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Algemene Ledenvergadering OPNH op 22 november 2019
Op vrijdagavond 22 november jl. is de Algemene Ledenvergadering van de OPNH gehouden in Motel
v.d. Valk in Akersloot. Naast de statutair noodzakelijke punten (jaarrekening, begroting) waren de
belangrijkste zaken, een terugblik op de Provinciale Verkiezingen dit voorjaar en de start van een
discussie over de wijze hoe de partij zich gaat profileren voor de volgende verkiezingen in 2023.
Wat is daar voor nodig, hoe versterken we de contacten met de leden en hoe verbreden wij onze
doelgroep. In deze nieuwsbrief wordt op een aantal van deze zaken nader ingegaan.

BELANGRIJKSTE INVLOEDEN OP
DE UITSLAG PROVINCIALE
STATENVERKIEZING 2019.
Door Jeff Leever, lijsttrekker.

Jeff Leever blikte tijdens de Algemene Ledenvergadering terug op de Provinciale
Statenverkiezingen die voor de partij tot een onverwacht teleurstellend resultaat hebben geleid. In
het kader van de verkiezingen is van tal van mogelijkheden gebruik gemaakt om het geluid van de
OPNH te laten horen. Hij gaf hiervan een aantal voorbeelden.
Waar geen rekening mee was gehouden was de sterke opkomst van Forum voor Democratie.
Deze heeft in een aantal plaatsen de partij veel stemmen gekost. Dit in combinatie met de
verwarring die de naamswijziging van 50+ en de Partij van de Ouderen Amsterdam veroorzaakte
op de kieslijst. Hij vindt dat de wijziging van de naam van die partij gevolgen had moeten hebben
voor de plaats op de verkiezingslijst omdat het in feite een nieuwe naam was. Door de nieuwe
partij te handhaven op de plek van 50+ werd niet verder gekeken op de lijst en dacht men hiermee
op de OPNH te hebben gestemd. Hij heeft van tal van mensen gehoord, dat dit verwarring heeft
gegeven.
Ook gaf Jeff Leever in de vergadering in het kort de discussie weer die plaatsvindt over de naam
van de OSF. Er is een gerenommeerd bureau in de arm genomen om een advies op te stellen
over de toekomst van de OSF waarbij ook de naam tegen het licht wordt gehouden. Een vraag die
ook binnen de OPNH eerder aan de orde is geweest. Naar aanleiding van dit punt ontstond er
discussie in de vergadering over de vraag of je de naam van de partij kunt veranderen om ook
andere lokale partijen naar je toe te trekken zonder je basis van Ouderen te verliezen.
Afgesproken wordt, dat de leden – als huiswerk - nadenken over de naam van de partij en hierop
terug te komen zodra het advies aan de OSF bekend is.

Vervolgens wordt besproken hoe de partij
zich de komende tijd kan ontwikkelen om
te proberen de volgende keer een beter
HOE VERDER MET DE PARTIJ VOOR EEN
resultaat te halen. Binnen de vergadering
BETERE UITSLAG PROVINCIALE
wordt opgemerkt, dat het vanuit het
STATENVERKIEZING 2023 ?
bestuur sinds de verkiezingen erg stil is
geweest. Juist nu is het belangrijk om
WAT KAN BETER ?
contact te houden met de leden.
De voorzitter begrijpt deze kritiek. Het is
te lang stil geweest en er zal meer
moeten worden gecommuniceerd.
Afgesproken wordt om zo mogelijk eenmaal in de twee maanden een nieuwsbrief uit te laten gaan.
Gevraagd wordt aan de leden om als er zaken die spelen binnen de lokale partij die wellicht
actueel en interessant zijn voor andere lokale ouderenpartijen, deze naar het bestuur te sturen
zodat deze in de nieuwsbrieven kunnen worden meegenomen.
Daarnaast wordt gevraagd na te denken over onderwerpen voor themabijeenkomsten en
gevraagd.

Vacature(s) Bestuur
Het bestuur van de OPNH heeft versterking nodig. De
secretaris, de heer N. Troost, heeft zijn
bestuursfunctie als secretaris moeten beëindigen
vanwege vertrek naar België. Dit betekent dat binnen
het bestuur een vacature is ontstaan.
Daarnaast wordt gezocht naar mensen die het leuk
vinden om zich bezig te houden met communicatie
aan de leden. De website moet worden bijgehouden
en de communicatie met de achterban moet worden
versterkt.
Belangstellenden worden gevraagd een email te
sturen naar de heer Kees Kruijmer,
C.Kruijmer@kruijmer.nl;

Oproep inzenden stukken.
Voor bijzondere zaken die spelen in uw gemeente waar
anderen wellicht iets van kunnen leren of aandacht aan
willen besteden in hun eigen gemeente wil het bestuur
graag ruimte in de Nieuwsbrief.
U kunt daarvoor gebruik maken van onderstaand
emailadres.
NieuwsbriefOPNH@gmail.com;
NB. Het bestuur behoudt zich het recht voor om stukken te weigeren indien hiermee
anderen gekwetst kunnen worden of beledigd.
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