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CONCEPT  

Artikel 1: 
Het congres is een Algemene Leden 
Vergadering van D'66. 

Artikel 2: 
Moties kunnen ingediend tot zaterdag 
1 november 1975 bij het Kongressecre-
tariaat, p/a Oosteinderweg 234, Aals-
meer, ter attentie van de rapportage-
commissie. 
De leiding van de Algemene Leden 
Vergadering laat deze vergadering be-
slissen of moties die na dit tijdstip zijn 
binnengekomen in behandeling wor-
den genomen. 
Alle amendementen en moties inge-
diend door leden, moeten mede onder-
tekend zijn door ten minste 5 andere 
leden van D'66. 

Artikel 3: 
De rapportage commissie heeft het 
recht op grondslag van de ingediende 
moties ook tijdens de Algemene Leden 
Vergadering amendementen in te 
dienen. 

Artikel 4: 
Het congres wordt geleid door drie 
voorzitters, die worden aangewezen 
door het Hoofdbestuur. Bij de behan-
deling van een onderwerp waarbij één 
van de voorzitters uit hoofde van eni-
gerlei partij funktie is betrokken, treedt 
deze niet als fungerend voorzitter op 
zo lang de behandeling van dit onder-
werp duurt. 

van de Algemene Leden Vergadering van D'66 op 
zaterdag 29 november 1975 in deStadsgehoorzaal 
in Leiden. 

Concept agenda, zoals vastgesteld tijdens de 
Hoofdbestuursvergadering van 16 september 1975. 

1. 9.30 Opening. 

2. Benoeming. Stemcommissie 
Notulencommissie 

3. Goedkeuring congresreglement. 
4. Vaststelling agenda. 
5. 9.45 Financiën. 

a. Jaarrekening 1974 
b. Uiteenzetting penningmeester over le halfjaar 1975 
c. Begroting 1976. 
d. Contributieregeling. 

6. Verslag secretaris politiek. 

7. Verslag secretaris organisatie. 
8. Huishoudelijke mededelingen. 

9. 10.30 Rede J. Terlouw, 
fractievoorzitter in de tweede kamer. 

10. Discussie motie Hoofdbestuur. 
12.30-13.15 Pauze. 

11. 13.15 Rede J. ten Brink 

12. Voortzetting discussie en stemming moties en 
amendementen 

13. 16.00 Sluiting. 

LI.1:1i'F!.4:I ;i Y1I[c fti[iÏlI* 
Het Hoofdbestuur verzoekt de leden 
die het congres willen bezoeken het 
entreegeld ad f.5,- vôàr 1 november 
over te maken op postgirorekening 
1477777 t.n.v. de penningmeester van 
D'66, postbus 1966, Amsterdam. Na 
ontvangst van dit bedrag zullen de 
overige congresstukken zoals moties en 
amendementen worden toegezonden. 
(rond 15 november) 

Toegangsprijs: Het Hoofdbestuur heeft 
besloten de toegangsprijs van dit con-
gres vast te stellen op f.5,- en voor 
niet leden f.15,-. 
Dit bedrag zal bij 160 bezoekers vol-
doende zijn om de administratieve 
kosten te dekken. De overige kosten, 
zoals de zaalhuur en de congresdemo-
craat, komen ten laste van de partijkas. 

Deze moeten uiterlijk zaterdag 1 no-
vember op het Kongressecretariaat, p/a 
Oosteinderweg 234, Aalsmeer zijn. De 
moties moeten door tenminste vijf 
leden van D'66 ondertekend zijn en 
verzonden worden t.a.v. de rapportage-
commissie. 

Het Kongres zal gehouden worden in 
de Stadsgehoorzaal, Breestraat, 
Leiden. Voor een tijdige aankomst 
moet men vanuit Utrecht de trein van 
08.39 uur (aankomst 09.18 uur) te 
nemen, vanuit Den Haag de trein van 
09.06 uur (vanaf het Hollands Spoor, 
aankomst 09.15 uur) en vanuit Am-
sterdam de trein van 08.36 uur (over-
stappen in Haarlem, aankomst 
09.12 uur). Alle bussen vanaf het sta-
tion richting centrum stoppen in de 
Breestraat. Speciaal diegenen, die met 
particulier vervoer komen, wordt aan-
geraden vroeg te arriveren, aangezien 
parkeergelegenheid in de buurt van de 
Stadsgehoorzaal schaars is. 

Artikel 5: 
De fungerend voorzitter heeft het 
recht spreektijd te verdelen en te be-
perken. Beslissingen van de congres-
leiding zijn bindend behoudens onmid-
dellijk beroep op het congres dat 
daarover stemt zonder diskussie. 

Artikel 6: 
De behandeling van amendementen en 
moties geschiedt als volgt: 
1. de indiener of een door hem aange-

wezen lid van D'66 geeft desge-
wenst een beknopte toelichting; 

2. de fungerend voorzitter verleent de-
genen, die zich volgens de bij de 
congresleiding berustende sprekers-
lijst als spreker hebben aangemeld 
in volgorde van aanmelding het 
woord; 

3. het Hoofdbestuur en de rapportage-
commissie kunnen aan het congres 
een advies omtrent het voorstel 
geven; 

4. de fungerend voorzitter brengt de 
amendementen in volgorde van in-
grijpendheid in stemming en daarna 
het al dan niet geamendeerde voor-
stel; 


