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VAN HET HOOFDBESTUUR 

0 RGAN I SA TO RISCH JAARVE RSLAG 
SECRETARIS 1969-1970 
Hoofdbestuur 
Tijdens het op 13 december 1969 te Amsterdam gehouden 
congres is een aantal nieuwe !eden van het hoofdbestuur 
gekozen wegens het periodiek aftreden van een gedeelte der 
zittende !eden. 

Afgetreden zijn: J.H. v.Ardenne, Th.P.M. de Jong, E.J. 
v. Litsenburg, E. W. v. Praag, N. Schwarz, W. L. Sluis, 
G.stappershoef, H.W.M.Stokvis, J.W.Vuyk, F. Warnaar 
en H. J. Zeevalking. 

Als nieuwe !eden van het hoofdbestuur werden gekozen: 
Mej. S.Haagenbeek, Mej. G.Swart, H.v.Beekhuizen, H.v. 
Holten, F.A.Hijmans, A.J.Kalthoff, F.C.M.v.Leeuwen, 
A.J.Meerburg, Ch.Mertens, J.H. Moerkerk, A. Palte, 
P.C. Porrey en L. Timp. 

Het nieuwe hoofdbestuur werd daardoor als volgt samenge
steld: 
H.v. Beekhuizen, J.A.P.M.Beeksman, R.L.Blik, H.H.A. 
Dijsselbloem, P.Fetter, Mej. S.Haagenbeek, H.v.Holten, 
F. A.Hijmans, H. Jongedijk, A.J.Kalthoff, F. C. M. v. 
Leeuwen, A.J.Meerburg, Ch. Mertens, J.H.Moerkerk 
J.A. Nagtegaal, M.F.F.A. de Ner~e tot Babberich, A. 
Palte, P.C.Porrey, Mevr. H.C.M.Smits v.Waesberghe
Bakker, Mej.G.Swart en L. Timp. 

Op de eerste vergadering van het nieuwe hoofdbestuur, ge
houden op 20 december 1969 werd het dagelijks bestuur ge
kozen, met dien verstande dat J. A. P.M. Beekmans, H. H. A. 
Dijsselbloem, H.Jongedijk en J.A.Nagtegaal reeds in functie 
gekozen waren. 
Het dagelijks bestuur werd samengesteld als volgt: 
voorzitter : J. A. P.M. Beekmans 
vice-voorzitter : H. Jongedijk 
secretaris politiek : J. A. Nagtegaal 
secretaris organisatie : F. C. M. v. Leeuwen 
penningmeester : H. H. A. Dijsselbloem 
publiciteit : L. Timp 
werkgroepen : J. H. Moerkerk 
beleidsplan : H. v. Beekhuizen 
covrdinatie raads en 
statenfracties : P. Fetter 

In verband met zijn kandidatuur voor de provincialc staten 
is tussentijds de heer M. F. F. A. de N er~e tot Babberich 
als lid van het hoofdbestuur afgetreden. 
Op het te Rotterdam op 3, 4 en 5 april 1970 gehouden congres 
is in deze vrijgekomen vacature de heer R. Bloemhof tot 
hoofdbestuurslid gekozen. 
Medio mei 1970 heeft mevr. H.C.M.Smits v.Waesberghe
Bakker wegens persoonlijke omstandigheden haar werk
zaamheden als hoofdbestuurslid beeindigd. 
In oktober 1970 heeft de heer P. Fetter voor het lidmaat
schap van D'66 bedankt en is daarmee tevens uit het HB ge
treden. 
De heer Porrey heeft na medio mei mede om persoonlijke 
redenen niet als hoofdbestuurslid gefunctioneerd. 
De heer Blik was door persoonlijke omstandigheden niet in 
staat als hoofdbestuurslid op te treden. 

Leden en aanhangers 
Vooral in het begin van 1970 zijn er onder invloed van de 
provinciale staten en gemeenteraadsverkiezingen veel 
nieuwe leden en aanhangers bijgekomen. Het ledenbestand 
steeg tot flink boven de 7000. In oktober 1970 is het gehele 
ledenbesbmd nagelopen op wanbetalers die over 1968 en/of 

zoals gebruikelijk een overzicht worden gepubliceerd van 
aile afdelingen met secretariaatsadressen en de contact
adressen. Helaas moet gezegd worden dat een vrij groot 
aantal afdelingen of althans afdelingssecretariaten niet ~;oed 
functioneerd. Op verzocken van het hoofdbestuur en het 
landelijk secretariaat om inlichtingen over de gemeente
raadsfracties en afdelingsbesturen wordt door veel afdelin
gen ondanks herhaalde verzoeken in het geheel niet gerea
geerd. Hetzelfde geldt voor enquetes. De bewijzen van lid
maatschap die via de afdelingssecretariaten aan de !eden 
worden gestuurd blijken vaak maanden te blijven liggen (zo 
ze ooit doorgestuurd worden) op de afdelingssecretariaten. 
Er voiledig begrip voor hebbend dat de afdelingssecretariate 
in de vrije tijd gevoerd moeten worden, is het anderzijds 
erg belangrijk i. v. m. de komende verkiezingen dat de af
delingssecretariaten gocd functioneren. 

Regio's 
De volgende hoofdbestuursleden of contactpersonen zijn be
last met het onderhouden van contacten tussen het hoofd
bestuur en de regio en afdelingsbesturen ter plaatse: 
Groningen : R. Bloemhof 
Friesland : Mej. S. Haagenbeek 
Drente : Mevr. S. Venema-Noordhof 
Overijssel : H. v. Holten 
Gelder land : H. v. Holten 
Utrecht : A. J. Meerburg 
Noord-Holland : Ch. Mertens 
Zuid Holland : C.M.M.A.v.d.Pijl/F.C.M. 

v. Leeuwen 
Zeeland : P. C. Porrey 
Noord Brabant : R. L. Blik/ A. J. Kalthoff 
Limburg : A. Palte 
Ook dit jaar is het contact tussen het hoofdbestuur en de 
regio' s en afdelingen niet in alle gevallen bevredigend ver
lopen, waarvoor verschillende oorzaken aanwijsbaar zijn. 
Mede op grond van het voortdurend niet bevredigend func
tioneren van deze contaeten hebben een aantal regio' s ver
zocht om wijziging van het huishoudelijk reglement ter za
ke van de verkiezingen van het hoofdbestuur. 
Het hoofdbestuur heeft kort geleden een commissie ingesteld 
die de hele organisatorisch - besluitvormende structuur van 
D'66 opnieuw gaat bezien en na de komende verkiezingen 
met voorstellen tot verbetering zal komen. 

Secretariaat 
Het afgelopen jaar is voor het secretariaat een druk jaar 
geweest, waarin twee verkiezingen werden gehouden en 
waarin de aanloop begon naar de Tweede Kamerverkiezin
gen in 1971. 
1969 nog geen contributie hadden betaald ondanks aanmanin
gen. Daarbij bleek dat honderden leden hun contributie niet 
voldaan hadden. Deze leden zijn zonder aanzien des per
soons afgevoerd van de lcdenlijst. Aile betrokkenen en de 
afdelingen zijn hiervan op de hoogte gesteld. Het totaal aan
tal leden is door deze ingreep gezakt tot ongeveer 6400, 
maar daar staat tegenovcr dat het een veel reelere stand 
van zaken geeft dan een hoog cijfer inclusief wanbetalers. 
Het aantal aanhangers is dit jaar gestegen en bedraagt 
momenteel ongevcer 400. 

Afdelingen 
Op dit ogenblik zijn er 17 5 afdelingen en 27 contactadressen 
(vooral in kleinere plaatscn). In de januari Democraat zal 
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Daarom eerst een woord van dank aan de medewerksters op 
OO!secretariaat en de medewerksters die in de loop vanhet 
iaar de dienstbetrekking hebben be!Hndigd. 

lnhet begin van het jaar was het secretariaat zowel kwalita
lief als kwantitatief duidelijk onderbezet, hetgeen nog ver
~erkt werd door langdurige ziekte. In deze zeer moeilijke 
situatie moesten er nieuwe medewerksters aangetrokken 
Iorden, juist in een periode dat het secretariaat door de 
~rovinciale-staten en gemeenteraadsverkiezingen reeds 
lWaar belast werd. 
In de loop van 1970 werd, voor zover de zeer beperkte fi
canci~le middelen van D'66 dit toestonden, gewerkt aan een 
!eleidelijke zowel kwantitatieve als kwalitatieve uitbouw van 
~e bezetting van het landelijk secretariaat. 
Devorig jaar opgang g3brachte computerisering van de 
ledenadministratie moest worden stopgezet, omdat de 
monde!inge afspraken niet werden nagekomen en een voort
zetting met een ander bedrijf te veel extra tijd en geld zou 
!aan kosten. Door het niet doorgaan van dit project zijn 
•ooral in 1969 vele honderden gewerkte uren als verloren 
~beschouwen, doch een volharden zou de verliespost 
:lechts grater gemaakt hebben. 

In de loop van het jaar is de financi~le administratie vol
ledig bijgewerkt, een alfabetisch ledensysteem ingevoerd 
Daast een systeem per afdeling, het gehele adresseersys
~em doorgenomen, alle wanbetalers uit het systeem ge
itcht, nieuwe systemen voor de afdeling, fraktie's admini
&ratie ingevoerd en nieuwe formulieren voor de afdrachten 
Unde afdelingen ingevoerd. Om de communicatie tussen 
~et secretariaat en de afdelingen te verbeteren is er medio 
augustus ten behoeve van de afdelingen een overzicht ge
~ven van de op het secretariaat te verrichten werkzaam
~eden en de methode volgens welke gewerkt wordt. 

Het is met een zekere tevredenheid dat geconstateerd kan 
Iorden dat het landelijk secretariaat steeds beter funktio
neert. Graag zouden wij zien dat er nog vele andere taken 
~OQr het secretariaat verricht worden, maar dit vereist 
te!haast onherroepelijk een verdere uitbreiding van de be
letting met alle financi~le consequenties vandien. 

Su het secretariaat bevredigend funktioneert moet helaas 
~constateerd worden, hetgeen vroeger veel minder opviel, 
~thet secretariaat ernstig belemmerd wordt in haar werk
U!mheden door niet goed funktionerende afdelinssecretaria
~n en penningmeesters. Hierdoor gaan vele kostbare uren 
ver!oren aan uitzoeken van gegevens en telefoneren om aan 
~nodige informatie te komen. Op een verzoek. van het 
secretariaat om een opgave per eind augustus van de samen
Stelling van de afdelingsbesturen (i. v. m. de vele mutaties) 
!left ondanks herhaalde oproepen bv 50% van de afdelingen 
1een antwoord. Als dan in verband met een op korte termijn 
~houden vergadering alle afdelingen gebeld moeten worden 
~lijken vele nummers niet meer te kloppen en gaan vele 
nen verloren aan het alsnog prober en uit te vinden wie er 
~wei in zo'n bestuur zitten. 
len ander frappant voorbeeld is dat in juni aan alle afdelin
!engevraagd is om een overzicht te geven van D'66-ers die 
in de raad of staten gekozen zijn en om een evaluatie te ma
~n van de verkiezingscampagne in verband met de komende 
lWeede Kamerverkiezingen. Alhoewel dit verzoek meer
malen is herhaald, heeft 30 a. 40% van de afdelingen nog 
&eeds niet gereageerd. 
lnhet komende jaar zal getracht worden de contacten met 
~afdelingen te verstevigen en op de afdelingen wordt een 
~roep gedaan daar ook aan mee te werken. 
Bet pand waarin het secretariaat gehuisvest is aan de 
Keizersgracht in Amsterdam is door haar indeling niet erg 
!eschikt. In het voorjaar is daarom gezocht naar andere 
bntoorruimte. De aangeboden kantoorruimten waren echter 

le of aanzienlijk duurder of vereiste vrij hoge investerin-
!ln. Gelet op de financi~le situatie is toen besloten voor
~pig in het oude pand te blijven, doch dit zo te verbouwen 
en anders in te del en dat een optimale benutting bereikt kan 
rorden. De verbouwing zal medio december plaats vinden. 
(lihet ogenblik van de afsluiting van dit jaarverslag zijn op 
et secretariaat werkzaam: mej. Tannie W. Melse, cotlrdi

llatrice; mevr. Ilonka Meeder-Bodt, speciale projecten; 
ej, Marguerite Oerlemans, werkgroepen; mevr. Gabri~lle 
'eegel-Eicholtz, financi~le administratie; mej. Marijke 

Abbestee, ledenadministratie; terwijl er een vacature voor 
de jongste medewerker /ster is. 
Een groat deel van de bovengenoemde medewerksters zijn 
parttime in dienst. 

Op het congres te Rotterdam is een motie aangenomen 
waarin aan het hoofdbestuur het advies werd gegeven een 
commissie te benoemen die een rapport over het secre
tariaat moest maken. Het hoofdbestuur heeft deze commis
sie ingesteld en als volgt samengesteld: mevr. R. Backer
v. Brakxhoofden, H. J. Koenen, G. G. v. Blokland en F. C. M. 
v. Leeuwen, terwijl mej. G. C. M. Hoeffnagel en T. G. S. 
Reitsma hebben medegewerkt. Deze commissie heeft in
middels rapport aan het hoofdbestuur uitgebracht en daar
bij een aantal aanbevelingen gedaan. Dit rapport en de aan
bevelingen zijn door het hoofdbestuur in grote lijnen aange
nomen en worden nu voorzover noodzakelijk ge~ffectueerd. 
Een aantal van de aanbevelingen volgt hieronder: 
1. Het is van groot belang dat er binnen het hoofdbestuur 

slechts ~c:;n persoon is met bevoegdheden en verant
woordelijkheden t. a. v. het secretariaat. De secretaris
organisatie is hiertoe de meest aangewezen figuur. In 
principe zullen alle opdrachten aan het secretariaat via 
hem moeten lopen. Hierdoor komen de verantwoordelijk
heden duidelijker te liggen, ontstaat een beter overzicht 
van alle werkzaamheden en is een vroegtijdig . ingrijpen 
in geval van een dreigende overbelasting mogelijk. 

2. Jaarlijks dient een aparte begroting voor het secretariaat 
te worden opgesteld. De secretaris dient een eigen budget 
te krijgen, waarbinnen hij tot op zekere hoogte vrij zal 
zijn in de bestedingen. In overleg met de penningmeester 
zal dit budget worden vastgesteld, terwijl iedere maand 
verantwoording zal worden afgelegd. 

3. Een der personeelsleden is belast met de algehele lei
ding van het secretariaat. Deze cotlrdineert de werk
zaamheden en houdt via de secretaris-organisatie con
tact met het hoofdbestuur. Het hoofd van het secretariaat 
is direct en uitsluitend verantwoording verschuldigd aan 
de secretaris-organisatie. 

4. De gewenste personele bezetting bestaat uit 6 personen 
die full-time in dienst zijn. Gelet op de financi~le situa
tie zal dit niet ineens te realiseren zijn, maar er moet 
naar worden toegewerkt. 

5. De technische uitrusting van het secretariaat behoeft 
verbetering, waarbij met name een aantal zaken aange
geven worden. 

Coordinatie Raads- en Statenfrakties 
Door het hoofdbestuur zijn voor de D' 66 raadsleden in 
augustus en september ter voorbereiding van hun werk in 
de raden een viertal cursussen georganiseerd. Deze cur
sussen duurden twee weekends en gelet op het grote aantal 
aanmeldingen was er zo veel belangstelling voor dat er 
velen teleurgesteld moesten worden. Toen de cursussen 
gehouden werden bleken er echter nogal wat opgegeven 
personen niet te komen waardoor c:;c:;n cursus geen door
gang vond. De cursussen zijn over het algemeen als zeer 
nuttig ervaren en gedacht wordt aan een vervolg. 

In augustus is er onder alle regio's en afdelingen een 
enquete gehouden over de wijze waarop de fracties het 
beste ondersteund konden worden. Zoals al elders gesteld 
was de respons niet groot. De resultaten van de enquete 
zijn inmiddels uitgewerkt en aan de regio's en afdelingen 
medegedeeld. Het hoofdbestuur heeft een commissie inge
steld die de cotlrdinatie en ondersteuning ter hand gaat ne
men. Een van de eerste dingen die zij zal doen is een pu
blikatie verzorgen waarin alle D'66 raads- en statenleden 
zijn opgenomen met de taakverdeling in hun resp. fracties. 
Tevens zal er een alfabetische lijst van onderwerpen komen 
die voor de fracties van belang zijn met per onderwerp ver
meld wie van advies kan dienen. 
Met betrekking tot de motie van v. Veen, waarin verzocht 
werd om een congres van D'66 gemeenteraadsleden, kan 
opgemerkt worden dat uit in de voorbereidingsfase gevoer
de gesprekken en uit de enguete bleek dat men er de voor
keur aangaf om de cotlrdinatie van de gemeenteraadsfracties 
op regionaal niveau te doen plaatsvinden. Het is om deze 
reden dan ook dat dit congres geen doorgang heeft gevon
den. 
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Commissie '70 
De commissie '70 heeft zorg gedragen voor de voorberei
ding van de provinciale staten- en gemeenteraadsverkiezin
gen. Deze commissie, die aan vrij veel kritiek heeft bloot 
gestaan, had de moeilijke taak om zowel programmatisch 
als organisatorisch deze verkiezingen voor te bereiden, 
daarbij rekening houdende met de beperkte financi~le mid
delen en beschikbare mankracht. 

Dat het resultaat van de verkiezingen niet overeen kwam 
met de vaak hoog gespannen verwachtingen is zeker niet te 
wijten aan de inspanningen van de commissie. Het hoofd
bestuur heeft na de verkiezingen, onder dankzegging aan 
de leden, de commissie opgeheven. 

In de persoon van de voorzitter van de Commissie '70, de 
heer A. A. Redeker, worden bij deze nogmaals de led en 
van deze commissie bedankt voor hun inspanningen. 

Beleidsplan 
De belangrijkste opdracht die dit hoofdbestuur van het 
Amsterdamse congres heeft gekregen is de uitvoering van 
motie 9 te weten zorg te dragen voor het tot stand komen 
van het "Beleidsplan", daartoe een centrale werkgroep op 
te richten en een procedure voor de behandeling te ont
wikkelen. 

De centrale werkgroep is in januari 1970 gevormd en heeft 
op het Rotterdamse congres zich voor het eerst gepresen
teerd. Ondanks de bij vel en levende vrij sombere verwach
tingen over het al of niet tot stand komen van het beleids
plan is, U enige tijd geleden het beleidsplan gepresenteerd, 
hetgeen als een niet gering prestatie kan worden beschouwd. 

Het hoofdbestuur is de centrale werkgroep en met name de 
heren van Beekhuizen en Engwirda die bij het tot stand ko
men een stuwende kracht zijn geweest, veel dank verschul
digd. 

Steekproefvergadering 
Nadat een poging vorig jaar was mislukt heeft het hoofdbe
stuur dit jaar een steekproefvergadering bijeengeroepen. 
De vergadering werd gehouden op 17 oktober 197 0. 

De respons van de getrokken steekproef is vrij slecht ge
weest. In eerste instantie werden 70 leden opgeroepen, een 
week later i. v. m. de geringe respons nog eens 40, dus in 
totaal 110. Op de woensdagavond voorafgaande aan de ver
gadering was er een toezegging van 33 personen, dat zij 
aanwezig zouden zijn. In feite waren ter vergadering 
slechts 25 personen en later zelfs slechts 20 aariwezig. 
Over de discussie zelf en de wijze waarop die gevoerd werd 
kan men niet anders dan enthousiast zijn. 

Wij menen dan ook te moeten concluderen, dat verder ge
gaan zal moeten worden met het experimenteren met een 
steekproefvergadering, maar dat anderzijds aan zulke ver
gaderingen vooralsnog geen beslissingen gedelegeerd of 
opgedragen kunnen worden gelet op de toch wel teleurstel
lend geringe respons van 23% en de vraag of dit nog wel 
een representatieve steekproef is. Daarbij komt dan nog 
het feit dat het juist door die geringe respons bijzonder 
moeilijk wordt om tot significante uitspraken te komen. 

Tot slot een woord van dank aan de panelcommissie en de 
rapportagecommissie, die deze steekproefvergadering 
hebben verzorgd. 

Verhouding Hoofdbestuur DE KAMER

Tweede Kamer - Fraktie 
De meeste vergaderingen van het hoofdbestuur werden bij
gewoond door ~~n of meer leden van de Tweede Kamer
fraktie; de vergaderingen van het dagelijks bestuur regel
matig. Tevens zijn er de nodige vergaderingen van het 
hoofdbestuur en de fraktie gezamenlijk geweest, waaronder 
een tweetal·meerdaagse weekendvergaderingen ter be
spreking van de politieke ontwikkelingen en de bepaling van 
het beleid. 

Vergaderingen 
a. Ledenvergaderingen 

Op 13 december 1969 werd in Amsterdam een Algemene 
Ledenvergadering gehouden, waarop behalve een aantal 
huishoudelijke punten ook het landelijk deel van het pro
vinciaal progr~mma werd vastgesteld en reglementen 
werden behandeld. 

Op 3, 4 en 5 april 1970 werd er te Rotterdam een Alge
mene Ledenvergadering gehouden. Deze ALV was in 
hoofdzaak een programmacongres waarop de onderdelen 
Gemeentepolitiek, Europa, Defensie, Luchtvaart, Be
volkingspolitiek en Dcmocratisering bedrijfsleven, van 
het landelijk programma werden vastgesteld. Tevens 
werd er gediscussiccrd over de uitgangspunten voor het 
Beleidsplan. 
Op 9 mei 1970 werd cr te Haarlem een congres gehou
den, waarop gediscussieerd werd over de interne be
sluitvoering binnen D'66, het reglement betreffende de 
kandidaatstelling voor de Tweede Kamer en de uitvoering 
van de motie Wassen. 

Op 19 en 20 december 1970 wordt in Breda de volgende 
Algemene Ledenvergadering gehouden. 

b. Het hoofdbestuur vergaderde zeer regelmatig en meer
malen gezamenlijk met de Tweede Kamerfractie, in to
taal + 22 maal. 

c. Het dagelijksbestuur vergaderde in beginsel Mn maal 
per week in totaal :!:: 415 maal. 

d. Met de voorzitters van de afdelingen werd twee maal 
vergaderd, waarvan ~~n maal regionaal verspreid. 

e. Op 7 maart 1970 werd een z.g. Derde Kamer te Enschede 
gehouden, waarop de Tweede Kamerfractie verantwoor
ding aflegde over haar beleid. 

Politieke Werkgroepen 
In de periode 1969/1970 zijn de volgende rapporten ver
schenen: 

Buitenland: 
Versterking van de Verenigde Naties 

Gezondheid sbescherming: 
Watervervuiling in Nederland 
Invloed milieuverandering en milieuverontreiniging op onze 
biosfeer en op het welzijn van de mens 

Sociale Zaken: 
Pensioenvoorziening in Nederland 
Ziektekostenverzekering 

Bestudering Abortus Vraagstuk 
Abortus provocatus 

Bevolkingspolitiek: 
Democratische bevolkingspolitiek 

Commissies 
Kascommissie: 
J. van de Ven, Soest; A. W. de Vries, Amsterdam; S. 
Wiegersma, Badhoevedorp 

Geschillencomm issie: 
Mevr. C. E. van Lookeren Campagne-Van Renterghem, 
Oegstgeest; A.N.A. Josephus Jitta, Purmerend; A.Lorier, 
Amstelveen; E. Luk:ics, Den Haag; Mevr.J.M.M. Tielens
Haan, Eindhoven; F.W.N. van der Ven, Oegstgeest; H.L. 
Verhaar, Nes a/d Amstel; L. Vooys, Heerlen; J. Witting, 
Nuenen; W. van Zijll, Den Haag 

Rapportagecommissie: 
C. Th. 0. Muli~, Amsterdam; M. van de Kimmenade, Stip
hout; R.Ovezall, Arnhem; J.A.Boeren, Nijmegen; Mevr. 
M. Smal-Klitsie, Heiloo 

Programmacommissie: 
H. van Mierlo, Amsterdam; E.Nypels, Rijswijk; (fractie) 
Mevr. H.C.M.Smits van Waesberghe-Bakker, Reeuwijk; 
J. H. Moerkerk, Amsterdam; H. van Beekhuizen, Amster
dam; Mej. G. Swart, utrecht (hoofdbestuur) 
N. Schwarz, Den Haag; J. Brand, Naarden; P. Pappenheim, 
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Rhoon; A. van der Burg, Den Haag; C. Th. van Maastrigt, 
Breukelen; P. J. Zeven, Den Haag; J. L. M. Elders, Rotter
dam(ALV) 

Geschillencommissie 
In het tijdvak van de algemene ledenvergadering in decem
~er 1969 tot aan de algemene ledenvergadering van D'66 in 
december 1970 zijn aan de Geschillencommissie van D'66 
in totaal 14 geschillen voorgelegd. Van de 10 leden, die de 
Geschillencommissie ingevolge art. 46 H.R. telt, heeft 
Mn lid in het voorjaar van 1970 bedankt, terwijl een ander 
hd door de excentrische ligging van zijn woonplaats niet 
aan de aktiviteiten van de Geschillencommissie heeft deel
genomen. 
In Mn geval vonden partijen elkaar v66rdat de voor de be
handeling van het geschil aangewezen kamer van de Ge
schillencommissie met de behandeling van de zaak aanving 
(Rijnmondraad) . 

In een ander geval - het betrof hier twee led en van dezelfde 
afde!ing van wie Mn twijfels uitte over de houding van de 
ander, lijsttrekker voor D'66 in de gemeenteraadsverkie
zingen van juni 1970 in die afdeling, tijdens de oorlog 
1940- 1945 - slaagde de kamer na een tweetal langdurige 
besprekingen met beide betrokkenen in elkaars aanwezig
heid erin de klager te overtuigen van de onhoudbaarheid van 
zijn stellingen, zodat het geschil form eel werd ingetrok
ken. De behandelende kamer volstond in overleg met beide 
betrokkenen met het opmaken van een verslag, dat aan hen 
en aan het Hoofdbestuur werd uitgebracht. 

Voorts deed de kamer in 7 geschillen in totaal 6 uitspraken 
(Mn uitspraak betrof 2 geschillen, aanhangig gemaakt door 
dezelfde per soon). Van deze geschillen hadden er twee be
trekking op meningsverschillen binnen een afdelingsbe
stuur; van de overige betroffen er drie toetsing van ge
dragingen of beslissingen van het hoofdbestuur aan het 
huishoudelijk reglement van D'66 en Mn van een gedraging 
van de landelijke werkgroep staatsrecht aan het huishoude
lijke reglement. 

Ook werd de Geschillencommissie in ~~n geval gevraagd 
om beoordeling van de houding van ~~n der klagers, die in 
Peperbek een publikatie had gewijd aan de uitspraak van de 
Geschillencommissie in een door hem aanhangig gemaakt 
geschil, aan welke uitspraak z. i. door het hoofdbestuur on
voldoende aandacht was besteed. 
Tenslotte deed de Geschillencommissie uitspraak in beroep 
mzake 5 kandidaatstellingen voor de Tweede Kamer, welke 
na de sluitingstijd bij de notaris zijn binnengekomen. 

De Geschillencommissie maakt van deze gelegenheid ge
~ruik het hoofdbestuur in overweging te geven het regle
mentair aantal !eden van de Geschillencommissie zo spoe
dtg mogelijk te verdubbelen, daar het haar bij haar werk
zaamheden is gebleken, dat het huidige aantal !eden vee! te 
weinig ruimte biedt om de Geschillencommissie naar be
horen te Iaten funktioneren. 

Tenslotte acht de geschillencommissie het haar taak het 
hoofdbestuur te herinneren aan de volgende suggesties, 
ten aanzien waarvan zij nimmer enige reaktie van het 
hoofdbestuur heeft vernomen: 
1, die betreffende noodzakelijke reorganisatie van de leden

registratie van D'66, welke voorkwam in de uitspraak 
van de geschillencommissie van 17 april 1970 (Papen
drecht); 

2. die betreffende het wegnemen van de gevolgen van de 
door de geschillencommissie gekonstateerde onjuiste 
handelwijze van de staatsrechtcommissie van D'66 
jegens de heer Nooteboom, gedaan in haar uitspraak 
van 2 mei 1970 (Nooteboom-I, punt 3. 9 tweede alinea). 

De geschillencommissie drukt haar ernstige verontrusting 
Utt over de wijze, waarop het hoofdbestuur van D'66 tot nu 
toe heeft gereageerd op voorstellen of aanbevelingen van
Uti de geschillencommissie. Zij acht het de taak van het 
hoofdbestuur tenminste mededeling te doen van de redenen, 
wel~e dit bestuur bewegen om aan een suggestie van de ge
schtllencommissie, zijnde een partijorgaan, geen gevolg 
te geven. 

Rapportagecommissie 
1. Op het decembercongres in 1969 werd in de vacatures 

ontstaan door het aftreden van H.Meyer en M.P. Pol
huis voorzien door het kiezen van mevrouw M. Smal
Klitsie en de heer J. A. Boeren. Deze laatste fungeert 
thans als voorzitter. 

2. Het functioneren van de commissie is in 1970 ernstig 
belemmerd doordat een aantal commissieleden werd ge
plaagd door langdurige ziekte en drukke bezigheden el
ders. De gevolgen van een en ander war en, dat 
a. een onderzoek naar de verwikkelingen rond de Leidse 

notulen, op verzoek van de heer Nooteboom, nog 
steeds niet is afgerond. 

b. de werkzaamheden met betrekking tot de onlangs ge
houden experimentele steekproefvergadering wat be
treft de rapportagecommissie nagenoeg geheel uitge
voerd zijn door Boeren en Muli~. 

3. Voornaamste wapenfeit van deze verslagperiode is ge
weest het in samenwerking met de steekproefcommissie 
(althans: 2 zeer actieve led en daarvan) organiseren van 
een experimentele steekproefvergadering. Ons inziens 
is dit experiment geslaagd te noemen. Ondanks de be
treurenswaardig kleine opkomst was de gedachtenwis
seling geanimeerd en stond op een verheugend niveau. 
Enige significante uitspraken waren het resultaat: 
Mag hb meer dan tot nu toe pol. mandaat gebruiken? : 
ja. Wilt U dat hr zo wordt aangevuld dat db mag rea
geren op actuele politieke vragen en/of foute berichten 
over D'66? : ja 
Bent U voor rijkssubsidie aan wetensch. bureaus van 
partijen? : neen 

Een zeer uitvoerig verslag van de experimentele steek
proefvergadering is nog niet gereedgekomen, maar dit 
laatste zal niet lang meer op zich laten wachten. 

4. Bij het scheiden van de markt ontvingen wij de "Demo
craat" van nov. 70 3e jaargang no. 10. 
Op de pagina' s 6, 8 en 9 wordt hier een plan (alternatief 
d2) voor vaststelling van de definitieve landelijke rang
lijst der 2e kamer kandidaten uiteengezet. Dit zou die
nen te geschieden door steekproefvergaderingen. 
Merkwaardigerwijs is bij het opstellen van dit plan geen 
enkel overleg gepleegd met de rapp. commissie en 
steekproefcommissie. Dit geldt ook voor de voorgestel· 
de wijziging van art. 10 lid 2 der statuten. 
Inmiddels is over deze kwestie contact opgenomen met 
met de steekproefcommissie. De gezamenlijke conclusie 
luidt dat het plan (alternatief d2) principieel onjuist is. 

Namens het hoofdbestuur 
F .C.M. v. Leeuwen 

Bestuurswijziging Vmond 
Voorzitter is ir.K.Heller, Huis te Wisslaan 2 (Santpoort), 
seer. /penningmeester H. A. Bos, Kruisbeeklaan 25 
(Velsen-Noord) en leden mevr. M.E.Beijen-Hoek, 
Hortensialaan 4 (Beverwijk) en J. M. Nijssen, Seinestraat 9 
(Heemskerk). 

Jan Terlouw is zeker 
net zo goed als de leden 
van de huidige fractie 

vindt de afdeling 
Utrecht van 0'66. 
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