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POLITIEKE PART.IJ DEMOCRATEN ·'66 

EERSTECONGRE~DEMOCRAAT 

KANDIDAATSTELLING VOOR HET LIDMAATSCHAP 

VAN DE EERSTE· KAMER DERSTATEN-GENERAAL 

In 1980 zullen er werkiezingen gehouden worden voor 38 leden van de 
Eerste Kamer. , 
Volgens het hui shrudel ijk reglement dient het hoofdbestuur de kandidaat
stelling te openen" 
Op grond hiervan ;WD:tfden met ingang.van 1 september 1979 D'66-leden die 
aan de in de Kieswetten het huishoudelijk reglement genoemde eisen voldoen, 
in de gelegenheid \V!Steld ,zich kandidaat te stellen. 

Kandidaten dienen zich aan te melden door het in tweevoud indienen van .een 
ondertekend aanmeldingsformulier. Eén exemplaar dient aangetekend te worden 
opgezonden aan de landeliJke verkiezings·conunissie van D'66, p/a Kantoor 
notaris L.J.J.M. van der Meer, Postbus 30, 2670 AA Naaldwijk. 
Het andere exemplaar moet gezonden worden naar het landelijk secretariaat 
van D'66, Bezuidenhoutseweg 195, 2594 AJ Den Haag. 
Fo.rmulieren zijn op aanvraag verkrijgbaar bij het landelijk s~cretariaat. 

De landelijke verkiezingscommissie zal de ontvangst van ingediende 
aanmeldingsformulieren schriftelijk bevestigen. 

De kandidaatstelling sluit op 10 december 1979 om 12.00 uur. 

Namens het hoofdbestuur, 

Frans K.L. Rogiers 
vice-voorzitter organisatie. 

l&~~JJJiJJJJI 
RADI08eTV 
TELEVISIE NEDERLAND I 

19.50-20.00 uur 
woensdag 14 november 1979 
woensdag 23 januari 1980 
woensdag 2 april 1980 
woensdag 11 juni 1980 

RADIO HILVERSUM II 
18.50-19.00 uur 

maandag 17 september 1979 ·-

Uitzendschema ná 1 oktober is nog 
niet vastgesteld. 

Namens de landelijke verkiezings
commissie, 

Ernst·Jansen, 
voorzitter. 

VOORJAARSCONGRES 1980 

ste De 26 Algemene Ledenvergade-
ring van D'66, ook wel ·aangeduid 
als het Voorjaarscongres 1980, 
wordt gehouden op vrijdagavond 
25 en zaterdag 26 april 1980 in 
het concertgebouw De Vereeni~ing 
Keizer Karel1plein in Nijmegen. 
Reserveer nu reeds, deze data, 
opdat de opkomst op dit congres 
weer groter is dan de vorige 
malen. 
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VOORZITTER RAPPORTAGE CIE. 8 

çg~§~~?g~~~~~-x~_tln_tl~~r __ 1QLgJ 
DE GAST 24 
HET HOOFDBESTUUR 26 
AUTOMATISERING LEDEN-
ADMINISTRATIE 26 
EUROPEES PARLEt~ENT 27 
REGIONIEUWS 
INGEZONDEN BRIEVEN 
WETENSCHAPPELIJK BUREAU 

PARTIJSECRETARIAAT 

BUREAU SWB 0'66 

BUREAU PSVI 0'66 

BE:z;UIDENHOUTSEWEG 195 

2594 AJ DEN HAAG 

TELEFOQN: 070 -· 858303 

0'66 AKTIVITEITEN 

28 
29 
32 

ADVIESRAAD 29 sept. 
TRIANON UTRECHT 10.30 uur 

STUDIEDAG GEZONDHEIDSZORG 13 okt. 
KRASNAPOLSKY A'DAM 10.00 uur 

CONGRES 26/27 okt~ 
MARESCA UTRECHT 

SY~1POSIUt4 D '66 24 nov. 
SONESTA HOTÉL A' DA~1 10.30 -uur 



\ 

NAJAARSCONGRES 1979 

CONGRESSTUK E C.D 1 

UITNODIGING 

voor de 25ste Algemene Ledenvergàctering 
van de Politieke Partij Democraten '66 
op 26 en 27 oktober 1979 in de Veemar-kt
hallen/Maresca te UTRECHT. 

CONCEPT-AGENDA 

20.00 uur 

20.05 uur 
20.30 uur 
20.45 uur 
21.20. uur 
21.40 uur 
22.30 uur 

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

7. 
8. 

Opening door de Partijvoorzitter en 
voorstellen van de congresleiding 
Benoeming van notul~n- en stemcommissie 
Landelijke organisatie 
Adviescommissie ihterne kandidaatstelling 
Wijziging Statuten en Huishoudelijk Reglement 
Verslag Fraktievoorzitter Europees Parlement 
_Europese politieke moties 
Statuten Stichting Politiek Scholings- en Vormings 

· Instituut D'66 

22.45 uur 9. Schorsing van de vergadering 

10.15 uur 10. HeropeRing van de vergadering 
11. Aanvulling vaste commissies 

10.20. uur 12. Financiën: 
a. Bijstel1ing begroting 1979 
b. Begroting 1980 
c. Rapportpge Financiële Commiss.ie 

11.00 uur 13. Beleidsprogram- Ruimtelijke Ordening' 

11.45 uur 

12.00 uur 

13.00 uur 
' 13.45 uur 

15.15 uur 

1,5.45 uur 
16.25 uur 
16.30 uur 
17.00 uur 

14. Presentatie kandidaten voor Dagelijke Bestuur en besturen 
van Stidhting Wetenschappelijk Bureau D'66 e~ 
van Stichting Politiek Scholings- en Vormings Instituut D'66 

OPENING.STEMBUSSEN 

15. Toespraak aftredende Partijvoorzitter 

16. Diskussie met Partijvoorzitter 

LUNCH 

17. Grondslagen 

SLUITING STEt1BUSSEN 

18. Toespr~ak Fraktievoorzitter Tweede 'Kamer 

19. Algemene politieke moties 
20. Uitslag stemmingen 

21. Toespraak ~ieuwe'Partijvoorzitter 
22; Sluiting van·de Algemene Ledenvergadering. 

TOEGANGSPRIJS 

Het Hoofdbestuur heeft besloten de 
toegangsprijs .voor het najaarscon
gres 1979 wederom op f 15,-- per 

. persoon te bepalen. 
Zoals tot op heden gebruikelijk, 
geldt deze prijs voor beide dagen. 
Evenals, in ~orige jaren heeft het 

3 

HB bij de opstelling van de·begro
ting 1979 het standpunt ingenomen, 
dat congressen _kostendekkend moet~n 
zijn en niet uit de algemene partij
middelen moeten worden gefinancierd. 
Het Hoofdbestuur beseft, dat een 
dergelijke toegangsprijs vermeerderd 
met reis- en verblijfkosten voor 
sommige 1 eden een drempe 1 voor het 
congresbezoek kan vormen. De "finan
ciële situatie van de partij en de 
realisatie van de begroting 1979 

·bieden momenteel echter geen moge
lijkheid omeen lagere toegangs
prijs en het hieruit voortvloeiende 
exploitatie-tekort van een congres 
te aanvaarden .. 
Bij de behandeling van de begroting 
1980 op dit najaarscongres zal de~ 
exploitatie-opzet van de in 1980 te 
houden congressen ter sprake komen. 

STEMRECHT 

Alle leden van D'66 hebben dp Alge
mene ledenvergaderingen het recht 
hun stem uit te brengen, wanneer zij 
tenminste aan hun contributie
verplichtingen hebben voldaan. 
Volgens· artikel 4.1. van het Huis
houdelijk Reglement dient de contri
butie vo 1 daan te zijn op 1' jul i van 
~et lopende jaar. Dit houdt .in dat· 
op het najaarscongres 1979 alleen de 
leden stemrecht hebben, die hun con-· 
tributie over 1979 hebben betaald. 
Nadat de contributie betaald is, 
ontvangen de leden hun lidmaat
schapskaart 1979. Op het congres 
worden all een stemkaarten u1 tgerei kt 
aan leden, die hun lidmaatschaps
kaart 1979 tonen . 

. Dit lijkt misschien een enigszins 
bureaucratische maatregel, maar wan
neer u bedenkt, dat het onmogelijk 
is om in korte tijd dé ledenadmini
stratie van circa 13.000 leden te 
raadplegen, kunt u ongetwijfeld be

·grip voor deze maatregel opbrengen. 
Wanneer u onverhoopt uw contributie 
1979 nog niet betaaldhebt en dus geen 
rechten verponden aan het lidmaat-- ... 
,schap· kunt ui toefenen, raden wij u 
dringend aan ~w contributie zo spoe
dig mogelijk over te maken. 
Indien u vóór 1 oktober a.s. betaalt, 
wordt de lidmaatschapskaart nog vóór 
het congres toegezonden. 
Wanneer u wel betaald heeft, maar 
(nog) geen lidmaatschapskaart héeft 
ontvangen, kunt u het betalingsbe-. 
wijs overleggen, zodat u een stem
kaart ontvangt. , 
Ook op het congres kunt u uw contri
butie voldoen, maar wij stellen het 
op prijs, wanneer u van te voren 
betaalt. 


