
REGLEMENT ALGEMENE LEDENVERGADERING D1 66 op 18 NOVEMBER 1967 
TE HELMOND  

Artikel 1 

Op 18 november 1967  des morgens te 1030  uur precies wordt in 
de Traverse te Helmond een algemene ledenvergadering hierna 
te noemen de vergadering ran  de vereniging Democraten 166 
gehouden 

Artikel 2 

Op  done  vergadering zijn aan de orde: 
a) Openïng 

Hot congres wordt krachtens machtiging van het Bestuur inge 
volge ectkel 16a statuten voorgezeten door 3 congresvoor 
zittevs, Als zodanig heeft het Bestuur benoemd: 

JM Brand Kaarden 
Pro& Mi J Br inkhorst Groningen  

- ran  der Von Oegstgeest 

b) Benoeming van een stenicomm:Lssie, 
c) Benoeming van een notulen': ormoissie 
d) Behandeling van de v:aagnunten betreffende de toekomstige 
organisatierrtruot  cur  van B 
e) Verkiezing van een bestaur (zie het huishoudelijk reglement 
en de toelichting daaro) 

Artikel 

De leiding van de vergadering berust hij de congresvoorzitters 
door hot Bestuur van de vereniging D66 daartoe gemachtigd 

Artikel 1 

) ii ' or do ode en over geschillen tijdens 
de vergadering worden aan de hand van dit reglement genomen door 
de voorzitters; deze beslissen eveneens in gevallen, waarin het 
reglement niet voorziet 
h) De beslissingen zijn bindend; e' as geen beroep tegen moge—
lIjk a 
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Artikel 

Tot de vergadering hebben toegang: 
a) Leden van de vereniging D66 
b) Genodigden van het Bestuur, waaronder vertegenwoordigers van 
de publiciteitsmedia. 

Artikel 6 

Aan de discussie kunnen uitsluitend leden deelnemen, tenzij de 
fungerend voorzitter anders besluit; deze heeft de bevoegdheid 
de spreektijd te verdelen en te beperken. 

Artikel 7 

Uitsluitend aanwezige leden van de vereniging D'66, die tenmin-
ste 18 jaar oud zijn, hebben stemrecht. Elk stemhebbend lid kan 
5n st-em  per stemming uitbrengen. 

Artikel 8 

a) Door de algemene vergadering wordt op voorstel van voorzit-
ters een stemcommissie benoemd. Deze telt de uitgebrachte stem-
men, beslist over de geldigheid daarvan en constateert de uit-
slag van de stemming. 
b) Beslissingen van de stemcommissie zijn bindend; er staat geen 
beroep tegen open 

Artikel 9 

Stemming over personen geschiedt schriftelijk; over zaken wordt 
gestemd op een door voorzitters te bepalen wijze. Met een schrif-
telijhe stemming wordt gelijkgesteld stemming door middel van 
een electrisch of mechanisch systeem. 

Artikel 10 

De vergadering kan geldige besluiten nemen zonder stemming 
(bij acclamatie) 

(Vastgesteld in de vergadering van het Bestuur van zaterdag 
7 oktober 1967 te Katwijk aan Zee). 
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