
Vragenlijst  Leden 50PLUS

Antwoordmogelijkheid bij de vragen: Ja/Nee/Geen mening
Mogelijkheden bij de beoordeling: Goed,voldoende,onvoldoende,geen 
mening.
Bij alle vragen ook de mogelijkheid geven om een opmerking te plaatsen 
d.m.v. een vrij tekstblok ( toelichting).

Verkiezingsprogramma 

 Het programma was representatief voor de 50PLUS partij. 
 De leden hebben voldoende mogelijkheden om input te leveren voor 

het verkiezingsprogramma. 
 Het programma vormde een goede insteek voor de campagne. 
 Het programma was eenduidig. 

Het verkiezingsprogramma ging voldoende in op de volgende speerpunten:

 AOW en AOW leeftijd. 
 Pensioenen en de rekenrente. 
 Zorg. 
 Veiligheid. 
 Wonen. 
 Leeftijdsdiscriminatie. 
 Ik ben tevreden over het vierkiezingsprogramma. 

Beoordeling Verkiezingsprogramma…..

De kandidaten van de verkiezingslijst

 De selectiecommissie was deskundig. 
 De selectiecommissie heeft zorgvuldig gehandeld. 

In mijn visie waren de kandidaten die door de commissie op verkiesbare 
plaatsen zijn gezet:

 Deskundig. 
 Een goede afspiegeling van het 50PLUS kader. 



 Hadden een hoog 50PLUS gehalte. 
 Een goede mix tussen interne en externe partij kandidaten. 

Het vaststellen van de definitieve lijst op de Algemene Ledenvergadering 
verliep:

 Transparant. 
 Democratisch. 

De definitieve kandidatenlijst

 Ik ben tevreden met de definitieve kandidatenlijst. 
 Ik kon mij goed vinden in de gevolgde procedure tijdens de Algemene 

Leden vergadering. 

Beoordeling Kandidatenlijst…...

De landelijke campagne 

 De campagne heeft haar doelen bereikt. 
 50PLUS heeft een goede campagne gevoerd. 

Hoe beroordeelt u de volgende onderdelen van de campagne: 
Voldoende/Onvoldoende/ geen mening

 De TV debatten
 Inzet lokale media
 De TV spot ( in het kader van de zendtijd voor politieke partijen )
 Het doorberekenen van het partijprogramma door het CPB

Inzet Media in de campagne

 50PLUS heeft in de campagne optimaal gebruik gemaakt van de 
ingezette mediavormen. 

 50PLUS zou minder moeten inzetten op het gebruik van traditionele 
media. 

 50PLUS zou meer moeten inzetten op het gebruik van sociale media. 



 Hoe beoordeelt u de campagne flyer van 50PLUS 
(vouwbrochure/poster). Zeer goed/Goed/Matig/Onvoldoende

De boodschap van 50PLUS in de media

 Kwam goed over. 
 Was duidelijk. 
 Was in lijn met het verkiezingsprogramma. 
 Sprak de doelgroep aan. 

Resultaat campagne

 De campagne van 50PLUS is geslaagd.
 Ik ben alles overziende tevreden met het behaalde resultaat. 

Ik geef het landelijke campagneteam de beoordeling…...

De lijsttrekker

 Was communicatief scherp. 
 Was duidelijk tijdens de interviews. 
 Was duidelijk tijdens de TV debatten.
 Bracht standpunten van 50PLUS, goed naar voren. 

Hoe zou u het optreden van de lijsttrekker in het algemeen beoordelen? 
( Goed/Voldoende/Onvoldoende/Neutraal )

 Tijdens de campagne. 
 Tijdens interviews in radio, kranten of TV. 
 Tijdens de grote debatten op TV. 
 De 50PLUS boodschap goed uitstralen. 
 De doelgroep goed aanspreken. 

Ik geef de lijsttrekker overall de beoordeling…….




