
CONGRESSTUKKEN 
JAARBEURS 
TE UTRECHT 
1 OKTOBER 1972 

INHOUD 

pag. 2 - 3 Ledenbrief 
pag. 3 Agenda 
-'ag. 4 Congresreglement 

5 Verkiezingsreglement 
pag. 6 - 13 Financiën 
pag. 14 - 21 Landelijk beeld 
pag. 22 Aanbiedingsbrief concept regeerakkoord 
pag. 22 - 37 Concept regeerakkoord 
pag. 38 - 40 "Kiezen uit kwaden" (procedure besluitvorming). 
pag. 41 Voorstel van enkele samenstellers van het 

"Landelijk beeld" 

Achterin 6 pagina's voor het maken van aantekeningen 



3 
2 I LEDENBRIEF Amsterdam, 25 september 1972 

L.S. 

Bij de derde ledenbrief tijdens deze campagne ontvangt U vooral informatie 
over het congres op I en 7 oktober a.s. Dit congres wordt op I oktober in 
de Jaarbeurs te Utrecht gehouden en op 7 oktober in Amicitia voortgezet. 
Let U vooral op deze beide verschillende plaatsen? 

Hierbij allereerst de agenda voor het congres, zoals daze door het Organi-
satie coamité met de congresvoorzitters is besproken. Er zullen technische 
hulpmiddelen worden gebruikt om de diskussie zo goed mogelijk te onder-
steunen. 

Toegangsprijs. 

Gezien de financiële toestand van de partij, gezien de kosten, die wij 
maakten om U zo volledig te informeren als middels deze ledenbrieven is 
geschied en gezien het feit, dat wij na deze verkiezingen niet opnieuw 
in een financieel gat willen liggen, vragen wij voor het congres op 
I oktober een toegangsprijs van / 20,--, 
De prijs voor het tweede congres wordt aan her eind van de eerste dag 
vastgesteld. De  mete  van Uw opkomst zal mede bepalend zijn voor dit bedrag. 

ent: 

Het congres reglement gaat tevens hierbij en ligt op het congres. 

Verkiezingsreglement: 

Het is nodig enige incidentele wijzigingen ta brengen in het reglement voor 
de verkiezingen. Het voorstel gaat hierbij. 

Financien 

De penningmeester doet hierbij enkele voorstellen voor de financiën 1973. 
Het is nodig deze op dit congres aan te nemen als D66 per 01-01-1973 orga-
nisatorisch en financieel een stap vooruit wil zijn. 

Landelijk beeld: 

De leden van D66 hebben op grootse wijze deelgenomen aan de diskussie over 
het concept-conceptregeerakkoord. Tot laat in 18 september kwamen de sug-
gesties binnen. Tijdens het congres zal een grote muurkrant U op de hoogte 
brengen van alles wat U heeft uitgedacht. 
Een samenvatting hiervan vindt U hierbij als "Landelijk Beeld". 
Door de onderhandelingsgroep tezamen met werkgroepen, programmacommissie en 
enkele HB leden is een zo goed mogelijk beeld van Uw reakties weergelegd. 
U kunt dat straks nog eens bekijken voor de muurkrant. Terlouw bespreekt 
dit werkstuk in de Democraat, terwijl Engwirda, Gruyters en Nypels ieder 
op hun eigen wijze nog individuele kommentaren geven. 

Amendementen: 

Op het concept-conceptregeerakkoord is na de onderhandelingen tussen de 3 
partijen een uitgebreide serie amendementen opgesteld. 

Diskussie: 

De diskussie over het keerpunt zal tijdens het congres uitgaan van deze 
amendementen, die door de drie hoofdbesturen na de onderhandelingen zijn 
opgesteld. De methode van deze diskussie komt aan de orde bij het punt 
Interne Besluitvorming. 

Gezamenlijk Congres: 

Bij dit punt komen ook de modellen voor een eventueel gezamenlijk congres 

aan de orde. 
In de asenda vindt U deze gang terug,  

Diversen: 

Tijdens het congres zullen er enkele stands zijn: van het verkiezings
fonds.  

Het loopt niet zo slecht maar het kon nog meer. U kunt ook op het congres 
bijdragen voor de campagne. U kunt daar kennis nemen van de opzet die 23 
september werd besproken voor Samen OverLeven met veel informatie over dat 

unieke projekt. 

Komt vooral op tijd, en niet allemaal op het laatste moment. 
De inschrijving is ter plekke. Er is dus kans op filevorming. 

Met vriendelijke groeten, 

H.L. Verhaar 

AGENDA voor de Algemene Ledenvergadering. 

Congres D66 te houden op I en 7 oktober 1972 

Ie 4g: 
Plaats: Jaarbeurs Congreszaal BeatrixgebouW te Utrecht 
Aanvangstijd: 10.00 uur. 

Ochtend: 

1) Opening door de partijvoorzitter 

2) Benoeming notulencommissie 

3) Benoeming stemcommissie 

4) Benoeming deurencommisSie 

5) vaststelling congresreglement 

6) vaststelling wijzigingen verkiezingsreglement 

7) Financiën 
Vaststelling contributie 1973 
"Kiezen tussen kwalen" 
Alternatieve voorste,llefl terzake van de besluitvorming op I en 7 oktober 

1972 (Voorstellen over al dan niet gezamenlijk congresseren met PvdA en 

PPR) 

--Lunchpauze 

10) HoofdstuksgeWijze bespreking concept regeerakkoord PvdA, D66, PPR  

II)  Verkiezing lijstaanvoerder 

12) Bespreking ontwerpresolutie 

13) Schorsing vergadering tot 7 oktober 1972 

De orde van de vergadering van 7 oktober 1972 kan pas worden vastgesteld, 

nadat punt 9 van de agenda van I oktober 1972 is behandeld. 



L.S. 

Bij de derde ledenbrief tijdens deze campagne ontvangt U vooral informatie 
over het congres op 1 en 7 oktober a,s. Dit congres wordt op I oktober in 
de Jaarbeurs te Utrecht gehouden en op 7 oktober in Amicitia voortgezet. 
Let U vooral op deze beide verschillende plaatsen? 

Hierbij allereerst de agenda voor het congres, zoals daze door het organi-
satie coamit4 met de congresvoorzitters is besproken. Er zullen technische 
hulpmiddelen worden gebruikt om de diskussie zo goed mogelijk te onder-
steunen, 

Toegangsprijs: 

Gezien de financiële toestand van de partij, gezien de kosten, die wij 
maakten om U zo volledig te informeren als middels deze ledenbrieven is 
geschied en gezien het feit, dat wij na deze verkiezingen niet opnieuw 
in een financieel gat willen liggen, vragen wij -voor het congres op 
1 oktober een toegangsprijs van f 20,--. 
De prijs voor het tweede congres wordt aan het eind van de eerste dag 
vastgesteld. De mate van Uw opkomst zal mede bepalend zijn voor dit bedrag. 

Het congres reglement gaat tevens hierbij en ligt op het congres, 

Verkiezingsreglement:  

Het is nodig enige incidentele wijzigingen te brengen in  hat  reglement voor 
de verkiezingen. Het voorstel gaat hierbij. 

Financiën:  

De penningmeester doet hierbij enkele voorstellen voor de financiën 1973. 
Het is nodig deze op dit congres aan te nemen als D66 per 01-01-1973 orga-
nisatorisch en financieel een stap vooruit wil zijn. 

Landelijk beeld: 

De leden van D66 hebben op grootse wijze deelgenomen aan de diskussie over 
het concept-conceptregeerakkoord. Tot last in 18 september kwamen de sug-
gesties binnen. Tijdens het congres zal een grote k!nt U op de hoogte 
brengen van alles wat U heeft uitgedacht. 
Een samenvatting hiervan vindt U hierbij als "Landelijk Beeld". 
Door de onderhandelingsgroep tezamen met werkgroepen, programmacommissie en 
enkele HB leden is een zo goed mogelijk beeld van Uw reakties weergelegd. 
U kunt dat straks nog eens bekijken voor de muurkrant. Terlouw bespreekt 
dit werkstuk in de Democraat, terwijl Engwirda, Gruyters en Nypels ieder 
op hun eigen wijze nog individuele kommentaren geven. 

Amendementen: 

Op het concept-conceptregeerakkoord is na de onderhandelingen tussen de 3 
partijen een uitgebreide serie amendementen opgesteld. 

Diskussie: 

De diskussie over het keerpunt zal tijdens het congres uitgaan van deze 
amendementen, die door de drie hoofdbesturen na de onderhandelingen zijn 
opgesteld. De methode van deze diskussie komt aan de orde bij het punt 
Interne Besluitvorming. 

Gezamenlijk Congres: 

Bij dit punt komen ook de modellen voor een eventueel gezamenlijk congres 

aan de orde. 
In de aeenda vindt U deze gang terug,  

Diversen: 
Tijdens het congres zullen er enkele stands zijn: van het verkiezingsfonds. 

Eet loopt niet zo slecht maar het kon nog meer. U kunt ook op het congres 
bijdragen voor de campagne. U kunt daar kennis nemen van de opzet die 23 
september werd besproken voor Samen OverLeven met veel informatie over dat 

unieke projekt. 

Komt vooral op tijd, en niet allemaal op het laatste moment. 
De inschrijving is ter plekke. Er is dus kans op filevorming. 

Met vriendelijke groeten, 

H.L. Verhaar 

AGENDA voor de Algemene Ledenvergadering. 

Congres D66 te houden op I en 7 oktober 1972 

Ie dag: 
Plaats: Jaarbeurs Congreszaal BeatrixgebouW te Utrecht 

Aanvangstijd: 10.00 uur. 

Ochtend:  

1) Opening door de partijvoorzitter 

2) Benoeming notulencommisSie 

3) Benoeming stemcommissie 

4) Benoeming deurencommisSie 

5) vaststelling congresreglement 

6) vaststelling wijzigingen verkiezingsreglement 

7) Financiën 
Vaststelling contributie 1973 
"Kiezen tussen kwalen" 
Alternatieve voorstellen terzake van de besluitvorming op I en 7 oktober 

1972 (Voorstellen over al dan niet gezamenlijk congresseren met PvdA en 

PPR) 

--Lunchpauze 

10) HoofdstuksgeWijze bespreking concept regeerakkoord PvdA, D66, PPR 
 

II)  Verkiezing lijstaanvoerder 

12) Bespreking ontwerpresolutie 

13) Schorsing vergadering tot 7 oktober 1972 

De orde van de vergadering van 7 oktober 1972 kan Pas worden vastgesteld, 
nadat punt 9 van de agenda van I oktober 1972 is behandeld. 

3 
2 I LEDENBRIEF Amsterdam, 25 -september 1972 




