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VERSLAG VAN HET PROGRAMMATISCHE VOORKONGRES VAN D966 

gehouden op vrijdag 4 februari in  Tivoli  te Utrecht. 

20.15 1. Opening door de voorzitter, 

2. Installatie notulen en stemkommissie. 

De kongresleiding stelt dat het, voorkongres volgens het huis-

houdelijk regeloment geen bindende besluiten neemt. Amendementen 

en moties dienen minstens 25%  van de stemmen to halen om door 

verwezen te worden naar do A.L.V. van 5 februari. Tijdens de A,L.V, 
zullen deze amendementen alleen in stemming worden gebracht. 

3, Vaststelling agenda: do bedoeling is tot 21.45 te dis-

kussiren en te stemmen over amendementen op het ontwerp beleids 

programma. Hierna zal het verkiezingsprogram ter diskûssie worden 

gesteld. 

Hot voorstel tot toevoeging van een paragraaf over luchtvaart en 

luchtvaartbeleid is nog niet vermenigvuldigd en de behandeling wordl 

uitgesteld tot 5 feb. 

ij. Diskussie over amendementen en aanvullingen op het 

ontwerp beleidsprogramma 1977-1981. 

Hot ontwerp is o.a. verschenen in de demokraat nr. 3 van de negende 

jaargang met uitzondering van hoofdstuk 8. Dit hoofdstuk is afzondez 

lijk verkrijgbaar. Het volledige beleidsprogramma is verkrijgbaar als 

uitgave A 21 van het SWB 

Enkele amendementen uit het  VP  horen volgons. het HB in het beleids 

programma thuis. 

Er wordt overgegaan tot een systematische behandeling van de 

ingediende amendementen. 

DEEL 1. AKTIEBEGINSELEN 

Amendement Mulder, kongresboek 21, doorverwezen naar ALV 

(Unaniem) 
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DEEL 2 SAMEN DELEN EN SAMENWERKEN 

HOOFDSTUK 2 

- Amendement Van Ginkel wordt verplaatst naar deel 3 hfdst.& 

HOOFDSTUK 3 

- Amendement Jansz, agekomen Stuk1  wordt op initiatief van  dc  

indiener verplaat:s. naar hot verkiezingsprogramma. 

HOOFDSTUK 5 

Amendement Cox—Campagne, kb 1,6, doorverwezen Naar ALV (U 

HOOFDSTUK 5a 

- Toevoeging Cox-Campagne, kb16-17, moet uitgewerkt en in 

verkorte vorm worden opgenomen in doel 3 van het beleidsprogram. 

DEEL 3,  ONDERDELEN VAN BELEID 

HOOFDSTUK t 

- Amendement Mulder, kb22, doorverwezen naar ALV (3%) 
§1.1.4--Amendement Van Ginkel, kb 1:9, naar ALV (80%)) 

- Amendement. Sebus, kb 23,  afgewezen (1 5%) 
§11,2,1.— Amendement Nypels, kb 2, naar ALV (U) 

§1,21.2 - Amendement Jansen van T. kb 9, naar  ALIT  (U) 
§1,2.3 - Amendement Nypels, kb 2, naar ALV (u) 

§1.3 - Amendement Mulder, kb 21, naar ALV (u) 

Tekstwijziging:. noot vervalt., 

- Amendement Van Baaren, ns 59  gestemd wordt over 1.3 met uit- 
zondering van punt e: naar ALV  

§1.3,2 — Amendement Meijer, ns 3, afgewezen  (20%) 
§1!.4,1 ' -  Amendement Van Ginkel, kb 19,  naar ALV (u) 

AAmendoment Ramondt-v.d.Werff, kb 5, naar ALV (U) 
- Amendement Woiffensperger, kb 4-5, naar  ALIT  (95%) 
- Stemming over toevoeging van amendement Cox-Campagne, kb 179  

als punt 4: 35%, naar ALV 
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§1.5,3. - Amendement Woiffensperger, kb 59  1,5.3, wordt vervangen 
door am. Cox-Campagne, kb 17. - 

HOOFDSTUK 2 

§2.1 t/m §2.1,2. Amendement Potman, Kongres Demokraat6, naar ALV (u) 
met dien verstande dat enkele taalkthndige verbete- 

ringen worden aangebracht. 

Wijziging §2,1,1.:thlatorumoet zijn "beter", 

§2.1,4, - Amendement Potman, kd 6, naar ALV (60%) 
—Amendement Schotel, ns 4, naar ALV (u) 

§2.2.2. - Amendement Nypels, kb 2-3,  naar ALV (u) 
§2.2.6. - Amendement Potman, kd 6, naar ALV (u) ('"toevoegen") 

—Amendement Jansen van T. kb 9, naar ALV (u) 
- Amendement Potman, kd 6, naar ALV (4o%) 

§2,2,8. Amendement Nypols, kb 3, naar ALV (u) 
§2.2.9. +*2,2,1O, 

- Amendement Potman, kd 6, naar ALV (u) 
Wijziging: /175.000  wordt veranderd in /160.000 

§2.3,3. - Amendement Jansen van T, kb 9, naar ALV (U): 

§2.3, - Amendement v.d.Berg, kb 15, afgewezen (20%) 

HOOFDSTUK 3 

§3.3. - Amendement Nypols, kb 3, naar ALV (u) 
§3.5. — Amendement Mulder, kb 21, naar ALV (U) 

§3.7. - Amendement Jansen van T. kb 9, naAr ALV u) 
- Amendement Sebus, kb 22, afgewezen (i%) 

§3.13. - Ainondemnt Veldkamp, kb 23,  naar  ALIT  (40%) 

HOOFDSTUK 4 

Voorstel  mw,  Van Beek, kd 12, wordt ingetrokken. In plaats hiervan 

wordt een samenvatting opgenomen in het  VP.  

Hoofdstuk 5 

De oorspronkelijke tekst vrordt vervangen door de wijziging van 

Gruyters e.a,, kb6 t/m 9. 
§5.12 - Amendement Zomerplaag, kb 3, naar ALV (3%) 

z. 0, Z. 

NASHUA kopie 



§5.1, Amendement Van Baarsel is ingetrokken, 

§5,18 - Amendement Jansen van T, kb 9, afgewezen (5%) 
§5,19. - Amendement Jansen van T, kb 9, naar ALV (95%) 

Motie 1: tweede motie ingetrokken. 

§5,18 Amendement Bakker, ns 4, naar  ALIT  (80%). 
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