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POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN '66 



ERRATA 

1. Eerste Congresdemocraat, blz, 14: 

- Motie 12 is inmiddels ingetrokken. 

2. Eerste Congresdemocraat, blz. 15: 

- Amendement 189 Is ingetrokken. 

3. Tweede Congres Democraat - Wijziging Huishoudelijk Reglement 

- Art. 121, lid 3, als volgt aanvullen: 

met dien verstande, dat de aanmeldingstermijn voor de kandidaat-

stelling zes maanden voor de datum van indiening van de kandidaten-

lijsten sluit. 
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POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN - '66 

TOELICHTING OP DE STEMPROCEDURE TIJDENS ALV's 

Tijdens elk congres blijken er weer misverstanden te ontstaan over de te 
volgen-stemprocedure en de bevoegdheden vande stemcommissie. Hierover 
bevatten de Statuten en het Huishoudelijk Reglement diverse bepalingen, 
die niet bij alle leden bekend zijn en bovendien niet gemakkelijk te be-
grijpen zijn. In deze toelichting Is getracht een meer eenvoudige samen-
vatting van deze bepalingen te geven. 

Stemcommissie 

Zowel de Statuten als het Huishoudelijk Reglement schrijven voor, dat de 
ALV een stemcommissie benoemt, die ter vergadering bindend beslist of de 
ALV een besluit heeft genomen. De stemcommissie registreert de uitge-
brachte stemmen, beslist zonder beroep over de geldigheid daarvan en 
constateert de uitslag. Dit houdt in, dat alleen de stemcommissie tot 
herstemming kan besluiten, omdat beroep niet mogelijk Is. 

Over gewone voorstellen neemt de ALV besluiten met absolute meerderheid 
van stemmen. (Alleen wijziging van de Statuten en ontbinding van de partij 
vereisen een twee-derde meerderheid van stemmen.) indien geen van de 
aanwezige leden stemming wenst, kan de ALV bij acclamatie een besluit 
nemen. - - 

Absolute meerderheid van stemmen - 

Dit houdt meer dan vijftig procent der geldig uitgebrachte stemmen in. 
Onder geldig uitgebrachte stemmen worden verstaan voor-, tegen- en 
blanco stemmen. - 

Dit - geschiedt schriftelijk volgens afzonderlijke methoden, aangegeven 
in het Huishoudelijk Reglement (bijlage A of C). 
Wanneer er slechts één kandidaat zich heeft aangemeld, kan verkiezing 
bij acclamatie geschieden. - 

N.B.Beslissingen van de congresvoorzitters zijn bindend, behoudens 
onmiddellijk beroep op de ALV, die daarover stemt zonder discussie. 
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AGENDAPUNT 4 : WIJZIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

aMrNnvMcwT cnn 

Indieners : Afdelingsbesturen + regiobestuur Gelderland. 
Wodrdvoerder: Anneke Dijckxhoorn-Hacquebard. 
Onderwerp :  HR  art.119, lid 1.. 

Voorstel : "14 maanden" vervangen door "6 maanden en de consequenties daarvan 
voor andere artikelen doorvoeren. 

AMENDEMENT 501 

Indieners : Afdelingsbesturen + regiobestuur Gelderland. 
Woordvoerder: Anneke Dijckxhoorn-Hacquebard. 
Betreft :  HR  art.120, lid 6. 

Toevoegen : In het geval het afdelingsbestuur hierom verzoekt kan het 
Regiobestuur hiervan schriftelijk ontheffing verlenen. 

AMENDEMENT 502 

Indieners : Jan Fontijne e.a. 
Woordvoerder: 
Onderwerp :  HR  art.120. 

Toe te voegen lid: Afdelingen die als gevolg van de omvang van hun ledenbestand 
niet kunnen voldoen aan de eisen gesteld in de leden 5 en 6 
kunnen hiervan ontheffing verkrijgen op door het betreffende 
(sub-)regiobestuur te adviseren en door het Hoofdbestuur 
te stellen voorwaarden. 

AMENDEMENT 503 

Indieners : H. Cohen Jehorarn e.a. 
Woordvoerder: P. H. Frankfurther. 
Onderwerp : Wijziging hoofdstuk  IX HR,  art.104, lid 4, 

schriftelijke stemadviezen. 

Wijziging : In de voorgestelde concepttekst op beide plaatsen waar het 
voorkomt het woord "schriftelijke" te schrappen. 

Toevoeging : Aan het slot van dit 4de lid toe te voegen: 
Onder stemadviezen worden mede verstaan positieve danwel 
negatieve mededelingen over kandidaten, door partijleden 
gedaan in de pers of via radio/TV. 
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AGENDAPUNT 9 : ONDERWIJS 

AMENDEMENT 1000 

Indieners : Wuisman e.a. 
Woordvoerder: Wui sman. 
Onderwerp : Onderwijs, par.12.1. 

Derde alinea, eerste zin, dient als volgt gelezen te worden: 

Na het beëindigen van het secundair onderwijs heeft eenieder in principe 
recht op een studieloon gedurende maximaal 6 (niet noodzakelijkerwijs 
aaneengesloten) jaren te volgen aan Instellingen voor hoger onderwijs. 
Daarmee wordt een leerrecht van tenminste 6 jaar gewaarborgd. 

AMENDEMENT 1001 

Indieners : Werkgroep Hoger Onderwijs. 
Woordvoerder: Bresters. 
Onderwerp : Onderwijs, par.12.1. 

In par.12.1 vervalt in de zin, beginnend met "Het hierboven . .." 

het gedeelte "met een nadruk op de beroepsopleiding". 

AMENDEMENT 1002 

Indieners : Studiegroep 4 uitgangenmodel. 
Woordvoerder: Gerdjan Hoekendijk. 
Onderwerp : par.12.1, 4de alinea, regel 6. 

"Daarvo5r dient het zg. quartaire onderwijs, waartoe men In de visie van 
D'66 toegang kan krijgen d.m.v. sollicitatie naar een beperkt aantal 
plaatsen en dan ook eerder als werknemer, dan als student moet worden 
beschouwd." 

Daarvoor wordt post-doctoraal aanvullenIonderwijs gegeven. Hierbij mogen 
de arbeidsmogelijkheden als criterium gelden, voor een beperkte toelating. 
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AMENDEMENT 1003 

Indieners : Bas  Beck  e.a. 
Woordvoerder: Bas  Beck.  
Onderwerp : par.12.1. Algemeen. 

Toevoegen na bestaande tekst: 

Tot slot enige opmerkingen over de positie van studenten uit ontwikkelings-
landen. Het functioneren van een netwerk van Internationaal Onderwijs 
rechtvaardigt het tekort aan mogelijkheden binnen de universiteiten niet. 
Hoewel we er vanuit gaan dat onderwijs zoveel mogelijk in de Derde Wereld 
zelf plaats moet vinden, is er een duidelijke behoefte aan - vaak korte - 

specifieke opleidingen. Speciale aandacht zou gegeven moeten worden aan 
het minder karig zijn met studiebeursen aan studenten uit de Derde Wereld 
(universitaire studie is nu slechts mogelijk voor de zeer rijke student); 
aan een speciale regeling m.b.t. een verblijfsvergunning; aan taalcursussen;, 
en tot slot aan meer plaatsingsmogelijkheden. 

AMIwnIMIUT 207 

Indieners : Van Dalen e.a. 
Woordvoerder 
Onderwerp : Onderwijs, par. 12.2, 12.3 en 12.6 

Par. 12.2 (financiering), 12.3 (financiering) en 12.6 schrappen, 
waarbij het Hoofdbestuur wordt opgedragen deze teksten te herschrijven 
en in overeenstemming te brengen met 8.1, 8.1.1., 8.1.2., 8.1.3. en 
"Toegankelijkheid" (financiering), alsmede 7. ('Financiering"). 

AMENDEMENT 1004 

Indieners : Wuisman e.a. 
Woordvoerder : Wuisman 
Onderwerp : Onderwijs 

Betreft: par. 12.2, derde alinea; eerste zin: schrappen  
In de derde alinea, tweede zin, vervallen de woorden: 1echter evenzeer".  

NB.  Dit amendement werd ook ingediend door Hoekendijk c.s. 

AMcrJncMrNT 100Ç 

Indieners : Studiegroep 4 uitgangenmodel 
Woordvoerder : Gerdjan Hoekendijk 
Onderwerp : Par.. 12.2, 3e alinea, regel 24 

"De inschrijvingsduur in het tertiaire onderwijs is daarmee dus vastgesteld 
tot en met . . . . Binnen dit stelsel moet veel aandacht worden 

besteed aan verruiming van de overstapmogelijkheden." 

vervangen door: 

"Uitgangspunt is dat ¶1e integratie van HBO en WO gestalte krijgt in één 
stelsel van Hoger Onderwijs, met hierop aansluitend een stelsel van 
voortbouwend en wederkerend onderwijs. Dit Hoger Onderwijs moet gedurende 
de opleiding de mogelijkheid bieden om een vakkenpakket op te hoen dat 
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aansluit bij de aanleg, belangstelling en toekomstverwachting van de 
onderwijsvragende. Om een studie in een bepaalde richting  (buy.  de 
economische richting) af te ronden met een einddiploma, moet aan 
bepaalde minimum eisen worden voldaan, ten aanzien van aard, niveau 
en aantal gevolgde vakken. Bij deze minimum eisen wordt onderscheid 
gemaakt tussen vier typen eindpakketten, te weten het wetenschappelijke, 
het beroepsgerichte, het onderwijsgerlchte en het algemeen vormend 
eindpakket. Zo ontstaan een 4 uitgangen struktuur.  
De minimum eisen voor de wetenschappelijke uitgang zouden in elk geval 
het hebben deelgenomen aan wetenschappelijk onderzoek moeten omvatten; 
bij de beroepsgerichte en onderwijsgerichte uitgangen in elk geval 
periodes voor praktijkervaring. 
De eigen keuze wordt de stuwende kracht achter de allocatie van 
studerenden. 
De nominale studieduur om te voldoen aan de vereisten van de weten-
schappelijke uitgang bedraagt 5 jaar. Voor de overige richtingen 4 jaar. 
Het leerrecht bedraagt 2 jaar meer dan de nominale studieduur. 
Deze twee jaar dient om de betrokkene de gelegenheid te geven zijn of 
haar studieprogramma te verrijken met extra keuzevakken, om te dwalen 
of om additionele vaardigheden op sociaal, cultureel of maatschappelijk 
gebied te verwerven. 
Het 4 uitgangen model biedt ruime mogelijkheden om gemeenschappelijke 
vakken ook gezamenlijk te geven, waardoor zowel de overstap mogelijk-
heden als de mogelijkheden tot volgen van een interdisciplinaire oplei-
ding worden vergroot. 

AMENDEMENT 1006 

Indieners : Wuisman e.a. 
Woordvoerder : Wuisman 
Onderwerp : Onderwijs 

Betreft: par. 12.2, derde alinea, vijfde zin, vervalt de passage 
beginnende met 'Het streven blijft echter . . . t/m . . . maximaal 
6 jaar". 

AMENDEMENT 1007 

Indieners : Huisman e.a. 
Woordvoerder : Wuisman 
Onderwerp : Onderwijs 

Betreft: par. 12.2., derde alinea, zevende zin, moeten de woorden 
"deze periode" worden vervangen door "een periode van 6 jaar".  

NB.  Amendement 1007 is een logisch voortvloeisel van amendement 1006. 

6. 



AMENDEMENT 1008 

Indieners : Werkgroep Hoger Onderwijs. 
Woordvoerder: 
Onderwerp : par. 12 (onderwijs). 

In de eerste zin van 12.2a wordt "behoudens de eigen bijdrage 
vervangen door: in hoofdzaak. 

Hiermee wordt amendement 189 ingetrokken. 

AMENDEMENT 1009 

Indieners : Gerdjan Hoekendijk e.a. 
Woordvoerder: Gerdjan Hoekendijk. 
Onderwerp : par.12.2,a, eerste alinea, regel 3. 

Schrappen: "Het financieringsstelsel naar de instellingen toe gaat uit van 
een verdeling van de ingeschreven studenten over de diverse 
cursussen, die er als volgt uitziet: Plusminus 60% volgt de 
vierjarige cursussen, plusminus 20%  dc  kortere cursussen en 
maximaal 20% de langere." 

1k1rNnrMrNT 100  

Indieners : Bresters e.a, 
Woordvoerder: 
Onderwerp : par.12.2a. 

In de zin beginnend met "Dit is uitsluitend .. " wordt na het woord 
"financieringsmodel" tussengevoegd: 

het dient ter berekening van het bedrag, dat als  "lump-sum"  aan de 
instellingen wordt toegewezen en 

AMENDEMENT 1010 

Indieners : Gerdjan Hoekendijk e.a. 
Woordvoerder: Gerdjan Hoekendijk, 
Onderwerp : par.12.2a, derde alinea regel 6. 

Schrappen: "Wel kunnen Instellingen, die er in slagen kortere cursusduren, 
met de verlangde civiele effecten, te organiseren, daarvoor 
gepremiëerd beloond worden." 

Dit amendement is identiek aan het door Wilbers e.a. ingediende 
amendement 188 (ECO blz.15). 
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AMENDEMENT 1011 

Indieners : studiegroep 4 uitgangenmodel. 
Woordvoerder: Gerdjan Hoekendijk. 
Onderwerp : par.12.2b, vierde alinea, regel 6. 

"De overheidsbemoeienis met het tertiaire onderwijs is dus beperkt. 
De overheid schrijft geen uniforme cursusduur voor, heeft geen inhoudelijke 
bemoeienis met de programma's, stelt uitsluitend globale eisen van 
deugdelijkheid." 

vervangen door: 

Je overheidsbemoeienis is beperkt tot het eindniveau en de maximale 
duur van de nominale studieprogramma's. Het eindniveau wordt beoordeeld 
aan de hand van, door de instellingen vastgestelde eindtermen. 

AMENDEMENT 1012 

Indieners : Werkgroep Hoger Onderwijs. 
Woordvoerder: 
Onderwerp : par.12.2b. 

In de zin van 12.2b, beginnend met "Een Inspectiestelsel ..." wordt het 
gedeelte na "uitgesloten," vervangen door: 

daarbij zal echter de taakstelling van de inspectie nader bezien moeten 
worden. 

AMENDEMENT 1013 

Indieners : Studiegroep 4 uitgangenmodel. 
Woordvoerder: Gerdjan Hoekendijk. 
Onderwerp : par. 12.3, eerste alinea, regel 1. 

"Na het verstrijken van de periode ... tot en met ... Het quartaire onderwijs 
dient in de visie van D'66 - zoals gezegd - voor de opleiding van hooggekwa-
lificeerde onderzoekers en voor beroepen waar een voortgezette opleiding 
absoluut noodzakelijk is." 

vervangen door: 

Voor beroepen waar een voortgezette opleiding absoluut noodzakelijk is wordt 
post-doctoraal aanvullend onderwijs gegeven. Verder bestaat er de 
mogelijkheid om middels promotieplaatsen tijdelijk wetenschappelijk personeel 
aan te trekken, ten behoeve van het wetenschappelijk onderzoek. 

AMENDEMENT 1014 

Indieners : Wuisman e.a. 
Woordvoerder: Wusman. 
Onderwerp : ONderwijs, par.12.3, het quartaire onderwijs. 

In de eerste zin dienen de woorden .' volgens vastgestelde normen" 
te worden geschrapt. 

9 



AMFWflVMINT 1Q  

Indieners : Beek e.a. 
Woordvoerder: 
Onderwerp par.12.3. 

Aan het eind van deze sub-paragraaf wordt toegevoegd: 

Na de quartaire fase (wat impliceert dat het leerrecht van 6 jaar volledig 
opgesoupeerd is) heeft men evenveel recht op educatief verlof. 

Bij aanvaarding van am.10171vervalt am.193. 

AMENDEMENT 194 

Indieners : Bresters e.a. 
Woordvoerder: 
Onderwerp : par.12.4, tweede alinea. 

Toevoegen aan de laatste zin: 

en zo mogelijk deel kunnen hebben aan het onderzoek. 

AMENDEMENT 195 

Indieners : Bresters e.a. 
Woordvoerder: 
Onderwerp : par.12.4, vijfde alinea. 

Vijfde alinea, beginnend met "Bovendien is D'66 ..." en eindigend met '.. te 
worden besproken." 

wordt vervangen door- 

D' 
 * 
66 is van mening dat, in het licht van een samenhangend onderzoek en 

innovatiebeleid de instellingen over hun onderzoeksprestaties en -plannen 
verantwoording naar de overheid dienen af te leggen. 

AMENDEMENT 197 

Indieners Dieperink e.a. 
Woordvoerder: 
Onderwerp : par.12.4, 6de alinea. 

Paragraaf 12.4, 6de alinea vervangen door: 

D'66 is van mening dat de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek 
sterk gebaat is bij een verschuiving van de huidige opslag financiering 
(eerste geldstroom) naar een financiering van het onderzoek via een 
landelijke ZWO-achtige organisatie (tweede geldstroom). Alleen op deze 
wijze kan een structuur tot stand worden gebracht noodzakelijk voor een 
kritische evaluatie van het gehalte van het onderzoek, waarbij aspecten 
van maatschappelijke relevantie, kwaliteit en kosten afgewogen kunnen 
worden. 

Bij aanvaarding van am.197 vervallen am.196, 1018 en 1019. 



AMENDEMENT 196 

Indieners : Bresters e.a. 
Woordvoerder: 
Onderwerp : par.12.4, 6de alinea. 

Zesde alma, tussen de zin eindigend met "... worden geregeld.' en die 
beginnend met "Versterking . ." wordt de volgende zin toegevoegd: 

Ten aanzien van de rijksbijdrage aan de instellingen is 066 van mening 
dat deze ongedeeld dient te blijven en dat eventuele verdeling een taak 
is van de instellingen zelve. 

AMVFWMrNT 111R  

Indieners : Gerdjan Hoekendijk e.a. 
Woordvoerder: 
Onderwerp : par.12.4, 6de alinea, regel 6. 

"Versterking van de tweede geldstroom ten koste van de eerste wordt niet 
zonder meer afgewezen. Wel dient dit met de instellingen te worden 
besproken in het kader van het eerder genoemde "onderzoeksoverleg"." 

schrappen. 

AMENDEMENT 1019 

Indieners : Werkgroep Hoger Onderwijs. 
Woordvoerder: 
Onderwerp 

In de één na laatste zin van par.12.4, beginnend met "Versterking 
vervallen de woorden: "zonder meer." 

AMENDEMENT 198 

Indieners : Soetenhorst e.a. 
Woordvoerder: 
Onderwerp : par.12.4. 

Aan par.12.4 toe te voegen: 

Onderzoek dient bij voorkeur verricht te worden door van de overheid onaf-
hankelijke instellingen, zoals de universiteiten. Er dient een beroepscode 
te worden ontwikkeld voor de onderzoeker, die gebruik maakt van "menselijk 
materiaal." 

VE 



AMINflIMINT 1fl2fl 

Indieners : Werkgroep Hoger Onderwijs. 
Woordvoerder: 
Onderwerp : par.12.5. 

De zin in 12.5, beginnend met "Voorkomen moet . .." wordt gewijzigd in: 

Voorkomen moet worden dat voor tertiair en quartair onderwijs binnen de 
instellingen aparte bestuurlijke organen worden ingesteld. 

Bij aanvaarding van am.1020 vervalt 1021. 

AMENDEMENT102I 

Indieners : Wutsman e.a. 
Woordvoerder: Wuisman. 
Onderwerp : par.12.5, eerste alinea. 

Par.12.5, eerste alinea, laatste zin schrappen en vervangen door: 

Bij een instelling die zowel tertiair als quartair onderwijs verzorgt 
mag bestuur en beheer niet naar onderwijsvorm gescheiden zijn. 

AMENDEMENT 1022 

Indieners : Werkgroep Hoger Onderwijs. 
Woordvoerder: 
Onderwerp : par.12.5. 

De zin in par.12.5, beginnend met "In het voorgestane ..." wordt afgebroken 

na: "zwaarder'. 

AMENDEMENT 1023 

Indieners : Werkgroep Hoger Onderwijs. 
Woordvoerder: 
Onderwerp : par.12.5. 

Na de zin in 12.5, eindigend met "..prematuur geacht wordt." tussenvoegen 
de volgende zin: 

Ten aanzien van de bestuurlijke verhoudingen tussen overheid en W.O. is 
het wenselijk te komen tot een kaderwet die de randvoorwaarden formuleert 
in termen van autonomie van de instellingen, financiering, taken onderwijs-
onderzoek-beheer en de rechten en plichten van de onderscheiden niveaus. 

/1. 



AMENDEMENT 1024 

Indieners : Werkgroep Culturele Zaken en Onderwijs Friesland. 
Woordvoerder: Syb de Jong-v.d. Goot. 
Onderwerp : par.12.5. 

Par.12.5 laatste twee zinnen schrappen vanaf: "De spreiding van dit HBO 
t/m ". .. te laten spelen.' en vervangen door: 

Bij de spreiding van dit HBO wordt er rekening gehouden met specifieke 
provinciale omstandigheden, zoals geografische bereikbaarheid, in stand 
houden van instituten vanwege hun sociaal-culturele functie en wordt er 
een gedecentraliseerd beleid gevoerd. 

AMrMruMrllT 10 

Indieners : Werkgroep Hoger Onderwijs. 
Woordvoerder: 
Onderwerp : par.12.6. 

In de eerste zin van 12.6 na "kaderwet" toevoegen: 

voor het W.O. 

AMENDEMENT 1026 

Indieners : Wuisman e.a. 
Woordvoerder: Wuisman. 
Onderwerp : par.12,6, voorlaatste alinea. 

De tweede zin wordt vervangen door de volgende zinnen: 

D'66 hecht echter groot belang aan wetenschappelijk onderzoek. 
Wetenschappelijk onderzoek moet o.a. op innovatie gericht zijn in 
verband met de bevordering van welvaart en welzijn. 

/2e. 



AMENDEMENT 203 

Indieners : Daerena e.a. 
Woordvoerder 
Onderwerp : Onderwijs, par. 12.6., 

Aan par. 12.6, voorlaatste alinea, toevoegen: 

M.b.t. de nul- of min-lijn zaleen uitzondering worden gemaakt voor 
de afdeling I.T. (intensive  treatment)  van het  Ac.  ziekenhuis te 
Groningen. Deze afdeling van de chirurg-kliniek zal zodanig van de 
benodigde materialen worden voorzien, dat het in het algemeen niet 
nodig is geplande operaties en m.n. hartoperaties uit te stellen 
wanneer verkeersslachtoffers worden binnengebracht. 
Het A.Z. te Groningen weigert praktisch nooit verkeersslachtoffers, 
ook al omdat er altijd een goede bemanning aanwezig is. Het lijkt 
meer dan wenselijk voor deze slachtoffers altijd enkele bedden op 
een I.T. afdeling in reserve te houden, zodat het normaliter niet 
meer voor kan komen, dat geplande operaties worden uitgesteld, soms 
zelfs vaker dan één keer. 

hMrNnrMr1T 2fl 

Indieners : Bresters e.a. 
Woordvoerder 
Onderwerp : Onderwijs, par. 12.6. 

Laatste zin par. 12.6. wordt als volgt gewijzigd: 

»'66 is van mening dat hoe dan ook het verminderen van het Nederlandse 
onderzoekspotentieel zeer onverstandig is. De gestage daling van het 
percentage uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling als deel van het 
G.N.P. zoals we die sinds het einde van de tweede wereldoorlog hebben 
gezien, moet worden omgebogen. De overheid heeft hier een voorbeeld-
functie die zij via de financiering van het W.O. kan uitoefenen. 

aMcNnrMvNT 1QQ 

Indieners :  Withers  e.a. 
Woordvoerder 
Onderwerp : Onderwijs, par. 12.6. 

"ligt de eerste prioriteit . . te bevoordelen" vervangen door: 

"liggen voor D'66 de prioriteiten bij de besteding van onderwijsgelden 
dAr en in datgene dat reeds in par. 1 van dit hoofdstuk is genoemd. 
Knelpunten bij het HBO moeten worden opgelost als prioriteit binnen 
het hoger onderwijs." 

AMFNI11MrNT 7ff 

Indieners : Bresters e.a. 
Woordvoerder 
Onderwerp : Onderwijs, par. 12.6. 

In de voorlaatste  aline,  (die begint met "een reële achteruitgang . 
vervalt: 
"althans de voor onderwijs toegewezen middelen.". 

/3, 



PRESENTATIE TWEEDE-KAMER KANDIDATEN 066 

De congresleiding heeft de volgorde van de presentatie vastgesteld. 

Omwille van de voorbereiding van de kandidaten is deze volgorde opgenomen in dit congresboek. 

GROEP A: GROEP 8: 

40. Eduard VEENSTRA 39. Aart RESOORT 

37. Herman KERNKAMP 36, Pieter KARSDORP 

34. Peter van den BRANDHOF 33. Leen SCHOTEL 

31. Arend MEERBURG 30. Frank BAAS 

28. Sol SCHUIJER 27. Pieter ter VEER 

25. Harry van WOERDEN 24. Doeke EISMA 

22. Ernst BAKKER 21. Noortje van LIJF-van LEEUWEN 

19. Saskia van der  LOO-de STEENWINKEL 18. Gerrit MIK 

16. Wil WILBERS 15. Herman SCHAPER 

13. Louise GROENMAN 12. Corry MOOLHUYSEN-FASE 

10. Maarten EGWIRDA 9. Suzanne DEKKER 

7. Aad NUIS 6.  Grace  HELLEBREKERS-COTTERELL 

4. Ineke LAMBERS-HACQUEBARD 3. Laurens-Jan BRINKHORST 

1. Elida WESSEL-TUINSTRA 

GROEP C: 

38. Bob van den BOS 

35. Anton de MAN 

32. Anton van LIJSSEL 

29. Johannes SWAEN 

26. Eleonora STEHOUWER 

23. Bert van WIJK 

20. Marcel PROP 

17. Jacob KOHNSTAMM 

14. Dick T0t1EL 

11. Jan VELDHUIZEN 

8. Erwin NYPELS 

5. Jan TERLOUW 

2. Chel MERTENS 

Presentatie mag maximaal 21 minuut duren, exclusief de vraagstelling. 
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