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----------------------------------------------------------------------- 

HOOFDBESTUUR RESOLUTIE 

De Algemene Leden Vergadering van D66 bijeen in Leiden op 29 november 

19759  

overweegt: 

1. DV66 is, ook in de huidige moeilijke economische situatie, mede verant-

woordelijk voor de uitvoering van het Kabinetsprogramma, waarvoor 

Keerpunt 1 72 mede uitgangspunt is, 

2. Het is daarom gewenst dat D66 in ieder geval tot de volgende Tweede 

Kamer-verkiezingen blijft bestaan, 

overweegt voorts: 

3. De mogelijkheden om ook na de volgende Kamerverkiezingen een redelijk 

en progressief Regeringsbeleid te voeren zijn nog onvoldoende te over-

zien, 

k. Daarom is het onzeker op welke wijze D66 kan bijdragen tot het tot-
standkomen van zon beleid na de volgende verkiezingen. 

besluit: 

a. Op het congres in het vierde kwartaal van 1976  een besluit te nemen 

over de toekomst van de partij D66, 

b, Het hoofdbestuur op te dragen dit congres - gericht op die besluit-

vorming - voor te bereiden, 

Het Hoofdbestuur 



De Algarnena Ledenvergadering van D66, bijeen in Leiden 

op 29 november 1975, 

oveiweegt: 

1. D 1 66 is, ook in de huidige moeilijke economische situatie, 

mede verantwoordelijk z%JOOr de uitvoering van het Kabinets-

programma, waarvoor Keêrpunt 1 72 mede uitgangspunt is. 

2. Het is daarom gewenst dat D 1 66 in ieder geval tot de volgende 

Tweede Kamer-verkiezingen blijft bestaan. 

overweegt voorts: 

3. De mogelijkheden om ook na de volgende Kamerverkiezingen een 

redelijk en progressief Regeringsbeleid te voeren zijn nog on-

voldoende te overzien. 

4. Daarom is het onzeker op welke wijze 0166 kan bijdragen tot 

het totstandkomen van zo'n beleid na de volgende verkiezingen. 

besluit: 

a. Op het congres in het vierde kwartaal van 1976 een besluit te 

nemen over de toekomst van de partij D166. 

b. Het Hoofdbestuur op te dragen dit congres - gericht op die 

besluitvorming - voor te bereiden. 

Het Hoofdbestuur. 



Congresstukken voor de A.L.V.op 29 november 1975  in Leiden 

congressecretariaat teL 02977 27714  
----------------------------------------------------------------------- 

A M E N D E M V N T 

op de resolutie van het hoofdbestuur 

De Algemene Leden Vergadering van D9 66, bijeen te Leiden op 29 november 

1975, 

overweegt: 

1. D 9 66 is, ook in de huidige moeilijke economische situatie, mede verant-

woordelijk voor de uitvoering van het Kabinetsprograrnma, waarvoor 

Keerpunt 1 72 mede uitgangspunt is (ongewijzigd) 

2 Deze medeverantwoordelijkheid brengt met zich dat D 1 66 in ieder geval 

tot de volgende Tweede Kamer-verkiezingen blijft bestaan (gedeeltelijk 

gewijzigd) 

overweegt voorts: 

3 de mogelijkheden om ook na de. volgende Tweede Kamer-verkiezingen een 

redelijk en progressief Regeringsbeleid te voeren zijn nog onvoldoende 

te overzien (ongewijzigd) 

4. Daarom is het onzeker op welke wijze D'66 kan bijdragen tot het tot-

standkomen van zo'n beleid na de volgende verkiezingen (ongewijzigd) 

5 Om de mogelijkheid van deelname aan de volgende Kamer-verkiezingen 

open te houden, is het nodig tijdig hoofdlijnen van een programma 

Voor de volgende Kabinetsperiode op te stellen .(geheel gewijzigd) 

besluit: 

het hoofdbestuur op te dragen: 

a, het nodige te doen om de mogelijkheid van deelname door D'66 aan 

volgende Kamerverkiezingen open'te houden; 

b, in september van 1976 een Algemene Leden Vergadering bijeen te roepen 

voor het nemen van besluiten over de toekomst van de politieke partij 

J.F.Glastra van Loon 

J Dik 

G. Mik 
J. Vis 

Th, van Marissing 



20  

werkgroep: 
secretariaat: 

Politieke 
Partij 
Democraten '66 

8Amendement Ho of db e s t uur sr eso lu  tie  

De ALV enz. 

2verwETZt 

L) D66 is, ook in de huidige moeilijke economische situatie, mede 

verantwoordelijk voor de uitvoering van het Kabinetsprogramma, 

waarvoor Keerpunt72 mede uitgangspunt is. (ongewijzigd) 

2) Deze mede-verantwoordelijkheid nt met _zich dat D66 in ieder 

geval tot de volgende Tweede Kamer-verkiezingen blijkft bestaan. 

(gedeeltelijk gewijzigd) 

212rE2~e t voor t s 

3) De mogelikheden  thin  ook na de volgende Tweede- Kamerverkiezingen een 

redelijk en progressief Regeringsbeleid te voeren zijn nog 

onvoldoende te overzien, (ongewijzigd) 

4) Daarom is het onzeker op welke wijze D966 kan bijdragen tot het 

totstandkomen van beleid na de volgende verkiezingen, (ongewijz 

5) Om de mogelijkheid van deelname aan de volgende Kamerverkiezingen ee 

open te houden, is het nodig tijdig hoofdlijnen van een programma 

voor de volgende Kabinetsperiode op te stellen. 

(geheel gewijzigd) 

besluit 

Het Hoofdbestuur op te dragen 

a) het nodige te doen om de mogelijkheid van deelname door D66 

aan volgende Kamerverkiezingen open te houden. 

b) in september van 1976 een Algemene Ledenvergadering bijeen te 

roepen voor het nemen van besluiten over de toekomst van de 

politieke partij D'66 

J.F. Glastra van Loon. 



L1  
Politieke 

werkgroep: Partij 
secretariaat: Democraten '66 

Jç5 



Congresstukken voor de A.L.V. op 29 november 1975 in Leiden 

congressecretariaat tel, 02977 2771'-f 

R ES 0 LET L 

De Algemene Leden Vergadering van D66, bijeen te Leiden op 29 november 

1975, 

overweegt: 

1. D66 houdt, ook in de huidige moeilijke economische situatie, zijn 

medeverantwoordelijkheid voor de totstandkoming van het kabinet en 

van Keerpunt 1 72, dat mede grondslag is voor het beleid daarvan. 

2. Het is daarom gewenst, dat D66 in ieder geval tot de volgende Tweede 

Kamerverkiezingen blijft bestaan. 

3. Het is gewenst, dat de ideenwereld van D66 ook in de toekomst een 

rol in de Nederlandse politiek zal kunnen blijven spelen. 

+. Gezien de huidige toestand van de partij is het een open vraag of dit 

doel binnen de huidige organisatiestructuur nog optimaal gediend wordt. 

Besluit: 

het hoofdbestuur op te dragen 

a. te onderzoeken in hoeverre een revitalisering van de politieke partij 

D'66 mogelijk is, zowel organisatorisch als programmatisch; 

b, te onderzoeken in hoeverre in samenwerking met andere verwante groepe 

ringen en personen de ideenwereld van D66 ook in de toekomst zijn 

invloed zal kunnen blijven uitoefenen en daartoe gesprekken aan te gaan; 

c. de resultaten van de onder a en b bedoelde onderzoeken voor te leggen 

aan een algemene ledenvergadering, die uiterlijk in mei 1976  gehouden 

zal worden, teneinde te besluiten over de toekomst van de politieke 

partij D66, 

L. Velleman 

G. Nooteboom 

B. Nypels 

J. Fieyra 

H. van Ommen 

M. J. de Willigen 
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