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uitgave: politieke partij democraten '66 

Hoofdbestuursresolutie 1 

De Algemene Ledenvergadering bijeen te Utrecht op 6 november 1976 

gehoord 
gezien 
stelt vast, 

overwegend, 

overwegend, 

besluit, 

de verslagen van voorzitter en penningmeester van het hoofdbestuur, 
het ontwerp hoofdlijnen van een beleidsprogramma 1977-1981, 
dat het hoofdbestuur de belangrijkste opdracht van de vorige ALV van 
29 november 1975 te Leiden, te weten: al datgene te doen wat nodig is 
om de mogelijkheid van deelname door D'66 aan de volgende tweede 
kamer verkiezingen open te houden, naar behoren heeft uitgevoerd; 
dat D'66 een manier van politiek denken en handelen vertegenwoordigt 
die door een toenemend aantal kiezers zowel binnen als buiten D'66 
onmisbaar wordt geacht in de huidige partij-politieke verhoudingen, 
dat het ontwerp beleidsprogramma 1977-1981 een samenhangende 
politieke visie biedt die onmiskenbaar de eigen aard van D'66 verraadt 
en die oplossingen aangeeft voor de hedendaagse problemen die door 
andere partijen niet in deze vorm of samenhang worden gepresenteerd, 

dat D'66 zal deelnemen aan de volgende tweede kamer verkiezingen, en 
draagt het hoofdbestuur op de voorbereidingen hiervoor te treffen. 

Het Hoofdbestuur van D'66, dat al enige tijd wist dat Jan Terlouw ernstig aarzelde om 
zich bij de volgende verkiezingen opnieuw kandidaat te stellen voor de Tweede Kamer, 
acht zijn voorlopig vertrek uit de politiek een verlies voor de partij en voor de nationale 
politiek. Het rekent er echter op,dat een vernieuwd D'66 in de toekomst des te meer van 
zijn vernieuwde krachten zal kunnen profiteren en het is vast besloten om dat mogelijk 
te maken. 

De vreemde en vervreemdende opstelling van de PvdA en PPR aan de ene kant, de 
visieloze opstelling van de VVD aan de andere kant, maken een sterke vertegenwoor
diging van een op vernieuwing gericht, maar ook op werkelijkheidszin en redelijkheid 
gebaseerd beleid eens te meer noodzakelijk. 
D'66 neemt de handschoen op in de overtuiging dat het hiervoor steun zal krijgen van 
vele kiezers die zijn standpunt delen. 

Het Hoofdbestuur wordt in die overtuiging gesterkt door een toenemende winst van 
nieuwe leden en door groeiende blijken van belangstelling voor zijn beleidsprogramma. 
Het verwacht dat het congres op 6 november a.s. het signaal zal geven voor de volledige 
herleving van de partij die in het huidige tijdsgewricht niet kan worden gemist. 

Het Hoofdbestuur van 0'66. 

21 oktober 1976. 



9.30 uur 

12.00 uur 

13.00 uur 

17.00 uur 

I. opening 

HERZIENE CONCEPTAGENDA 
voor de Algemene Ledenvergadering van D'66 
op zaterdag 6 november 1976 in Tivoli te Utrecht 

De toegangsprijs bedraagt f. 7,50 

benoeming notulen- en stemcommissie 
goedkeuring congresreglement 
vaststelling agenda 

2. financiën: verslag van de penningmeester 
goedkeuring jaarrekening 1975 + décharge van de penningmeester; verslag van de 
financiële commissie 
goedkeuring van de begroting 1977 + vaststelling contributie 

3. toespraak partijvoorzitter Jan ten Brink 

4. discussie over het nieuwe programma van D'66 

5. lunch; gelegenheid tot kennismaking met de reeds aangemelde kandidaten voor de 
Tweede Kamer en de nieuwe kandidaten voor het Dagelijks Bestuur 

6. discussie en stemming over de resoluties en amendementen van het hoofdbestuur 

7. voorstellen tot wijziging van Statuten en Huishoudelijk Reglement: 
discussie en stemming 

8. stemmingen over de vervulling van de vacatures in: 
-de geschillen-commissie 
-de rapportage-commissie 
-het dagelijks bestuur 
-verkiezing van een nieuwe partijvoorzitter het bestuur van de SWB D'66 

9. bekendmaking van de plannen voor de verkiezingscampagne 

I 0. toespraak van de nieuwe partijvoorzitter 

11. sluiting 

Vacature Secretaris Organisatie 

De secretaris organisatie, Herman Schaper, zal op het 6 november congres aftreden 
en zich niet herkiesbaar stellen. 

Het HB roept kandidaten op voor deze functie. Zij kunnen zich tot 4 november opgeven 
bij het congressecretariaat: POSTBUS 1966 AMSTERDAM. 
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