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lieden de ze3ilerlcie juni 

negentienhonderd achtenzceentmg verschenen voor mij, E= - 

ter Lucas Josephus Johannes Maria van Meer, notaris ier 
standplaats Naaldwijk:  ------------------------- 
1 . de heer FRANS KAREL IOJJEV/IJK ROGIER, rijksambteemar, 

':'mende te Heeuwi jk, -- 

Wemiedysungel 
2 . de beer Doc torandus HERLtANUS A  Lb  2RTUS SCHAPOR , ei t  iii  

rejappeli jk :odc\verKor, \voiie11d e Le Leiden, 

Le:geivrug52,- 

volgens hun verklaring ten deze handelende in  bra  I  veIn--

nigheid van leden van het Hoofdbestuur en van het Dage 

lijke Eesiuur 

van de te 's-Gr avenhage gevestigde vereniging: 20 LJITIIISKJ 

PARTIJ D220CRAT6N 1 66, hierna te noemen 1) 1 66 7  vi  els :o 

danig  ID  166 op grond vOii bet bepelde in ertikol 18 voi 

haar ste Laten rechtego Lii g ee LLevii OieLdC. 

De copei-anLmn vcc.raeciie: -- . 

P 1 66 aerd ogerLcie «9 iOL i en o1- uoFer ±egeaL ie:Fnii 

zenzee urg en tlevo s Le te Lea eerinn laatstel ijk ':.i6C  

heard  hij Koninklijk Besluit van elf februari negendi,,  

honderd negenenzestig, nummer 49. 
In een algemene ledenvergadering van F 1 66 welke r: rd ge 
houden te Zwolle op  tote  eilntwintig april negentieiPciei Li 

ach Lv «zeventig en volke lednavergador:ing werd bijere,r ice .  

pen vet de oiodedeli ng dat aldaar een wijziging van de  aka .  

Lat en zou woeden vc e:guc-c te l. , b eisti j 1 overige as ve or 

iDetlOefi de bi jcmioo ag cvi kennisgeving aan de 10 . \O 

de voorgestelde wijzigingen werd voldaan aan  ea  eisen een- 

wet en statuten in liet bijzonder aan de artikelen 27 ca 30 

dezer, 'acid met algemene stemmen besloten de staLa Ln a 

B 1 66 ie wijzigen en geheel opnieuw vast ie stellen  in 
overeenstemming met de aan de leden voorgestelde wtjv-in 

gen en bovendien het Hoofdbes mar -'mn B 1 66 te machtigen 

deze geheel gewi jzigde statuten te dccii opnemen Lii  iron  ee 

tariile akte,.-- 

Van hei verhandelde in deze ledenvergadering blijkt alt 

een aan deze akte g  hocibi uittreksel  van de daeivv:;: gdm - 

Jon notulen. - - 

In verband met }et vorenstanade verklaarden de c eicg L a 



dat P 1 66 met ingang Vfl heden wordt geregeerd door  dc  
navolgende 

Artikel 

De vereniging draagt de naam: Politieke Partij Desocraie.ii 
1 66 9  bij afkorting "Democraten 9 66" of D 1 60 7  co-i is ge -

vestigd te 's-Graveihage. 
Artikel 

De vereniging vereniging is opgericht op veertien oktober nemiien-
honderd zesenzestig en is met ingang van heden aangepasm 

voor onbepaalde 

Artikel 3.- 
1. P 1 66 stelt zich ten doel de radicale democratisering_ 
van de samenleving en het politieke bestel door als poli-
tieke partij mei alle geipende middelen ervoor te i jue - 

a. de kring van degenen die effectief deel hebben sari de-
politieke en waatscLappelijke besluitvorming zo  our  
mogelijk word t uitgebreid;. - •- 

b. de besluitvorming plaats vindt na onbevooroord saldo 
afweging van alle terzake doende feiten en vooruit 
zichten;-------• 

c. hij d besluitvorming aan de gevolgen op langere ter--- 
mijn en aan de internationale aspecten een  grout  
wicht wordt 

d. de politieke verhoudingen gebaseerd worden op unmureto 
partijprogr rea's. 

2. De in deze doelstelling vervatte grondgedachten uurden 
nader uitgewerkt in het  politick  program, dat ten prooi 
slag ligt aan alle activiteiten van D 1 66 en zijn  Pooh 

ties  in de vertegenwoordigende lichamen. 
Artikel -I.-•-.-----------.----- 
1. 1  'CG  kent leden en 

2. Het hoofdbestuur beslist over toelating als lid. Pen 
besluit tot niet-toelating kun slechts genomen worden op 

gronden, ontleend a°n deze statuten. Van een besluit tot-
niet-toelating staat beroep open op de deschiile-ncommic 

-nL1d\Ci 
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N-9.1  

1 . Iedere Nederlander of inwoner van Ned erland \iri  

-Lien  jaar en ouder, die redelijkerwijs geacht kan nor---

den in te stemmen met de grondgedachten van D'66, kan--

lid worden en zijn van 
2. Indien betrokkene tevens lid is van enige andere lan-

delijke politieke pa.tij is bij/zij niet verkiesbaar in-

besturen van 0 66 en ken niet door 066 kandidaat ge-

steld worden voor een vertegenwoordigend 

ArLikel - 

Het lidmaatschap eindigt  

a.  
b. de ontvangst van een schriftelijke opzegging bij het-

secretariaat van B'66. Opzegging laat de contributie-

verplichting voor het lopende jaar onverlet, ook een-

eventuele verzwaring van deze verplichting;—- 

C.  schriftelijke opzegging door het Hoofdbestuur wegens-

een coniribeLinscluld, zich uitstr ekkende ov er veer - 

dan dén j 'ar, net I chtneining ven het hieromtrent 

bepaalde in het huishoudelijk reglement V 

Na afvoening kan men eerst weer tot het ]idmaabvcb.p 

vonden toegelaten wanneer de contrihutieschuld is. 

d. schriftelijke opzegging door het Hofdbestuurvaimeeu-

het lid riet meer voldoet aan de eisen, gesteld in - 

artikel > -- 

e. royement.--  --.- ---.--- 

Artikel 7.-............... ... . 

Het Hoofdbestuur Ma een lid royeren, indien het  in 

strijd net de 6tataben of het Huishoudelijk Reglement - 

handelt, den wel indien het de pan-bij of gin harer  orgy.  

nen in ernstige mate I_a diacrediet brengt.- 

Artikel 8 .  - - --------''• .-. - -----.--'- 

1 Bericht van opzegging of royement als lid moet onder-.  

=meldingvn de gronden binnen  áán  maand per aangetc 

kende brief aan de betrokkene vierden verzonden.--- - 

2. Bij opzegging of royement als lid bestaat beroep op 

de Geschiil_encosiflisSi , uit te oefenen binnen con nsc.rd 

na ontvangst van het hal  ebb  van opzog-'ng. 
•,__ -I 0 •.._.-.-------- ............. - ................ 

De c s.ntniivuti e/eifiichtingen worden vasbgc t sid i vee  el- 
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Alg;ie Tedenvrgdering op vOoriel eau het Ioo.ite.--.- 

Artikel 1O.- . 

1. D'66 kent drie algemene organen, te weten: 

a. de Algemene Ledenvergndering;- . 

'o. het Hoofdbestuur, waarbinnen het Dagelijks Festuer; 

c.  de Adviesma'd . , . ....................................................... 

2. Voorts kent D' 66 regio's, sub -regio' s en afdeTh ïmgen, 

a1Lede de volgende bijzoni ere organdn: .................. 

a. de Rapporageco.:.issie, .........- ........ 

b. 
 

c. de Geschiliencoerssie, .......... 

cl. cb Financiële Commissie,•----------------- 

C. commissies ad hoc, ........................------------ 

f . werkgroepen. ......... 

Astikel 11....-------............................................. 

Het Huishoudelijk Reglement stelt LLL OlPfl ( Lee ot d a -ze-

menstelling von de partijorganen vast op de  

van  beperkte herkiesbaarheid in dezelfde fractie en Le 

perkte mogelijkheid gelijktijdig eer dan n fnc tic e 

bekleden— --- ................................................................................... 

kr-Li kel 12 .............----------......... _ ................. 

1, Het lidreoatschnp van de Tweede Kamer der Stoten nno 

real is onverenighear ziet het bekleden van enige be—........ 

S Unsfnnciie binnen de pertij. . •. ................................................... ................... 

2. Het lidmaatschap van de vcrtegereoordigonde licbeeri. 

iet ui tea rg  eon  dat van de Sara te Ha rem d er S te 

ten-Gez.eraal -• is ad u.rlizg ozeornnigbaar.- 

3. Overige incompatihiliteiten net betrekking tot het 

lidmaatschap van ver-tegen\Joordigcnde organen en bes Le ere 

functies hiimen de partij worden bij Huishoudelijk  Hog  

lement geregeld.-----------------—................ 

................................................................. 

Het stemmen bij Volmacht op een vergadering is niet to.— 

gestaan. - -- - 

Artikel hi.  ...................-. .-- . 

1 . Be Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgean 

n D' 66; zij teelt ter1 ri e'e as-te (Th aal per r bi jeon. 

Aan haar komen alle  to  so  cgdhaden toe die niel (i ocr  dc 

Yet  of d tufl   si .e S-et  e  agcd LCJe., 
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2. De algemene Ledenvergadering wordt geleid, door 

oneven 

n---- 

oneven aantal voorzitters en de notulen worden gehouden 

door en 

3. Een stemcommissie beslist ter vergadering bindend of 

de Algemene Led envergadering een besluit he efi genomen. 

Een rapportagecormissie beslist, indien wordt gee.temd--. 

over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel, over 

4. Het Huishoudelijk Reglement stelt nadere regelen. om--

trent bijeenroeping,  eenroeping, ee nkondiging, agenda, leid i eg 0 er-- 

vergadering en de vn j ze waarop besluiten word en genomen 

met dien verstande dat bijeenroeping in ieder geval ge-

schiedt door schriftelijke kennidgeving aan de 1e(J)er 

welke kan worden gepubliceerd in het door D1 66 iiigego- 

ven org aan. ----.-.----.. •-••--..•-.---..-- 

5. Ieder ier vergadering aanwezig lid heeft &n stem. 

 

--

Artikel 15.  
1 • De leden van D'66 kiezen rechtstreeks op een nRd.cr-

hij i-Iuishoudel jk Begl_ement ie bepalen \7i j ze hei Heofd-. 

bestuur, dat bestaat uit de leden van het Dagolijhe Be- 

stuur en n lid uit elke regio.----------.------ -  --------------= 

2. Elke Elke regio kiest een hoofdhestuurslid en een ple-atc 

vervangend ---- 

3. De leden van hei Dagelijks Bestuur worden recht-

streeks door de Algemene Ledenvergadering gekozen. 

4. Ontslag van de leden van het Roofdhectuur geschiedt 

door de Algemene Ledenvergadering op nader in 'net ITuie 

houdelijk Reglement te bepalen nijze.--------- 

Artikel 16.-------------------------- 

Het Hoofdbestuur bestaat uit tenminste negen en ten 

hoogste zevenendertig ------- --------• - • - - -------------------- --- 

De samenstelling en het aftreden van het Hoofdhestnur 

geschiedt op hij Huishouijk Reglement vast ie stellen 

'fA1rc1 17 -------------- 

1 . Het HoofdbestuUr is belast met de algemene ledig 

 

--- 

van D' 66 en l„let de uitvoering van de besluiten van d.c 

Algemen e Led enve1'fsdering. --- -.-- -- 

2. Het Het HoofdbeSiUT is bevoegd esnvmllende regii enen 

-JE 



R 

KLi, 

vast te stellen voor huisboudelijke en politieke verga-

deringen, mits deze niet in strijd zijn met de Statuten 

en het Huishoudelijk Reglement.-----------------

3. Het Dagelijks Bestuur is belast met de dagelijkse---

leiding van  

Artikel ------------------ 

D'66 wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door----
twee hoofdbestuursleden, van wie tenminste n lid van-

het Dagelijks Bestuur spot zijn.--....... 

Artikel 19.•--.-.---------- 
Leden, die voor enige bestuursfunctie binnen D'66 of--
namens D'66 voor een lidmaatschap van enig vertegenwoor-

digend lichaam in aanmerking wensen te komen, moeten-----
een door het Hoofdbestuur opgestelde vragenlijst invul-

len en ondertekenen, waaruit blijkt dat zij na negen--- 
mei negentienhonderd veertig niet zodanig betrokken-•--
zijn geweest hij handelingen, uitingen of voorvallen......- 
waaruit een naiionaasocialistische, fascistische -• 

racistische geziudheid blijkt, of zij niet zodanig heb-

ben deelgenomen aan aciiviten van de bezettende macht 
dat én of ander een moreel beletsel zou vormen bij de-
kandidatuur voor het lidmaatschap van een vertegenwoor-
digend lichaam. --------------------------------.---. 

Artikel 20.----------------------------------------------
De Algemene Ledenvergadering verleent, de Financiic 
Commissie aan wie het fine.ncile toezicht op het bestuur 

is opgedragen gehoord, aan de penningmeester al of niet 
voorwaardelijk décharge over het gevoerde beheer, zoals 

én en ander nader is geregeld in het Huishoudelijk---- 

Reglement .. .....................-..,-...--..---- -------.-----..-.---- .... 

Artikel 21.------------- . 

De Adviesraad is een Eerste en Tweede Kamerfrektie en--

Hoofdbestuur adviserend orgaan. De samenstelling en het 

functioneren is geregeld hij Huishoudelijk Reglement.-- 

Artikel 22.--.-------------- .. 
. ................. .. ..- ........... .... 

1. Werkgroepen functioneren onder auspiciën van de---- -
Stichting Wetenschappelijk Bureau D'66 die haar taken--- 

in haar Statuten regelt. Deze Statuten komen tot stand-- 

na advies van het Hoofdbestuur en ria goedkeuring 

de Algemene Ledenvergadering van D' 66.-.............................................. 



2. Het Hoofdbestuur kan het bestuur van de SLicLing-

Wetenschappelijk Bureau D'66 verzoeken voor een he------

paald onderwerp een werkgroep in ie stellen.--------------

Artikel 23.--___----.. 
1. Een regio verenigt alle leden, wonende in een door 

het Hoofdbestuur vastgesteld gehied.-------------- 

2. Een subregio verenigt alle leden, wonende in een 

door het regiobestuur vastgesteld 

3. Een afdeling verenigt alle leden wonende in een--

door het regiobestuur vastgesteld gebied, dat in he 

ginsel én of meer gemeenten 

4. Het Huishoudelijk Reglement stelt de grondregelen-

voor regio's, subregio's en 

5. Regio's, subregio's en afdelingen zijn bevoegd ei-

gen reglementen vt te stellen, mits deze geen bepa-

lingen bevatten, die in strijd zijn met Statuten er,----

Huishoudelijk Reglement van 

6. Regio's, subregio's en afdelingen zijn geen rcchis- 

personen..----.-.-- •---•- - 

Artikel 
1. Samenstelling, bevoegdheden en verplichtingen vsn 

de bijzondere organen worden geregeld in het Huishou 

delijk 

2. Cbmmissies ad hoc kunnen door de Algemene Ieden----

vergadering, de Adviesraad en de ledenvergaderingon---

van regio's, subregio's en afdelingen worden orden 

ter uitvoering van door deze vergadering nader-

omschreven 

Artikel 25.--- 
Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.-

Artikel 26.-- 
1. De geldmiddelen van D'66 bestaan uit: 

a.  
b. donaties, -------- ---- ------- 

c. erfstellingen en lega-t en, ------ -------------------- 

d. schenkingen, -- -----•-- -------------- 

e. alle overige 

2. Het Hoofdbestuur  weigert een financiële bijdrage--

wanneer, naar inzicht van tenminste één/derde van de-

hoofdbestuursleden, daarvoor de politieke onafhanke 



L
]ij1'ned v n e -o.l1J in 'ar kan oi n oU 

: 
Artikel27.- --------------------- 

H 1. Wijziging van deze Statuten is mogelijk door een-
besluit van de Algemene Ledenvergadering, genomen met 

twee/derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen.-

2. Een wijziging treedt niet eerder in werking 

nadat een noiarile akte is opgemaakt. 

1. De Algemene Ledenvergadering stelt het Huishoude--
lijk Reglement vast, dat gewijzigd kan worden door 

een besluit van de Algemene Ledenvergadering, genomen 

met absolute meerderheid van de uitgebrachtè stemmen. 

2. Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn 

met de Statuten.--------•----.--------------- 

3. In gevallen waarin de Statuten en het Huishoudelijk 
Reglement niet voorzien, beslist het Hoofdbestuur,---
onverminderd het bepaalde in artikel 14,  lid 1.--.----

Artikel 29. 

1. Een besluit tot ontbinding van D'66 wordt door de-

Algemene Ledenvergadering genomen met twee/derde-

meerderheid van 
2. Het ontbindingsbesluit geeft aan een eventueel---

liquidatiesaldo een met het doel van D'66 strokende--

bestemming. ---------------- ---------------------- 

3. Bij ontbinding van D'66 geschiedt de liquidatie----- 

door het Hoofdbestuur..---- 

Artikel -------- 
1. Een besluit als bedoeld in artikel 27 of ariike1--

28 of artikel 29 kan alleen worden genomen, indien de 

Algemene Ledenvergadering is bijeengeroepen met de me-

dedeling dat aldaar een dergelijk besluit zal worden-

voorgesteld. ------------------------------------ 

2. De termijn voor  bijeenroeping tot een zodanige----

vergadering bedraagt teminste zeven dagen.--------- 

3. De leierlijke  tekst van een voorstel tot wijzi-.--

ging van Statuten of Huishoudelijk Reglement of iot-

ontbinding der Partij wordt tenminste vijf dagen voor 

de vergadering bij het landelijk secretariaat en ter 

vergadering ter inzage gelegd en wordt tenminste veer-

tien dagen tevoren  aan de regiobesturen toegezonden. 



-VJaarvan akte 

---------------------------- 

---minuut.— 
Verleden te Naaldwijk, ---------------------------------------
op datum aan het hoofd dezer gemeld.----------
Na.zakeiijke opgave van de inhoud vexi deze akte, aan de 
comparanten, die aan mij, notaris, bekend zijn, hebben—

deze eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te—
hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan 

geen prijs te stellen.-----------------------------
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de 

comparanten en mij, notaris, ondertekend.----------------

Getekend: F.K.L. Rogier; R.A. Schaper; IJ.J.J.M. van---- 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT.----- 
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