
Eerste Congresdemocraat Amersfoort 

Concept Congres-Agenda 
voor de 31 ste Algemene Ledenvergadering van de 
politieke partij Democraten '66 te houden op 13 en 
14 november 1981 in "De Flint" in Amersfoort 

vrijdag 13 november 1981 
19.30 uur: I. Opening door de partijvoorzitter en voor

stellen van de congresleiding. 
2. Benoeming notulen- en stemcommissie. 
3. Toelichting op de stemprocedure. 

19.40 uur: 4. Beleidsprogram: hoofdstuk GEHANDI
CAPTENBELEID. 

5. FINANCIËN 
a. Begrotingswijziging 1981 
b. Begroting 1982 
c. Advies Financ:iële Commissie. 

20.30 uur: 6. Beleidsprogram: hoofdstuk LANDBOUW 
(congresstuk ECD I) 

22.30 uur: 7. Schorsing van de vergadering. 

zaterdag 14 november 1981 
10.00 uur: 8. Heropening van de vergadering. 

9. Toelichting op de stemprocedure. 
10.10 uur: 10. BESLUITVORMING 

a. Uitgangspunten (congresstuk ECD 2) 
b. Wijzigingen Huishoudelijk Reglement 

Hoofdst. I, Il, lil, IV, art. 103 lid 2 
en I 10 lid 6. 

11.15 uur: 11. PRESENT A TIE kandidaten voor be
stuursfuncties en vaste commissies. 

I 1.30 uur: 12. Wijziging STATUTEN art.6.c. en art.8. 

11.40 uur: 

12.45 uur: 
13.30 uur: 

lid 2. 
OPENING STEMBUSSEN 

13. Bespreking nota "D'66 en de ACTIE· 
GROEPEN" 
LUNCH 
SLUITING STEMBUSSEN. 

15. EUROPESE partijvorming. (ECD 3) 
14.15 uur: 16. Toespraak PARTIJVOORZITTER. 

Bekendmaking uitslag stemming partij
voorzitter. 

14.45 uur: 17. Actuele POLITIEKE moties. 
15.30 uur: 18. Toespraak van de FRACTIEVOORZIT

TER Tweede Kamer. 
Verslag formatiebesprekingen. 

16.00 uur: 19. UITSLAG STEMMINGEN kandidaten 
besturen en vaste commissies. 

16.15 uur: 20. Sluiting door de partijvoorzitter.' 

Toelichting 
Voorstellen tot wijziging of aanvulling van deze concept
agenda conform art. 13, lid 2 van het Huishoudelijk 
Reglement, kunnen tot vrijdag 9 oktober 1981, 17.00uur 
worden ingediend bij het landelijk sekretariaat. 

Congresreglement 
Toelichting 
Volgens het Huishoudelijk Regle
ment heeft het HB besloten het on
derstaande congres-reglement vast 
te stellen. 
Evenals op de voorgaande congres
sen bevat dit congresreglement al
leen bepalingen die niet in het Huis
houdelijk Reglement (art. 7 t/m 18) 
zijn geregeld. 
Art. I 
Het op 13 en 14 november 1981 te 
houden congres is een Algemene 
Ledenvergadering als bedoeld in art. 
7 van het Huishoudelijk Reglement. 
Artike12 
Moties en amendementen die be
trekking hebben op onderwerpen 
vermeld in de concept -agenda en niet 
zijn goedgekeurd door tenminste één 
Algemene Regiovergadering, moe
ten uiterlijk maandag 26 oktober 
1981 om 12.00 uur op het landelijk 
secretariaat ontvangen zijn. 
Deze moties en amendementen diec 
nen door tenminste vijf leden van 
D'66 ondertekend te zijn en worden 
in het congresboek gepubliceerd. 
Motie en Amendementen dienen op
gesteld te worden volgens het door 
de Rapportage Commissie vastge
stelde model. dat als bijlage bij dit 
reglement is gevoegd. 
Artike13 
De behandeling van moties en amen
dementen geschiedt als volgt: 
I. De indiener of een door hem/haar 
aangewezen lid van D'66 geeft des
gewenst een beknopte toelichting. 
2. De fungerend voorzitter verleent 
degenen. die zich volgens de bij de 
congresleiding berustende sprekers
lijst als spreker hebben aangemeld. 
in volgorde van aanmelding het 
woord. 
3. Het Hoofdbestuur en de Rap
portage Commissie kunnen aan het 
congres een advies omtrent het 
voorstel geven. 
4. De fungerend voorzitter brengt de 
amendementen in volgorde van in
grijpendheid in stemming en daarna 
het al dan niet geamendeerde voor
stel. 
5. De fungerend voorzitter brengt 
resoluties en moties over een be
paald agendapunt in stemming als 
alle resoluties en moties over dat 
agendapunt zijn toegelicht. 
De fungerend voorzitter bepaalt de 
volgorde waarin de resoluties en/of 
moties in stemming worden ge
bracht. 
Artikel 4 
In gevallen betreffende de gang van 
zaken tijdens het congres waarin dit 
reglement niet voorziet. beslist de 
congresleiding met inachtneming 
van de Statuten en het Huishoudelijk 
Reglement. 
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Bijlage bij congresreglement 
Formulering Moties en Amende
menten 
Amendement 
Nummer I 
lndiener(s) 2 
Woordvoerder 3 
Onderwerp 4 
Voorstel; concept tekst 5 
V ervangen door: 6 
Toelichting 7 
Ondertekenaars 
naam adres handtekening 
(van 5 ondertekenaars) 
Voor overleg met de Rapportage 
Commissie is door indieners hierbij 
gemachtigd ondertekenaar nummer 
... , telefonisch te bereiken onder 
nr. ... 
Toelichting 
ad I. Nummering gebeurt door de 
Rapportage Commissie of het se
cretariaat. 
ad 2. Dit hoeven niet de onderteke
·naars te zijn dit kunnen ook groepe
ringen zijn als afdelingen. werkgroe
pen. regio's. Maar dan moet wel een 
plenaire vergadering van die groep 
het voorstel goedgekeurd hebben en 
moet het voorstel door minimaal vijf 
indieners worden ondertekend. 
ad 3. De woordvoerder hoeft niet 
van te voren opgegeven te worden. 
ad 4. Korte omschrijving van agen
dapunt en onderwerp. alsmede van 
de plaats waar in de congresstukken 
de te wijzigen tekst is te vinden. 
ad 5. Hier exact aangeven welke 
tekst men wil wijzigen/schrappen/ 
aanvullen. 
ad 6. Hier exact nieuw voorgestelde 
tekst aangeven. 
ad 7. Kort, krachtig, maar vooral 
duidelijk' 
NB. 
Bij voorkeur getvpte tekst. Slechts 
één amendement per vel. 
Motie 
Nummer I 
Indiener(s) 2 
Woordvoerder 3 
Onderwerp 4 
De AL V van D'66, in vergadering 
bijeen te ... op. . . a. 
Overwegende dat b. 
Is van oordeel dat c. 
Besluit (spreekt als haar mening uit) 

d. 
Verzoekt (draagt op aan) e. 
Toelichting f. 
Ondertekenaars g. 
naam adres en handtekening (van 5 
ondertekenaars). 
Toelichting 
Voor aantekeningen I t/m 4 zie bij 
amendement toelichting. 
ad a. Standaard tekst, gelijk voor alle 
moties. 
ad b. Overwegingen zijn bedoeld 
om aan buitenstaanders de achter
gronden van het besluit duidelijk te 
maken. of om het besluit goed te 
kunnen uitvoeren. Niet te verwarren 
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