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Kongresstuk 1 

UITNODIGING 
voor de algemene ledenvergadering van D'66 op zaterdag 
9 maart 1973 in de "Agnietenhof" in Tiel. 

Konsept-agenda, zoals vastgesteld tijdens de hoofdbe
stuursvergadering van zaterdag 5 januari 1974: 

9. 45 uur : Opening; 
Benoeming van kommissies; 
Goedkeuring kongresreglement; 

10. 00 uur: Financiën; 
10.15 uur: Sektievergaderingen (deze vergaderingen wor

den gehouden in samenwerking met de 
Stichting Wetenschappelijk Buro D'66); 

12. 00 uur: Sluiting sektievergaderingen; 
Lunchpauze met presentatie van de kandida
ten voor Eerste Kamer. dagelijks bestuur. 
geschillenkommissie en rapportagekommis
sie; 

13.30 uur: Toespraak door partijvoorzitter Jan ten 
Brink; 
Sluiting stembussen; 

14. 00 uur: Plenaire behandeling van de voorstellen van 
de sektievergaderingen; 

16. 00 uur: Toespraak door voorzitter Jan Terlouw van 
de Tweede-Kamerfraktie; 

16.30 uur: Sluiting. 

Toegangsprijs 
De toegangsprijs van de algemene ledenvergadering be
draagt vijftien gulden per persoon, zoals met het aanne
men van de ontwerp-begroting voor 1974 is geaksepteerd. 

Opmerkingen 
1. De lunchpauze zou enigszins kunnen worden bekort, 
maar dat zou het werk van de rapporteurs van de sek
tievergaderingen aanzienlijk bemoeilijken. 
2. De zaal moet voor zes uur 's avonds zijn ontruimd in 
verband met een voorstelling 's avonds. 
3. De organisatiekommissie heeft pas 15 december vorig 
jaar definitieve stappen kunnen ondernemen voor het 
vastleggen van een zaal met daarbij de niet onbegrijpe
lijke suggestie: niet te duur! 
4. Als treinverbinding wordt aangeraden de trein uit 
Arnhem van 8. 24 uur (aankomst in Tiel: 9. 06 uur) of de 
trein uit Utrecht van 8. 50 uur (aankomst in Tiel: 9. 29 
uur). De "Agnietenhof" (adres: Sint Agnietenstraat 2) 
ligt ongeveer een kwartiertje wandelen van het station. 
5. Er was ook nog een mogelijkheid te vergaderen in de 
sporthal in Barneveld. Dan hadden we me z'n allen op 
de evenwichtsbalken moeten zitten en dat leek niet zo 
gewenst. 

Kongresstuk 6 J 
Kandidaten gevraagd voor 

de rapportagekommissie 
De rapportagekommissie bestaat uit vijf leden, die telkens 
voor twee jaar worden gekozen. De kommissie kiest zelf 
haar voorzitter. De leden van de kommissie zijn thans: drs 
D. Bark, K. Heller, ir A. J. Meerburg, ir J. W. van der 
Scheer en prof. mr J.A. Ankum. 
Door het bedanken als lid van de partij door drs Bark en 
het reglementair aftreden en niet herkiesbaar zijn van ir 
Van der Scheer zijn er twee vakatures. Kandidaten voor de 
beide opengevallen plaatsen kunnen zich tot donderdag 31 
januari 's middags twaalf uur aanmelden bij: Hoofdbestuur 
van D'66, Langestraat 61, Amsterdam. 

Kongresstuk 7 

Kandidaten gevraagd voor 

de geschillenkommissie 
In de geschillenkommissie zijn vier vakatures te vervullen, 
waaronder die van de voorzitter. De geschillenkommissie 
bestaat uit een voorzitter en negen leden, die telkens voor 
drie jaar worden gekozen. De voordracht van het hoofdbe
stuur vermeldt (overeenkomstig het derde lid van artikel 
veertig van het huishoudelijk reglement) ten minste twee 
keer zo veel namen als er vakatures zijn te vervullen. Een 
groep van 25 leden van D'66 is bevoegd deze voordracht 
aan te vullen. 
De voorzitter van de kommissie wordt gekozen door een 
algemene ledenvergadering uit een voordracht van drie 
personen. op te maken door de kommissie zelf. In de twee
de kongres-Democraat wordt een voordracht voor de te 
vervullen vakatures gepubliceerd. 
De geschillenkommissie is momenteel als volgt samenge
steld: 
1. Mr E. Lukács (voorzitter) -niet herkiesbaar; 
2. Mevrouw T. J. Bienfait-Prins -niet aftredend; 
3. Mevrouw Van Lookeren Campagne-van Renterghem-

herkiesbaar; 
4. Mevrouw M. J. Segeth-Dibbetz -niet herkiesbaar; 
5 L. J. Capit- herkiesbaar; 
6. Drs J. J. Onnes - herkiesbaar; 
7. Mr J. W. D. van Oldenborgh -herkiesbaar; 
8. Drs J.A. Ubbink- herkiesbaar; 
9. Prof. mr M. Scheltema -niet herkiesbaar; i 
10. vakature. 

Als u de onderstaande bon vóór zaterdag 2 februari 
aanstaande (ingevuld) opstuurt naar de Stichting We
tenschappelijk Buro D'66, Langestraat 61, Amster
dam, krijgt u de via deze bon aangevraagde nota's zo 
spoedig mogelijk daarna thuis bezorgd. 
Aangezien dit kosten met zich meebrengt, zijn we ge
noodzaakt u hiervoor een klein bedrag in rekening te 
brengen- de kostprijs van de nota's plus de verzend
kosten. 

************************************************ * * 
* * ~ Th: zou graag de aangekruiste nota's willen ont- ~ 
~ vangen. t 
* * ~ Nota'svandestichting: ! 
~ 0 Pensioenvoorziening in Nederland (1970) ~ 
~ 0 Interim-rapport Ekonomische groei in het ~ 
i licht van de milieuproblematiek (1973) ~ 
~ 0 Van oliekrisis naar optimaal energiebeleid i 
~ (1973) i 
* 0 Suriname en de Nederlandse Antillen (1973) * 
! 0 Europese veiligheid (1973) ~ 
~ 0 D'66 en de woningbouw (1974) t 
* * i Nota's van werkgroepen: ! 
i 0 Perspektief voor het buitenlands beleid ! 
~ 0 Konsept voor het milieuhoofdstuk van het ! 
~ nieuwe D'66-programma t 
t 0 Sociaal-ekonomische nota van P. van Schilf- ~ 
t gaarde t 
t 0 Sociaal-ekonomische nota van J. Pieters t 
* * * * ~ Naam: t 
* * t Adres: ~ 

* * t Woonplaats: t 
* * ~ Handtekening: : 

~ * 
*******************************************'*~** 
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