
Tweede Con4resdemocraat Amersfoort 

Gewijzigd concept congresagenda 

voor de 31ste Algemene Ledenvergadering van de 
Politieke Partij Democraten '66 
te houden op l3en 14 november 19Sl in "De Flint" te 
Amersfoort 

vrijdag 13 november 1981 
19.30 uur 1. Opening door de partijvoorzitter en voorstellen van 

de congresleiding 
2. Benoeming notulen- en stemcommissie 
3. Toèlichting op de stemprocedure 

19.40 uur 4. Beleidsprogtam: Hoofdstuk GEHANDICAP-
TENBELEID (TCD I) 

20.30 uur 5. FINANCIÊN ( 
a. Begrotingsaangelegenhèden (bijstelling begro

ting 1981 en begroting 1982) (TCD 2/3) 
b. Advies Financiële Commissie 

21.15 uur 6. Beleidsprogram: Hoofdstuk LANDBOUW (ECD l 
en TCD4) 

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 (ECD 2) 
b. Wijzigingen Huishoudelijk Reglement 

Hoofdstukken Il, III en XI (TCD 5) 
11.15 uur It. PE.ESENTATIE KANDIDATEN voor bestuurs

functies en vaste commissie 
OPENING STEMBUSSEN (eerste ronde) 

11.30 uur 12. WIJZIGINGSTATUTEN EN HUISHOUDELIJK 
REGLEMENT (TCD 6) 

11.40 uur 13. Bespreking Nota "D'66 en de ACTIEGROEPEN" 
(TCD 7) 

12.30 uur 
12.45 uur 
13.30 uur 

SLUITING STEMBUSSEN (eerste ronde) 
LUNCH 
UITSLAG STEMMINGEN (eerste ronde). 
OPENING STEMBUSSEN (twèede ronde) 

13.30 uur 14. EUROPESE PARTIJVORMING (ECD 3, TCD 8) 
14.15 uur SLUITING STEMBUSSEN (tweede ronde) 
14.15 uur 15. Toespraak PARTIJVOORZITTER 
14.45 uur 16. ACTUELE POLITIEKE MOTIES 
15.30 uur 17. Toespraak van de FRACTIEVOORZITTER 

TWEEDE KAMER. Verslag formatiebesprekingen 
16.00 uur 18. UITSLAG STEMMINGEN (tweede ronde) 
.16.05 uur 19. SLUITING door de partijvoorzitter 

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

Congres
mededelingen 
Toegangsprijs 
Het hoofdbestuur heeft besloten de 
toegangsprijs voor dit 2-daags con
gres te bepalen of f 15,- per per
soon. 

Crèche 
Ook op dit congres kunt u uw kinde
ren toevertrouwen aan een paar 
vriendelijke mensen, zodat u onge
stoord het congres kunt volgen. Wèl 
een verzoek aan de ouders om toch 
zo nu en dan eens te kijken hoe het 
met de kinderen gaat; misschien 
hebben ze wel honger en dorst. En 
dat is iets waar de ouders wel zelf 

voor moeten zorgen dat het gestild 
wordt. 
Wilt u vóór 10 november even aan 
het landelijke secretariaat melden 
dat u voor uw kinderen een plaatsje 
in de crèche wilt reserveren? Aan de 
hand van de aanmeldingen kunnen 
wij bekijken hoeveel , ,oppassers'' er 
moeten worden ingehuurd. Een bij
drage in de kosten wordt zeer op prijs 
gesteld. 

Stemrecht 
Alle leden van D'66 hebben op Al
gemene Ledenvergaderingen stem
recht, mits zij aan hun contributie
verplichtingen hebben voldaan. Vol
gens art. 4, lid I van het Huishoude
lijk Reglement dient de contributie 
voldaan te zijn op I april van het 
lopende jaar. BRENG DUS UW 
LIDMAATSCHAPSKAART 1981 
OF UW BETALINGSBEWIJS (gi
ro- ofbankoverschrijving) MEE. De 
leden die nog maar kort lid zijn raden 
wij in ieder geval aan om hun beta
lingsbewijs mee te nemen. Er bestaat 
ook de mogelijkheid om de contribu
tie 1981 aan de kassa te voldoen. 
ALLEEN LEDEN DIE HUN 
LIDMAATSCHAPSKAART 1981 
OF EEN BETALINGSBEWIJS 
KUNNEN TONEN, ONTVAN
GEN OP HET CONGRES EEN 
STEMKAART. Dit lijkt een enigs
zins bureaucratische maatregel, 
maar wanneer u bedenkt dat het on
mogelijk is om in korte tijd de leden
administratie van 17.000 leden te 
raadplegen, vertrouwen wij erop dat 
u begrip voor deze maatregel kunt 
opbrengen. 
Vervoer. In deze Democraat is geen 
reductiebon van de Nederlandse 
Spoorwegen bijgesloten, omdat he
laas gebleken is, dat slechts een ge
ring aantal congresbezoekers van 
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deze mogelijkheid gebruik maakt.· 
De aan het drukken en bijvoegen van 
deze bonnen verbonden kosten we
gen geenszins op tegen de opbrengst. 

Hoe De Flint te bereiken? 
Per trein. Bij het station lijn 6, die u 
vlak voor de deur (halte Cheltussin
gel) van de FLINT, brengt. Vertrek 
van het beginpunt: 5 minuten voor 
elk heel en half uur. 
Eigen vervoer: wij hopen dat bij
gaand kaartje u de weg wijst. 

Hotelaccommodatie Amersfoort 
Berghotel: Utrechtseweg 225, tel. 
033-62044. 
't Oude Raadthuijs: Hof 15, tel. 
033-13369. 
Hotel de Witte: Utrechtseweg 2, tel. 
033-14142. 
Kupersoord: Stichtse Rotonde 11, 
tel. 033-12545. 

Wijziging op Con
gresstuk ECD 2 inza
ke besluitvorming 
In punt 10 van bijlage 2- Beslispun
ten Besluitvorming zijn voor het 
voorjaarscongres 1982 aangepaste 
termijnen vermeld. Bij nader inzien 
heeft het Hoofdbestuur besloten op 
dit congres geen wijzigingen op het 
beleidsprogram te behandelen, zodat 
de bestaande procedure voor de be
sluitvorming kan worden gehand
haafd. De abonnement-mogelijkheid 
geldt daarom eerst ter voorbereiding 
van het najaarscongres. Nadere me
dedelingen zullen in de december
Democraat worden gepubliceerd. In 
verband hiermede trekt het Hoofd
bestuur bedoeld punt 10 in. 
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