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'24 NOVEMBER- SYMPOSIUM 0'66 

DE VOLGENDE GENERATIE PROGRM1HA: 
' 

8r feït dat D't\6 in mei 1979 12~ jaar 
~tond, is aanleiding om vooruit te 
,kijken. Daarom organiseert D'66, in 
·samenwerking met de Stichting Weten~ 

I ,schappelijk Bureau, een symposium, 
:waar de problemen en mogelijkheden 
.van "de volgende generatie" (de jonge 
.burger van nu en straks) uitgebreid 
. aan de orde komen. Luisteren naar en 
'inbreng in de discussies is voor u 
;mogelijk. Kom daarom op 24 november 
~a.s.! 
! 
:Plaats: Sonesta Koepe 1 kerk,, 

Spuistraat/Kattegat, 
Amster.dam 

.(2 m;nuten van C.S. gelegen) 
Datum: 24 nOVE'-':l: ':r 1979·. 
tanvang:10.30 uur", slot: ca ,16,00 uur. 
iEntree: f 12,50 (inclusief een 
f brochure, waarin de inlei

dingen en co-referaten) 

10.30 - Opening door Henk Zeevalking. 
10.40 - Referaat: Gerrit Mik over: 

'Oe 1 evensomstand i gheden van 
de nieuwe generatie," 

11.10 - Co-referaat: Henri Potman. 
11.25 - Referaat: Cees Schuyt over: 

"Welke vormen van ervaringen 
dragen wij over aan de 
nieuwe generatie?" 

11.55 - Cc-referaat: El se-Rose Kui ner. 

12.10- Lunch. 
13.30 - Referaat: Jacqueline Soeten

horst-de Savornin Lohman 
over: "De inbreng van de 
volgende C]eneratie." 

14.00 - Co-r~feraat: Peter HoefnaC)els 
14.30 - Pauze. 
14.45- Forumdiscussie o.l.v. 

Jan Glastra van Loon. 
16.00 - Sluiting. 
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BEZUIDENHOUTSEWEG 195 
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TELEFOON: 070-858303 

0'66 ACTIVITEITEN 

SYMPOSIUM 0'66 24 no 
SONESTA HOTEL A'DAM 10.30 uur 

CONGRES 1 dec. 
DE FLINT AMERSFOORT 10.30 uur 

SINTERKLAASAVOND 5 dec. 
ADVIESRAAD 15 dec. 

TRIANON UTRECHT • 10.30 uur 
ADVIESRAAD 26 jan. 

TRIANON UTRECHT 10.30 uur. 
CONGRES 25/26 apr. 

DE VEREENIGING NIJMEGEN 



L.L. 
CONGRES 1 DECEMBER 1979 

CONGRESAGENDA 

voor de verlenging van de 25ste Algemene 
Ledenvergadering van de Politieke Partij 
Democraten '66, on zaterdag 1 december 
1979 in De Flint te Amersfoort. 

10.30 uur 1. Heropening door partijvoorzitter en 
voorstellen van de congresleiding 

2. Benoeming van notulen- en stemcommissie 

10.35 uur 3. Politieke moties inzake t1arkerwaard 

11.00 uur 4, Politieke moties inzake Energie 

12.00 uur 5, Overige algemene politieke moties 

6, INLEIDINGEN over Defensie en Kern
bewa~ening door: 

12,30 uur 

12.45 uur 

13.00uur 

a. Laurens Jan Brinkhorst, lid van de 
Tweede Kamerfraktie D'66 

b. Hein van Oorschot, vice-voorzitter 
politiek van het Hoofdbestuur 

c. Jan Glastra van Loon, oud-voorzitter 
van het Hoofdbestuur 

13.15 uur LUNCH 

14.15 uur 7, t1ot i es over Defensie en Kernbewapeni nCJ 

16.15 uur 8, Sluiting van de Algemene Ledenvergade
ring door de partijvoorzitter 

CONGRESMEDEDELINGEN 

AGENDA 

Op 27 oktober 1979 werd de 25ste Algemene Ledenvergacte-
·ri~g van 0'66 geschorst,omdat de ALV besloot een afzon
derlijke congresdag op I december 1979 te besteden aan 
het onderwerp Defensie en Kernbewapening en de overige 
algemene politieke moties, waaraan oo 26 en 27 oktober 
onvo 1 doende aandacht kon vlorden bes tÈ~ed. om tot verant
woorde besluitvorming te komen, 
Bijgaand is de congresagenda van deze verlen~ing ver
meld. Wij hopen hiermede aan de wens van vele leden te 
voldoen om aan deze zo belangrijke onden~erpen bijzon
dere aandacht en voldoende tijd te besteden. 
Laat dit door een grote opkomst en actieve deelname 
aan de discussie blijken! 

STEt~RECHT 

Evenals op het eerste gedeelte van deze ALV hebben 
tijdens deze verlenging van het congres alleen de leden 
die hun contributie over 1979 hebben voldaan, stemrecht 
en dit kunnen aantonen door middel van hun lid~oat
schapskaart 1979. 
Iedereen wordt dringend verzocht de lidmaatschapskaart 
of betal inr'sbewijs mee te nemen, daar anders geen stem
kaart mag worden uitgereikt. Ook op dit congres kunt u 
uw contributie 1979 of 1980 voldoen. . 
Om vergissinnen te voorkomen zullen nieuwe stemkaarten 
worden uitnereikt. Stemkaarten van 26 en 27 oktober 
1979 zijn dus niet meer geldig! 

CRECHE 

Afhankelijk van de accomodatie en bij voldoende belang
stelling zal er een crêche worden georganiseerd, 
Hilt u v5ör 29 november laten weten aan_ het landelijk 
secretariaat of u uw kiroderen meebrengt? 

HOE DE FLINT TE BEREIKEN? 

Voor wie Qgr auto komt: op het kaartje ziet u de 
omgeving vanaeTlint.. I•Je hopen dat het u duidelijk is. 
Voor wie per trein komt: direct bij het station is het 
beginpunt van alle lijnen van de stadsbusdienst, Van 
deze blauwe bussen brengt lijn 6 u tot vlak voor de 
deur. Vertrek van beginpunt: 5 minuten voor elk heel 
en half uur. 

"'OVÇI"J11CI 

a .... ~horer 
~mstf'ra...-

De Flint is gelegen in Amersfoort aan de Coninckstraat 
60 en is zowel met openbaar vervoer als ner auto goed 
bereikbaar. Bijgaand treft u een schets aan van Amèrs
foort en enige aanwijzingen om dit congrescentrum te 
bereiken. ~-~2~~!-~~r~2fb!_~ll~~~-9~_i69~~g_ÇQ~i~fk
~h!t~~~!_!~-9~~r~!~~~J~9i~-~ij_b~!-Ib~~!~~-li9!J_~~~f-
e connres wordt gehouden. . 
-------~---------- ------- De andere 1ngang wordt ge-
bruikt voor de Stadshal, waar een ander èvenement ~ 
plaatsvindt. · 
Voor het congres van 26 en 27 oktober j. 1. hebben wij 
op veler verzoek reductiebonnen van de NS laten drukken 
en in de Democraat gevoegd. In verband met de vrij hoge 
kosten die hieraan verbonden zijn, is besloten eerst de 
evaluatie van dit exoeriment af te wachten, voordat het 
herhaald wordt. Dientengevolge treft u in deze Democraat 
geen reductiebon aan. 

TOEGANGSPRIJS 
De 0'66-congressen mogen zich weliswaar in een stijgende 
belanostelling van de leden verheugen, maar de aan deze 
congressen en vooral aan de voorbereiding ervan verbon
den kosten nemen schrikbarend toe. Vooral de congres
Democraten en het congresboek worden steeds dikker, 
omdat meer congresstukken, resoluties, moties en amende
menten worden ingediend en dus moeten worden gepubli
ceerd. Deze kosten worden reeds jarenlang uit de congres
begroting en niet uit de normale deelbegroting Democraat 
bestreden. Dit congres vergde tot nu toe reeds 32 Demo
craat-pagina's en 40 pagina's congresboek, hetgeen al
leen aan drukkosten al ruim f 9000,- betekende. Hoewel 
wij er ernstig naar gestreefd hebben om de kosten van 
dit vervolgcongres te drukken, lukt het ons niet minder 
dan f 7.500,- hiervoor uit te geven. Dit betekent he
laas dat wij de toegangsprijs voor zaterdag 1 december 
1979 wederom op f 15,- per oersoon moeten beoalen. 
Wij hopen, dat de leden hiervoor begrip kunnen opbren~en. 

do'orZezen naar volgende pagina 
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