komen. Intussen krijgen we mogelijkheden 



voor inbreng in het verkiezingsprogramma. We moeten al de blik hebben op de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2022.
Het activiteitenplan kan worden gebruikt als onderbouwing van de subsidieaanvraag.
Erik de Graaff vraagt zich af, of we meer concurrenten nodig hebben dan PVV en SP, 
zoals uit het rapport van de Hond zou blijken. Zouden we ook aantrekkelijk kunnen 
worden voor CDA, D66 en PvdA? Het lijkt er op, dat we ons moeten richten op 
ouderenbelangen. Dank zij het model van de Politieke Academie kon een beter resultaat 
worden bereikt in Flevoland, omdat we ons richtten op kiezers die we konden 
overtuigen.
We moeten er op inzetten, dat we zo goed mogelijk scoren bij Kieswijzer. Jan Nagel kan
ons hier adviseren.

7. Verantwoording naar ministerie
Is besproken en kan doorgestuurd

8. Aanvraag subsidie 2021 
Activiteitenplan kan worden ingevoegd. Hele aanvraag moet besproken worden met 
penningmeester landelijke vereniging.

9. Projectenlijst
Is al doorgenomen bij bespreking financiën.

10. Symposia
a. 14 november 2020

Erik Jan Meijboom heeft vandaag een middagprogramma aangeleverd. Dit werd zeer
verwelkomd. De communicatie hierover wordt aangepast.
Met het toevoegen van Actiz over woningbouw wordt het programma erg vol. Dat 
wordt dan ook niet gedaan.
Erik Jan en Erik gaan nog overleggen over titels.
Martine Baay complimenteert beide Erikken voor het programma.
Er moet nog overleg komen over de aanmeldingsprocedure. Indelen in klasjes moet 
meegenomen worden. Ook mogelijk Youtube kanaal moet overwogen worden. Ook 
moet worden nagezocht op de deelgespreksleiders fysiek in Den Haag moeten zitten.
Verdergaande lock-down moet betrokken worden.
Martine Baay verlaat op dit punt de vergadering

b. Februari / maart 2021
Keuze valt op 6 maart. Symposiumverslag kan maximale publiciteit krijgen, maar 
valt samen met campagneactiviteiten.

11. Bestuur en expertgroep WI
We hebben een zevende bestuurslid nodig. Dan is het aantal weer oneven. Het zevende lid 
heeft wel statuur nodig. Pensioenen en zorg hebben we in huis. Woonruimte of milieutech-
niek zou een optie zijn.
Naast bestuursleden hebben we ook experts nodig die we rapporten en studies kunnen laten 
schrijven. Die experts kunnen we ook vragen laten beantwoorden.
Het HB van 50PLUS heeft het recht een bestuurslid voor te dragen. De termijn is evenwel 
verstreken.

12. Rondvraag
a. Erik-Jan: n.a.v. stuk over integriteit had hij navraag gedaan bij PvdA en D66. Die 

kenden zoiets niet. Wij zullen dat bij elk onderzoek na moeten gaan. VU heeft zo’n 
protocol.

b. Erik-Jan:Wij zijn benaderd door de Nederlandse wetenschapsagenda. We zouden daar 
mee kunnen doen met een klein bedrag als contributie van 5 tot 10 duizend Euro, 
waarvoor we wel opgenomen worden in de Nederlandse wetenschapsagenda. We 
moeten eind 2021 beslissen. We zetten het als bespreekgeval op de agenda en tonen 
vooralsnog interesse.

13. Sluiting om 20.30 uur



Actielijst

Datu
m

Actie Wie Status

19101
7

Nadenken over vergaderplaats en noodzaak 
kantoor

AL Lopend

20030
2

Evalueren bestaande basistraining EdG Lopend

20030
2

Opzet vervolgopleiding EdG Lopend

20080
4

Ruchtbaarheid geven aan symposium 14 november AL Lopend

20080
4

Leden van WI in programmacommissies AL Lopend

20080
4

Hulp aan HB in kader verkiezingen AL Lopend

20102
2

Twee verslagen aanleveren HtC Nieuw

20102
2

Offertes kadertrainingen vertrouwelijk rondzenden EdG Nieuw

20102
2

Vragen aan HB naar analysetool AL Nieuw

20102
2

Bestuurskosten begroten op 6 leden i.p.v. 7 RH Nieuw

20102
2

Nazoeken indexatie vrijwilligersbijdrage RH Nieuw

20102
2

Bespreken aanvraag met landelijke 
penningmeester

AL/RH Nieuw

20102
2

Communicatie over middaggedeelte symposium 14
november

AL Nieuw

20102
2

Titels bedenken over symposiumonderwerpen EdG/EJM Nieuw

20102
2

Aanmeldingsprocedure symposium bespreken met 
Maurits

EdG Nieuw

20102
2

Nationale Wetenschapsagenda op de agenda 
zetten

AL Nieuw


