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VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN D'66 

gehouden op 5 februari 1977 in  Tivoli  te Utrecht. 

9.30 1. Opening door de voorzitter. 

2.  Benoeming  van do notulenkommissie on van de stemkommissie. 

3. Goedkeuring van het kongresregelomont. 

4. Vaststelling van de agenda. 

5, Aanvulling van de diverse kommissies. 
Bij akkiamatie worden benoemd voor de 

rapportagekommissie: H0Schapor 

financilekonimissie: R,ten Have en H.van Dijk 

geschillenkommissie; Van Oldenborg. 

6. Financin - 

a. Overzicht van de financiele positie van de partij. 

De ontvangen kontributie over 1976 bedraagt f66.000. De 
saldopost sluit op f43.000.  Voor 1977 wordt de raming van 
de kontributie inkomsten gewijzigd van f50.000 tot f120.000. 

De uitgaven van hot sekretariaat worden geraamd op f47.000 

i.p.v. f6.000. 

Voor de inboekingon is een boekhoudkundige kracht aangesteld 

en voor de opbouw van het sekretariaat is f25.000 uitgetrok. 

ken. De begroting voor 19777  wordt niet gewijzigd, want de 

meeruitgaven van hot komende jaar dekken do meerinkomsten 

aan.kontributio. De partij heeft noch s'chulden, noch onbetaal-

de rekeningen, zodat het applaus welverdiend was. 

De afdracht aan de afdelingen wordt geregeld waarbij wordt 

verwacht dat de afdelingen zoveel mogelijk  self-supporting  ziji 

b. Stand van de fondsenwerving. 

Do golden voor de verkiozingskampagne van D'66 komen van 
mensen en niet van organisaties. Dit is een voorwaarde'. 

S9henkingen boven f2500 worden vermeld op een aparte lijst. 
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De stand van de promesses is J' 40.000. 
Aan direkte stortingen werd f 5.000 ontvangen. 
Er is minimaal f 100.000 nodig, doch er wordt gestreefd naar 
een bedrag van f 250.000. De gelden voor do kampagne worden 
alleen uit het verkiezingsfonds betrokken en niet uit do 

partijkas. Do penningmeester is bereid tot het opmaken van 

schenkingsakten. 

De leden van de financiële kommissie worden bedankt. 

-Presentatie van do kandidaatleden van het dagelijks bestuuo. 

Aan he woord komende heren Meijer en De Jonge. 

De heer Groeneveld is niet aanwezig. 

Personalia van de kandidaten worden rondgedeeld. 

7. De voorzitter bespreekt de methoden van amendering.Hij 
stelt voor om door te werken met de vastlegging van het 

ontwerpbeleidsprogramma en de bepaling van het verkiezin:s—

programma over te laten aan het hoofdbestuur. Hot hoofdbestuur 

zou dan in overleg met de indieners van de amendementen do 

definitieve tekst opstellen. 

De zaal komt met het tegenvoorstel een extra-kongres over 

hot verkiezingsprogramma te houden. Dit laatste wordt aan- 

genomen. Vastgesteld wordt dat hot vervoigkongres op 

12 maart 1977  opnieuw in  Tivoli  te Utrecht zal worden gehouden. 

Nieuwe amendementen op het verkiezingsprogramma kunnen tot 

19 februari worden ingediend. 

Voortzetting behandeling beleidsprogramma. 

Deel 3. Onderdelen van beleid. 

Hoofdstuk 6. 
6. Amendement V.d,Hazel (N.S,). 

Voorstel tot vervanging van de oorspronkelijke tekst door 

N,S,1 met dien verstande dat 6.10 vervalt en de eerste 
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twee punten van 6.12 worden vervangen door amendement Mertens 

(N.s.2). Dit voorstel wordt bij akkiamatie aangenomen. 

In de tekst van N.S.2 worden twee wijzigingen aangebracht: 

a. In 1. ".....in belangrijke mate gelconkretiseerd dienen 

te worden," wordt; 

" .... ... op belangrijke punten gekonkretiseerd moeten 

worden." 

b. In 4a."...... is strijdig met..." wordt; 

11 .kan strijdig zijn met.., .  11  

Bovendien wordt in N.S.,1 onder punt 6.9 "buitengewoon" 
veranderd in "speciaal)'. 

6.10 Amendement Jansen van Tuikwerd, K,B.10 bij akkiamatie aange-

nomen en als 6.10 ingevoegd in N.SO 1 

6.11/ 6,12 Amendement Jansen van Tuikwerd, K.B.10 ingetrokken. 

Hbofdstuk 7. 

T. Amendement Mulder, K.B,21, ingetrokken. 

Amendement Schaper, K.D.10,, bij akkiamatie aangenomen. 

Amendement Schaper,K.D. 11, bij akkiamatie aangenomen. 

Amendement Meijer, N.S.3, wordt na stemming verworpen. 

Hoofdstuk 8. 

8,1 Amendement Lambers,K.B.11, wordt bij akklamatie aangenomen. 

8.2,3/2.k. Amendement  Mw.  Lambers.,K.B.12, wordt bij akklainatie 
aangenomen. 

8.3.3 Amendement  Mw.  Lambers,K,,B.13, wordt bij akkiamatie 
aangenomen. 
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Amendement Van Ginkel, K.B. 18-19, samengevoegd met 

amendement  Mw.  Lambers, punt 4, K.B.13, waarbij het woord 
"uraniumverrijking" is geschrapt en "proefboringen" wordt 

veranderd in "proefboringen in zoutlagen", 

Discussie, 

Oldenzeel: Het gevaar van kernenergie wordt ovtrokken. 

Smits:Verander "proefboringen" in "proefboringen in zoutlagen, 

Witzema; Alles dat tussen haakjes staat moet geschrapt 

worden. 

En verder nog enkele zeer interessante opmerkingen.  
Mw,  Lambers: Datgene dat tussen haakjes staat wordt nog 

nader gespecificeerd. 

Do amendementen Van Ginkel en Lambers moeten zowel in het 

beleidsprogramma als in het verkiezingsprogramma worden 

opgenomen. 

Do amendementen worden na stemming aangenomen. 

8.7.1 Amendement  Mw,  Lambers,K.B, 13, unaniem aangenomen. 

8.7.2 Amendement Mw.Lambers,K.B, 13, na stemming aangenomen. 

8.8.1 Amendement  Mw.  Lambers,K.B.13, aangenomen, 

Discussie over het Uraniumverrjjkingsprojekt, 

Van Ginkel namens de Werkgroep Buitenland; 

Het UCN-projekt mag alleen worden uitgebreid indien er 

intensief overleg met de andere deelnemende landen plaatsvindt. 

Het UCN-projekt heeft niets temaken met het Nederlandse , kern-

energieprogramma. De beslissing dient te worden aangehouden, 

zodat Nederland de mogelijkheid houdt zijn veto uit te spreken 

over eventuele verspreiding van kernenergie naar andere landen,  
Mw,  Lambers; Het argument van de werkgelegenheid is niet juist, 
omdat de kosten per arbeidsplaats hoog zijn. Wat betreft de werk-

gelegenheid kan het geld voel efficienter gebruikt worden. 
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Het gewicht van het Nederlandse veto wordt overschat. Het 

verdrag van Almelo biedt geen mogelijkheden voor verhindering 

van het Braziliaanse plan. Amerika werkt dit plan terecht tegen. 

Ûaarom ben ik van mening dat het projekt meteen gestopt moet worden. 

Van Ginkel Werkgroep Buitenland: De druk die Carter uitoefent 

het N.P.V. te volgen wordt duidelijk merkbaar. Brazilië is 

bereid over deze problematiek een gesprek te hebben.Nu afzien 

van uitbreiding van het UCN-projekt betekent volledig afschuivemi 

van de verantwoordelijkheid naar Duitsland. 

Het hoofdbestuur sluit zich aan bij de Werkgroep Buitenland. 

Na stemming wordt het voorstel van de Werkgroep Buitenland 

(v.P.6) aangenomen. 

De hoer Groeneveld houdt alsnog zijn prosentatierede. 

Pauze. 

2.00 Toespraak Partijvoorzitter, 

10. J. Glastra van Loon. De handtekeningenaktie heeft 

89.155 handtekeningen opgeleverd en er zijn 4410 leden. 

11. Bekendmaking van de verkiezing voor do volgorde van de 

kandidaten voor de Tweed Kamer en verkiezing lid van het 

Dagelijks Bestuur, 

Kandidatenlijst wordt verstrekt. De uitslag van de verkiezing 

van het dagelijks bestuurslid is als volgt: 

De Jonge 315 

Groeneveld 128 

Meijer 58 

Aldus is de heer De Jonge benoemd. 
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M3, Kohnstamm, Geers. RB: er dient na de Tweede Kamer-

verkiezingen een reorganisatie plaats te vinden, de moties 

zijn nu niet aan de orde. Het HB zal trachten zo snel mogelijk 

een adviesraad in te stellen. Indieners: de moties worden 

ingetrokken. 

M 6.. (HBresoiutie). Stemming: aangenomen. 

14. Schets van de verkiezingskampagne. Voor de ko6rdinatie van 

de kampagne is een beroepskracht aangetrokken, de heer 

Jan Rooijen. De voorzitter van de kampagne is de heer 

Zeeval1cirkg. 

15. Verkiezing van de lijsttrekker. Nadat de heer J. Coorengel 

zich als kandidaat heeft teruggetrokken, blijft Jan Terlouw 

als enige over. 

Rede van Jan Terlouw. 

Joop Coorengel en andere democraten, oude en nieuwe vrienden, 

Nu er aan de op het vorige kongres gestelde voorwaarden is voldaan, 

kunnen wij voorlopig tevreden zijn. Door hard werken van ieder in 

de partij zijn wij weer op ieders lip als de partij die voorgoed 

terihg is. Wij hebben ons beleidsprogramma en onze mentaliteit 

weer van zijn bedekkingen ontdaan. Nu komt onze wil tot het sprei-

den van macht, tot het voeren van een op de mens gerichte poli-

tiek zonder strakke utopie of ideologie, en tot het geven van 

mondigheid , weer aan het licht. 

Steeds speuren wij naar nieuwe problemen in onze samenleving, die 

nu om moet schakelen van onbeperkte naar beheerste groei. Deze 

omschakeling zal moeten plaatsvinden met goed geinformeerde mensen, 
bewuste mensen, die willen samenwerken. Want politiek is samen-

werken, demokratie is samenwerken, En het funktioneren van de 

demokratie wordt afgemeten aan aan de positie van de zwakke in 

de samenlevjn. 
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Daarom hebben wij een uitstekend programma dat handelt over 

demokratisering, vrede en veiligheid, natuurbehoud en milieu-

beheer  etc.  Dit programma zal worden uitgevoerd door uw vertegen-

woordigers, maar als het programma geen oplossing biedt kunt u 

erop vertrouwen dat zij zullen handelen naar de geest ervan. 

Aan de vooravond van de stakingen rijzen er enkele vragen op. 

Waarom reageren de werkgovers negatief als de vakbeweging haar 

wensen van het materdLe naar hot immateriele verlegt? Waarom 

willen de vakbonden dat ook de hogere prijzen voor de produkten 

uit de armste landen worden gekompenseerd? En waarom juist sta-

kingen in de zuivel? De regering heeft momenteel niet de midde-

len om in te grijpen. ik echter vind dat in zijn hoofdlijnen de 

1% operatie doorgang moet vinden. 

D'66 stelt zich onafhankelijk op. Dat wil niet zeggen dat wij in- 

eens tegen de PvdA zijn, maar dat wij anders zijn en dat wij zelf 

willen bepalen wat vernieuwing en war verbetering is. Met de 

PvdA- PPR en het CDA kunnen wij het beste onze standpunten in 

beleid omzetten, iets dat nilet kan met de VVD. Onze standpunten 

vertegenwoordigen een vierde richting naast de socialistische, 

de konfessionele en de konservatief-liberale richting. Deze vier-

de richting wordt gevolgd door veel mensen die geloven in ver-

nieuwing, geestelijke vrijheid, redelijkheid en menselijke verschei-

denheid. Mensen die vinden dat ethische normen ontstaan door een 

dialoog in de samenleving en niet door akties van de minister 

van justitie en dat zij,die een beleid uitvoeren, dat moeten 

kunnen relativeren. 

Die opvatting dat is Dt66  en dat zullen wij waar moeten maken. 

Enidat kan omdat wij een enthousiaste partij zijn die zich niet 

verkijkt op het einddoel, maar galooft dat de wonderen onderweg 

gebeuren. Dat moeten wij uitdragen  on  als wij dat doen, weet ik 
dat velen zullen stemmen op D'66, Het Redelijk Alternatief. 
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16. Voortzetting van de behandeling van de moties. 

M3 (Cornelisse ) wordt verschoven naar volgend kongres. 

M4 (van der Does) idem, 

M7 (HB resolutie 2) in kombinatie met de telegrammen van M5 

(van den Bergh) en de tekstwijziging: "verklaring" moet zijn 

"slotakte" wordt aangenomen. 

N 12 (Jansen) HB: de motie is in strijd met het evenwichtige 

standpunt in het programma. Stemming; verworpen. 

M 9 (Verwey) HB: wij moeten ons niet mengen in de huidige pro-

blematiek. Stemming: verworpen. 

17. De voorzitter schorst de vergadering tot 12 maart 1977. 
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