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STATUTEN
9aD de ventD1g1ag

geve&t1gd 11l 's-Graveuase,

:IOI'I1slaatJ:;tel1jk Yastgesteld op de (3ste ALV,geboudeD op 1 Dove.ber 1086.

Art.O' .
A::-t.05.1

Art.07.1
2

De veren1g1np; draagt de naam: POLITIEKE F'ARTlJ IJElfOCRATElI 66, b:lj atJl:::r-~ln~
"'DE.acRATE' 66·,01 -»66., en 16 gevest1gd te 's-Gravenhllge. -
De veren1g1ng 16 opger1cht op veert1en o«tober neRent1enbonderd zese~zesti~ er.
i5 met 1ngang van bed en aangegaan voor onbepaalde t1jd.
DOc stel t z1ch ten doel de radicale democratisering van de &amE'nlEl\'in~ er, be:
poUt1eke bE'Stel door als pol1t1eke part1j .et aUe gee1gende m1dde-ler, e,'Joc,
te 1jveren dat:
a. de kring van degenen, d1e effect1e! deel hebhen aan de politJey.~ en

aaatschappel1jke beslu:ltvorming. zover .ogel1jk wordt u1tgebreid;
b. de bes]uitvorming plaats vindt na onbevooroordeelde atwegiTlg van aJ ie- te-r-

zake doende feiten en vooruitz1chten;
c. bij de hesluitvorming aan de gevolgen op langere termijn en aar. de

1nterDationale aspecten een groot gewicht wordt toegekend:
d. dE' pol1tieke verboudingen gebaseerd worden op concrete partijprograJllJDa '5.

De in deze doelstell1ng vervatte grondgedacbten worden nader ujtgewerk~ in het
po11tiek programma, dat ten grondslsg ligt aan aIle aktiv1te1ten va!: 066 en
zijn fracties 1n de vertegenwoordigende l1chamen.

Het verenigingsjaar is ,elijk san het kalenderjaar.
De geldmiddelen van 066 bestaan u1t:
a. contri lJuties;
b. donaties;
c. erfstellingen en legaten;
d. sC'bflnk1ngen;
e. a]le oVflri~e baten.
Het hoofd~stuur weigert en tinanc1ele b1jdrage waIineer, naar ir.:::cnt, va::
tenminste eenderde van de hoofdbestuursleden, daardoor d~ politieke
onafbankel1jkhe1d van de partij in gevaar kan worden gebracht.
De algemene ledenvergader1ng stelt het hu1shoudelijk regleme~~ vast. da:
gewijzigd tan worden door een beslu1t van de algemene ledenvergade,ing,
genomen Det absolute .eerderhe1d van de u1tgebrachte stemmen.
Het huishoude11jk reglemeJ'lt. Dag niet 1n str1jd z1jn .et de statuten.
In gevallen waarin statuten en het hu1shoude11jk reglement niet voorzien
bes11st het hoofdbestuur, onverD1nderd het bepaalde 1n art.l8 lid 1.

066 tent (adsp1rant)leden en donateurs.
Het hoofdbestUUT besl1st over teel.ting als <adspirant>11d. Ben besluit tot
niet-toelat1ng kan slechts worden senomen op gronden, ontleend aan deze
statuten. Van een besluit tot n1et-toelating staat beroep open O~ de
gesch111encommissie.
Iedere lederlander of 1nwoner van lederland van zestien jaar en oude~, dJe
redel1ji:erw1js geacht bn worden in te stemmen .et de grondged.?lchten van 1)66,
kan (adEp1r.?lnt)l1d wordell en z1jn van 066.



2 Indien betrokkene tf'vens l1d 1. van .n1ge ander~ landelijke po11tieke ~arti), is
hij/zij niet verkiesbaar 1n besturen van D06 en kan niet door 066 lrafJO •.daat
gesteld worden voor -.n vertegenwoord1gend licbaam.

3 Een l1d van D06 dat deel u1taaakt van •• n bestuur van 1>66 of van @er. Mt,-
iractie in een vertegenwoord1~end l1cbaall verpl1eht z1eb geeD l1d te warde;,
van enige and@re lande11jke pol1tieke part1J.

4 Indien D66 eleelneel1lt .an de verk1ez1ngen voor eeD verteg.nvoordi~enci bchaa:n
verpl1cht een D66-l1d z1eh 011 z1eh nlet kandidaat t@ stell en VODreniF.e andE:rE:
politiE!kP parUj. el1e aan de verk1ezingen voor het betref1enoe
vertegenwoordigende liehaam deelneemt.

5 Indien een D66-fractle deel u1tmaakt van een vertet,enwoord1gend liehaa~,
verplicbt een D66-Uel z1ch 011 geen deel u1t te aaken van een fractie- van en;~
andere pol1tleke partlj. dle een tract1e beeft in bet betref1ende
vertegenwoordlgende lichaam.

6 Een lid van De6 dat deel uitmaakt van een bestuur van 1)66. of van een DM-
fra~tie in en1g vertegenwoord1gend lichaam of b1j opvolging VOoreer. D6t-
plaats in d1t l1ebaam in aanmerk1ng komt, verpl1cbt z1ch na beeindieinE va:-.
bet lidmaatschap van 1)66 z1jnlbaar funcUe ter beseh1kk1ng te steller, of nie:
te aanvaarden.

A~:.v~.l Het lidmaatschap e1ndigt door:
a. cwerlijdenj
b. dE>ontvangst van een sebriftel1jke opzegg1ng bij het landelijk secr€,7.a:-iaa:

van 066;
c. schriftelijke opzegging door het hoofd~tuur vegens een contributieschwld.

z1eh uitstrekk@nde over een term1jn die nader in bet hu1shoudelijk regleme~t
wordt geregeld j

d. schriftel1jke opzegg1ng door het hoofdbestuur. wanneer het lid niet me€r
voldoet aan de Eisen gesteld in art.8;

e· royement.
2 Beoeindiging van het lidJllaatscbap op grond van l:id 1 ad b,c.d en e van d1t

art1kel laat de eontr1but1e van bet lopende jaar onverlet.
3 Het adsp1rant-lidmaatschap eind1gt:

a. door overl1jden;
b. door ontvangst van een schr1fte11jke opzegg1ng op het landelijk

secretariaat;
c. door royement;
d. na een jaar;
e. door omzett1ng 1n een gewoon 11dma~tscbap.

Art.lO. Het hoofdbestuur kan een l1d royeren. ind1en het in str1jd aet de statuten of
het hu1sboudelijk reglellent Ilandelt, dan vel ind1en het de partij of El:n harer
organen in ernst1ge .ate in d1skred1et brengt.

Art.11.1 Ber1cht van opzegg1ng of royement als lid, zeals bedoeld 1n art.g 11d 10 en e.
en l1d 3c. .oet onder veraelding van de gronden binnen ten aaand per
aangetekende brief aan de betrokkene 'lord en ver%onden.

2 Bericht van opzegg1ng als l1d, zeals bedoeld in art.g l1d lc. vordt sehrittelijk
aan het betrokken 11d bericht.

3 B1j opzegF;ging of royement 81s lid bestaat beroep op de gescbillencoIIIl1lissie,
u1t te oefenen binnen ten aaand na ontvangst van het berieht van opzegging

Art.12. De contr1butieverpl1chtingen worden vastgesteld door de algemene
ledenvergadering op voorstel van het hoofdbestuur.

Leden. die vocr enige bestuursfunct1~ b1nnen 066 of namens 1)66 voer een
lidmaatsehap van enig vertegenwoord1gend 11ebaam in aanmerk1ng wensen te
komen. lloeten een door het hoofdbestuur opgestelde verklar1ng ondertekenen.
vaaru1t bl1j1rt dat z1j n1et betrokken %1jn geweest b1j handel1ngen, uitl:lgen of
voorvallen, vaaruit een fasc1stiscbe of rae1st1sche gez1ndhe1d blijkt.



2 K3ndidate1J vo:--r en1.g€' parUjfuncUe b1nnen 1>66 ef namen=. I'6t, voar eer.
1idmaatscbap van .Ug vertegenwccrd1gend l1chaam eUenen b1j bet befHl vaT. de
kandidutstell1ngsterll1jn Hd van »66 te Z1jn. aar, hun
contributieverpl1cbt1ngen te hebben voldaan en sedurende ten jaar voorafgaande
aan de dag van verkiezing Cadspirant)l1d van 1>66te z1jn aeweest.

:3 Bij huisboudel1jk reglement kan dlspen&at1e werden v.rl •• nd van de 1n 11d 2
genoemde 11daaatscbapste~ljn.

Art.14.1 Het 1idmaatschap van de tweede taller der staten-generaal 1s onveren1~baar met
bet bekleden van enlge bestuursfunctie binnen de part1j. Bet l1dllaatschap van
de tweede kamer der staten-generaal, prevlnclale staten, epenbarf' lichaJllen,
gemeenteraden en stadsdeelraden, 1s enderling nlet veren1gbaar

2 Overige lncompaUb111te1ten .et betrekk1ng tot het l1dJllaatscbar van andere
vertegenwoordigende l1cbamen en bestuursfunctles binnen de partij waTden bi)
huishoude11jk regle.ent geregeld.

5
Art.lQ.

Het huishoudelijk reglement stelt regelen emtrent de sallenstelline va~ OE
partijorganen vast op de grondslag van beperkte herkiesbaarheid in dezE:l:'cE:
functie en beperkte JIlogel1jkheid gel1jktijdig aeer dan ean funetie te bek:e:e,.
066 kent drie algemene organen, te weten:
a. de algemene ledenvergadering;
b. bet hoofdbestuur. w~arb1nnen het dagel1jks bestuur;
c. de adviesraad.
Vaarts Kent D66 regio's. subregio's , afdeUngen en deelafdel1ngen, a] smeje de
valgende bijzondere organen:
a. vaste comJllissies;
b. comJllissies-ad-hoc;
c. werkgroepen.
Het &t~JIlmenbij volmacht op een vergadering 1s n1et toegestaan.

Algemene ledenyergader1ng
De algemene ledenvergader1ng is het hoogste orgaan van 066; z1j kOJllt tenmin~~e
eenmaal per jaar bijeen. Aan haar kOJlen alle bevoegdheden toe. die niet door de
wet of de statuten aan andere organen z1jn opgedragen.
De algemene ledenveq~adering wordt geleid door een eneven aantal voo~z~'t'ter~
en de notulen worden gebouden door een notulencommissie.
Een stemcommissie bes11st ter vergadering b1ndend of de alFemene
ledenvergader1ng een besluit beeft genomen. Sen rapportagecomJllissie beSllSt,
1ndien wordt gestemd over een n1et-scbr1ftel1jk vastgesteld voorstel, over de
1nboud daarvan.
Het bu1shoudel1jk regleJlent stel t nadere regelen emtrent b1jeenroep:'n~,
aankond1ging. agenda. leid1ng der vergader1ng en de w1jze waarop beslui ten
worden genomen. Jlet dien verstande dat bijeenroeping in 1eder geval ~es':h1ect
door schriftelijke kennisgeving aan de leden, welke kan worden gepubllceerd. 1n
het door 066 uitgegeven orgaan.
Ieder ter vergader1ng aanwez1g lid heeft ten stem.
De algemene vergadering verleent. de f1nancUHe eOJlm1ssie aan wll? het
f1nanc1ele toezicht op het hoofdbestuur 1s opgedragen sehoord, aan de
penningmeester I al of n1et voorwaardel1jk, deeharge over bet gevoerde behee!',
zoal~ 88n en Ander nader 1s geregeld 1n het hu1shoudel1jk resle.ent.

HOQfdbestuur
De leden van 066 kiezen recbtstreeks op een nader b1j hU1shoudelijk reg:ement
te bepalen wijze bet boofdbestuur, dat bestaat u1t de leden van het da~e:ijks
bestuur en een lid u1t elke regio.
Elke regio kiest een hoofdbestuurslid en ten plaatsvervangend hoofdbestuurslld.
De leden van het dagelijks bestuur worden recbtstreeks dccr de algemene
ledenvergader1ng gekozen.



3
Art.23.

Ontslag van de leden van het hoofdbestuur sescb1edt door de algernEr.E
ledenvergaciering op nader 11l b.t buishoudel1Jk regle.ent te bepalen wi;:"€,.
Het hoofdbestuUT bestaat u1t tenm1n.t. Degen en ten hoogste zev@nenderti;
leden. De umen6tell1ng en het aftreden van het hoofdbestuUT geschiedt op bi"j
hU1sboudel1jk reglement va.t te stell en w1jze.
H~t hoofdbestuuT 1s bela~t .et de algemene le1dtng van 066 en me~ de
uitvoer1ng van de beslu1ten van de algeaene ledenvergader1ns.
Het hoofdbestuur 1s bevoegd aanvullende reglementen vast te steller. voer
hUisboudel1jke en pol1t1eke vergader1ngen, .1ts deze ntet 1n str1jd z1jn met CE
statuten en het hUishoude11Jk reglement.
Het da~el1jks bestuur 16 beast met de dage11jkse le1ding van 066.
D06 wordt 1n en buiten rechte vertegenwoord1gd door twee leden var. be:
dagelijks bestuur, .et d1en verstande dat het hoofdDestuur cie pennin~ltees'!.er
kan machti~en beta11ngsopdrachten namens 066 te ondertekenen.

Adviesraad
De adviesraad 15 een de eerste en tweede kamerfractie en
adviserend orgaan. De samenstel11ng en het funct10neren
hUishoudeljjk reglement.

het hooic'ces":uur
is gereg€~c '01:

Rf:fiO'f, subrl:>giQ's! afde1ing •••n en deelafdel1ngen
Art.25.1 Een regio verenigt aIle leden, wonende 1n een door het hoofdbestuur vast~este~j

gebied.
2 Een subregio verenigt alle leden, wonende 1n &en doer het re8iobest~ur

vastgesteld gebied.
3 Een afdeling verenigt aIle leden, wonende 1n een door het regiobestuu~

vastgpsteld geMed, dat 1n beg1nsel een of meeT gemeenten omvat.
4 Een deelafdeling veren1gt aIle leden, wonende in een door het atdeling5bes~uur

vastgesteld gebied.
5 Het hUishoudelijk reglement stelt de grondregelen veor regie's. SUDre~io·s.

afdelingen en deelafdelingen.
6 Regio's, subregio's, aidelingen en deelatdel1ngen Zijn bevoegd eiger. reglementcr;

vast te stellen, .its deze geen bepal1ngen bevatten, die 1n str1jd %1]:', me:
statuten en huisbeudelijk reglement van D06.

7 Regjo's, subreg:1e's, afdeHngen en deelafdel1ngen Z:1jn geen recbtspersenen

Bi1Z0ndere organen
An.26.1 Samenstell1ng, bevoegdbeden en verplichtingen van de b1jzondere ore;anen w:l:-der.

geregeld in het hu1sboude11jk regleDent.
2 Commissies.-lld-hoc kunnen door de algellene ledenvergadering. de adviesraac en

de led@nvergaderingen van (sub>reg10's en (deel>afdel1ngen worden 1ngestelc ter
uitvoer1ng van door deze vergadering nader omschreven opdracbten.

Stjchting wetenschoppel1 jk bureau D6P
Art.27.1 Werkgroepen functjoneren onder ausp1ci~n van de st1cbting wetenscb~P?elijk

bureau 066. d1e haar taken in baar statuten regelt. Deze litatu~en kamen tOt
stand no advies van bet hoofdbestuur en na goedkeur1ng door de algemene
ledenvergadering van 066.

2 Met hoofdbestuur tan het bestuur van de sticbting wetenaehappel1jk bureau De6
verzoeken voor een bepaald onderwerp ean werkgroep in te stellen.

SticbtjDi politjek schQljngs- en yorminis1nst1tuyt 066
Art.28.1 Wet de .chol1ng en vorming van 1>66-1eden 1s belast cle sticbtlng politiek

schel1ngs- en vorDlngs1nsti tuut 1>66, die baar taken 1n haar statuten re~e1 t
Deze statuten kODen tot stand na adv1es van bet hoofdbestuur en na goedkeurlng
door de algemene ledenvergadeTlng van 066.

2 Het boofdbestuur kan bet bestuuT van de sticht1ng pel1tiek scholings- en
vormingsinst1tuut verzoeken voor een bepaald onderwerp of bepaalde groe?E!n ee"
cursus te orgAn1seren.



3
Art.31.1

wijziging vaTI deze statuten is aoge11jk cloor een bee.luit van de algeroel,€'
ledenver~aj~Tir.~. genomen aet tweederde aeerderbe1d van de uitEeorach~e
5temmen.
El:n WiJziging treedt n1et eE"rder in werking. dan nadat •• n notariele akte is
opgellaakt.
Ee-n besluit tot ontbinding van D66 wordt door de algem.ne ledenver~adE::-1nE"
genomen met tWl:ederde meeerderheid van stemmen
Het ontbindingsbesluit geeft aan een eventueel 1iquidatiesaldo een met b~~ d~~
van D66 strokende bestemmlng.
BiJ ontb1ndlng van D66 geschleclt d£Ol1quidaUe door bet hoofdbestuur.
Rpn beslu1t als bedoeld in art.29 of art.30 tan AIleen worden ge'nomer, indier. do:
al~emeTJe ledenvergadering 1s blJeengekolDen .et de aededeling dat al daar eE:~.
dergelijk besluit zal worden voorgesteld.
De term i jn voor bijeenroeping tot een zodanig~ vergaderiD8 bedraa~t ter.m ~nste
zeven dagen.
Of: letterl1jil:e tekst van een voorstel tot w1Jzig1ng van statuten c::
buisboudelijk regleJllent of tot ontb1nding der partiJ wordt tenminste vi jf daE"E~.
voor de vergader1ng bij het landel1jk secretariaat en tel' vergade;lng te;
inzage geJegd en wordt tenminste veertien clagen tevoren aan de regiob<:!,;turer.
toegezonden.



Art.DO,?1
2

Aanmeld1r,g veer het <adsp1rant)l1dmntschap en het donateurscha~ peSCrd12C
b1j het landeliJk secretariaat.
Het lidmaatscbap wordt geacht in te gaan op de datum van aanmeld1n~.
Ja lIfvoer1ng als l1d wegens contribuUeschuld wordt bet l1dmaatscha::.~ea::bt
w~erom 1n te gaan op de datum waarop de contr1butieschuld 1s voJoaan.
Het contributiejaar is gelljk aan bet boekjaar.
De algemene ledenvergader1ng stelt op voorstel van bet boetdbe~tuur eer;
gedifferentieerde contr1butieregel1ng vast.
Ile contributies worden geind door de penn1ngmeester van bet hoofdb~stu;Jr.die
erveor zorg draagt dat de lE"dent1jdig een verzoek tot betal1nF. oTltvan~er,er.
bij Diet-betaling eenmaal aan hun verplicbting worden her1nnerd.
De rechten aan hpt 11dm~~tsch~p verbonden kunnen worden u1tgeoefend zodra aa~
dE' contributieverpJichting 1s voldaan.
De contributie van enig jaar dient te zijn voldaan op 1 februari van dat jaa~.
dan we1 binnen dri€, maanden na aanmelding als l1d, dan w/?: bij
contributiebetaling in termijnen, telkenmale binnen een maand na aan ....ane: van
die termijn.
De betaling van de contrihutie kan in termijnen plaatsvindeTl op vonrwaarde,
dat door bet lid een ondertekende verklaring wordt afgeg~v.e~ dat de
contributie zal worden voldaan door een macht1ging tot periodieke overboeking
var, een rekening bij de Postbank of bij een bank. Ben nieuw lid is de p.'?rstE'
maal tenminste de minimumcontributie in eenmaal ver~chuldigd.
lnajen or data, becoeld in lid 1 n1E't aan de contributiev~rplichci~f is
voldaan, is het boofdbcstuur gerechtigd de toezending van de demC'Jcra:'!~o~ Te
schorten.
De termijn, bedOt~ld in art.9 lid ]c van de statuten wordt geacht te zl~n
verstreken, indjen op 1 februarj van enig jll8r nip.t aarJ de
contributieverp]icht1np, over het voorgaande jllar is voldaan. De betrp.ffende
l€'d'?nontvangen hiervan uiterlijk een ma~nd tevoren schriftelijk bericht.
Me~ inacr.tneming van bet in de statuten en het hUishoudelijk reglerTiEnt
be?aalde, hep.ft1eder lid van 066 bet recht:
a. aIle ledenvergaderingen bij te wonen. aan de discussie deel te nemen e~ te

stemmen in die vergllderingen waarvan bet als zodanig deel uitmaakt;
b. deel uit te aaken van werkgroepen en bun vertakk1ngen en daarin z1jn stem

uit te breng~n bij de vaststelling van rapporten en adviezen;
c. zijn stem uit te brengen bij de aanwijz1n~ van kandidaten die door 066

gesteld worden bij de verk1ezing van een vertegenwoordigd lichaam:
d. kandidaat te staan voor bestuursfunct1es;
e. kandidaat te staan voor te kiezen bijzondere organE'n van 066;
f. kandidaat te staan namens 066 voor een vertegenwoordigend lichaam.
g. bestuursvergaderingen, uitgezonderd die van bet dagelijks bestuur, na

voorafgaande melding bij bet bestuur, als toehoorder b1j te wonen, met dlen
verstande, dat de fungerend voorz:itter in b1jzondere gevallen de
vergadering geheel of gedeeltelijk besloten kan verklaren.



Art .006 PM
A,t':h,';'. P!o!

Adspirantleden zijn die leden d1e een door de algellene ledenveTgade,nnE vas:.
te stellen jaar11jkse bijdrage betalen. en op grond dun'an de recl':t<:n var,
led en hebben. JIlet u1tzonder1ng van het steDrecbt en bet act1ef en p.!lSSle:
k1esrecht.
Het adspirant-l1dllaatscbap tan ten hoogste een jaar duren; deze ~T iod~ tEl}t
Ilee voor de vervu1l1ng van de terll1jn, genoemd in art.13 lid 2 V.!ll'lo'='
statuten.

Donatf'ur: %1.1n allen die geen (adspirant>Ud Zijn van 066 er, )aar 11)1':'"
vrijwi lJig bijdragen aan dE' g~ldllliddelen van 1)66.

Elk lid heE'ft b'?t recht zit:h u1t te spreken over sallenstelling van bestu;E;n
en lijsten van kandidaten voor vertegenwoordigende funkt1es. Dit r~~ht 1~ niE~
overdraagb.5ar.

Kandidaten voor vertegenwooTdigende funk ties meeten zicr. melder, or he:
landelijk secrE'tariaat; alle andere kandidaten .elden z1cb eerst b:j he:
betreftende bestuur, waarna dat bestuur de kandidaten ter inforlllatie aan he:
lande11jk secretariaat doorgeeft.
Bij de kandidaatstel11ng voor bestuursfunkt1es. b1j%ondere organen en de
adviesraad binnen 066, alsmede voor vertegenwoordigende lichamen namer,s Df.(;
gelden, .et 1nachtneDing van bet overigens in de statuten en bet bUlshowdelljk
reglement bepaalde, de volgende bas1svoorwaarden:
a. d~ kand1daat d1ent b1j het begin van de aanJleldingstermijn var. de

kandidaatstel11ng (adsp1rant)11d van 066 te Z1jn;
b. de tandidaat d1ent gedurende bet jaar voorafgaande aan de da~ V.!lr.

verkiezing (adspirant> lid van 066 te z1jn;
c. de kandidaat dient een verklar1ng over te leggen als bedoeld in art.13 va~

de statuten;
d. de kaodidaat dient te verklaren dat h1j/%1j geen lid 1s van een andere

landel1jke politieke partij;
e. de kandidaat d~ent een aantal

woonplaats. telefoonnuJlllIler.
maatschappel1jke funkties) en
partijfunkties te verstrekken;

f. b1j gemeenteraadsverk1ezingen en stadsdeelraadliverk1ez1ngen dient de
kandidaat te verklaren geen lid te %1jn of te sullen worden van een
plaatsel1jke politjeke groepering die lleedingt voor zetelli in de raae.

Voor de verkiez1ngen van geDeenteraden en stadsdeelraden kan bet hocfdoestuur
op verzoek van bet afdeJ 1ngsbestuur I het regiobestuur gehoord. dlspensa:ie
verlenen van de 11dmaatschapstermijnvereisten, Verzoeken om dispens.!l~ie dienen
lIet vermelding van redenen schriftel1jk via bet reglobestuur t~ worden
ingediend bij het boofdbestuuT.

persoonl1jke
geboortedatum.

gegevens OJD tren t

gegevens [naa~ adres.
beroep. relevante
hU1d1ge en vorige



Het bestuursorgaan op 1eder D1v.au 1s verantwoordelijk
kandjdaatstell1ngs- en verk1ez1ngsprocedure5 op het
organ1satien1veau, zowel voor funkties b1nnen de part1J, a1& namens
Bet bestuursorgaan op ieder D1veau 1s verantwoordel1jk voor:
•. vaststelling van het kandidaatste1l1ngs- en verklez1ngsreglemeor.t doc:" de

ledenvergadering;
b. bE't maken van een prof1elschets voor ledere tunktle, waariT, t.oat: /

aanvullende funktievereistenl aanvul1ende onveren1gbaarbedenl zittln~sduurl
e.d. worden venleld;

c. de kontrole en ver11i~~tie van de 1nformatie van de kand1daten; hetbest~~;
zelf kan zicb hiermee belasten, lIIur de ledenvergaciering kan beslui:er. d::
op te dragen aan een verkiezingskommlssie;

d. Informatieverstrekking over de kandidaten aan de leden; deze lnforlt3~:o?
bl2helst:
= verificatie van de informatle, verstrekt door de kandidaat,
= een eventueel stemadv1es, dat binnen het bestuur tot stand is gekome~;

e. vaststeJling van de kiesprocedure door d.e ledenvergadering, waarb:.i were::
geregeld of de kandidatenlijst wordt vastgesteld via een poststemmirJE'. ca:.
wel stemming ter vergadering;

1. het door kandidaten voldoen aan de wettelljke vereisten voor verkiezin~;
g. de mogelijkheid tot presentbtie van de kandidaten;
h. vaststell ing van de oDvang van de kandidatenl ijst

ledenvergadering:
i. een berstemmingsprocedure ten aanzien van de kandidaatste1i.inc de

lijstvolgorde en de verkiezing van de lijsttrekker;
j. een beroepsprocedure die beroep op de landelljke gescbillencomm:ssie

JIlogelijk maakt, zodanig dat de uitspraak voor de interne verkiezinge;l aa~
de leden bekend kan zijn.

Het hoofdbestuur heeft de bevoegdheid kandidaten van de kandioatenl j JS: voo:"
vertegenwoordigende 11cbamen te schrappen, voor wat betreft de n1et-lande:ij~e
licbamen uitsluitend op voordracbt van bet regia- (voor het provinciale
niveau) of afdelingsbestuur (voor het gemeentel1Jke niveau). De resp. bes'tUren
komen tot zo'n beslu1t c.q. doen zo'n voordracht u1ts;luitend wanneer er ieiter.
aan het l1cht komen, die op het .oment van t1ezen niet bekend waren er. die
%laa!'" bet oordeel van het bestuur tot een andere uitslag aanleidin~ zouder;
bebber, kunnen geven of die de undidaat en de part1j ernstig in discredie,
brengen r... besl1ss1ne van bet bestuur is voor beroep vatbaar. De
beroepsprocf:: .'re b1j-de gescbillencoDJliss1e zal zo .ogelijk voor de formeie
kand1daatstelllng zijn voltooid.
Bet lloofdbestuur d1ent een beslu1t tot bersteDJling als bedeeld in art.12 lid
21 geed te keuren. De beslissing van bet boofdbestuur 15 voor beroep va:baar
De beroepsprocedure b1j de geschillencommissie zal zo .ogelij~ voor de
formele kandidaatstell1ng zijn voltooid <art.12 lid 2j>.

voor de
b£:trokr.cT:.

de par::J.



9.

Op leder D1veau .oet 1n het und1daatstelllngs- en verluezingsre~jE:ment voc:
ledere funct1e tenmiDste bet volgende geregeld z1Jn:
a. de z1ttingstera1jn en de herk1esbaarheld;
b. de onveren1gbaarbe1d van functles;
c. de .ventuele unvull.nde funct1evere1sten, zeals 1n de profiE'~I';cj€-c;

opgenomen;
d. de w1jze van kandidaatstelling;
e. de w1jze waarop bet recbt van presentatie en de Inforaat1everstrekl!1 r,;

~eregeld 16;
f. welk orgaan [bestuur/verk1ez1ngscoDDl1ssie) op welk'? w:jz.; C€

1nforDl~tiever1flcat1e verr1cht;
g. de wijze, waarop de stemming door de leden zal geschieden;
h. een t1jdsplann1ng voor 1edere kand1daatstell1ng en verklezine. iTJ rE::a:"~

tot andere terzake van belanF.: z1jnde ontw1kkel1ngen, zeals bijvClcr OE'~:r.CE

externe verk1ezingen en de vaststel11ng van bet veTklezlng~proFramrna

Voor zover Diet reeds bij wet 15 geregeld 15 bet l1dmaatschap va:. VE:-rt.;,-

genwoordigende l1chamen niet verenigbaar .E't bet ambt van minis:E:-,
staatssecretarls, commissaris der koningin, voorzitter van een oPe~Daa;
lichaam of gewestraad, burgemeester 01 900rzitter van een stadsdeelraad.
Het lidmaatschap van vertegenwoordigende lichamen 15 onder ling or.verer.l f-
ba.1r.
Het l1dmaatschap van
bestuur11jke funct1es op
a. voor bet europees

hoofdbestuur,
b. voor provinciale staten aet het regiobestuur,
c. voor openbare l1chamen en gewestraden met bet subregiobestuur,
d. voor gemeenteraden met het a1delingsDestuur,
e. voor stadsdeelraden met het deelafdelingsbestuur.
Overi~e onveren1gbaarheden worden bij of trachtens dit reglement geT@.~e:d.

vertegenwoord1gende l1chamen
het overeenkomstige niveau,
parlement, de eerste en

lede; 1id van D66 tan z1ch aanmelden als tandidaat door midde] van ee~.
aangetekend verzonden fOnlul1er, 1:8 rich ten aan een doer dE:

verkiezingscom~is5ie bekend te maken adres. Afschrift van deze a.1nme!ciin~ en
van alle daarbij te veT'5trekken gegevens cl1ent te worden gezonden aan het
landel1jk secretaria.t.
Bij 1edere aanmeld1ng d1ent aan de volgende voorwaarden te worden voldaan.
a. de voorwaarden genoemd 1n art.ll van het bUisboudel1jk regleDent;
b. 1n beginsel bereidverklaring CD b1j vert1ez1ng of opvolging de iunctie te

aanvaarden en de volle zittingsterm1jn te vervull.n;
c. bereidverklar1ng om Da verk1e:ing de vertegenwoordlgende taak naar bebore~

te vervullen, desgevrugd verantwoording at te leggen tegenover de led en ,
.1'stand te deeD van alle door 01' or grand van de .tatuten en bet
hU1shoudel1jk regle.ent als onveren1gbaar aangemerkte functies, en de
verpl1cbt1ng op zich te nemen de zetel ter besch1kk1ng te atelJen wannee,
bet lidmaatschap van D66 e1ndigt;

d. opp;ave van een of meer bele1dsonderdelen ",aarDee de kandidaa":. zl=b na
verkiezing in het b1jzonder w1l belasten;

e. op de sluitingsdatum van de tandidaatstelling d1ent de kanCldaat te
voldoen un de wettel1jk vere1ste voorwaarden om in he":.
vertegenwooTdigende l1cbaam te worden gelrozen,met dien versunae cat aarl
de wettelijlre vOOTschriften met betrekk1np; tot de DiniJlumleeftl,1C op de
dag van benoellling ~oet zijn voldaan.



~o.
3 Een kandido!lat kar. bij de aanJDelding als tandidaat een voorkeur ui tSDre.ll:e:;

voor een enverkiesbare p~aats ep de tandldatenl1Jst. cen zeciani~e vocrKEo';;
wordt aan de stellgerecbt1gde leden van 1>66 bekend geJlaakt. aaar laat at-
ender 2b bedoelde verklar1ng eDverlet. Gel1jkt1jd1g aet de .anmeldin~ kar. oe
kandidaat een persccnl1jke toel1cbt1ng van aax1aul driebenderd - woaree:.
verstrekken. Daze tce11cbt1ng Jlag geen verklar1ngen bevatten. 41e strijeig Z~jr.
aet de in l1d 2 gencemde verklar1ngen en b1er1n acgen geen Damen van ande:-e
leden als referentie werden vermeld.

4 De 1nformatie die een lid van 1>66.dat z1cb kand1dut &te1t vaer eer,
kand1datenlijst vccr een vertegenwoord1gend l1cbaam, aoet verschaffer., cier,:
.ede te bevatten:
a. of betrokkene kandidaat 1s gesteld voer de kandidatenlijsten varl ande:-'?

vertegenwoordigende 11chamen, en ze ja, voor welke;
b. of betrokkene lid i6 dan wel ep de kandidatenlijst staat va:,

verteogenwccrdigende l1chaJDen. en zo ja, van welke en ep welke plaHs (er,, ,
Art .Oi7.1 De aanml?ld1ngsterm1jn epent onJl1ddel1jk nadat door bet betrokken besti.:U; ",ar,

de ]ede~ mededeling h1ervan 1s gedaan en de verkiezingscommis51~ ne:
aanmeldingsadres heeft bekend gemaakt.

::: De verkiezingscommis£ie dcet van alle aanllleld1ngen .et b1jbehorende ge~~·•.e;-.,;
lIededeling aan alle leden van 1>66 die voor betreffende verlne=:r.~
stem~erechtigd zijn. cen afschrift van bet door de verk1ezingscoJlmis5ie bi) te
houden register van door de verk1ezingscommissie goedgekeurde aanmeldi •.gl:r.
ligt voortdurend ter 1nzage ep het landel1jk secretar1aat.

3 De geldigheid van de aanllelding werdt beoordeeld door de in het bij art,14
vastgesteld ergaan, dat verp11cbt is na te gaan ef aan de voer de
kandi daatste111ng geldende voorwaarden wordt veldaan. De fei tel1jke gegevens,
bedceld in art.l1 worden vergeleken aet de besch1kbare gegevens van het
landelijk secretariaat. Voorts wordt ugegaan ef de vereiste opgaven :ziJr.
verstrekt. de yoorgeschreven (bereid)verklaringen %ijn afgelegd en aan de
overige voorwaarden, verJleld in dit hoofdstuk. wordt voldaan. Bedoeld orgaar.
verklaart een aanmeld1ng ongeld1g ind1en:
a, de feite11jke gegevens bedceld 1n art.ll onju1st ef envolledig zljn,
b. de opgaven bedceld 1n art.16 11d 2d n1et verstrekt z1jni
c. niet wordt voldaan aan de bepa11ngen van art.16 lid 2e en lid 4;
d. n1et wordt voldaan aan de aanvullende bepal1ngen die ingevolge bet in

art.14 bedoelde reglement bij de kandidaatste1l1ng van bet betre:ienCE
vertegenwoordigende lichaam gelden;

e. de (bereid)verklaringen bedceld 1n art.ll lid 2c en d, a1smede in an .. 16
lid 2b en c niet ef .et beperkingen %1jn afgelegd;

f. er schriftel1jke aanwijzingen zijn. die ernstige twijfels op,oeoen OVEr de
ju1stbeid van de afgelegde verklar1ngen;

g. de persoonl1jke toel1cbtlng verklar1ngen bevat die strijdig z1jn met de lD
art.16 lid 2 gencemde verklaringen;

b. de unmelding Da bet gepubl1ceerde slu1t1ngstijdstip door de
verkie:z1ngscomll1ss1e wordt entvangen.

4 Zo spced1g aogel1jk doch u1terl1jk b1nnen zes weken na entvane;5t van de
aanJlelding. ontvangt de kandidaat berlcbt van de verkiezingscOmJllSS1Eo, Indien
de unJlelding wordt aanvaard. wordt de betreffende kaneidaat een
entvangstbevestiging gezonden. Indien de aan.eld1Dg D1et ge1di5 wordt
geocrdeeld, zendt de verkiezingscoamissie h1ervan ber1cht un de kancidaat
.et epgave van redenen. De kand1daat kan binnen v1jf cSagen na de datum van
de bes11ssing 1n beroep gaan bij de gescbillencoDmissie. d1e binnen tlen dage~
na datum van bet bercep beslist.

5 Een kandidaat die z1ch terugtrekt nadat de unJlelaing 1s aanvaard. dient a: t

onverwijld schriftelijk un de verkiezingscoDDiss1e te .elden. Indien de
kandidatenopgave en stembiljetten reeds gedrukt zijn. bl1jft betrakil:ene a:5
i:andidaat gebandhaafd. JlaaT wordt b1j de u1tslagbepal1ng buiten beschouwi.ng
gelaten.



A:-:.Olb.l 'adat de kandidaatstell1ngterJl1jn en de beroep&'tera1jn VOOrb1j ziJn worae~;
aUe steme;erecbt1gde leden van D66 door de betreffende verk1eziDg~COl:Crt~ss:~
in staat ~esteld op een of meer presentatievergaderingen kenni& te mllxer. me:
de kand1daten en bun stem uit te brengen op de ltandidaten van bun voorkE~~.

2 In de presentatievergaderingen worden de kandidaten in staat g@stelc hu~.
kandidatuur persoon11 jlt te verdecUgen of te laten verdedlgen. De
&temgerecbt1gde leden worden scbr1ftel1jk op de boogte gesteld van plaa:ser.
en de data van d~ presentatievergaderingen.

3 (Sub)regio-, Cdeel>afdel1ngsbesturen en 1ndlv1dele ledf'n van 066 bebbe~, he:
Techt tijdens een presentatievergader1ng aondel1ng stemadviezen te: ge',7~r.. Pe:-
vergadering wordt biervoor ten boogste een balf uur u1tgetro~Jten, na Ce
presentatiefase. Wie een stemadvles wil ultbrengen, dient zicb voor de aanva~~
van de vergaderlng bij de voorzitter van de vergadering aan te JIl<:?:'de:;liE
voorzitter distribueert de spreektiJd. Zijn er Beer dan tien gep;adjgoe~j. car.
beperkt de voorzitter het aantal spreters al& voIgt tot tien: hJj e~s::
voorrang aan een lid van leder betrokken (sub)re~ir.- e~.
(deel)afdelingsbestuur; overige sprekers worden door loting aangewezer..

4 Dnverminderd bet bepaalde 1n art.12 lid 2d is bet u1tbTengen van schr1fte: :j!(-=

stemadviezen door andere partljorganen of fracties in vertegenwDC~dj~e~=~
lichamen niet toegestaan. Individuele leden tunnen alleen scbri~tE:'~jJ!E
stl?lIladviezen uitbrengen door bet uitdelen van deze advie.zer, t~.'dE:ns
presentatievergaderingen of door bet plaatsen van &en advert~ntiE: In de
democraat, die ecbter maximaal een halve pagina Bag beslaan

5 Ledenlijsten !logen door part1jorganen niet worden gebrulkt of ter Oes-:b1ioc:nf
worden gesteld voor bet verzenden van schrifte11jke stemadviezen.

Stemgerechhgd voor de stemmingen voor de kandidatenlijsten zijn allE lece:-:.
die in de laatst vervaardigde ledenlijst als lid zijn opgeDomen.
De 5tembiljetten. die bij de scbriftelijke stemlllingen worden gebruikt. ci:e:".er:
te worden genuJIlJllerd eTl voorzien te worden van een torte toelichtlnF co: de
stemprocecure en een duidelijke aanwljzing over bet minimum en max) Itu:::
aantal kandidaten dat meet worden 1ngevuld.



Art.020.1
2

De algemene ledenvergader1ng (AlV> wordt gevormd door de leden van D6t.
De AlV 15 bet hocgste orgaan van D66 lnzake aIle aangelegenheden op landelijk
pol1t1ek en organ1sator1sch terre1n, vocr zover die Diet door statu-;.enof
hu1shoude11jk reglement aan andere organen zijn opgedragen.
De AlV wordt zo mop;el1jk tweeDaal, mllar tenm1nste eenaaal per jaar door hEt
hoofdbestuur b1jeen geroepen.
De voorjaars-AlV wordt b1nnen zes aaanden na afloop van bet boeKjaa~
gehouden. T1jdens deze ALV wordt de jaarreken1n~ van het afgelDpen jaar
bebandeld. tenz1j deze ALV voor 1 maart wordt gehouden. Tevens worct de
contributieregel1n~ en de regiob1Jdrageregel1ng voor bet kOlllende Jaa,
vastgesteld.
De najaars-ALV wordt in de uaanden septeDber, oktober of noyelllbe,gehouder,
Tijdens de:e ALV wordt de begrot1ng voor het komende jaar vastgest@lo
Beide AlV's hebben allereerst tot teak het beleidsprogralllma, bet
verkiez1ngsprogramma en het europee5 programma vast te stellen en vo::;n~
overige pol1tieke, organisator1sche en 1inanc1ele besluiten te nemen.
Voorts wordt de ALV ter behandel1ng van een of aeer aangegeven onde,we:-pEr',
binnen drie maanden bijeengeroepen op verzoek van:
a. een van de kamerfract1es van 066;
b. de adYiesraad;
c. tenminste twee algemene regiovergaderingen;
d. tenm1nste tien procent van de leden.
Indien niet binnen twee weken aan het verzoek gevolg wordt gegeven. kunnen de
verzoekers zelf tet die bijeenroeping overgaan op de w1jze waarop he:
hoofdbestuur de ALV bijeenroept of per advertentie in drie vee~ge]ezen
dagbladen.

Het boofdbestuur beeft de plicht de besluitvorming op de ALVis 20 grond:~
mogel1jk voer te bere1de~ en aIle geled1ngen van de partij hlero") te
betrE::!kken.
Ter voerbere1ding van de ALVis is bet hoofdbestuur belast met:
a bet <doen) opstellen van een meerjarenplann1ng van de herzienin~ van het

beleidsprogramma. die veer advjes aan de programmacemmissie. de SW~ er. de
adviesraad wordt voorgelegdi

b. het <doen) vervaard1gen van aIle conceptveerstellen die aan de A'i-Vworcier;
voorgelegd;

c. het tijdig bPscb1kbaar stellen van deze cencpptveorstellen aan de
part1jerganen en leden;

d. de organisaterische maatregelen die noodzakelijk zljn Ollleen verantwoorde
besluitvorming op de ALV te beverderen.

Jaarlijks stelt het hoofdbestuur de data van de te heudell AlV's vast en lIlaakt
deze planning aan de leden bekend.
Uiterlijk elf maander. voer een ALV legt het beefdbestuur de COnCfl?:-agen::a
voo, advies voer aan:
a. d~ kamerfracties;
b. dp europe~e fractie;
c de adviesraad.
Tot uiterl1jk tien maanden voer de ALV kunnen deze 1nstantles VOC1rs~e:~e~. tot
wijzising en aanvu~ling van de concept-agend~ 1ndienen



43.
4 I1e A:'V-~genda wordt uiterUjk zeven Jlaanden voor de ALV, ofw~) djrel""t. r.~ hH

a~n do? Ar.V voorafgaande congre:., door het boofdbestuur vaEt8e~tf'jc f'TJ mF: @er,
kcrte tOElicbting 1n de democraat gepub11ceerd.

Art.02~.1 Zo s?oed~t. Jlogel1jk nadat de .genda 15 g.pubUeeerd worop;, cie
congre;~oorstpllen ter kenn1s van a1le leden gebracht,

2 B~j de toezpndinc: dienen zodanige termijnen 1n acbt te worden genom.:-rJ. 01'1, or
Aii'V's, Af.V's en AAV's een 1nholldel1jkE' discussie over de congreEvoOr6t4;:le~
kiln plaatsvinden. B1j de terJljjnbep"l1ng cUent de •• and jul~ bu~te~,
be~chouwjnr. tE' worden gelaten.

3 De onderstaande soorten congresvoorstellen d1enen ujter11jK me: de
onderstaande termijnen, voorafgaande aan de ALVte worden tOE.'gezonden:
a. m.b.t. bet beleidsprograJlJla en bet europees programma: vijf Jlaanden vo:;:o-

de ALV;
b. m.b.t. het verkiez1ngsprogramma, pol1tieke en organjSatorische res::;}u::es.

statuten en bU1shoudel1jk reglement, de con-tr1 but1erege linE er. de
regiobijdrageregeling: drie Jlaanden voor de ALVj

c. m.b.t. de jaarbegrot1ng en de jaarreken1ng: twee weken voor de ALV.
4 Bij alle congresvoorstellen voegt bet hoofdbestuur een toel1chting waar:'n de

essentiele beslispunten worden vermeld.
5 )(oties en amendementen a.b.t. de ad a en b genoeJllde congresvoorste~len e., ce

gegevens a.b.t. de kandidaten voor besturen en commiss1es die door de A:'V
worder. gekozen, worden u1terl1jk twee weken voor de ALV toegezoncien aar, dle
leden die te kennen hebben gegeven dat ze deze stukken -tegen kos~?riJs-
wensen te ontvangen.

6 In een congresreglement.dat tegel1jk lIet de ALV-agenda in de democraat wor:t
gepubl1ceerd. legt het boofdbestuur de data, die op grond van bet geste,lde In

dit artikel en art. 26 voor deze ALVgelden vast, conform bijlage Dode1 G

)(''t).t. alle geagendeerde congresvoorstellen kunnen JlOUes en/of amendeme:-.:en
worden ingediend.
Jot1es en all~ndementen kunnen worden 1ngediend door:
a. ARV;
b. AS';;
c AAV;
d. vijfentwintig 1nd;viduele leden;
e. het hoofdbestuur.
JoUes en amendementen 1nged1end door een ARV, ASV of AAV moeten me:
absolute lIeerderhe1d van stellllen z1jn goedgekeurd. B1j 1ndienin~ mOEtcu
ainimaal twee leden van het betreffende bestuur &chr1ftelijit veril:laren er,
ondertekenen dat de aot1e of bet allendeJllent aan deze voorwaarde voloeet.
De 1n lid 2 ad d bedoelde lIoties en •• endemen'ten Boeten door mlnimaa:
vijfentwint1g leden worden ondertekend.
De lIot1es en de amendementen dlenen te worden opgesteld volgens een in bet
congresreglement vastgelegd Bodel, Bij de publ1catle van .C~les en
aJlendementen verJleldt bet boofdbestuur een aanbeveling.
)(oties en aJlendementen •. b.t. de geagendeerde congresvoorstellen diener:
uiterl1jk op de 1n bet art.25 lid 6 bedoelde congrKregleJlent aanF'e~even
t1jdstippen voor de ALV bij bet landel1jk seeretar1aat te worden 1ngedH!nC me:
dieD verstande dat de periode tot bet 1ndienen van de Dot1es en amenoemen~c~
inzake kongresvoorstellen als bedoeld 1n .rt.25 lid 3a tenainste tWe€ maan:en
bedraagt.
)(oties, die betrekking hebben op actuele pol1tieke sauaties, DeeteT, uiter::jl;
48 uur voor de ALV b1j bet lande11jk secretariaat worden 1ngediend



4
Art.031.1

De ALV behandelt 1n de eerate plaat& de geagendeerde congresvoorstellen en d~
daarop 1n~ed1ende .oties en amendementen, die door de rap~ortagt"colTln::~ss:",
Z1jn goedgekeurd. Bij ontrad1ng van an vooratel, a.eneSe.ent of mot ie door h~":.
!loofdbestuuT en/o! pTogrammacomm1ssie kTijgt de 1nd1en.T -•• n tweede ronc.:>".
Ind1en 'een .otie of amendement door de rappoTtagecom.1ss1e niet wcret
goedgekeurd ontvangen de ind1eners hiervan binnen twa weken na de in aTt.2"'_
l1d 6 vermelde slu1t1ngsdatuJl achr1fteJ 1jk beTlcht.
De rapportagecoDDiss19 en d." programDacom.1ssie hebben het al:ieenre-:r,t OD

grondsl~~ van ~e inged1ende mattes en aDendementen en nabr aanleidin~ van d~
d1scus5ie, ook t1jdens de ALVamendeJlenten 1n te dienen.
Over bet in behandel1ng Demen van de actuele pol1t1eke moties. zoals bedoeld
in art.26 lid 7 en de in l1d 3 van dit artike] bedoelde amendementen. O€S~lS:

de ALVzonder toelicht1ng of discussie.
Over niet 1n de agenda opgenomen onderwerpen kunnen geen beslui terJ wo:-c~r,
genomen.
De ALV wordt geleid door een oneven aantal voorzitters. die door het
hoofdbestuur zijn aangewezen u1t de leden die geen zitt1ng bebben in het
hoofdbestuur en de programmacomJlliss1e. BiJ de behandel1ng van een onderwe:-:t-
waarbij een der voorz1tters u1t hoofde van .n1gerlei partijfunetie persoon::JY
is betrokk9n. treedt deze niet op als fungerend voorzitter zola~g cezE
bebandeling duurt. In de gevallen betreffende de gang van zaJ:en oj) de AI-V
waarin bet huishoudel1Jk reglement Diet voorziet, beslissen de ge:zam<:?nlijko:
voorzitters. De fungerend voorz1tter van de ALV beeft bet reebt s~reektijd te
verdelen en te beperken. De besl1ss1ngen van de voorz1tters zijn bindenci.
behoudens onJllidde11jk beroep op de ALV,die daarover steDt zonder discussie.
Op voorstel van de voorzitters kan de ALV z1ch ter voorbereiding van de
plenaire discussie 1n secties splitsen onder leiding van de door de
voorzitters aangewezen 6ectievoorzitters. Voorstellen die in eer.
sectievergadering minder dan 25 procent van de stemmen bebben gekre~~n
worden in de plenaire zitting niet aan de orde gesteld. Voorstellen die 1n eeL
sectievergader1ng 25 procent van de stemmen of aeer bebben gekregen, worden
in de plena1re zitting aan de orde gesteld; amenderen van dezE'! voors~eller. is
niet mo~elijk behoudens het bepaalde 1n art.27 lid 3.
Een ALV beg1nt met de aanw1jz1ng -van •• n atemcomm1ssie en ee:-,
notulencommissie op voordracht van de voorzitters.
De steDCOIllJIIissie reg1streert de u1tgebraehte stemmen I 'besl1st zonder beroe::.
over de geldighe1d daarvan en constateert de u1tslag van de stemming.
De notulencomlllissie Jlaakt een zakel1jk veralag van de vergadenng en draagt
zorg dat, bet ..verloop van de vergader1ng op geluidsband wordt vastg€:legd.
Het verslag vande ALV ligt vanaf twee aaanden na de ALV ter 1nzage op bet
landel1jk secretar1aat, vaaT ock de gelu1dsbanden worden opgeslagen.
Bet hoofdbestuur pub11ceert binnen twee aaanden na de ALV 1n de democ,aa:
korte samenvatt1ngen van de bebandelde .gendapunten en een over:zicbt van de
aangenomen en verworpen congresvocrstellen, aoties en aJlendementen.
Beboudens bet 1n de atatuten .D hUishoudel1jk regleJlent bepaalde nee~t de A~V
besluiten aet gewone aeerderhe1d van steD.en. Indien geen der unwe=ige leoen
atemm1ng venst, tan de ALVbij .cel.aaUe •• n beslu1t •• men.
Ieder b1J een stemming op de ALVaanwezig lid kan ten ste. u1tbrengen.
Steaming over personen gesch1edt achr1ftel1jk. VanDHr .Sch voor een funetie
alechts an undidaat hee:ft .ange.eld. kan verklaing bij aeclaJlla~ie
gescbieden. VOCThet overl~e 1& lid 1 Diet van toepassing.
Over zaken wordt gestead op •• n door de voorzitters te bepalen wijze
Indien de "LV de behande11ng van en1g agendapuDt naar een late!" tiJd5:1?
verschuift, worden de h1erop betrekk1ng bebbende mot1es/aJllenci.e~ente!:
autoJlat1sch aangebouden tot de feitelijke bebande11ng.
Indien bet onderhavige agendapunt In.iddels gew1jZigd wordt, beoaalt de
indiener (ster) van de Jlotieof bet aJlendellent bij de bebandehng enTan of
de:ze/dit nog onderwerp van de beraadslaglng dient uit te maken.
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Ar~,lj43.1

De verkie:Zin~ van bet dagel1jks bestuur gescb1edt t1jdens de ALV volFer.2 Ce;,
methode van bijlage C van het hUisboudelijk reglement. ..
De verkiezing van de (plaatsvervangende)regioboofdbe~tuurslede~ Fe~~hl~C:
tijdens een ARV volgens de metbode van bijlage C van dit re~lement.
Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, een vice-voorzitter ?c-':, :'t.lel:
Ceerste vice-voorzitterJ, een vice-voorzitter organisatie [tweede Vlce-
voorzitter), een eerste en tweede penninEl:D1eester,een eerste en tlolee:'E
publiciteitscoordinator. een secretaris-politiek, een secretaris-organlsatiE e~
een ~ecretaris-buitenland.
Het dage1ijks bestuur regelt de onderlinge taakverdeling van zijn leden.
Einnen bet hoofdbestuur vervult het dage11jks bestuur de uitvoerende taay
Voorzover door statuten. huisboudel1jk reglement en de ALV niet beperkt. hee:t
bet boofdbestuur alle bevoegdheden betreffende:
a. organisatie op lande11jk niveau en eoordinatie van activiteiten va~

(sub)regio's en (deel)afdelingen;
b. bet nemen van beleidsbeslis~ingen en bet kenbaar aaken van eigen me~in~en

en konklusies a1s de opvatting van het hoofdbeEtuur .
Ji~mt de ALV een moti~ van wantrouwen aan tegen bet hoofdbestuur, dan aient
dit onverwijld af te treden.
De dagel ijkse gan~ van zaken wordt af~ehandeld door bet dage1ijks bes":.uur,
dat binnen drie .aanden de algemene ledenvergadering bijeenroept om een nie~1oI
dagelijks bestuur te kiezen. De regio's kiezen binnen drie maander, hun nieuwe
regiohoofdbestuursleden, die tegelijk Bet het nieuwe dagelijks bestuur in
functie treden.
A1s de plaats van een lid van het dagelijks bestuur tussentijds vacant woret,
wijst het boofdbestuUT uit zijn .idden een opvolger un, totdat tijcien~ de
eerstvolgende ALV door verkiezing 1n de vacature wordt vocr:zien. Als de
plaats vafl·een reg1o-boofdbestuurslid tussent1jds vacant komt, tiest de repa

, tijdens de eerstvolgende algemene regiovergadering sen opvolger.

Ieder lid van 1>66 kan zicbzelf of een andeT lid, Bits die zicb daartoe bereic.
verklaart, kand1dut stellen voor het dage11jks bestuur.
Ieder lid van een regio kan z1chzelf of ••n ander lid van die regio. mi'ts die
zich daartoe bere1d verklurt. kandidut &tellen als reg1o-hoofdbestuurs~ic.
Zo .oge1ijk b1j publ1cat1e van de nV-agenda. docb u1terl1Jk vier .aancien voo:-
de ALV, publ1ceert het hoofdbestuur 1n de deJlocrut 1n welke vakatures in
besturen en commis.ies de ALV diant te voorzien.
De aanmeldingstermijn voor de kandidaatstel11ng begint on.iddelllJk nadat
door het hoofdbestuur un de laden aedede11ng biervan 1s gedaan en SlUlt twee
aaanden voor de ALV.
Ieder lid van 1>66 kan zicb unmelden als kandidaat door aiddel van een
aangetekend ver:zonden aanmeldingsfor.u11er, te richten aan het landelljk
secretar1aat.
Bij aaomeldlng dient &an de voorwaarden vermeld in art.ll te worden voldaa~
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Ge}ijktijciig lIl'?t de aanmeldlng tan de kandidaat een persoonl1jke tOl':lJcbtir.~
van maximaal dr1ehonderd woorden verstrekken. Deze toe11cht1ng mag ge~~
verklaringerJ bevatten die strijdig z1jn met de in l1d 4 genoemde verJtlarln~H
en hierin mogen geen namen van andere leden als referentie worden vermeia.
De geldigbeid van de aanmeldingen wordt beoordeeld door bet bocfdbestuur. do!!:
verpl1cht is na te gaan of aan de voor de kand1daatstel11ng g~ldendE
voorwaarden wordt voldaan~
Het hoofdbestuur verklaart een aanmeldings!orDulier ongeldlg lndien:
a. de feite11jke gegevens, bedoeld in art.ll onju1st of onvoldoende zijn;
b. d~ bereidverklaringen, bedoeld in art.ll Diet of met beperkin~En ziJ~

afgelegd;
c. het hoofdbestuur beschikt over scbrifte11jke aanwijzingen die erns:"E~

twijfels oproepen over de juistbeid van de afgelegde verklar1n~en;
d. de aanmeldingen na het gepubl1ceerde sluit1ngSt1jdstip door bet landE}~jy.

secretar1aat wordt ontvangen.
Binnen twee weken na slu1t1ng van de kandidaatstelling ontvangt de kand:daa:
bericht van het hoofdbestuur ind1en de aanmelding n1et ge1dit worG~
geoordeeld.
De kandidaat tan binnen V1jf dagen na de datum van besl1ssing in heroe? ga.s:l
b1j de gescbillencomm1ss1e, die binnen tien dagen na datum van beroep bes:is:.
Het hoofdbestuur wordt gekozen voor de periode van twee jaar.
Een boofdbestuurslid is slechts tweemaal onmiddell1jk herkiesbaar.
Indien een hooidbestuurslid aftreedt voordat de termijn van twee jaar is
verstreken en gekozen wordt in een andere hoofdbestuursfunctie. geldt voor
deze verkiezing de termijn die resteert tot een maximum zittingsterlDijn va~
zes jaar is bereikt.
Het lidmaatscbap van het boofdbestuur is niet verenigbaar met enige andere
partijfunctie, be.balve bet l1dmaatschap van de programmacommissie er. d~
commissies-ad-boc.
Functies 1n niet in d1t reglement geregelde commissies gelden niet ais
partijfuncties.
Het l1dmaatschap van het hoofdbestuur is n1e.t verenigbaar me: be:
lidmaatscbap van de tweede kamer en de eerste kamer der staten-gen€-raa: erJ
dat van het europees parlement.

He~ hoofdbestuur is gemotiveerde verantwoord1ng verscbuldigd aan de ALV.
Het hoofdbP.stuur brengt regelmati~ verslag uit over %1jn werkzaamheden op de
daartoe geeigende w1jze.
Ind1en een voorjaars- en een Dajaars-ALV
in art.21 lid 2 en 3 van dit regleJlent.
Jaarlijks biedt het boofdbestuur de ALV
ter goedkeuring aan.
Jaarl1jks dient het hoofdbestuur een voorstel in voor .en gedifferentieerde
contributieregeling voor bet komende jaIlr.
Jaarlijks legt bet hoofdbestuur een regel1ng voor de financiele bijdrage aan
de regio's aan de ALVvoor.
Jaarl1jks na a!loop van het verenig1ngsjaar laat de penn1ngmeester de boeke::
van de vereniging eontroleren door .en door bet boofdbestuur aangewezen
reg1steraccountant. Bet rapport van deze accountant wordt terstor.c
overhandigd aan het hoofdbestuur en de financ1ele comm1ss1•.
Op de eerstvolgende ALV stelt bet boofdbes'tuur het exploitat1eover=icb: over
.bet afgelopen jaar, de belans en het accountantsrapport aan de orc~ en
verzoekt de ALVde penn1ngmeester te decbargeren.
De toelicht1ng op de jaarrekening bevat onderlleer een liJst van a:~e
5chenkingen aan D66 van aeer dan v1jfentw1ntighonderd ~ulder: zonder
vermeldln~ van de namen der schenkers.

worden gehouden gelden de bepalingen,
een begrot1ng voor bet komende.- jaar
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Bij aanb1~1ng van de Jurretening legt het boofdbestuur verantwoer01 ;.'" aT

over de be~ted1ng van het verk1ez1ngsfonds an verschaft 1nzicht 1; d~
voorgenomen be&teoing van dit fonds.
B:!j tussE'nt1jds aftr&den van de penn1nglleester z1jn de bepal1ngen betreffE>nc:ie
de jaarreken1ng van overeenkoJlst1ge toepass1ng VOOTbet ged.eel te vax: het
kalenderjaar dat e1ndigt .et de dag van a1treden.
De besUssing oJitrent dtcbarge wordt genomen op de Mrete ALV di': ge-nOUCH.
wordt nadat aan hE't bepaalde in art.53 lid 1 is voldun.

Het boofdbestuur draagt zorg voor een regelmatige uitFlive van h<:!~ part1j"cla::
[)@ lJemOt.-:raat. dat gratis aan alle laden wordt toe~ezonoeTl.
De financiele verantwoorde11jkbe:!d voor het part1jbJad berust ciJ het dagelijr.;
bestuur.
HE't hoofdhestuur delegeert de overige verantwoordelijkheden voer de oe~~:,a~~
aan een redact1eraad en regelt de taak en bevoegdheden van ciezE: reciaC':le~a.:l:
in een redact1estatuut.
De redactieraad wordt 5allengesteld u1t:
a. de publ1c1te1t&-coordinator van het dagel1jks bestuur;
b. een lie van het dagelijks bestuur te benoellen door het hootdbe~tuu~;
c. tenminste een vertegenwoordiger van de fracUes van de eerste en tw~~:,=

kamer en van het europees parlement, te benoemE'n door dezE frac::es
gezamen1ijk;

d. tenminste vier lE'den te benoellp.n door bet hoofdbestuur op veeroracnt va~
de redactieraad.

Het dagelijks bestuur voorziet in het secretariaat van de redactieraac ciO:1;
een van de medewerk~rs van het landelijk &ecretariut un de redactieraad toe
te voegen. De redact1eraad heeft zijn - zetel ten kantore van hE't lande::ijjr
secretariaat.
Geschillen tussen bet hoofdbestuur en de redactieraad worden bescr.owwd !llS

een geschil in de zin van art.59 lid lb van d:!t reglellent.
Het lidmaatscbap van de r~dactieraad wordt geacht een partijfunctie te zi]n in
de zin van art.13 van dE!statuten.

066 kent drie soarten bijzondere organen. te weten: vaste cemnissles,
commissies-ad-hoc en werkgroepen.
Vaste comllis1es zijn:
a. de rapport&gecommissie (RC)i
b. de programmacoDJDiss1e (PC>;
c. de gesch111encoJDm1&Sie <Ge);
d. de linanciele co•• i&5ie <Fe>i
e. de landelijke verkiezingscoJimissie <LVe>.
Een lid van 065 un slecht& van "n vaste co.Diss1e dHl uit.aken
Leden van &en vaste cO.1II1&&1eworden voor de tijd van drie jaar gekozen. en
zijn slecbts eenmaal als zedanig onmidde111jk herkiesbaar.
De ALV t1est op n1et-bindende voordracbt van bet boo:!dbestuur. vea, zove,
lIiet Anders bepaald, de leden van de vasu eommissies.
De vaste cO.JDiss1es tiezen uit hun .1dden een voorzitter. Het dage~ij~s
bestuuT voorziet in het secretar1 •• t van .en vaste cOJlDissie door een van de
.edewerkers van het lande11jk secretariaat aan de commissie toe te voegen
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5 Het dagel1jks bestuur wjjst een van zijn leden .an als contactpersoor. me" c'?
vaste COlullissie. ..

6 De vaste cODmis61~s bebben hun zetel ten kantore van bet iandE:~i jJ!:
&ecretarial!~.

7 De kosten van de CODDissies lroJlen voor reken1ng van het boofdbes'tUUT, doc~
d1enen voora! door de penn1ngmeester ~e vorden goedgekeurd.

8 Van de vergader1ngen van de vaste cOJillissies worden door de toe~e\loe;:-
secretaris verslagen gemaakt, die aan de leden van de COJlJlissies er. he:
dag@Jijks bestuur worden toegezonden.

De rapportagecommissie bestaat uit tenminste zes leden.
De rapportagecommissie heeft tot taak (voorzover niet gere~eld in artik~~ ~7;:
a. aavisering van bet boofdbestuur omtrent op te nemen agent:apL:nte;;,

voortkomend uit voorafgaande ALV-beslu1teni
b. bewaking van de procedures 1nzake de beslu1tvorming. zoals t:JC1~';

publikatie congresstukken. goedkeuring prograDmateksten doer be:
boofdbestuuri

c. advisering ARV's omtrent besluitvoT1llingsprocedures. zeals zorg drage:,:. ca:
amendementen zicb ricbten op essentiele beslispunten;

d. bet teetsen van de tecbn1sche conformiteit van Boties en amendementen aa~
de voorschriften die bet buisboudelijk reglement terzake stelt;

e. bewaking samenbang statuten en buishoudelijk reglement;
f. vaststellen van ALV-beslu1ten ten beheeve van bocfdbestuL:r.

programmacollmissie e.a. en deze verwerken in actiepuntenlijsten;
g. bewaken van de uitvoering van ALV-besluiten door booidbestuur er:

prograDmacommissie.
De rapportagecomm1ssie beeft bet recbt [voorzover niet geregeJd in art.27;
om amende menten en moties te weigeren omdat ze
a. niet aan de technische voorscbr1ften voldaen. zeals vormg<?vins,

sluitingsterlllijn of wanneer aDendementen ten onrecbte als JIIotie~ worden
1ngediend.

b. 1n de beveegdbeden van de programmacommissie treden.
c. in het recbt van de rapportagecommissie tredeni
om amendementen met betrekking tot bUishoudelijk reglement. statuten en
financien e.a., niet op BP/VK/EP betrekk1ng bebbend,
a. die zicb in dezejtde ricbting uitlaten, ineen te veegen,
b. als redactioneeJ voor te leggen aan de ALVi
om bij publicatie van de amendementen aan te geven, waar bet zwaa:"'tepunt van
de discussie ligt;
om de ALVte adviseren.

De programmacommiss1e bestaat u1t twaal! leden, waarvan er vijf worden
benoemd konforlll bet gesteJde in lid 2.
Bet boofdbestuur en de fracties van de eerste en tWeede kamer en bet europees
parlement. alsmede bet SWB-bestuur, v1jzen u1t hun .1dden gezamenlijk vijf
leden van de proKrammacommissie aan.
De programmacommissie beeft tot taak (voorzover Diet a.rege1d in art.27 en
hoofdstuk 6 van di t regleJlentJ: de bewaking van de sa.enhang tussen belelds-.
verkiezings- en europees prograJima.
De prop'ramllacommissie beeft het recht [voorzover Diet geregeld in art.27 en
boofdstuk 6 van dit reglement):
a. om amendementen met betrei:king tot beleids-. verkiez:ings-. europees

programma die z1cb in de zelide r1chting uitlaten 1neen te vaegen:
b. om amendementen .et betrekk1ng tot bet beleids-. veritiezinF:s-. europees

programma als redactioneel voor te leggen aan de ALV;



Art .069.
1

Art.070.
Art .071.

is
c. om b1j de publ1cat1e van de aaendemenun un te p;even, W.?1ar QE'

zwaartepunten van de d1scu&s1e liggen;
d. om de ALV te adviseren.

Iaak en &amen~;e;lini
~ ~eschjllencomDlissie bestaat uit een vocz1tter. tevens l1d en neter, gewone
leden.
De voordracht van bet boofdbestuuT conform art.51 lid 3 vermeldt telker.s
tenminste twee maal zoveel namen aIs eT vacatures z1jn te vervullen. ~en gr~p
van teTll1linste v1jfentwint1g leden van D66 1. bevoegd deze voordradt aar, t~
vullen.
Indien de voorzitter is afgetreden en niet herkenen roept de toeE'evoe~-:-
secretaris in overleg met de leden van de coamissie binnen twee Da.anCE:T. n5
de ALV de commissie bijeen yoor een vergaderinE, waarin een voorzit.ter worcit.
gekozen volgens bijlage C van dit reglellent.
De gescbillencomm1ssie beeft tot taak:
bet beslecbten van gescbillen tussen
a. de leden van de partij enerz1jds en part1jorganen ingestelc b: ~ or

krachtens de statuten, dan wel bij of kracbtens bet bUis:COI,;.je~~2K
regle7llent, anderzijds.

b. partij-organen als bedoeld onder a onderling,
c. partijfunctionari~en enderling;
bet desg~vraagd uitleggen van de statuten en het buishoudelijk reglement;
bet besl1ssen in beroep b1j royement;
het beslissen 1n beroep bij niet toelat1n~ ais lid van de partij;
het beslissen in beroep b1j njet-aanvaard1ng van een kandiciaat blj de
kandidaatstelling voor vertegenwoordigende Iichamen.

BehandeliDg van geschjllen
Iedere pIlrtij 1n een geschil dient steeds Z1jn eigen kosten te dragen
De voorzitter van de oommissie 1s, alvorens een gesch11 forDeel bij een Karner
aanhangig te aaken, steeds bevoegd te pagen de partijen te verzoenen.
De behandel1ng van de zaak v1ndt plaats door een u1t de commissie
sametlgestelde kamer, aan to. w1jzen door de voorz1tter. 'Is voorzitter van de
kamer %41bet Hd optreden, dat het angst deel uit.aak'1: van de COml1liSSle.
Een taller doet geen uit&praak dan nadat zij partijen in de gele~enheid beeft
gesteId om in persoon geboord te worden. en de partjj tegen wie bet ~esC':Oil
aanhangig is gel1laakt in de gelegenbe1d i6 gesteld in een door de tal1ler vas:
te stellen terJlijn een schr1ftel1jk verweerscbr1ft in te d1enen.
Een kamer bestaat u1t:
a. vi jf leden voer Resch111en als bedoeld in art.69 lid 2;
b. dr1e leden voor over1ge gesch1Ilen a1s bedoeld 1n art.69.
Indien een kamer van de commissie t1jdens de behandel1ng van een gesch i1
anders wordt samengesteld, vindt een nieuwe bebandeling plaats.
De voorzitter ziet erop toe, dat 1n een kalDer geen leden z1tting neJlen ale bij
bet aanhangige gesch11 persoonI1jk betrokken z1jn. lij tWij1el bierover beslist
de voorz1tter, waarb1j de betrokken led en gehoord worden.
Ook door 1eder der bij bet verschll betrokken part1jen tan tot uiter1ijE dr1e
dagen voor de .ondelinge bebandeling schriftelijk of .onde1ing bezwaar
worden geaaakt tegen •• n 11d van de &AJler dat b1j het leacb11 of een van de
part1jen zodanig persoonlijk 1s betrokken. dat de onpartijd1ghe1d gevaar loopt.
Een zodanige persoonl1jke betrokkenheid zal steeds werden aanp;enomen bl~:
a. blced en aanverwantschap in de recbte Ujn en in zijl1jn tot en met de

vierde grud;
b. bet bestaan van een dienstverband;
c. een besl1SS1DE: in beroep als bedoeld in art.69 lid 3 wurbij een lid van

de kal1ler reeds betrokken is ~eweest.



3 De bes1iss1ng omtrent· wrak1ng wordt door d. betr.ttende tamer genomer, c';
gewone .eercl.erheld van IiteDJDen. blnnen acht dagen !ladat het bezwaar is
ingediend.

Art.074.1 Een geschll als bedoeld in art.69 d1ent 8Chrlftelijjt bij de
gescbll1encoJDmisSie aanhangig te worden leDutt .n toesezonden te woroe~ aar.
het landelljk secretar1aat.

2 Zodra een geschil aanhang1g wordt gemaakt, 1nfor.eert de ca.aD1ss1e onverwJjid
de andere part1j.Bet dagel1jks bestuur wordt sehr1ftel1jk OF de hoo~t.e
gesteld van het geschil.

3 De leden en de lieeretar1s van de gesch111encoJDJD1SS1everstr£!kken peer.
1nfor.aUe over aanhang1ge gesch111en un derden cUe nlet b1j het geset:'1
betrokken z1jn, dan na overleg met het lid van het dagel1jks bestuur I dat al~.
contactpersoon .et de gesch111encOJDJDiSS1e1s ungewezen.

4 De voorzitter van de kamer stelt de w1jze van bebandel1ng vast. mE>:
1nachtnemlng van het bepaalde 1n art.7~ en z1et erop toe dat partijen 1n een
geschil gelljke kansen hebben om hun litandpunten toe te lichten.

5 De voorzitter van de taDer geeft beide p4rt1jen inzage van alle aa:; CE-
cOlllmissie ter hand gestelde &tukken a.b.t. bet aanhang1ge gescbil.

Art.075. De kamer doet uitspraak ulterl1jk binnen drle .aanden na de dag waarop hE':
geschil aanhang1g is gemaakt, .et dien verstande, dat z1j 1n zaken als bedoe:~
in art.69 lid 3 en 4 binnen een Bund en 1n zaken als bedoeld in art .6Y lid
5 binnen tien dagen bes11st.

Beslissing in geschillen
Art.U76. De tamer besl1st als geede .annen en vrouwen naar b1111jkbeid en hij

JDeerderheid van stemmen. i1j de beslissing wordt ver.eld of deze met
eenparigheid dan wel b1j aeerderhe1d van stemJlen is genomen. £en beslisslng
bn slecbt~ dan genoJDen worden, ind1en de tamer voltall1g 1s. De besl1s51ng
der kamer wordt schr1ftel1jk en gemot1veerd gegeven. Zlj wordt onverwijld aaT;
belanghebbenden .eegedeeld. De leden der tamer die een van de Deerderheld
afwijkend &tandpunt 1noemen kunnen daarvan 5chr1ftel1jk doen blijken. Eer,
desbetreffend echr1jven wordt al& bijlage gevoegd bij de besllss1ng.

Art.077.1 Iedere besliss1ng wordt binnen twee weken nadat de kaDer heeft Deslist aan de
betrokken part1jen peT aangetekend schr1jven aedegedeeld. Het hooidDestuur
wordt tegelljkertijd van de u1tspraak op de hoogte gesteld.

2 Bij beslissingen als bedoeld 1n art.59 lid 2 draagt· het hoofdbestuur er :zorg
yoor dat de besl1ss1ng aan de leden van D66 ter tenn1s wordt gebracht.

3 Het 11d wlens royement wordt vern1et1gd, tan verlan~en dat van de=e
besliss1ng door dE' zorg van bet hoofdbestuur .ededellng wordt geoaan aan de
leden van 066.

Art.078. AIle besliss1ngen hebbeD on.iddell1jke rechtskracht. Besl1ssin~en in zalren a~s
bedoeld 1n art.59 lid 1 z1jn bindend VDOr de part1jen 1n een geschi1-
Besl1ss1ngen 1n zaken als bedoeld in art.69 lid 2 z1jn b1ndend voor ieder die
het aangaat, zolang de !LV n1et anders besl1st. aet dien verstande dat
besl1ssingen inzake de artikelen aet betretking tot de gesch111encommissie or
de e.v. ALV d1enen te worden bekrachtigd.

ieglementeriniS- en pyhllcat1erecbt
Art.079. De commiss1e kan aet inachtne.1ng van d1t regle.ent "0 regle.ent vaststellen

tot nadere regel1ng van haar wertzaamheden. daaronder begrepen de door en
\foor bur 1n .~ht te ne.en orde blj de behandel1llg van gescbillen. Een
daartoe .trekkend 'beslult wordt genoJleD aet aeerd.rh.1d van stemmen. Dit
regleJlent wordt aeegedeeld aan het boofdbestuur .n door 41.0& tussenkomst ter
tenn1s gebracbt van de leden en de organen van de partij.

Art.OeO. De gescb1l1encomm1ssie beeft het recht de besliss1ng en oJDschr1jvinl1: van de
aan haar Yoorgelegde gesch111en te publiceren 1n bet landelijk part:iJorgaan <

De publica'tie d1ent zo Jlogel1jk kort en zakel1jk te z1jn.



Art.OS1.]
2

An.084.1
2

De flnaDcl~le comm1ss1e best.at u1t v1jf leeen.
De voordracbt van het hoofdbestuur conform art .61 l1d 3 vermei.dt tel!;';';IS
tenminste tweemaal zovee) namen als er vacature. z1Jn te vervullen. E~o ~ro~~
van tenminste v1jf en tw1nt1g leden van D66 1& bevoegd deze voordracot aa~ t~
vullen.
De finanelele commis~1e heeft tot taak toez1cbt u1t te oeten~n OD het
financieei beheer Van het hoofdbestuur en de penn1ngmeester ~evraaE: of
ongevraagd te adv1&eren 1nzake financ1ele aangelegenheden.
De finaneiele COIlIl1&&1eheeit ook tot taak adv1es u1t te brengen aan ci~ LV
inzaK@ de gOPdkeur1ng en vaststelling van de begrot1nF. de jaarrekenir.~ er. C~
overige finaneiele aangelegenbeden.
De financiele commis&ie vergadert tenminste eenllaal per kwartaa~ en voor~: ~~
dikwiji.sals twee of meer leden of de penn1ngmeester zulks verlange~.
Beslu1ten en adviezen van de financ1ele comlli&s1e vereisen een meeraeine:c.
van stemmen. In &poedzaken kan ook telefonisch vergaderd worden.
De ledpn van de finaneHHe commissie kunnen te allen tijde kennis nemer. \'a:-,
de f1nane1ele bescheiden van de part1j en z1ch laten inlicbten d~o; CE
penningmeester over de stand van zaken.
De financiele commissie beeft het recbt wanneer daartoe aanleidi DE: bes:.aa:
bepaalde posten uit de begrot1ng of deelbegrot1ng geheel of gedeelte:l.~.t:te
blokkeren.
De penningmeester en de andere leden van het dagelijks bestuur bebo~vE:r.VO::lr
het aangaan van enlge verbintenis of het doen van u1tgaven, die niet eX~:ic:et
in de begroting Zijn vermeld of het 1n de begroting vermelde bed~aE
overschr1jden, schriftelijke goedkeur1ng van de financ1ele commissie.
Uitgaven ten laste van begrotingsposten. dle door de financ1ele commlssie ZlJ~
geblokkeerd, behoeven eveneens vooraf '.de &chr1ftelijke goedkeuri ng val':de
financiel~ commissie.
Indien de gevraagde goedkeuring wordt geweigerd, 1s bet hoo:dbestuur. ci€c
financiel@ commissie gehoord hebbende, bevoe~d om bet besluit va~ ce
financiele commissie terzijde te stellen en de goedkeuring alsnos; ~e verler.er..
Van een dergelijk besluit word door bet boofdbestUUf &chrilte~:5k en
gemotiveerd terstond aan de f1nanciele commissie en vervolgens aa~ de
eerstvolgende ALV kennisgegeven.

De landelijke verkieziDgscomll1ss1e bestaat u1t tenm1nste v1jf leden.
Een lid van de landel1jke verk1ez1ngscomll1ss1e kan Diet als kandida3t ~orden
aangemeld. Zodra een lid z1ch kand1daat stelt treedt betrokkene on!l:idde:lijk
af als 11d van de verk1ezingscomlliS&ie en stelt het boofdbestuur hiervan in
kennis.
Het hoofdbestuur benoemt 1n een aldus ont&tane vacature een ander lid en
stelt de eerstvolgende ALV voor deze benoeming te bekracbtlgen.
Ingeval van tussent1jdse of naderende verk1ez1ngen kan het hoofdbes~uur de
zittingsduur .et .axillaal een jaar verlengen.
De landel1jke verk1ezingscomm1ss1e beeft tot taak op onparUjd1ge w1j:ze de
geede voortgang van de kandidaatstell1ngsprocedure veer de verkiezinF.:envoor
het europees parlement en de tweede en eerste tamer CSer 5taten-F:eneraal
volgens de bepal1ngen van d1t reglement te bewerkstel11gen.
Zij draagt tevens %org voor de 1ndien1ng van de overeenko.st1g oit re~lement
samengestelde kandidatenlijsten voor de bcvengenoemde verkie:lngen O~ de
wijze als door de kieswet voor~eschreven.
Taak en bevoegdheden van de landeli ..ike verkiezingscommjssie bl~';
kandidaatstellingsprocedures op landel1jk niveau worden geregeld in boolast;;.tt
7 Van ait reglement.



4 De cOJlmiss1e is tevens belast .et het geven van aanw:ijZ1ngen Vo.:Jr en het
houoen var: toezicllt op dE' kand1daatstell1ngs- an verk1ez1ngsprocedures voer
de verk:leZingen voor' prov1ne1ale statan, openbare HeMmen, gemeenteraoen,
&tadsdl*'lraden, alsmede' de ondersteun1ng van de 10kale en re~lona:e
verk1ez1ngscomm1ss1es. -

De ledenvergader1ng, die een comJl1ss1e-ad-hoc instelt, oJDschr1jft ir, haar
be~luit de taak en bevoegdheden van deze coJDJl1ss1e. len eommis~i ••.-ao-ho::
bestaat uit een oneven aantal leden en bl1jft werkzaaJD tot verslaf. a<!ln de
ledenver~ader1ng 1& u1tgebraeht.

Onder landel1jke werkgroepen worden verstaan door bet hocfdbestuur ener.:e
werkgroepen, d1e z1ch bez1gbouden .et onderwerpen van landelijk politlei.
karakter. Zij kunnen z1eb in subgroepen en ad-hcc-eomJD1ss1es opsplitser. ter.
aanzien van bepaalde onderwerpen en zicb per prov1ne1e, <sub)reg10, afc:iE':in~
of gemeente vertak:ren onder u1tslu1tende verantwoordel1jkneid var, 0'2

betrokken lande11jke werkgroep.
De werkgroepen treden nimmer zelfstandig naar buiten op. )(e::.n~er ..
opvattingen en publ1katies vallen onder verantwoordel1jkbeid van het bes,:uur
van de stichting wetenschappel1jk bureau 066.
Het bestuur van de sticht1ng wetenschappelijk bureau 066 treedt niet naar
bu1ten OPt dan na overleg met het hoofdbestuur.

Het po11t1ek programma van 066 bestaat u1t:
a. het beleidsprogramma;
b. bet verkiezingsprogramma;
c. het europees programma;
d. een aanta] statenprogramma's;
e. een aantal gemeenteprogramma '5;
f. een aantal programma's t.b.v. de verkiez1ngen van openbare lichamen;
g. een aantal stadsdeelraadsprogramJDa's.
Bet beleidsprogramma staat boven aIle andere programma's; geen jon~er
progroma (onderdeel> .ag in atr1jd z1jn .et het beleidsprogramma, een en
ander ter beoorde11ng van de programmacommiss1e, geboord bet boofdbestu~r.
De programmaeoJDm1sS1e kan &an de !LV haar &tandpunt over <delen van)
programmatekstvoorstellen kenbaar aaken, voor zover d1t verband boudt met de
samenhang binnen het prograJlJla dan wel .et andere prograllma's, qua vorm en
qua 1nhoud.
Lid 3 geldt tevens voor bet geval dat de program.aco.JDis1e me~ het
hoofdbestuur van aening v.rsch11t over de door de laat&te aan~e~r5chte
w1jz1g1ngen 1n haar ontwerpt.ksten.
De programmacomll1s1e onderneemt al die activ1teiten die ziJ terzake VaD het
naleven van d1t hoofdstuk van het bU1sboudel1jk regle •• nt clan wel een geede
besluitvorJD1ng op de ALV noodzakel1jk aeht, steeds na over lee; met het
hocfdbestuur.



2 He>t be>le1dsprogralllla wordt vastgesteld door de ALV van ~6. op VOO1"st.e-~le:.
van bet boofdbestuur of de prograllJlacoJlJl1.s1e (z1e art. 093L

3 Het bele1dsprograJlJla 1s voorZ1en van een 1ndex en •• n trefwooroenreglster.
4 He>t bele1ds;pr0F:rallma wordt tegen kostpr1js op aanvraag aan de led •••r: tH

beschikklng gesteld.
5 Het beleidsprogramma bevat een systemaUsche weergave van de

partijstandpunten OF alle geb1eden, zoveel .oge11 Jk ser1cht op concrete
beleidsvocrnemens. Slechts het eerste 1nleidende boofdstuk en de eer~t~
1nle:dende paragraten per bootdstuk bevatten standpunten in algemen~ termo::r:

Art.002.1 De programllacollmiss1e draagt zorg voor de ontwerpteksten vocr he:
beleidsprogramma en stelt deze t1jd1g ter bescMkk1ng van het hoofdoes'::.J:..:r.

2 Bij de concept-teksten geeft de prograllJlacoJimissie de beslispunten aar: terl
behoeve van de behandellng op de ALV.

3 lia de beslultvorJl1ng op de ALV d.raagt de prograJlJlacOJDllissie zorE. vocr dE:
elndredact1e van de teksten .et InacbtneJling van de beslulten van de A~V.

4 De prograJDJDacoDlllissie draagt zorg vocr t1jdigE! aanvang van de procedurE: tet.
herziening v.sn (een of lIeer delen van) bet bele1dsprogramma 1n over 1e£ me:
ilet boofdbestuur en het bestuur van de Si'B, waarbij lid 1 tilT. :;

overeenkoJDstlge toepassing v1nden.
5 Beboudens bet p;eval van art.93 lid 1b lIaken beslu1ten .et betrekkin .•.. tGt de-

1nhoud van het beleldsprogramma .et onm1ddell1jke 1nganF: deel ui t var. llee
beleidsprogramma.

6 M&t betrekking tot d.e ontwerp-teksten en w1jzip;1ngsvoorstellen voc~ he:
beleidsprogramma z1jn de term1jnen van art.25 van toepass1ng.

Art.093 1 Het bEole1dsprogramma wordt gewijzigd:
a. wanneer het bocfdbestuur een daartoe streklrend vocrstel dat he~ var. de

prograJDmacoJDmiss1e heeft ontvangen ean de ALV voorlegt;
b. wann~r de ALV ean voorstel aanneellt waarin u1tdrukkel1jk or.. een

w1jzig1ngsvoorstel wordt gevraagd. .
2 In bet geval van lid la. 15 bet hoofdbestuur verantwoordelijk voor de in!loud

van het W1jZigingsvoorstel, en 15 art.92 van overeenkoJDstige toepass: nE·

Art.094 1 Het verkiezingsprograllJDa bevat het beletd dat 1>66 in een per1od.& var, vier
jaar wenst te verwezenl1jken, 15 geld1g vocr die periode en Kan nie~
tussentijds worden gew1jz1gd.

2 Het verkiezingsprogramma wordt vastgesteld ten behceve van de ve:rkie=inf<er,
voor de tweede kamer der staten generaal.

3 Kandidaten vocr het l1dllBatschap van de tWeede kamer d.er staten generaa2 ziJn
gehouden ~et verkiezingsprop;ramma naer beste verJDagen u1t te voeren.

4 Het verk1ezlngsprograllJla moet .axi.ael toegankelijk en hanteerbaar z1Jn voar
kiezers en leden, waarb1j de •• menbang tussen d.e vers=h111ende
beleidsvocrneJDens en u1tgangspunten voorop staat.

5 Indien bet bij tussent1jdse verk1ezlngen vcor d.e tweede kaller der state::
generaal niet .ogplijk 1s een ontwerp verk1ezingsprogramma aan d.e ALV voor te
leggen. stelt het boofdbestuur op voorstel van d.e programJDaCOJIIl:lllS£leee::
verkiezingsprogramma vast op basls van bet geldende bele1dsprogramm~.

e Art.Ol lid 3 en 4. alsmede art.g2 lid 1.2,3,4. en 6 z1jn van overeenkomst1E:e
toepass1ng.

An..095 1 Met betrekking tot het europees verkiez1ngsprogramma 1s an ..94 va::
over@enkomstige toepass1ng.

2 Onverll1 nderd bet bepaalde 1n art.OO lid 2. .ag het europee~
verk1ezingsprograJl.1. n1et 111 str1jd Zljn aet bet verkiezlngst>roEral:ma
beboudens een u1tdrukkel1jk d.aarover genomen beslu1t van de ALV.



3 In bet geval van l1d 2 -zal het jongste van beide programma's eeT, JDC:'lve,:7'.;-
. van d1tuitdrukkE'l1jkE' bti-lult beYattell, alsmede Nn VerWljZln~ naar hE:'
andere programma.

Art.096. PX
Art.097. PW
Art.098. PX
Art.099. PM

Ten behoeve van de lijstsamenstel11ng voor landeJijke verkiezir.ge~ V~~~

vertep:enwoord1gende l1chamen wordt aan de leden een profiel vaTI de te vo!":r.€~.
fraktie aangeboden, &amen te stellen door de partij- en de ciesbe:.rE't IE;,:::",
fraktievoorzitter.

Kandidaat5tellin~
Voor de kandidaatstelling voor de tweede kamer der staten-gener.:.o: ~e: :::€r,.
naast art.15 t/m 19, een aantal speciale bepal1ngen die in art.lDl tilt :[;':,
zijn opp;enomen.
De samenstelling van de kandidatenl1jst gesch1edt in twee ronden. De ee!"stE'
ronde bestaat ui t scbr1ftelijke vooryerkiezingen per kieskr1ngg:roep. er. de
tweede rondE> uit een landel1jke scbritte11jke poststemming voor aIle leder. er.
verki@zing van de lijsttrekker op de algemene ledenvergader1ng.
Kandiciateon dieTlen bij bun aanmelding tevens aan de volgende voorwaarder. t.e
voldoen:
a. bereidverklaring van een eventueel kamerl1dllaatscbap als een vc}lec.:~,e

dagtaak te zullen beschouwen. d.w.:z. in ieder geval de uitoefenin~ var, Zl]rJ
berce? te zullen staken en bij verkiezing afstand te zullen doen var. a: 1.
open bare amhten en partljfunxties;

D, opgave van bet gebied waa:rmee de kandidaat b1j eventuE'le verkiezin~ in he:
bijzonder kontakt wll bouden, en in verband daarJlee op~ave var, de
k1eskringgroep waarin de k~nd1daat ean de verk1ezing w1l deelnemen.

De aanmeJdingstermijn voor de kandidaatstelling begint .instens ~~n jaar vo~r
dp datum van 1nd1ening van de kandidatenl1jsten 1ngevolge de kieswet., en £:u:t
zes maanden voor diezelfde datum.
Wanneer- vervroegde verk1ezingen worden u1tgescbreven, dan wordt 2onoeie- de
aanmeldingsterDl1jn ,op datum van ·d1t beslu1t geacbt te %1jn begonnen. Deze
term1jn sJuit dan een aaand na de opening. waarvan aan de ieden lIedede:ine:
wordt gedaan. Indien de aanmeldingsterJlijn reeds loopt bij de afkonciginf var.
bedoeld beslui t tan bet hoofdbestuur deze term1jn eerst vier wer:Kda~e;. na
afkonci1ging slu1ten.
In geyaJ van vervroegde verkiezingen. dan wel b1j of trachtens b1jzonder ALV-
beslu1t. worden geen voorverkiezing@n per tieskringgroep gebouden en kan door
de landelijke verkiez1ngskomm1ssie in over leg met het boofdbestuur van de
gestelde term1jn worden a!geweken.

vporyerkieZ1Disronde
Ten beboeve van de voorverkiezingen worden de volgende v1J1' tieskrine:Er-De?er;
ge"'ormo:
r ]foord. oDvattende de provincies Groningen. Friesland. Drentbe. Overl]sse.

en Flevoland;
II Midden. omvattende de provinc1es Utrecht en Gelderland;
IIi Holland-noord , omvattende de provinc1e loord-Holland;
IV Holland-zuid. OJIvattende de provincie ZUid-Holland;
V ZU1d, omvattende de proyinc1es Zeeland, loord-Brabant en Llmbu:r~



1,5'.
2 Iedere kandidaat kan zich alechts voor "n sroep unJlelden. In bet bUItHiar,Sl

woonacht1ge leden worden geacht tot de k1eskr1nggroep V te behoren. e~ worce~
in de gelegenheid gesteld un de vcorverk1az1ngen 1n deze groep de~: te neme~.

3 De landel1jke verkiez1ngskomJll1ss1e benoe.t 1n overleg .et de betrokEen
regiobestuT81l vocr 1edere k1eskr1Dggroep _n grcepsverk1ez1ngskomm::.ssie. dIE
met betrekk1ng tot de voorverkiez1ngen •• Il overeenko.st1ge taak en pos::.tie
heeft Als de landel1jke verk1ez1ngskollD1as1e. -

4 Per k1eskr1nggroep worden voorvarklez1ngen sebouden onde~
verantwocrdel1jkbe1d van de groepsverk1ez1ngskoJlJl1ss1es. 11nnen vier weke~ na
slu1ting van de aanJlleld1ngstera1jn zenden de groepsverk1ezlngskoJlm1ssies in
over leg met de landel1jke verUezlngskom.1ss1e un alle in het gebled var, bur.
kieskringgroep wonende steJlgerechtigde led en een opgave in alfat~:lscbE
volgorde. beginnende met een door lot1ng verkregen letter. van a1le kandioa:E~i
voor de betreffende groep. Alle door de kandidaten verstrekte geF.Ev~~s w~roe~
1n deze opgave opgenomen, alsllede indien de kandidaat zulk~ WHst eEr.
persoonlijke verklar1ng van ten hoogste driehonderd wocrden.

5 Bij de 0rgave van de kand1daten wordt tevens een stembi1jet toeE'<=lz~r,de~,
waarop dE slu1tingsdatuJI van de schr1fte11jke stemming en het jnzendin~sa=res
worden vermeld. Op d1t blljet kunnen ten hoog~tp. vijfentw1ntiF kandlda:E~, ir.
volgorde van voorkeur worden vermeld.

e Door de groepsverkiezingskomm1ss1es worden zo veel mogelijk in over]e~ mE: d~
kandidat.p.n tot uiter11jk v1er maanden voor de datum van de indiening vaT, C"'
kandidatenlijsten 1ngevolge de kieswet, enkele presentat1evergaderingE~
gehouden, bij voorkeur ten per regio, dcch in 1eder F.eva} @en per
kieskringgroep. Zi ttende frakt1eleden z1jn behoudens overmacht gehouden in de
kieskringgroep, waar %ij kand1deren. hun kandidatuur persoon11jk te verdedige~.

Art .l{)3.1 De u1tslagbepaling van de voorverk1ezingen gesch ied t door de
groepsverk1ezingskommiss1e~ en d1ent, alvorens gepub11ceerd te worder.. door de
landelijke verkiezingskommiss1e te worden goedgekeurd.

2 Bij het bepalen van de u1tslag van de voorverkie%1ngen worden slecbts die
-, stembiljetten in aanJlerking genOJlEm, die vbbr de slu1tingsdatum %lj"

ontvan~en. Deze datum mag niet eerder zijn dan een week na de laats:e
presentat1evergader1ngen in de betrokken groep.

3 Op basis van de tjJdig ingeleverde stembiljetten worden peT kieskriTif.~roe:-
een ranp;l1jst van de kandidaten opgeJlaakt, overeenkoJistig de be~alinge!J t>i]
bijlage B van dit reglement. lien veTslag van deze u1't:slagbe?411nr, woret binnen
veertien dagen toegezonden aan de landelijke verk1ezingsKommissie.

De definitieY<=l 111~tvaststel11ng
Art.1 04.1 5a goedkeuring kombineert de landelijke verk1ezingskommisslE de v~j:'

ranglijsten tot -en Jandel1jke ranglijst volgens onderstaande methode:
a. aan de kandidaten Det rangnummer 1 van elk der ran~lijste~ wordt

rangwaarde 1 toegekent, aan de kandidaten met rangnuJlmer 2 rangw33rde
1/2, aan de kandidaten aet rangnummer 3 rangwaarde 1/3, enz.;

b. de kand1daten worden geplaatst 1n de volgorde van de aldus verkre~e~
rangwaarde; b1j sel1jke rangwaarde worden kand1daten geplaatst in een door
loting te bepalen volgorde;

c. de Aldus verkregen ranglijst van kandidaten is de voorlopige lan::lehJke
rangl1jst.

2 Zo speedig aogel1jk na het vaststellen van de voorlop1ge ranglijSi: delen de
•• rste veert1g geplaatsten VbOT een door de landel1jke verk1ezingskoJimissle
vast te stellen datum un deze ko.miss1e .ede of %1j tevans Dndld,s.3: wlller.
zijn voor de verkiez1ng van de l1jstaanvoerder.

3 De ALV, die het verkiezingsprogramlDa behandelt, kiest de l1jstaanvoer:li?!" u:..t
de kandidatp.Tl die zich daarvoor hebben aangemeld. Deze verlne:zins ~esc:-,:..et:
vo:gens bijlage> C van dit reg]ement.



A-:.105.1 Zo spoedig'.ogf'1ijk na~lfe vast.tell1ng van de voorlopige rangHjEO.t, ZE'nr;-.d~
landelijke verk1ez1ngskollm1ss1e aan alla steJlgerecht1gde leden CE' liJS: m<:-:
namen van de 8erste vee~tig kand1daten van de voorlopige lande11jke ran~~~J~:.
onder veTBeld1nr, van aIle door de kand1daten verstrekte gagevenE, van het 0::
de voorverkiezingen bere1kte resultaat, al.mede de persoonlijke verKiarin~ ais
bedoeld in art.16 l1d 3. revens wordt en atemblljet toegezonden, waarop de
sluit1np:sdat",:: en het 1nzend1ngsadres worden venleld. Op dit blljet kunl"Jer.de
kand1daten in volgorde van voorkeur worden vermeld.

2 !ij het bepalen van de u1tslag van de verkiez1ngen, worden sie-::.ts C~'='
stemblljetten in aanmerking genomen, die v66r de .lu1t1ngsda~ult doc~ de
lande11jke verkiez1ngskollm1ss1e zijn ontvangen.

3 Op basis van de t1jdlg ontvangen stemblljetten worct een ranf::]~: va:".
kandidaten opgemaakt. overeenkollstig de bepal1ngen van bijlaF.e ~ Vb~; C:::
reF:lement. Vervolgens wordt een definlt1eve landehjke rangli,)F.t o?~em.:.at:·_
door aan de aldu5 verkregen l1j5t de overi~e kand1daten van de voor .cr:$2'~
landpl1jke ranp:lij5t ondE'r bandhaving van bun onderl1nge volp:orde- toe tE
voegen. Tenslotte wordt de door de ALVgekozen 11jstaanvoerder. ook lnOle~ ~::
of zij b1j de landeHjke stemming niet de eerste plaats behaald. al!: nu:::rtf>:-:
op de defin1t1eve lande11jke 11jst geplaatst.

4 De kandidaten lIet de rangnummers ] t/m 2S van de defin1t1eve lande-:'ljke li]S:
worden op aIle in te dlenen kand1datenlijsten op de overeenkomstig ~e~~rnr.~:-d~
plaatsen g~plaatst.

5 Op de 11j~ten ln ledere kieskringgroep worden de plaatsen 26 t/m 30 be7.'?:
door de nog niet geplaatste kand1daten van de eigen kieskTinggrOE? in de
vo)gord~ waaTin Z1j op de defin1t1eve landelljke ranglijst %ijn geplaa:st.

e> Indien op de def1n1tleve landelijke ranglijst nlet voldoende kanc.ldate~
voorkomen, die aan de voorverkiezlngen in de betreffende kieskring betben
deelgenomen, worden de resterende plaatsen van de I1jst vervuld door nr ~6 en
v01~enden van de definitieve landelijke rang1ijst.

7 De kandidaten die op grond van lid S in aanmerking komen voor de plaa:sEn ~6
t/m 30 op een van de in te d1enen kandidatenlijsten. d1enen zicb berei:: te
verklaren een kamerzete1 slechts te aanvaarden, wanneer alle kanclda:er .. C.l€
op de defin1t1eve landel:1jke rangl1jst hoger Z1jn geplaatst. rE'eCE' ee::
kamerzetel bezetten, of scbrlftel1jk b1ervan afstand hebben gedaan.

e Indien een kandidaat de in lid 7 genoelloe verklarinFo n1et beeit F.l2":.eiter.i.is
de landel1jke verklezingskomDlls51e verpl1cbt de betrokken kandi.daa: niet ::r::
een van die plaatsen varl de betreffende kandidatenlijst te plaatsen.

Voor de kandidaatstell1ng VOCT bet iuropeP.5 parlement gelden, naast ar:.1:> t/lr,

19, de bepalingen die in d1t art1kel %ijn opgenomen.
De samenste111ng van de kand1datenl1jst geschledt via een
schriftelijke p05tstemming voor al1e leden op overeenkomst1ge
voorgeschreven in art.105, _et dlen verstande dat er gP.en sprake
voorlopige rangl1jst. beperking tot veertig kand1daten en een
voorverk1ezingen behaald resultaat.
Kand1daten dienen zich blj bun aanmelding tevens bereid te verkla:-en een
eventueel lidJllaatschap van bet europees parlement als •• n volledige ciaguait
te zuBen bescbouwen en hiervoor de uitoefening "an bet beroep te %u:~en
staken en tevens a!stand te doen van alle openbare ubten en parti.iiunK":.ies.
Voorts dienen zij aan te Beven of zij tevens kandldaat w1l1en zijn ••.'oor de
verkiezing van de lijstaanvoerder.
De l1jstaanvDerder kan gekozen worden conform art.l04 lid 3. of we2 c.m.·•. de
5cbriftelijke stemming. De !LV die besllst over deelname, bepaa:: wE'~ke
.ethode wordt gevolgd.
De aanmeld1ngstermijn vangt aan acht maanden voor de dag van incler.:Ut van
de kandidatenlljsten 1ngevolge de k1eswet, en sluit uiterlljk one lIla3ncien
voor deze dag.

lan=e l:. jke
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is va:') eer:
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Art.1 07.1 Voor de kand1dalU.ste1l1ng voor de Hr5t@ oDer der 5taten-p;eneraa} ge~dH..
nust art.15 t/. 1~, de bepal1ngen die 1n cUt art1lrel z1jn opgenoJrlE't..

2 De &aDens;tell1ng van de kandidatenl1J5t gesch1edt via een lance} i )~e
scbrifte11jk~ postste.m1ng voor aIle laden op ovareenkoDstige wiJze alS
voorFeschreven in art.l0~, met d1en verstande dat ar geen apralre is van ee-r,
voorlopige ranglijst, beperk1ng tot veertig kand1daten en een reeds tlj
voorverkiezingen behaald resultaat.

3 De l1jstaanveerder wordt Met afzonderl1jk op •• n .ALV I JIIaa, \'la de
scbr1fte11jke stemm1ng gekozen.

4 De aanJleld1ngsterD1jn vanp:t aan acht .aanden voor de dag van 1ndjenir.~ V<!l~,

de kandidaten11jsten lngevolge de k1eswet en slu1t u1ter11jk drie Jrlaander. voc~
deze dag.

5 De in te d1enen kand1datenl1je;ten vocr de eerste kallerverkiezingen werder,
door de verkiez1ngskoJlllissie opgesteld en wel zodanip: oa: CE

verkiezingsu1tslag voor D66 zo gunst1g .ogel1jk zal ziJn, en zo vee~ mD;:-~~:)t:

in overeenstemmine met de volgorde van de def1n1t1eve landel1jke liJ!:.t.
6 De D66-1eden van provinciale stat~n brengen b1j de verkie::1ngen vaTI de eE:~StE:

kaJrler hun stell zodanig ua. dat zo veel .ogel1jk door D66 p;es'teldE' kar.:::::.:.:e~,
in volgorde van de defini tieve landel1jke I1jst worden geko:r.en.

7 De landelijke verkiezingskollmissie verstrelrt de stemgerec.Dtigde 1)66- je::o?~.

schr1ftelijke ricbt]1jnen voor het uitbrengen van bun steJrl.

Aq.ll)t- PM
Art.109 F:M

Art.l11.1
2

De Adviesraad. in d1t boofdstuk verder te neemen 'de raad " is een door lIlc::ei
van regionale verk1ezingen $IImengesteld orgaan, dat gevraagd en ongevraa~::
advies u1tbrengt aan bet hoofdbestuur en de frakties in de eerste en twee::e
kamer alsJlede het europees parlement inzake de vorming van de lande ~j jEt" en
europese po11tiek en 1nzake de organ1satiestruktuur en procedures va~ ae
partjj.
De raad kan gevraagd of ongevraagd advies u1tbrengen aan het hoofdhestuur
over d~ rapporten van de werkgroepen als bedoeld in art.27 van de statuteL.
Het orgaan waaraan door de raad een advies 1s u1tgebracht de€l t de raac
geJrlot1veerd .ede of, in hoeverre en op welke wijze gevolg is gegever. aar. het
advies.
De Tllad bestaat uit vijft1g leden.
Elke regio als bedeeld in art.25 lid 1 van de statuten beeft tenm:..nste 'twee
zetels in de raad.
De overige zetels worden teegedeeld aan de regio's naar pvenredighelCi van bet
aanta] leden in de regio.
In de Daand januar1. direkt voorafgaand aan de verkiez1ng van de raao. ste~ t

het boofdbestuur de verc1eelsleutel vas;t vocr de verd.Ung van zetels in de
raad. zeals bedeeld in l1d 3. Het boofdbestuuT gebru1kt daarvoor als baSis ae
verdeelsleutel van de regioafdracbt {waarb1j de leden, di •• et toestellmlng van
de penningmeester, een contributie betalen lager dan bet yastgestelde lIinimu~
we] lleetellen>. zeals die in decellber van het voorafgaande jear is gehanteerd
De in lid 4 bedeelde verdee]sleutel vindt teepassing .et ingang van oe dlre~t
daaropvolgende ver~iezing.
Het l1dmaatschap van de raad is onverenigbaar met:
a. het allbt van minster of staatssecretaris;
b. het l1dmaatschap van een der kallers der staten-p:eneraal en be:; eu,oO@e~

parlement;
c. het lidmaatscbao van het hoofdbestuuT.



Art.118
Art.119 .1

lB
De> in 11d 1 bedoelde funkt1onar1ssen z1jn gerecht1gd deel te nemH aa;: de
beraadslag1ngen van de raad. Z1j hebben alsdan .en adv1serende stem.
De leden van de raad zijn gehouden de algeJlene reglovergadenng var, hl,;TJ
regio. alslIede zovHl .0gel1jk cok de subregio's en a1del1ngen blnnen hI,;;:

re~10, ~e inforlleren over de werkzaamheden van de raad.

De leden van de raad worden geJtozen door de leden van 1>66 blnn~;, ieCE''''
regio door aiddel van een poststeJDDling vol gens de aethode van bjjla~E t:l va:.
dit reglement.
De po~tstemmlng wordt landE'l1jk georganiseerd door de landelijr:e
verk1ezingskommissie, d1e coif de kandidaatstell1ng b1nnen de re'DO'S
koordinE'ert. Bij de toezending van de stemblljetten worden de persona:ia en
overige gegevens van dE' kand1daten verstrekt.
De presentatiE! van de kandidaten v1ndt bij voorkeur plaat~ 01' ef'Y' al~e:nenl=
re~iovergader1ng. die u1terl1jk twee weken voor de sluitjngsdat~~ van CE
poststemming wordt gehouden.
De kand1daatc;:;telling vcor de raad dient 6Chr1ftel1jk te gescbieder, c~J de
landelijke verkiezingskoJDmiSS1e. Afscbr1ft van deze aanm~lding dient t~ woroe~
gezonden aan bet reg10bestuur.
De aanmelding~termijn opent onm1ddelijk nadat door de landeli]y.,,?
verki~z1ngskoJDmissie hiervan aan de leden .edede11ng 1s gedaa~, en de
verdeels1eutel door het hoofdbestuur 1s bekend gemaakt.
De kandidaatstell1ng sluit oJDstreeks 1 aaart van het jaar, waa,in Oe
verkiezing plaats vindt I terwijl de poststemJDing binnen zes weker. na deze
datum ~eschiedt.
Iedere regio kiest op overeenkoJDsti~e w1jze als bepaald in art.114 een aantal
plaatsvervangende leden van de raad I gel1jk aan het aantal door dIe re£i 0 te
kiezen leden.
Bij verh1ndering van een lid van de raad treedt in zijn plaats he,
plaatsvervangende lid I dat bij de 1n lid 1 bedoeide stemming bflt hoo£,ste
aantal stemmen behaalde. Indien ock d1t plaatsvervangend lid is verhinderd,
treedt 1n diens plaats bet plaatsvervangend lid dat b1j de in l1d 1 bedoelae
stemming het op ten na hoogste aantal stemmen behaalde; en %0 vervolge~s.
Bij tussent1jds aftreden van een lid van de read wordt dit voor de resterende
periode van de zitt1ngsduuT opgevolgd door bet eerste plaatsvervanE'ende lie
overeenkomstig lid 2. De Aldus ontstane vanture voor het plaatsvervan~end
lid van de read wordt desgewenst op een door bet regiobestuur daartoe
uitgeschreven ARVvervuld door verkiezing van een n1euw plaatsvervan~end lid.
Leden en plaatsvervangende led en worden gekozen voor een periode van t.wee
jaar en zijn tweemaal onm1ddel11jk herkiesbaar.
Voor de toepassing van lid 1 wordt de terDlijn gedurende welke 1emanc o~
grond van art.115 11d 3 lid 1s geweest van de read butten bescho~wlng
gelaten.

De read kiest u1t z1jn .1dden een voorz1tter en twee v1ce-voorzitters, vc:'gens
de methode van b1jlage C van dit reglement.
Zij worden gekozen voor een periode van ten jaar en %1jn De aftreden terstond
herkiesbaar.
In het secretarieat van de raad wordt voorz1en door bet boofdbestuur
De raad vergadert tenm1nste viermaal per jaar en zo dikwljls a:s de
voorzitter nOoCzakelijk acbt.



Art.120
Art.121.1

2

Art.127
Art.126
Art.129

lie voorzitt.er rDetlt een vergader1ng b1jeen 1ndien daar-toe een verzC>::r wora:.
gedaan door:
a, het hoofdbes:u~r;
b. ten der kamerfraktie~i
c. tien leden van de raadi
d. een algemene regiovergadering.
In een verzDek als bedoe.ld in lid 2 dient te z1jn aangegeven ove~ W~lt: (~)
onderwerp(en) het oordeel van de raad wordt gevraagd.
De verg~der1ngen van de raad z1jn openbaar.
DE-raad stelt zljn elgen agenda vast.
De voorz1tter stelt de ontwerp-agenda op. De::e bevat 1n geval van ee~
vergadering b1jeengeroepen op grond van art.1l9 l1d 2 1n elk geva; d", puntE-r,
bedoeld in art.119 lid 3.
De ag~nda en de daarop betrekk1ng hebbende stukk~n worden, bijzona~;~
oJDstandigheden voorbehouden, tenm1nste acbt dagen voor de verl':a:::er.r.~
toegezondl2n aan de led en van de raad. Deze stukken worden op verzoeJl: va:-, 0'=
voorzi tter oak aan Jlet naJDe genoemde plaat&vervangende leden toegezor.oc,

De raad kan besluiten bet hoofdbestuur te verzoeken een alEe~e~E
ledenvergader1ng bijeen te roepen over een of .eer bij dat besluit aarl tE
geven onderwerpen.
Een beslui t als in lid 1 bedoeld tan slechts worden genoJDen met a bsol utE
.eerderbeid van stemmen.
De raad kan beslu1ten tot de 1nstell1ng van t1jdel1jke kommissie van benaalde
in het 1nstel11ngsbeslult &an te geven werkzaamheden of onderwerpen.
Uitslu1tend leden en plaatsvervangende leden kUTlnen l1d zijTl ""an een
kommissie als bedoeld in lid 1. .
De raad en kommissies tunnen, Indien dat voor de venulling van de taa1r:
noodzakelijk 1s, werkgroepen van de st1cht1ng wetenscbapp£>l1jk bureau D06, het
politiek scbo11ngs- en vor.1ngs1nst1tuut en andere deskundigen raadp!eg~n.
Adv1ezen en beslu1ten van de raad tODen voor zover in d1t reglemen't nie't
anders 15 bepaald, tot stand .et gewone .eerderbe1d van stemmen.
Een adv1es of besluit van de raad tomt Diet tot stand indien niet t.enlt:'nste
de beHt plus een van het aantal led en van de read aan de stemmlnf beef:
deelgenomen.
In gev!!l van adviezen wordt bet standpunt van eventuele Dinderbecie:-: in het
advies ver.eld, indien de minderheden dat wensen.
De raad regel t voor het over1ge z1jn e1gen ordeo en tan daartoe re~elementen
vaststellen. mits deze n1et in str1jd Z1jn met de statuten en d1t re81ement.

PK
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30

BeT! reF10 verenigt alle leden woonacht1g binnen .en door het hoofdbes~uur
voor de regie vastgesteld geb1ed.
De ALV is bevoegd in de grenzen van de reg1o's w1jz1ngen &an te brenge~.
De geldmiddelen van de reg10 bestaan uit:
a. bijdrage uit de kontribut1egelden door bet hcofdbestuur;
b. susidies van het hoofdbestuurj
c. schenkingeni
d. overige baten.

2
Art.131

AT'" 13':-:.1 De algellleneregiovergadering wordt gevormd door de leden van 066 blnne:, CE-
reEio.

2 De ARV is bet boogste orgaan van 066 in een regio 1nzake aIle aangele~enhede~
op reg10naal pol1tiek en organ1satoriscb terrein, voor zover die nie: door
statuten of dit reglement aan andere organen z1jn opgedrap,en.

3 De ARV komt tenminste eenDlaal per jaar en overeenkoJlstig art.25 lid 2 in e:t
geval tussen drie en twee aaanden voor 1edere ALV biJeen. Een ARV wardt
minstens twee weken tevoren scbriftelijk aangekond1gd.

4 Voorts wordt de ARV ter bebandel1ng Van een of aeer aangegeven onderwerpen
binnen zes weken bijeengeroepen op verzoek van:
a. de provinciale statenfraktiei
b. tenminste drie AAV's of een ASV.

5 Ieder lid kan tot de aanvang van de ARV, of zoveel eerder als bet refiobestu~r
vaststelt, JDoties 1nd1enen betreffende de agenda en de agendapunter.. Deze
.oties moeten zijn ondertekend door tenm1nste v1jf leden van de regia .

.Art.133.1 De ARV bepaalt de organisatiestruktuur van de regio door te kiezen voar- een
ongedeelde of een 1ederatieve regiostruktuur.

2 In een ongedeelde regiostruktuur worden geen subreg1o's Fevor.d, en is de AR~
op dit middenniveau de enige beslu1tvor.ende ledenvergader1ng.

3 In een federat1eve reg10struktuur worden een of meer subregio's gevormc. en
bestaan naast de ARV cok algemene subreg1 overgaderingen, die b~nne~ de
subregio bet boogste orgaan van 066 vorDen.

Art.134 In beide strukturen i6 de ARV verantwoordel1jk voor:
a. de ondersteun1ng van de frakt1e in de provinciale staten (1nclusief

verkiezingskampagne)j
b. het verkiezen van een reg1o-hoofdbestuurs11d en diens plaatsvervanger,

volgens metbode van bijlage C van d1t regle.enti
c. de verk1ezing van tenlllinstede voorzitter, secretar1s en penningmeester

van bet regiobestuuri
d. de verde11ng van' de f1nanciele b1jdrage van het hooidbestuur over d~

subregio's en afdelingen.
Art.135.1 De ARV tan eigen reglementen vaststellen. die niet in atr1jd moger. ZlJn met

het bepaalde in statuten en d1t reglement. In ieder seval stelt de Ai\\"eer:
kand1daatstellings- en verkiezingsreglement als bedoeld in ~.14 vast.

2 De ARV is bevoegd de grenzen van 5ubreg1o's en afdel1ngen te wijzieer..onder
voorwaarden genoemc in de boofdstukken 10 resp. 11.

3 De ARV benoemt ter kontr5le van bet financieel bebeer een kaskommlssie van
minimaal drie leden, die geen deel uitmaken van bet regiobes:uur De
kaskolllmissieadviseert de ARV over bet gevoerd~ financieel beheer en decnar~e
van de penningmeester.



Het 1(B besta3t Ult tenminste vi.it leden en het regio- booid DestuurS lld, ca".
slechts een adviserende stem heeft,
De voorzi tter, secretaris en penn1ngmeester, worden 1n funrUe gekozer, vc:.,:,,:;
de methode van bijlage C van d1t reglement. De over1ge leden worder, ll;e,ir~:e;.
volgens de methode van bijlage B van dit reglement,
Bij een ongedeelde Tegiostruktuur worden alle leden van het RE recbts:r-et'l::=
door de ARV gekozen.
Bij een tederatieve TegiostTuktuur Wljst 1edere ASV ten 11ci var. bE":
subregiobestuur aan a1s lid van bet RB.
De kand idaatst.elling voor regiobestuursl1d I regio-boofdbestuursl:c H :;l·...;
regio-hootdbestuursl1d kan geschieden tot tweemaal vierentwintlf uu, vo::, ::f-
aanvang V3n de ARV, waarin de verkiezing plaats vindt.
Het lidmaatscbap van bet Tegiobestuur is niet verenigbaar met:
a, het lidmaatscbap van provinciale staten;
b. het lidmaatscha~ van een afdelingsbestuur.
Bet hoofdbestuur kan. de ARV gehoord, dispensatie verlenen van hE-: b€:,o-".:E
onde; b
Wanneer de ARV een motie van wantrouwen aanneemt tegen ZiJD re;~=-
hootdbestuurslid. dan treedt deze onmiddellijk af. Op voordrac1:lt va:-.bc-
reg:obestuur beneeJ:lltde ARV staande de vergadering een vervar.ge;. ClEo lr.
funktie blijft, totdat tijdens de eerstvolgende ARV een opvolger word: geK:::e~
Ieder lid van een Tegie kan :zich kandidaat stellen voer bH RB, a:s reF-:;:-
bnotdbestuurslid. of plvv regio-hootdbestuursl1d, indien bij/ziJ aan de IT: de
statuten en dit reglement gestelde e1sen voldoet.
Een lid van het RB wordt gekezen voor een t1jd van tw~ jaar en 15 twee:taa:
als zodani~ onmiddelijk herkiesbaar.
Het RE heeft tot taak:
bet <geregeld en tijdie) bijeenroepen van de ARV, en wel vanwege:
a. organisatorische aangeJegenheden zoals

= bet instellen van een progralllmacemmissie, verkieZil'lfscomm:ss:€,
kam~agnecemmissie, kascommissie, etc.,
:: het verkiezen van de leden van het Teeiobestuur, het regio-HE-llC e~ he-
plvv regio-HB-11d,
:: het instellen van noodzakelijke overlegvormen en steunfraktie.
:: het beoordelen van bestuursaktiviteiten. in het bijzonder het f1nanc:ee:
behee, ;

b. poltieke aangelegenheden zeals
= het (doen) samenstellen, ter diskussie stellen en deen vastste:leri van
het statenprogramma,
::het beverderen van de algemene politieke diskussie.
:: bet voorbereiden van de diskussie en besluitvormlng over onde;wer~~ d:e
op de ALV's aan de orde worden gesteld;

het organiseren van po11tieke evenementen van algemener strekk:r.s, zoa:s
spreekbeurten en ver~iezingsbijeenkomsten;
het verzorgen van de komlllun1katie met de leden enerzijds en ande;e
part1jorganen anderzijds;
het vertegenwoordigen van de Tegio, %owel binnen de part1j als naar buite~,
het bevoTderen van de ondersteuning van de 1raktie in de pTovinciaje s~a:en.
het verr1cbten Van andere Doodzake11jke bestuurlijke akt1v1teiten, zeals

= het vaststellen van gebieden waarbinnen sUbreg10's of afdellnE'er:kur.:;er:.
worden opgericht,
:: werven en beheren van geldmiddelen,
= bevo:-deren van het opricbten van afdelingen in de zogf!na~::.:o?"\0,':::-:>
gebieden-,= beheren van de ledenadministratie,
:: koordineren van verkie::ngskampagnes,
= verzorger. van publicite:t.
= bet beberen van een reglo-arcblef



Art.140.i
2

JaarJ ijks bledt het reg:iobe~tuur de ARVeen begroting voor bet XOlDE,,:; 1a",:--
tcr gQt?,:~""unIl8 aan. De 1nde:ling van deze begroting sluit aan biJ dE lna,=~:r:;-
van de laDdeij~ke begrc~in~
Tevens dio?nt be~ regiobestul,;, bierbij een voorstel in voor E!':!n flna!':l~:E
bijdrage aan de subregio's en afdelingen.
Jla goedkl?ur1ng door de A'RVzendt de regiopenn1ngmeester de Dee-rot:.:-;;, ter
kennisname Ban de penningmeester van bet boofdbestuur.
Jaar1ijks overlegt de regiopenn1ngmeester bet explo1t8tieoverzicb: D·••.er De,,:
afgelopen jaar aan de A'RV.
OVl?r de besteding van een eventueel verkiezingsfonds leFt bet re,;';o"oes:iJ:J;
aan de ARV verantwoording af, en verscbaft 1nzicbt in de VOGr~Er,J:l;E;.
bestedin~ van dit fonds.
Ten aanzien van schenkingen aan de rep;io is art.51 lid 3 van overee',.l{J:l;S::.E
toep<'lssing.

oD verzook van de provinciale statenfraktie kan de ARV eer. steur.:ra.C::E
instellen.
De taak, wijze van samenstelling en de werkwijze van eer, de:-~;.:~t:E
steunfraktie, wordt door de ARV schriftelijk vastgelegd. nadat de frai::::: :.==
gehoord.
De fraktie beeft bet recht een voordracht voor de samenstelllr.; vaT: Ce
steunfraktie in te die~en.
Binnen de regio's kunnen door de ARVoverlegorganen worden ingestelc
Deze overlegorganen kunnen geen taken of bevoegdbeden van de ARV ove:-r.eTtE:-"
indien deze taken reglementair aan de ARVof RB zijn toegekend.
Taak. wijz€ van e-amenstelli nE en werkzijze van deze overlegorganer, \lIo!"'der,
schriftelijk door de ARVvastgelegd.

Het verkiezingsprogramm.3 ten behoove van de verkiezingen voor de p!"';J\;:r,,::.=.. .:
staten wordt vastgesteld door de ARVop een door die ARVtevorer. vas:g~s:e~d':
wijze.
Het statenprogramma lDag niet 1n strijd zijn lIet· bet beleids?ro~ralt!t3. Ir.
geval van tWij:fel 1s de reg1ovoorzitter verplicht bierover bet oordeE:~ va;: Q~

lancielijke programmakommissie te vragen.
De on'twerptekst voor het statenprogramma dient u1t.erli.ik vi,i!" weker: vo:::- de-
besluitvormende ARV1n het bezit van de regioleden te zijn.
Kar.didaten voor het lidmaatschap van provinciale staten zijn gehou::~r: t.e:
statenprogramma naar beste vermogen uit te vooren.

Indien wordt deelgenomen aan de verk1ezingen voor provinciale sta:e;-.. car.
dient u1terlijk een jaar voorafgaand aan die verkiezingen de A~V be:
kiesreglement. konform art.14. voor de interne kand1daat.ste1l1ng te beboe;-,
vastgesteld. Dit kiesreglement ollvat de overeenkomstige ~oepassing van ar: 15
t/m 1g, alSllede een nadere u1twerk1ng van de reg10nale kiesprocedure Deze
nadere kiesprocedure voor de regio kan worden vBstgesteld aan de hand var:
bet model opgenol1len in bijlage D van di t reglement, waarbij wordt aang€~o?••.e:1
welke lI:euzemogelljkheden - in dat model genoomd - zullen worden toe~€'?.3s:, e::
welke Wijz)g:ngen [binnen de lIogelijkheden van statuten en Hi': w~;jen
aangebracht. Het HE en de LVe dienen van dit ARV-besluit en be: daa,":':.'
beborende kiesreglement op de boogte te worden gesteld. Deelnaroe aan de
verkie:ingen voor provinciale staten onder de naam POLITlEi\E PA:"":::
DE~OCRATEN66 kan uitslu1tend lDet toestemm1ng van bet hoofdbestuu,



Ar-:.14~
Ait.14'7
A;:.l4.~
Ar:.l49

2 KandlciZoten voor provinciale staten dienen %1cb D1j bun aanmelding be;e~c t,=
verklaren om bij verkie=ingen van de eerste kaller der staterl-F.er,e;-.:.~: CEo

scbrifteliJke richtlijnen van de landelijke verkiezingscommissl": t.~: he:
uitbrengen van bun stem in acbt te nemen.

3 Binnen twee weken na de sluiting van de kandidaatstell1ng zendt de rell0rja:~
verkiezingscommissie een overzicbt van alle goedgekeurde kandidater, aail de
landelijke verkiezingscomm1s51e.

4 Binnen twee weken na de sluit1ngsdatum van de scbr1f'tel1jke stemminf WOT:::: dE
uitslagbepaJing van die stemming toegezonden aan de landE~ :cK':
verkiezingscomm1ssie. Wanneer bet de landel1jke verk1ez1ngscommiss:e L: .~.(.:
dat de uitslag van de stemming ni@t juist is bepaald. treedt ZlJ Jr. ave;;E;
me: bet regiobestuur dat de uitslag zonodig korrigeert. na de re~:~no:~
verkie=ingscommissie daarover te hebben ~ehoard .

lJe l@d~n van de regio verk1ezen bet aan de regia toegewezen aanta: lee",,; E;

plaatsvervangende 1eden van de adviesraad, vol gens de bepalingen a?~e;-,;:j::;e;. _"
art .114 en 115

Een subregia verenigt alle leden woonacbtig binnen een door het reEi::Jbes::.:'..:r
voar de subregio vastgesteld gebied.
Inciien binnen een regio gewesten of open bare licbamen met e€:~ ge~=ze~
vertegenwoordigend l1cbaam zijn 1ngesteld, dienen de grenzen van de subie~l~
samen te va1len met de gr~nzen van bet gewest of openbaar lichaam.
De ARV is bevoegd in de grenzen van de subregio's wijz1F,ingen a~n ~~ ore~~2~.
mits het gestelde in lid 2 niet wordt aangetast.
Indien een subregia geen afdelingen bevat of gebieder. kent. die nio?: tc: e?:-.
afde:ing beboren vervult de subregio de tunktie van de afdelinf.
De geldmiddelen van de subregio bestaan uit:
a, bijdrage van de regio, zeals vastgesteld 1ngevolge art.134d.
b. subsidies van het regiobestuur;
c. scbenkingen;
d. overige baten.

De algemene subregiovergader1ng wordt gevormd door de leden van D6e: b:nne:-,
de subregio.
De ASV 15 bet hoogste orgaan van 066 in een 5ubregio in=ake alie
aangelegenbeden op subregionaal polit1ek en organ1sator1sch terreln, voar
zover die niet door de statuten en dit reglement aan de ARV of ande,2 or;a~e~
ZlJn opgedragen.
De ASV komt tenminste eoeDlIlaa1 per jaar bijeen en wordt tenII::n~:? veer::e;.
daeen tevoren schriftelijk aangekondi~d.
Voorts wordt de ASV ter behandelinE': van een of meer aange~e·.·e;" c;;.:.e; •...e~:::e:-.
binnen zes weken bijeengeroepen op verzoek van:
a de fraktie in gewestraad of bet openbaar llchaarn,
b ter.n:inste twee AAV's.



leder lid kan tot de aanvang van de ASV. of zoveei ~rd~r al~ ~~~
subreg10bestuur vaststelt, moties indienen betreffende de a~e7',::.a c;.
age>ndapunten. Deze moties Boeten zijn ondertekend door tenmins~e v:Jf Ieee;.
'\,"a~ de subreg1o.
De ASV lean eigen reglementen vaststellen. die niet in str1jd JIlogen zi:r. me:
bet bepaalde in de statuten ~n dit reglement. In 1eder geval stelt d~ A2~ ee,
kandidaatstellings- en verkiezingsreglement, als bedoeld in art.14. vas:
De ASV benoemt ter kontr61e van bet f1nanc1eel bebeer een kaSCOmllliss:e Va;.

minimaal drie leden. die geen deel u1tmaken van bet sUbregiODe~:~w, ~~
kascommiss1e adv1e.eert de ASV over het ~evoerde f1nancieel bebeer en de::.a,;-.:,
van de penn1ngmeester.

Ar-t.l:·':'.l Het SB bestaat uit tenminste drie leden.
2 De voorzi tter en penninglDet?ster worden in funktie 8E?r.ozpn vol~~:1~ c; n.,='":.:.:.:.=.

van bijlage C van d1t reglement. De overige If:den warder. gelroze. V=: ;'E:;'" c;;.

methodE van b1jlage B van dit reslement.
3 Een van de leden van bet SB wordt door de ASVaanpewezen als ll~ va~ be: ?~
4 De kandidaatstelling voor bet SI:'. kan geschieden to: tweemaa~ vle'e;.: .•.·:;-,::E'

uur voor de aanvang van de ASV, waarin de verkie~ing plaatsvinct
5 He: lidmaa:schap van het SB is niet verenigbaar met:

a. het geko:en lidmaats.:hap van enig vertegenwoordigenc l:cr.a~~ o~
ove,eenkoms:ig niveau,

b. hp~ lidmaatschap van een afde11ngsbestuur.
Het hoofdbestuur kan, de ASV gehoord. dispensatle verlenen van M·t be?aa~jE
onder- b.

6 I",der lid var. de subregio kan zich kandidaat 5tellen van het SE. inCle;:
bij/zij aan de in de statuten en dit reglement gestelde eisen voldoe:.

7 Een lid van het SB wordt gekozen voor de tijd van twee jaar en twee~aa: alE

zodanig onmiddelijk herkiesbaar.
Art .15'5. J Het SE heeft tot taak:

a. bet <geregeld en tijd1g) bijeenroepen van de ASV. en we~ var, •...~~~
or~an1satoriscbe en po11tieke aangelegenhedeni

b. het organiseren van po11t1eke evenementen van algetDene 5trek.K:~;: \ =~a~=.
spreekbeurten en verk1ezingsbijeenkomsten;

c bet verzorgen van de kommunikatie met de leden enerzijds er. de rep::
anderzijds;

d het vertegenwoord1gen van de sUbregio. zowel binnen de part:.-, a:s naa,
buiten;

e. het zonodig bevorderen van de ondersteuning van de frar::1E at'
overeenkomstig vertegenwoordigend n1veaui

f. het verricbten van andere noodzakel1jke bestuurlijlre aktiviteiter:
2 Jaarlijks biedt beat SB de ASV een bep;roting voor bet komende Jaa~ ter

goedkeuring aan. De indel1ng van deze begrot1ng sluit aan blj de lnae::n~ van
de regionale begroting.

3 Wa goecikeuring door de ASV zendt de penningmeester de be~ro::n~ te,
kennisname aan de regiopenningmeester.

4 Jaar11jks overlegt de penningmeester bet exploitat1e-overzicht over he:
afgelopen jaar aan de ASV.

5 Over de besteding van een eventueel verk1ezinp;sfonds legt bet SF aa:: de AS','
verantwoording at. en verschaft inzicht in de voorgenomen bested:;:~ va:: c::
fonds.

6 Ten aanZlen van schenlrlnger. aan de subreglo is art.51 lid 3 van toepas~:n~



Art.157.1
2
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Op verzoei!: var. de fraktie in een verteE"enwoordigend l1cbaam of overee',1::'IE :~~
niveau ka~ de ASV een steunfraktie 1nstellen.
De taak, wijze van samenste1l1ng en werkw1jze van een dergel1jke steur.! rar.ue
wordt door de ASV scbr1ftel1jk vastgelegd, nadat de frakt1e is genoora
De fraktie heeft bet recbt een voordracbt voor de sa.enstelling va~ oe
steunfraktie in te d1enen.
Binnen subregio's kunnen door de ASV overlegorganen worden 1ngestelc.
Deze- overJegorganen kunnen geen taken of bevoegdheden van de ASV ove,nelte:-"
indien deze taken reglementair aan de ASV of bet SB zijn toeF,ekend.
Taak, w1jze van &amenstellinp': en werlrwijze van dpze overlegorgan-:" worce;,
scbriftelijk door de ASV vastgelegd.

net verkiezinfsprogramma ten behoeve van ae verkiezinE': voer de Cjf'~.::~·';:

licbamer. wordt vastF:esteld door de ASV, op een door die ASV te·;=re:.
vastgestelde wijze.
He, programma voor een openbaar licbaam mag n1et in strijd zi.1r, n:.o?": he',
beleidsprogramma, In geval van tWijiel is de subregiovoorzi tter ve:-::J::::: ":
bierover het oordeeJ van de lande11jke programIIJAcomIIJissie te vrage~
De ontwerptekst voor het programma voor een openbaar lichaaro cien, u1+.;r::~£
vijf welten voor de besluitvorlllende ASV in het bezit van de subrepc}e:Je:: te
zijn.
Kandidater, voor het lidmaatscbaf van open bare lichamen ZijTJ gebouce" Ile:
programma voor die openbar~ 11chamen naar beste vermogen uit te voere~

lndien word: deelg~"nmen aan de verkiezingen voor vertegenwoor~~~~naF
licharoen OF overeenl.,mstig niveau, dan dient uiterlijk ~en jaar vocra:~a3;-;c
aa:; die vel-kiezin!5l"!n de ASV het kiesreglement, ing~volge art.14, vo;:, de
intl?rne kal.'iidaatstelling te bebben v8stgesteld. Dit kiesreglement OIDvat OE

overeenkomstige toepassing van 8rt.15 t/m 19, alsmede een nadere uitweri:in~
van de subregionale kiesprocedure. Deze nadere kiesprocedure voor de subre~:;:
kar. worden vastgesteld aan de hand van het model opgenomen 1n bijlaE'E D var.
ciit reglement, waarbij wordt aangegeven welke keuzemogelijkheder, - in ca"
model genoemd - :zullen worden toegepast, en welke w1jzigingerl Ib:nne" de
1I0gelijkheden van statuten en HRJ worden aangebracht. Het HB en oe LVC diene,:
van dit ASV-'besluit en het daarbij beborende k1esreglement op de hoo~:e te
worden gesteld. Deelname aan de verk1ezingen voor een openbaar lichaalt onde:-
de naa711POLlTIEKE PARTIJ DE}I[OCRATEN66 kan uitsluiteIlc met. toestl?IIJItlng va:-.
bet boofdbestuur.
Binnen twee weken na de sluiting van de kandidaatstellinE zen~t de
6ubregionaleverkiez1ngscoIIJmissie een overzicht van aIle goedgeke~rde
kandidaten aan de lande11jke verkiezingscomm1ssie.
BiDnen twee weken na de sluitingsdatum van de schrifte11jke stemming werdt de
uitslagbepaling van die stemming toegezondeo aan de lande::;ke
verkiezingscommissie. Wanneer het de landel1jke verk1e:Z1ogscommi5s1e bll~kt
dat de uitslag van de stemming oiet ju1st 1s bepaald. treedt z1J in ove:lee:
lIet het 6ubregiobestuur, dat de uitslag :zonod1g korr1geert. na de subreSi=na:~
verkiezingscoIDmissie daarover te hebben gehoord,



Art.164.1
2

Een binne1iland~l?afdelins veren1gt alle leden woonacbt1g b1nnen een doc:'"tiE:....
regiebestuur voor de afdeling vastgesteld gebied.
De grenzen van een afdeling dienen samen te vallen met de grenze~ va" eE:i.0:
meer gemeenten.
De ARV is bevoeF:d in de grenzen van de afdelingen wijzigin~en aaT. tl',r,re:-.;:.:o:..
mits het ~estelde in lid 2 niet wordt aan~etast.
De geldmiddelen van de afdelingen bestaan uit:
a. bijdrage van de rep;io.zeals vastgesteld ingevolge art.134d,
b. subsidies van het regiobestuur;
c. schenkingen;
d. oven ge baten.

De algemene afdelingsvergader1ng wordt gevormd door de leden va" Dt~G::-.:-,e:".
de afdeling.
De AAV is bet
aangeJegenbeden
zover dle niet.
opgedragen.
De AAV kemt tenminste driemaal per jaar bijeen. en wordt tenmins'tE:vee'-::E::'".
dagen tevoren schriftelijk aangekondigd.
Vocr'ts wordt de AAV ter behandelinF. van een of meer aan~efeven onc.er.••.e,':<E::'".
binnen drie weken bijeengeroepen op verzoek van:
a. de fraktie in de gemeenteraad;
b. tenminste tien procent van de leden;
c. regio- of 5ubregiobestuur.
Ieder lid kan tot de aanvang van de AAV, of zoveel €erc€; als he....
afdelingsbestuur vaststelt. Dloties indienen betreffende de a~er,c3 €:-.
agendapunten. Deze moties JDoeten z1jn ondertekend door tenminste v:]: leGe:,,:
van de afdeling.
De AAV kan eigen reglementen vaststellen, die niet in strijd moger, Z:.'Ti m.::-
bet bepaalde in statuten en dit reglement. In 1eder geval stelt de AAV e€:-.

kandidaatstellings- en verkiezingsreglement, als bedoeld in art.14, vas:.
De AAV stelt, met in acbtneming van het gestelde in boofdstuk 12, c? voors ....e:
van het afdelingsbestuur deelafdelingen in, en voorziet die deelafdelln~e= va~
de noodzakelijke geldmiddelen.
De AAV benoemt ter kontrole van bet financieel bebeer een kascomrnlss:e va:-.
JDinimaal drie leden. die geen deel u1tJDaken van bet afdelingsbes:ul;; J).e
kascommissie adviseert de AAV over bet gevoerde financieel beheer e~ de~ta;Ee
van de penningmeester.

boogste orgaan van D06 binnen de afd€linf inza~e
op gemeentelijk politiek en organisatoriscb terr~:~.
door statuten of dit re~lement aan andere orga~e~

Het AB bestaat ~:t tenm1nste drie leden.
De voor::itter er; penn1ngmeester worden in funkt1e gekozen volgens OE' mE'....::.::::e
van bijlage C van dit reglement. De ovenge leden worden gekDze" vc:ger:s .::e
methode van bijlage B van dit reglement
De kandidaatstelling voor bet AS kan gescbieden tot tweemaai Vle;2;.tw:r.::;:-
uur voor de aanvang van de AAV, waarln de verkle=ing plaatsvindt
Het lidmaatscbap van het AE is niet verenigbaar met het lidmaa:s~~a? va" de
gemeenteraad.
Iede; 11d van de afdeling kan zich kandidaat stellen voor be: A'S. inG:e~.
blJ/=:j aan de in de statuten en dit reglement ges:elde elser: vcldoet



A:--:.166.1
2

A:-:.l~·'"' 1
2

Ee:: lid van bet AB wordt ~ekozen voor de tijd van twee jaar er. lS :""'=''=:7: =-3 :
als zodaniE' onmiddellijk berkiesbaar.
Het AB beeft tot taak:
a bet <gereg'?ld en tijd1g) bijeenroe}>@n van de AAV. en WE. van ••",;,.:;,

organisatoriscbe en po11tieke aangelegenbeden;
b. bet organiseren van pol1t1eke evenementen van algemene &treki::r;~. ZOCl_S

spreekbeurten en verk1ez1ngsbijeenkomsten;
c. bet verzorgen van de kOllllunikat1e Jlet de leden enerzijds en de <s";:'.''=';':G

anderzijds;
d. het vertegenwoordigen van de aideling zowel binnen de partij a:s r,a3:-

buiten;
e. bet zonodig bevorderen van de ondersteuning van de fr3.l':·_:''' ., c'=

gemeenteraad;
f. het verriebten van andere noodzakelijk bestuurlijke aktlvi telter., waa, :;r.::.::-,

het vaststellen van gebieden waarbinnen deelafde~in~en ltunn.;;" W:':.::-r.
op~ericht .

Jaa:-11jks biedt bet AB de AAV een begroting voor bet komend~ 20:::- :~:-
goedkeuring aan, De indeling van deze begroting sluit aan biJ de in:~::r.~ ",::::.
de regionale begroting.
Jla goedkeur1ng door de AAV zendt de penningmees'ter de oe~:-:::-::r:;, :::-
kennisname aan de regiopenningmeester.
Jaarlijks overlegt de penningmeester bet exploitatieoverzlcb: :)';'2:"' ~-=-:
afgelopen jaar aan de AAV.
Over de besteding van een eventueel verkiezingsfonds leE't bet A? a3:"', CE A.:"'\'
verantwoording af, en verscbaft i13zicbt in de voorgenom,=n bestec.:r.E." va;-. t::
fends.
Ten aanzien van schenkingen aan de afdeling is art.51 lid 3 van toe?aSS1~~

Op verzoek van de g~meenteraadsfraktie kan de AAV een steunfraktie ln~:e •. E~
De taak, wijze van sallenstelling en werkwiJze van een dergelijite ste~:::;a::::-=
wordt door de AAV schriftelljk vastg~legd. nadat de fraktie is ~eboc;=
De fraktie heeft het recht ee13 voordracht voor de samenste~l:r.~ var, CE

steunfrakt1e in te dienen.
Binnen een afdeling kunnen door de AAV overlegorganen worden inp,este~~
Dez€: overlegoTganen kunnen geen taken of bevoeFdbeden van de AA'; OV€;;-,€:liE:-.,
lndien deze taken rep:lementair aan de AAV of bet AB zijn toegekend.
iaaK, wijze van samenstelJ.ins en werkwijze van deze overlee;oTg3:.Er. ....:::-Cl?r.
scnrlfte:1Jk door de AAV vastgelegd.

Het verkiezingspTogramroa ten behoeve van de verkiezlngen VOOT de ge:lil?E~:e;33=
wordt vastgesteld door de AAV op een door die AAV van tevoren vas:~es:€~ct:
wijze.
Het gemeenteprogramma Jlag niet in str1jd zijn met bet beleld.spro~;3:::r3. ~n
geval van tw1jfel is de afdelingsvoorzitter verpllcbt bierover bet oorcee~ van
de landelijke progTammakommissie te vragen.
De ontwerptekst voor bet gemeenteprogramma dient uiter11jk vijf we~e~ v:)c; de
besluitvormende AAV in het bezit van de afdel1ngsleden te zijn.
Kandidaten voor bet lidmaatscbap van de gemeenteraad Z1j13 ge~ou~e~ he:
gem~enteprogram u1t te veeren.



38

Art .16;.1 Indler. wordt deelgenomen aan de verkiezingen voor de gemeenteraad car, dler.:.
uiterlijk een jaar voorafgaand aan die verk1ez1ngen de AAVbet kiesre~le:tE:-::.
1ngevolge art.14, voor de interne kand1daatste1l1ng te b.bben vastgeste~:.. :::::
kiesreglement omvat de overeenkomst1ge toepass1ng van art.15 t/m 1£,. alsroe:.-:
e€n nadere uitwerking van de afdelingskiesprocedure. Daze nadere kies?roce:.~rE
voor de afdeling kan worden vastgesteld aan de hand van het aod€l opgeno::ne:-.
in bijl~ge ~ van dit reglement. waarbij wordt aangegeve;. we.~e
keuzemogelijkbeden - in dat model genoemd - zullen worden toegepast. er: WE~!:€

wljzigin?:en (binnen de mogel1jkheden van statuten en HRJ worden aan~eora,::-.:..
Het HB en de LVC d1enen van dit AAV-besluit en bet daarbij beoore~~e
i iesreglement op de boogte te worden gesteld. Deelname aan de ver lue=: r:~e7.
voor de gemeenteraad onder de naam, POLITIEKE PAR1IJ DEKOCRA:~~ 6~ £.a~
uitsluitend met toestemm1ng van bet hoofdbestuur.

2 Uiterlijk een jaar voor de verkiezingen van de gemeenteraden beslis: C.Eo A;'.~;,
die bet in lid 1 bedoelde kiesreglement vaststeld. of deelname aa~ ae==
verkiezingen gewenst is.

3 Indien de AAV deelname gewenst en lDoFelijk acht. meldt be~ afdelin~es·~es:~-.:!'"
dit voornelllen aan bet regiobestuur en het boofdbestuur. Hierbij verrnE~d: hE:
afdelingsbestuur of het de bedoeling is zelfstandig of in komol~la::E me:
andere partijen deel te nemen.

4 Ind ien van het regiobestuur een gunstig advies is ontvanger.. e" r.e:
boofdbestuur ~een duidelijke bezwaren bekend zijn. verleent bet hoofdoes-: ....;,
toestellllliing tot deelname. Deze beslissing wordt u1terlijk elf maande;l voor d~
verkie::i ngen van de gerneenteraden genomen en aan bet afdellngsbes't'Jur beker.:'
gemaak't.

5 Binner. twee wek€n na de sluiting van de kandidaatstel1.ing zenct de
afdelinesveril:iezingscommissie een overzicht van alle goedgekeurde kanc.:date::
aan de landelijke verkiezingscolllrnissie.

6 Binne~ twee weken na de sluitingsdatulIl van de scbriftelijke ste~rning worc.: de
ui tslagbepaling van die stem~lng toegezonden aan de landel:'j~E
verkiezingscolllrnissie. Wanneer het de landelijke verkiezingscomrnlsslE ·o::.;k:.
dat de u1tslag van de ste~ming niet juist is bepaald treedt zij in overieg mE:
het afdelingsbestuur, dat de uitslag zonodig korrige€,t, n~ de
afdelingsverkiezingscomlllissie daarover te hebben gehoord.

Indien binnen een afaeling stadsdeelraden met een gekozen vertegen"'::J::J,j:~e;.:'
hchaarn zijn ingesteld, kan het afdel1ngsbestuur cieelafdelingen inste~ le:-; :net
een met dat stadsdeel overeenkomstig gebied.
Een deelafdeling verenigt aIle leden woonachtig binnen het stadsdee.
De gelollliddelen van de deelafdeling bestaan uit:
a. bijdragen van de afdeling 1ngevolge art.163i
b. schenkingen;
c. overige baten.

2
Art.171

De a1eernene deelafdel1ngsvergadering wordt gevormd door de Ieee;. \'5:1 Jee
binnen de deelaideling
De ADV is het hooF.:ste orgaan van 066 binnen de deelaide: ln~ :n=.3.KEa~~e
aangelegenbeden met betrekking tot kandidaatstelllng en ondersteunin~ va~ ee,
D66- fralr'tie 1n een stadsdeelraad. voor zover dle niet door statu:e:: 0: d: ":
reglelllent aan de AAVzi)n opgedra~en



Art.174.1
2

De ADV komt zn vaal!: b1jeen a1s voor een goede '1oortgang van dE in 110 2
geformuleE:l'de doelstelllng noodzakel1jk 1&, en wordt tenminste veenier. 03E;e;.
tevoren &cbl'1fte11jk aangekondigd.
Veorts wordt de ADV tel' behandel1ng van een of aeer aangegeven onderwe:pe;.
binnen dl'1e weken b1jeengeroepen op verzoek 'Ian:
a. de frakt1e 1n de stadsdeelraad;
b. tenminste tien procent van de leden;
c. bet afdelingsbestuur.
Ieder lid kan tot de aanvang van de ADV, of zovee1 eel'der als be:
deelafdelingsbestuul' va6tstelt, met1es 1ndienen betreffende de a~enca er.
aeendapunten. Deze moUes .oeten zijn ondertekend door tenlll1nste vijf i.eoE~
va~ de deelafdellng.
De ADV kan eigen reglementen vaststellen d1e niet in strijd JDo~en z1jn m.;:
het bepaalde in statuten en di t reglement. In ledel' geval stel t de AiJV eer,
kandidaatstel1ings- en verkiezlngsl'eglement, als bedoeld ln art.14. vas:.
De ADV benoelllt tel' kontr51e van het financleel bebeer een kasco7llmlSsif, va"
minimaal dr1e 1eden, die geen deeluitmall:en van het deelafdel1ngsbes:uu; De
kasco7llm1ss1e adviseert de ADVover bet gevoerde financleel bebeer en d~barE~
van de penningmeester.

Het DAE bestaat uit tenminste drie 1eden.
De voorzitter en penningmeester worden 1n funktie gekozen volgens de me:toce
van bijlage C van dit reglelllent. De overige leden worden gekozen volfl:ens de
Ilethode van bij1age B van d1t reglement.
De kaDdidaatstelling voor bet DAB kan gescbleden tot tweemaal v1erentwintiE
uur voor de aanvang van de ADV,waarin de verkiezing plaatsvindt.
Het lidmaatschap van het DAB ls niet verenigbaar met bet lidmaatscbap van de
stadsdeelraad.
Ieder lid van de afdeling kan zicb kandidaat &tellen voor bet DAE, ine :e:-.
hij/zij aan de in de statu ten en dit reglement gestelde eisen voldoet.
Een lid van bet DAB wordt gekozen voor de tijd van twee jaar en is tweelDaal
als zodanig onmiddelijk berkiesbaar.
Het DABheeft tot taak:
a. bet (geregeld en tijdig> b1jeenroepen van de ADV, en we;' vanweE'E

organ1satorlscbe en pol1tieke aangelegenbeden ten beboeve van de
stadsdeelraad;

b. bet organiseren van politieke evenementen van algemene strekinnE. zoa~s
spreekbeurten en verkiezingsbijeenkomsten;

c. bet zonodig bevorderen van de ondersteuning van de fraktle in de
stadsdeelraad;

d. b@t verrichten van andere noodzakel1jk bestuur11jke aktiv1teiten.
Jaarlijks biedt bet DAB de ADV een begroting voor bet komende jaa:- te,
goedkeur1ng aan. De indeling van deze begroting sluit aan bij de lnde:inE: van
de afdelingsbegrot1ng.
~a goedkeur1ng door de ADV zendt de penningmeester de begrotlnE te;
kenn1sname aan de afdelingspenn1ngmeester.
Jaarl1jks overlegt de penn1ngmeester het exploitatieoverzicht over hee
afgelopen jaar aan de ADV.
Over de bested1ng van een eventuee1 verkiezingsfonds legt bet DAB aan de ADV
verantwoording af. en verschaft lnzicbt in de voorgenomen bestedlnF van di t
fonds.
Ten aanz1en van scbenk1ngen aan de deelafdeling is art.51 ll~ 3 van
toepass1ng



Ita

0:0 verzoek van de stadsdeelraadsfrakt1e kan de ADVeen steunfrakt1e :ns:",~lE::.
De taak, wijze van samenstell1ng en werkwljze van een dergelijke s~eur,frai:::E:
wordt door de ADVschriftelijk vastgelegd. nadat de fraktie is geboerd
DE frakt1e heeft het recht een voordracht voor de samenstelling va~ CE:
steunfraktie in te dienen ..

Het verlriezingsprogramma ten behoeve van de verkiezinFen vo:'; CE:
stadsdeelraad wordt vastgesteld door de ADVop een door die ADV vaL te· ..:::rE:~.
vastgestelde w1jze.
Het stadsdeelraadsprogramma mag niet in strijd zijn met het beleiospre", =- a::::"
In geval van tWijfel is de afdel1ngsvoorzitter verplicht hierover he: 0:::- :;E:E:~
van de landelijke programmakommissie te vragen.
De ontwerptekst voar het 5tadsdeelraadsprogramma dient uiterlijk vl:f "'E:~'::~.
voar de besluitvarmende ADVin het bezit van de deelafdelingsleden te Z:::.
Kandidaten veor het lidmaatschap van de stadsdeelraad zijn gen:>u':::E::.tE:-_
stadsdeelraadspragramma naar beste vermog~n uit te voeren.

Indien wardt deelgenamen aan de verkiezingen voor de stadsoeelraaci dan C:E:T'i:

ulterlijk £'en jaar voorafgaand aan die verkiezingen de ADV het kiesre~:;emEr.:,
ingevalge art .14. vaor de interne kandidaatstell1ng te bebben vastges'telc. D~t.
kiesreglement omvat de overeenkomstige toepass1ng van art.lS t/m 19. alsme:.e
een nadere uitwerking van de deelafdelingskiesproced.ure, Deze nacer"
kiesproceduTe voar de deelafdeling kan worden vastgesteld aan de hand van hE:
Ilode:; o!'genamen in bijlage D van dit reglement. waarbij warot aa:lgeE"e·;Er.
welke keuzemop:elijkheden - in dat model genoemd - Z1Jllen worden toege?as:. e~.
welke wijzig1ngen [binnen de moge11jkheden van statuten en H~: worj~~
aan~ebracht. Het HB en de LVC d1enen van d1t ADV-besluit en het oa3:-:::
beoorende kiesreglement op de hoogte te worden gesteld. Deelna~e aa~ de
verkiezingen voar de stadsdeelraad onder de naam POLITIEKE PARTIJ DE~JC~~:~~
66 kan u1tsluitend met toestemming van bet hoofdbestuur.
Binnen twee weken na de slu1ting van de kandidaat.5telling zenet de
deelafdelingsverkiezingscammissie een overzicht van aIle goedge~e~r=e
kandldaten aan de landelijke verkiez1ngscommissie.
Binnen twee weken na de sluitingsdatum van de schriftelijke stemming werd: dE
uitslagbepaling van die stemming toegezonden aan de lanjE~:)ke
verkiezingscommissie. Wanneer het de landelijke verkiezingscom~issie b::jk:
dat de uitslag van de stemming niet juist 16 bepaald treedt zij in overle~ me:
het deelafdelingsbestuur, dat de uitslag zonodig korrigee;t. na de
deelafdelingsverkiezingskommiss1e daarover te hebben gebaord.

Concentraties van 1n bet buitenland wonende led.en kunnen in over leg me: het
haofdbestuuT een buitenlandse afdeling vormen.
Een bUltenlandse afdeling verenigt alle leden woonachtig b1nnen een decr he:
hoofdbestuur vastgesteld gebied.
De ALV is bevoegd in de grenzen van de buitenlandse afdelingen .••:.~::~:n~er.
aan te brengen,
Buitenlandse afdelingen maken geen deel uit van een reglD of suoree::::J. 00<::-.
kunnen wel aanslulting zoeken bij een reglo of een subreglo
Buitenlandse afdelingen worden voor wat betreft de flnancle:e bljdragE van ne:
hocfdbestuur en de schriftellJke kommunlkatle gel1Jkp:E?steld met eer. re~:::
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De art.90 t/Jl 94 van dit reglement zeals laatstel1jk va.tgelegd op de A"..·v· var.
29 en 30 oktober 1982 bl1jven van tcepass1ng totdat de seld1gbeidsterltl ~Jne;,
van de onderscbeiden programma's z1jn verstreken. met dien verstand€: cat ce
behandeling en vastste1l1ng der nieuwe programma's zal plaatsvinden oF- bas:::,
van de n1euwe bepalingen.
De nieuwe bepal1ngen Jlet betrekking tot herkiesbaarhe1d en JIlaX:ltale

zittingsduren, zijn ook van tcepassing op leden die b1j het van kra~hc W8~oer.
van deze bepal1ngen reeds 1n funktie zijn [2:1e b1jvoorbeeld art.45 HF:l.
'tJi]zigingen 1n dit reglement treden 1n werkinp, veertien dagen nadat OE: A'....v·
deze wijzigingen heeft vastgesteld.



Onder geldig uitgebrachte stemmen worden verstaan:
de voor-. tegen- I en blanco stemmen.
Een besluit wordt "bij gewone meerderheid van (geldig u1tgebnchtfo S:E-~::;~:-."
p:enomen als er meer voor- dan tegenste1Jmen zijn uitgebracbt.
Absolute meerderheid van (geldig u1tgebrachte) stemmen wll zegE!en:
meer dan vijftig procent der geldig uitgebracbte ste111men.
Tweede~de meerderbeid VAn (geldig uitgebrachte) stemmen wil ze~~en'
t...,e.;0p .•.,je of lDE'€'T der geldig uitgebracbte stE!mmen.

"':: :-l-:::'::: VJ:.r:: HE:- VERKIEZEN VAN PERSONEN TER
l\;.;;: ::';':=1;:' :.13:-E:; V:JGR VERTEGEN~OORDI(jENDE LlCHAMEN
~::::;:::~:: GF:':JKF VACATURES IN EEN BESTUUR OF COM~lSSIE

VEF;VULL IN G
EN VOGi-;

VAt; p:"Ar~:;:i
k Vt.r· •.•::...:.=~ c

L:e s";.emfe~e,:htifden ontvange" een lijst. waaro? alle kanc:::a,:.;,-:-. .•..
.•..:: l'O'f:E~JriEevolgcrc.-: zijn vermeld. alsmede een stembilJet.
fie stem:,".E::-ect,tiE'd.-:n stemmer: door op het stembiljet tenminste ee:-: m:n::::-.;;: e:-.
te:-, hoos~":e een maximum. door bet verantwoordelijke bestuur te bep.5.le7'.. aa:::.:: 1
na:::'?f. van ve:-s,::hillende kandidaten te noteren in volgorde var, bur, v~o;i':e'.;i
Indier. he: betreft een verkiezing ter vervulling van vacatures in eer bestu',;; c:
cOl::ltis:;ie, is bet aantal namen dat ten boo~ste op het stembilje: Ita:: WO:-:E;:

feocteerd gelijk aan bet aantbl te vervullen vakatures.
De s:elt~iljetten worden bij de verkie::ingscommissie ingeleverd en ~e:e:j

Ve:"1;ie::ir::
D~ verkie:infscommissie bepaalt de uitslag alsvo:gt;
Aar. or- de stembiljetten als eerste voorkeur aanger:"?ven kandidate:. w::r::: eer
stemwaaice toegekend, die overeenkomt met het aantal namen dat ten .b:l0E'~:e c::
het s'tembiljet mag worden ingevLild. Aan de als eerstvol~ende vocr.!;:.~;
aanFegeven kandidaat een stemwaarde die een minder bedraag:. en zo ver·:o:~e:-.5
De aa7': elke kandidaat Aldus toegekende stelllwaarden worden bijeen p:ete::'
De kandidaa:, die het hoogste stemwaardetotaal verwer1t word' a:s ee!ste
E':ekozer., c.q. vervult de eerste plaats op de lijst. De kandidaat die be: c:- ee:-
na h00E:ste stemwaardetotaal verwerft wordt als tw~de gekozer:, c.q ve;v',,;.:. de
tweede plaats op de lijst, en zo vervolgens. totdat zoveel kand::'aten zi]:-.
gekczen als er vakatures, e.g. plaatsen op de lijst te vervullen zi)r..
netter, twee of m€"er kandidaten betzelfde stemwaardetotaal. da:i is van her:
gey-oze" de kandidaat. die het grootste aantal malen als eerste voorke'',;; o? ee:-;
stembilje: is vermeJd; indien dit aantal gelijk is, is van hen Fek::::::er de
kand idaat die het grootste aantal malen als tweede voorkecr is ve;me:='. e:. z::

IvervolEfo;J5

Geld a:;'ei;;
Ee;) stelllbllJet is geldig als het is ingevuld konform art.l.2. In':::e" c:' he:
stembiljet. een niet-kandidaat is aangegever:, wordt bet geacht de=e lni:i:Ila::e
niet te bevatten. Als een kandidaat op een stembiljet Deerdere ma~2~ i~
aangeE:eve:-.. wordt daarvan slecbts de hoogste voorkeur in aAnme:-ii:n~ p:e;.::,::ne;:
In':'i ••r: o? een stembllJet een voorkeur zodanig is aangegeven, cia: : ••:.,le:
or.:staa: ten aanzien van do: bedoeling van de betrokker. klesgerl?\.-ht:~:;:., 1012,::
dez.; vooriteur van onwaarde gea~ht. In a11e andere geva:len, dle af":JK,;:;. var. r.e-:
bepaa:ce ln art.l.2. bes11st de verklezingskommissie ten aan::e:: v3:--. dE'
ge:digheJj



Art.3
Art.4

Gestemd wordt door op het 5temblljet een of .eer kand1daten te not.ere;.,~;.
volgorde van voorkeur.
Ben stemblljet geldt in eerste 1nstanUe als een steD veer de kandicaa: val".
eerste voorkeur.
Ben kandidaat met meer dan de helft der geldi~e biljetten is gekozen.
Ind1en geen kand1daat aan deze voorwaarde voldoet. wordt de kanaio.aat me· !Ie:
geringste aantal biljetten afgewezen. Hebben tenm1nst~ twee kancidater. eE"z~~i:~
ger1n~ste aantal b:lljetten,dan wordt door lot1ng bepaald welke kano1daa: W8r::
afgewezen. Elk van de b1ljetten veor de afgewezen kandidaat wordt toefe~e~e aa~
de erop genoemde kandidaat van eerstvolgende voorkeur, die no~ nie: lS

afgewE"zen. Biljetten waarop geen verdere voorkeur wordt geneeme I zi]n u::?e~-.:·_.
Eer, kandidaat met meer dan de belft der n1et-uitgeputte b1ljetten is geko:er..
Ineien geen kandidaat aan deze voorwaarde voldoet. v1nden de bepa:1n~erl vc; ~e-.s
art.4 acht.ereenvolgens zelang toepassin~ tot een kand1daat gekozen 15

RE-f:io's en afoelingen dienen ten behoeve van de verkiez1ngen voor prov1nc1ale sta:e;;.ca::
we} gemeenteraden of staosdeelraden een verkiezingsreglement vast te stellen Die mocf:l-
verkie:ingsreglement kan daarbij als bulpmiddel dienen. In dit re~leme~t z;jr de
verscbillende keuzemogelijkheden als zodanig opgenomen. In 1eder geva:: dienen repc.'s e:--.
afdelinger, de gevraagde keuzes te maken. Er kan dus niet worden volstaan met ve:-w:~=:i1E"
naar model bijlage D; er meet een eenduidig reglement worden vastgesteld.

Art.l.l
{r t'E- ~0)

-;,r.:p~!
{a f c:.}

3
{regia)
<aid .>

4
{regie)
<afd.}

2
{reglO)

Met iDachtneming van bet gestelde in Statuten en HUisboudelijk Re~leme~:,
stelt de ARV onderstaand kiesre~lement vast ten ~hoev? va;. c",
kandidaatstell1ng voor de prev1nciale staten van <provincienaam).
stelt de AAV onderstaand kiesreglement vast ten behoeve va~ oe
kand1daatstelling voer de gemeenteraad van <gemeentenaam).
stelt de AAV onderstaand k1esreglement vast ten behoeve va~ d~
kandidaatstelling voor de stadsdeelraden van <gemeentenaam of staosdee.naa=
Met de verk1e:1ngscommissie genoemd in HR art.16 t/m 18 wordt bedoeld
de reg10nale verk1ezlngscemmlssle.
de afdelingsverkiezingscemmissie.
Met het betrekken bestuur geneemd in HR art.17 wordt bedoeld:
bet regiobestuur.
bet afdelingsbestuur.
Met de 1nformatieveri~icatie genoemd in HR art.12 11d c wordt belas:
bet regiobestuur/de reglenale verklezingscemmissle.
bet afdelingsbestuur/de afdelingsverkiezingscemmissle.

De samenstelling van de kandidatenlijsten gescbiedt via een s.:br::f:.e:~:i~e
stemming
A. per post veer aIle in de previncie woonachti~e leden.
B. tijdens een speciaal daartoe b1jeengereepen ARV.
A. per post voer aIle in de gemeentel bet stadsdeel woonacht1ge leder.
B tijdens een spec1aal durtoe bijeengeroepen AAV/ADV,
Di> lijstaanvoerder wordt gekozen via een schrifteli.jkestemmlng
A. gelijktijdiF Det de provinciale poststemm1ng, en wel diegene die daa:-::,'als

eerste e1ndlgt.
B. door de ARV die bet statenprogramma vaststelt, en wel volgens blJla~e C. va;,;

het hUishaudelijk reglement.



Ar:.4.1
2

A. gelijk~ijdig met de poststemlJl1ng. en wel diegen'=! die daart:J als eers-:~
eindigt.

B. door de AAV/ADV die bet gemeenteprogrammal stadsdeelraaa?rogra~~~
vaststel t, en wel volg~ns bijlage C van bet bUishoudelijk reglelllen t.

Ten behoeve van de lijstsamenstelling voor de verk1ez1ngen van prov:n~la~E
staten/ gemeenteraadl stadsdeelraden wordt aan de led en wellgeen proflEl vaT". dE:
te vormen fraktie aangeboden, salllen te stellen door de reg1o-/afdelings- er, CE:

fraktievoorzitter.
Van de mogelijkbeid genoemd 1n HR art.12 lid 2b tot bet stellen van aar.vu}je~:-=
funktievereisten I dan wel aanvullende onverenigbaarbeden wordt <wel I~,*~./
gebruik gemaakt. De aanvullende iunkt1evereisten en/of onverenigbaarhede~, lUl:E:'.·
< 1nvullen>
De kandidatenlijst voor provioc1ale statenl de gemeenteraadl cie stadscee ~r.3a:
omvat min1maal <t> kandidaten en maximaal <u> kandidaten.
De tijdsplanning bedoeld 1n HR art.14 lid lh lu1dt als volp:t:
a de kandidatenaanmelding opent <x> Daanden voor de datum van incJ4?r,:n;- va:-.

de kandidatenlijsten 1ngevolge de kieswet en slu1t <y> maanden voor deze~:c~
d2ltuIt;

b d~ presentatieperiode begint niet eerder dan vier weken na de 51uI~lnfs=a~~~
van de kandidatenaanmelding duurt <z> wekE'o en eindiE't nie~ la~er daT".eE-'.
week voor de sluitingsdatum van de poststemming, dan wel voor de ~E~
behoev~ van d'=!stemming te houden ARV/AAV/ADV;

c de definitieve kandidatenlijst dient uiterlijk een m3and vocrafg3anc.e aar, dE:

datum van indiening van de kandidatenl1jsten ingevolge de kiesw~~ te z:jr,
vastgesteld.

De ARVIAAV benoerct een jaar voor de verkiezing van provinciale state,ude
gemeent~raad/ stadsdeelraden een regionalel afdeling5verkiezingscOm1'Dlss:~
De verkie::ingscomrcissie heeft tot taak op onpartijdige wijzE' de goeoe voort~a.r,~
van de kandidaatstellingsproceaure voor de verkiezin~en van provin.::iale staten'
de ~emeenteraadl stadsdeelraden vol gens de bepalingen van dit reglemE~~.
alsmede van bet buishoudelijk Teglement, te bewerkstelligen.
De verkiezingscomlllissie draagt tevens 20rg voor de 1ndieninF var, CEo
overeenkomstig dit reglement samengestelde kandidatenl1jsten op de WiJZE a~::
door de kieswet voorgeschreven. De reg10nale verkiezingscommissie laa: z::::
'Iocr deze taak assisteren door een aanta] door baar aan te wijzen D66-1edEn Ult
die plaatsen wabr bet boofdstembureau van een statenkieskring is geveSti~=.
De vE'rkiezingscommissie bestaat u1t <omvang naar keuze> leden, die in d~
provinciel gemeentel stadsdeel woonacbt1p; dienen te zijn, en voor de ~ijc va:-,
e~n jaar worden benoemd.
Een lid van de verkiezingscommissie kan niet a15 kandidaa~ worder. aan~eroe:d
Zodra e-:n lid z1cb kandidaat stelt, treedt betrokkene onmiddel1jk af als 11: var:
de verkiezingscommissie en stelt bet reglo-/afdelingsbestuur h1erva~
schr1ftelijk in kennis.
BIj tussentijdse vakatures benoemt de ARVI AAV, na t1jdelijke voorzier.:ne: de::;
bet regio-/afdelingsbestuur, een ander lid.

Bet aanmeldinE'sadres voor de kand1daten 1s <invullen>
Einnen vier weken na sluiting van de kandidaatstell1ng, of zoveel late; a:s de
definitieve uitspraak in beroep6procedures vol gens HR art.17 lid 4 e~ z'n
vroegst mogelijk maakt, zendt de verkiezingscommissie aan alle in de ,?;oVlnc:e
gemeentel bet stadsdeel woonacbtige stemgerecbtigde leden een op~ave var. a::""
aanvaarde kandidaten in alfabetiscbe volgorde, beg1nnende !let een door lc:ir1~
verkregen letter. Alle door de kandidaten verstrekte gegevens worder: In de::,;
0pg3ve opF:encmen, alsmede 1ndien de kandidaat daarvan gebruik bee:t gemaar.':.
eer. persoonlljke toellcht:ng van ten boo~ste driehondero woorden



~ B:) d@ OO~3VE van de kandidaten wordt een stemb11jet meegezonde~.
A wa3:-0p de s::.dtingsd.!ltultl van de poststemming en het 1nzendingsaares loI::Jrc~~.

vermeld.
B w3aroF de ARV/AAV/ADV wordt vermeld,

11jstsamenstelling tan worden u1tgebracht.

Bij dE' opp:ave van kand1daten volgens art.3 verscbaft de verk1ez1np;sCOlLl:1SS:'f:
een overzicht van de te houden presentatievergaderingen.
Jiadat de opgave van kandidaten en stembl1jetten z1jn verzonden, warcer, t=:
uiterlijk <v> maanden voor de datum van ind1en1n~ van de kandica:eDilJs:
in8'evolrre de kiesloIet ~n of meer presentatievergader1ngen gehouciHI. Z~:te~.:~
fraktieleden :zijn, behoudens overmacht, gehouden bun kandidatuur pe:-s:;::r;;':]y. t.~
verdedigen.

lie uitslagbepaline: van dE' schriftelijke stemming geschiedt d:::r C~

verkiezin=.scommissie.
B:J he-:' bepalE'n van de uitslag van de stemming worden slec!lts dle st.e~:,: .•'e";.':e~
In aanmerking genomen, die voor de sluitingsdatum zijn ontvangen
OD basis van de tijdig ingeleverde stembiljf!tten wordt de voorlooige ra:'Sl::s:
van kand idaten opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van bijlage f: va;"; he:
bU1Shoud€:'lijk reslement.
Rek~ning boudend met bet bepaalde in art.142/159/169/176 maar.: d~
verkiezingscommissie de uitslag be~end aan de kandidatet en h~~ res:~-
lafdelingsbestuur.
Indien de lijstaanvoerder door de ARV/AAV/ADVwordt gekozen ve~zoey.t dE
verkiezingscommissie aan de kandidaten uiterlijk tweemaaJ vierentwintl~ uu~ vo~,
de betreffende ARV/AAV/ADV aan de COJIlmissie te berichten of zi~ ka:;=:idaa:
willen zijn voor de verkiezing van de lij~taanvoerder.
Het regio-/afdelingsbestuur Daakt u1terlijk bij de aanvang van de ARV/AAilAJV CE
u1tslag van de poststemming bekend en Deldt tevens welke kand:c:a:..;,. z:c!,
verkiesbaar stellen als lijstaanvoerder.
D@ eventueel door de ARV/AAV/ADVgekozen lijstaanvoerder worct 00D~ Ce
verkiezingscoJIlmissie. ook 1ndien hij of z1j bij de l1jststemlting niet de ee~S:E
plaa~s beeft behaald. als nummer 1 op de kandidatenlijst geplaatst.
De ve,kiezingscommis~1e draagt zorg voor de invulling van de ben~::~:E
forlllulieren en de tijdige 1ndiening van de goedgekeurde kandidaten:'iJste:, 0::' de
wijze als door de k1eswet is voorgescbreven.
Indien het reg10-/afdelingsbestuur gebruik maakt van de mogelijkbe:'d gebode: i:-:
HI< art.13, dan gescbiedt dat op een zodanig Ujdstip. en op een zod.:ar.:~E- .:::e,
dat een eventuele beroepsprocedure b1j de gescbillencomJIlissle v66r he·, ti)ds:::;:
van de formele kand1daatstel11ng kan Zijn voltooid.

De verkiezingscoJIlmiss1e en het regio-tafdelingsbestuur zullen Alles in h@: we:-k
sV?llen Olll kandidaten naar recbt en bill1jkheid te bebandelen. Ind1en ka:;::ldaten
Ilenen op grond van de 1I0gel1jkheden geboden 1n bet bu1sboudelijk re~lemeT:: in
beroep te Jloeten gaan tegen besl1ssingen van de verk1ez1ngscomJliSS:ie dar. we:
bet regio-/afde11ngsbestuur. dan zullen deze alles in het werk ste:le~ ale
procedure lIIet voortvarendheid en welwillendbeid at te werten; zij zu::e:-. do3a,:::
Alles nalaten wat aan de belangen van de in beroep gaande kandidaa: s:~o3:E- ~a~
berokkenen.



Konform art.27 lid 1 van de statuten keurt de ALVde statuten van bet S~B goe~, a~ la~:s:
goedgekeurde ~tatuten zijn:

De stichting draaF:t de naam: Stichting wetenschappel1jk bureaw Dt/: er. .:
gev~stigd te Amsterdam,
De stichting beeft ten doe1: het verrichten of doen verrich:ei; '/1::.;.

wetenschappe1ijk werk ten behoeve van de polt tieke partij DE)\C!U(Ai!:~ 6".., Eo:.

haar frakties in vertegenwoordigende 11chamen,
Zi.i z"J daartOl? onder andere:
a. bestaande en nieuw op te richten werk~rO@pen be~eleidp.n ei ~~ w~;:.

koc.rdineren;
b op ei~en 1nitiatief of op verzoek adviezen geven;
c. stucles en ander wetenschappelijk mate~iaa] pub1iceren,
De gelcmidde1en van de stichting bestaan uit:
a vrijwilJige bijdragen;
b. erfstellingen, leg~ten en schenkingen;
c. subsidies:
C. leningt?n;
e, op~rengst van vermogen en alle overige baten,
net sti~htingshestuur bestaat uit tenminste zeven leden. die uit hun n:dCE~ e~~
voorzitter, een secretaris en een penningmeester kiezen. De tUDY.:1ES va~
voorzitter en secretaris kunnen in een persoon worden verenigd.
20 mogelijk worden in het stichtingsbestuur benoemd:= twee 1eden door het hoofdbestuur van 066 uit zijn midden:
= een lid door de tweede-kamer-fraktie van 066 uit zijn midden;
= een lid door de eerste-kamer-fraktie van 066 uit zijn midden.
Bedoe1de 1eden kunnen zich bij afwezigheid ter vergader:::E"' tJ~7.

ve,tegenwoordigen door een p1aatsvervanger.
Alle overige leden van het bestuur worden benoeroci door a~;-~:1le;,.;:
)edenvergadering van 066, behoudens bet bepaalde in lid 5. liiet-lede" V3; iJC·C
kunnen benoemd worden in bet stichtingsbestuur, met dien verstande da: ·,,"a:-..0:::'_

bestuur tenminste de helft plus ~en. waaronder begrepen de vocr::1:7.e;. dE
secretar is en de penningmeester. leden van 066 dienen te zijn.
He~ bestuur lean vooraf, op basis van de door bem gewens~e 0~V3::~ e::
samenste~ling van bet bestuur. ricbtlijnen indienen met betrekkin~ tc·: de 3':;.

de kandidaten te stel1en eisen. Op basis van deze richtlijnen kar. he, bes:J;';;
een voordracht formuleren uit de zicb aangemeld bebbende kandidater..
Wanneer volgens bet 2e en bet 3e lid van dit artikel p;een vo1talli~ 0e5:'JJ:- 1;.
de Zln van bet 4e lid tan worden bereikt, of wanneer er spJ'"ake 15 ":a;,
tussentijds aftreden, kan bet bestuur. ind ien bet zulks noodzakeliJk a.:r::, r.a3;
ei~er. inzicht bestuursleden benoemen.
Het 1idmaatschap van het bestuur eind1gt twee jaar nadat bet een aar.van~ narr.
Eer. aftredend bestuurslld kan ten hoogste tweeIllaal achtereenvolge:1s wo;ce~
benoemd. Voor zovee1 nodig wordt de termijn van twee jaar verlengc me: de tlJC
tot aan de eerstkomende algemene ledenvergaderlng van 066. Bet mandaa~ va~ he:
bestuurslid. die bij tussentljds aftreden wegens plaatsvervulling in be: ~es:J~r
were opgenomen. e1ndigt met bet moment dat bet mandaat van ziJn vocrsa::~Er
geeindi~d zou zijn.
Zowel de zitting bebbende bestuurs1eden ge::amenl1jk als de voo:-::::tE'.
secretaris en penningmeester ieder afzonderlijk. vertegenwoordlgen de S::cht1n~
in en buiten recbte
Uitgaven van meer dan handerd gulden beboeven de goedkeuring var. VOC,::::E: e~
po?nningm~ester .
Ter. t1jde var. de statuten ....•ijziginp: zlJn d.;, volger,de Ieee,; van IlEt be::::..;:.;;
furJi!:t1<?



Art.10.l
2

Art.12.1
2

a. de beE'r mr M.Ii.J.A.M van den W11denberg. r1jksambtenaar. wone;,s.;, to:-
)(aasslu1s. Merellaan 479. als voorz1tterlsecretar1s;

b. de beer mr J.A. lachtegaal, advocaat ell procureur. wonende te ilct tero.a:::t.
Leeuweriklaan 8. als penniDgmeester;

c. de beer Jlr M.E.J.K. Jager, ambtenaar, wODende te HeeJilitede. Franz Lebarlaa:.
146. als lid;

d. de beer drs J. Lean. planoloog. wonende te Rotterdam, Pr1nses Julianalaa~ 6~.
ale; lid;

e. Jlevrouw drs A.M. Schoutspn, soc1aal-pedagoge, wonende te A1:lsterc.ar:;,
Zeeburgerpad t.o.46. als lid;

f. de heer ir I.F.I. Schwarz,
Hogescbool Delft, wonende te

g. de beer dr J.C. Terlouw. tweede
31. als lid.

Het bestuurslidmaatscbap eindi~t door:
a· aHreden volgens bet bepaalde in art.4 lid 6;
b schriftelijk als bestuurslid bedanken;
c. vel"']ies van l1dmaatschap van 066. indien zulks het gestelde- in art.4 j lC j

ontkractJt;
d. verlies van de kwaliteit, casu quo kamerlid, kracb'tens welJrE: me: :r. ne:

sticbtingsbestuur is benoemd;
e. overl i jden;
f. ontslag of royement door bet stichtingsbestuur. krachtens een bes::.::: va:.

het stichtingsbestuur met algemen~ stemmen del'" zitting he~'8e~de
bestuursleden, waarbij de betrokkene zicb dient te ontbouden van ste~~:n •.

Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of drie bestuul"'sleder, d::
wensen, doch tenminste eenmaal per jaar.
Besluiten kunnen sl~chts genomen worden in een vergader1ng, waarin ter.m:ns:e
de absolute meerderbeid van de zitting bebbende bestuursleden aanwezig is, er.
worden genomen met absolutE'! meerderheid van stemmen, zulks onverm:nde!'c he:
in art.7f en art.13a bepaalde.
Elj staking van stemmen wordt bet voorstel geacht te zijn verworpen.
Bestuursleden kunnen alle besluiten, met u1tzonder1ng van die onder de a;:.7f
en 13a bedoelde, welke zij in vergadering kunnen nemen. oak buiten vergade;: •..~
nelDen. Daartoe worden de voorstellen aan aIle bestuursleden toegezonde:i er. ee;.
besluit is alsdan genomen. 1Ddien zoveel van de z1tt1ng bebbende bescuurs"ede~
zich tegenover de secretaris van de stichting. schriftelijk of 'tele~rai:s':::"
voor bet voorstel hebben verklaard, als nod 18 is in een vOlt.ad ie:e
bestuursvp.rgader1ng.
De st1chting beeft een bureau.
De stichting kan de leiding van bet bureau toevertrouwen aan een doer haa; te
benoemen d1recteur en stelt alsdan diens bevoegdheden vast.
Aan de st1chting !tan worden toegevoegd een raad van advies. die uit te;:
hoo~ste elf leden bestaat.
H~t stichtingsbestuur regelt in een afzonderlijk reglement de 'taak en de
werkwijze van de raad van advies.
Het stichtingsbestuur kan personen, van w1e in hoge mate een wetenscba;,pe:l.<K
inzicbt of wetenschappe11jke inbreng mag worden verwacht. tot lid va:: de raa~
van adv1es benoemen. Deze benoeming geldt voor de per10de van tltlee jaa;
Herbenoem1ng voor eenzelfde termijn is Jlo~el1jk.
H~t boekjaar valt samen met bet kalenderjaar.
Voor 1 April van elk jaar biedt de penningmeester &an bet sticbt1n~sbes-:.~t,;;
een begroting aan en voor 1 juni een door een registeraccountant ~e~ontiDl~;=e
balans en een rekenin~ en verantwoord1ng over het afgelopen boekJaa;
Goedkeurinr, door het sticbtingsbestuur van vermelde jaarstuk~en st;e~: tot
decharge van bet door de penniogmeester gevoerde beheer.
Jiadat het sticbtingsbestuur de vermelde jaarstukken b~eft ~oedgekeu;:', :::::
deze ter 1nz3g€ van bet bestuur van Doe

kroonlid College van Esestuur Tecbniscne
's-Gravenba~e, Schoutenstraat 9. als lie;
kamerl1d. wonende te Utrecht. Tolscee~51~g~~



In::Jen het bestuur van 066 dit wenst. publ1ceert bet 6tichtlnE'sb~s:~_;
voorm@lde jaarstukken 1n een 01 Deer door bet bestuur van D66 aar. toe 101: _-::",'

periodieken.
D€ stichting kan worden ontbondpn door;
a een daartoe strekkend beslu1t van bet sticbt1ngsbestuur; bet b-?s:u:·. :Ka;.

slechts genomen worden met een tweederde .eerderbe1d van stemmer. va:-, l".'=':
aanta] zittinF bebbende bestuursleden; 1ndien ep de vergader1nF' waarGr· vC\cr
de eerste maal bet veorstel veor entbinding werd voorgelegct nJ~: h~:
verei~te quorum aanweziF; was. kan bij een volgende vergader:n~ loIe;:;.;.,.

volstaan met een tw~derde meerderbeid van het aantal aanwez1~e stelt!t<::"
b. insoJ. Vl?ntlE nadat %ij in staat van fallUssement 1s verklaarc, C: c:::;

opheffinF \/b,' bet faillissement wegens toestand van de boecel;
c. de rechter. in de ~evallen in de wet bepaald.
EJi dp cmtbinding van de 6tichting ~e5chiedt de liouidatJe c:~;; f;,=~
5~Jcbtinssbestuur,
Ho:-t stichtinp:sbt?stuur stelt de benoeming van een liQuidatiesald::: va,,". z::';e,=_
lTlo£elijk in overeenstemm:ng met de doe)stelling van 066.



I\onform art.2f:'. lid 1 van de statuten, keurt de ALV de statuten van het p.s'~'i eCk:. c,::.
la~~st g~d~~keurde statuten zijn:

I).o. stichting draagt de nal'm: St1cht1ng Polit1ek Schol1ngs- en VorDlinF:s:r,st_".L:":-:
D66, en is gevestl~d te 's-Gravenhage.
D€ stichting heeft ten doel: bet verrj.cbten of deen veTr1chten van PC~: ::tet:.;
s~ho1in~s- E'n vOTDlingsaktiv1teiten ten behoeve van de politier.:= ;:;.;:,-,:1
DE~OCRATEN 66, hlerna te noeDlen D66 en haar leden.
De =-ticntin~ zal daart~ o.a.:
a. pol: tieke vormingsclIrsuse;en voor leden en adspirantleden van c.::. :;-a1'":.:~,

voor bet partijkader en voor (kandidaat)leden von vert.eE",nIol8'::;-:;;-::~,:c.
organen organiseren;

b voorlichting geven aan greepsrr;ewijs werkende 1nstelhnF:i;!n als s::.:'~';':
v€'!'enigingen e.d.;

c. ?ersonel' ople1den of doen opleideTJ, die met de leiding of de U):V:Jf',:r, •. ;:,~
cursussen of bet geven van voorlichting zijn of worden belos~;

ct miHeriaa 1 en documentatie verzamelen, samenst.ellen en vers~reioe1'., -:; '= .;=:,
dezp cursussen en voorlicbting nodig zijn.

r~ geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
a c'Jrsusgelden;
D. vrijlolillige bljdragen;
c. erfs~~:lingen. legaten en schenkingen;
d. 5 Ubs i dies;
e. geleende gelden;
f. opbrengst van vermo~en en alle overige baten.
He~ bestuur van de stichting ~staat uit een VOor2:itt.er, een secre:a:-:s. ee:-.
pe~ningmeester en tenminste zes andere leden.
20 mogelijk worden in bet bestuur benoemd:
a. twee leden door bet boofdbestuur van 066 uit zijn midden;
b. een lid door bet bestuur van de stichtinr: wetenschappelijk bure3J lJ6~, u::.

::z:ijnmldden;
c. een lid door de D66-frakties in de eerste en tweede kamer, en be": eurODee£

parlement tezamen uit hun midden;
d. een lid door de medewerkers van het bureau uit hun midden aanFelole:er.
Alle overige leden van bf!t bestuur worden benoemd door de alf€rne:'E
ledenvergadering van 066, behoudens bet bepaalde in lid 6. H@t bestuur be~~~:
u~t de:e leden de voorzitter, de secretar1s en de penn1ngmeester.
Het lidmaatschap van bet bestuur, bedoeld in lid 3. 15 onverenigba3; me: h~-:
lidDlaat.schap van het boofdbestuur van 066, van bet bestuur var, de stlc::t~n5'
wetenschappel1jk bureau en van de D66-frakties in de eerste en/of t.weeo~ Kame,
en/of het europees parlement.
Het bestuur kan, vooraf. op basis van de door ben gelolenste samenF-tei lin~ var.
he~ bestuur, richtlijnen opstellen met betrekking tot de aan de kandida:en v~=,
bet bestuurslidmaatschap te stellen eisen. Op basis van deze richtl~)nen kar.
het bestuiJr een voordracht formuleren u:1t de zicb aangeme:d ne:,':;>enoe
kandidote~. Kandidaatstelling dlent vergezeld te gaan van de onde,tey.cnce
vragenlijst, als bedoeld in art.13 van de statuten van 066.
'Wanneer met toepassing van het 2e en 3e lid van dit artikel bet 'bes:.;L:' n:e:
ui t het verelste minimult aantal led en bestaat. of wanneer er s!,r':'~:02 :s va;.
tuss€:n:ijjs aftred;:n, waardoor het aantal bestuurs~eden beneden he": S-:'.3":":1.3:;;:

minimum daal t, •••ormen de benoemden dar. wel de overgebl@ven bes:uu;s:ece:-.
r~htsgeld:~ bet bestuur. dat alsdan zeli het bestuur tot bet sta:~ta:reI.- '_"
minimum aa:.ta1 lede!l dien~ aan te vullen. Deze aanvullende ben='€:::r''3'='7.
t"?boe\1~:J eo: !:lter achteraf de goedkeuring van de eerstvolgende a:~erne:12
ledenv~rgacering var. D6e



Art.09.l
2

Art.10.l
2

50
He": liclt3;;,,:z:-hap v~n het bl;!stuur ejndigt tW~t! jaar nadat bet een aanvan. nbT::
Eer. aftredenc bPstuurslid 1& tweem&al terstond voor twee jaar berkiesbaa,. Voor
zOlleel nod ig worot de termijn van twee jur verlengd tot aan de eerstlcmen:::'e
algeroene (leden)vergader1ng van D66.
De sticbt1ng wordt in en bu1ten Techte n1et vertegenwoord1gd door baar bestuur,
docb door de vooTzltter en de secretaris of de voorz1tter en de pennlnemeester
of de se<:-retaris en de penningmeester van baar bestuuT, .teeds gez3IllEnl:Jl:
bandelende.
Uitgaven. boger dan door bet bestuur te bepalen bedrag beboeven goe~ke,-rl~~
van de penningllleester. Op deze bepal1ng tan door of tegen derden gee~. berae:..
worden gedaan.
Het bestuurslidlllaatscbap e1ndigt door:
a. schriftelljk als bestuurslid bedanken;
b verlies van het lidmaat~chap van D66;
c. verHes van de kwal1teit van hoofdbe5tuurder van 066, van bestuurS~l:: va:.

de stichting wetenschappel1jk bureau D06 casu quo van lid var, de [l-: ':-

trakties 1n eerste of tweede kamer of europees parlement. krac:,t.E;;S \oo'E>:'"
men in het bestuur van de stichting is benoellld;

d overl ijden;
e ontslaf door bet bestuur, krachtens een besluit van het bes:~~; m€::

algemene stemmen van alle zi ttende leden van het bestuur, Z~~ nE: C5:
betrokkene zich van stemming dlent te onthouden;

f opzegging als lid van D66. namens 066. of ontzetting uit het lidlt3ats:ha-::
van D66.

Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of drie andere best-.:ur51ecE::
dlt wensen. doen tenminste eenmaal per jaar.
In de vergader1n~en van het bestuur brengt 1eder lid ~n stem uit.
Besluiten kunnen slechts genomen worden in een vergadering. waar1n roee~ da:: de
he:ft van het aantal zi ttende bestuuTsleden aanwezig 15. en worden genome:-, mE:
volstrektemeerderbeid van de uitgebrachte stemmen. zulks onvermincier::i be":. lrJ
art.6e bepaalde.
Bij staking van stemlllen is een voorstel derhalve verworpen.
Eij besluiten. die betrekking bebben op de werkgeversrol van bet bes~uur, bee::
ten~evolge van art.4 lid 2d benoemde vertegenwoordiF,er van de medew~rkers gee;;
stelllrecht.
Bestuursleden kunnen alle beslulten. Bet ultzondering van bet in ar:.:€:
~doelde. ook buiten vergaderlng nemen. Daartoe worden de voorsteller. aar, a:_-=
bestuursleden toegezonden en een beslu1t 15 alsdan genomen, indien mee; da:l de
belft van de z1ttt1ng bebbende bestuursleden zich tegenover de secrEtar~~ va:.
de st1chtiDg scbrifte11jk of telegrafisch voor bet voorstel hebben ve::-k:aa;c.
De sticbting beeft een bureau.
Het bestuur tan de leid1ng van bet bureau toevertrouwen aan een aan te ste:~e~
diTecteur. en stelt alsdan diens bevoegdheden en verplicbt1ngen vast.
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
Voor 1 apTil van elk jaar biedt de pennlngmeesteT aan bet bes~uu; ee~
begroting aan en voor 1 jun1 een door een registeraccountant gecontrole€;ce
balans en rekening en verantwoording over het afgelopen boekjaar.
Goedkeuring van bet bestuur van vermelde jaarstukken strekt binnen he: bes:~Gr
de penningllleester tot deeharge.
Jadat bet bestuuT de vermelde jaarstukken heeft goedgekeurd. %ijn de:e te::-
1nzage van bet boofdbestuur van DOc.
Indien bet boofdbestuur van 066 d1t wenst. publiceert de st1cbting vOCilDel':e
jaarstukken in e~n of meer door bet boofdbestuur van DOc aar. te wij=e~
periodieken.
Wijzig1ng van de statuten is mogel1jk door een daartoe strekkend besl>.::: <Jar,
de algemene ledenvergadering van Dec. genomen met een meerderoe:c van
tenlllinste de beltt van de geldlg uitgebr8chte stemmen.
Een wijzig1ng treedt niet eerder 111 werking. dan nadat daarvan ee;; Il:,.:a;1e~€
akte is opgemaakt.
De stlchting kan worden ontbonden door:



5/
a lO'€7",daartOE' Etrekkend oosluit van de algellleneledenver~ade-~lnF va7",Dr:,,:

genomen lIlet een lIleerderbeid van ~en1ll1nste tweederde van d~ ~~~c:;
u1tgebracbte stelllmen;

b, insolventie. nad3t %1j in staat van fl!IllHsseme-nt1s verklaa~c of C~:::-
opbeffing van bet faillisselllentwegens de toes~nd van de boedel;

c. door de recbter. in de gevallen door de wet bepaald.
Bij de ontbinding van de st1cbt1ng. u1t welke oorzaak cok, ges~nlej: d~
vereffening met inachtnellling van de desbetreffende bepal1nge7", ll:: h<:'_
burgerlijk wetboek,
Het bestUlJr stelt de bestemming van een batig 6aldo vast zoveel mOf-=;:jr. lr,

overeenstelllllllnF,m~t de doelstel11ng van 066.



Kodp} Congresreglement
tp;; beboe~'~ van de a1semenE ledenverglJderingen van D66

1er uitvoerin£: van art.25 lid 0 van het buishoudel1jk reglement beeft het boofdbe:::.;~; tI..;:

navolgende consresreilement vast~esteld voor de <nummer>ste ALV op <datum>

Het con8res van <datum> 1n <plaats> 1s een algelllene ledenvergaderin. :r, CE- Z:7,

van art.20 van bet hUishoudelijk reglement
Moties en aJllE:ndeJllenten met betrekking tot de onderwerpen, vennelc 0: CE-
conErE:saEenda dienen:
a te zi.in vastgesteld door een ARV. ASV, of AAV, hetFeen moe: bl:~K~7. Ul:

ondertekenin8 door twee betrokken bestuursleden. voorzltter eT. se:re:a:-:s, d
te zljn voorzien van vijfentwintig bandtekeninr~n (.et vermeld1ng van
lidmaatscbapsnummer) van led en van 066;

t. uiterlijk, doch liefst eerder, op <dag en datum> te 12.00 uur in c€: ]:..::~:.;-

vont of> het landel ijk secretar1aat van D66 te zijn ontvanp:en;
c. tp zijr, opgesteld O? het daartoe 1n het buishoudelijk reglelIier.: iJl: b: :~,:,;-': C:

affedrukte standaardiormulier
u. VOGTzover het llloties en amendementen betreft die betreKkinE !J€;::::·E7,c·: ::-=-

aetuele pclitieke situatie (of de bijgestelde begrotinf) uit~rlljk 0,; <C",;- E:'".
da:UIll' v66r 10.00 uur op het landelijk secretariaat van D6t t.. •.....
ontvanger, .

De reglemer,tair ingediendE: en door de rapportagecolllrnissie goedE'eke:.JicE rn:;::es
er. amendementen worden 1n een of me-:r congresbO€'lren ter kennis va" de le::E:7.
gebracht. Het &erste congresboek wordt op aanvraag ±14 dager, veer de EV aa~.
de lede:l toef.ezonden; de volgende congresboeken zijn ter veiEa::er:'::;:
beschlkbaar.
De rapportagecoInmissie beslist over nurnlllering er. vol~orde var, plaa:s:r.~ der
meties er. amendementen in de congresboeker..
De door indieners van moties en amendementer. aangewezer. con-..a::::pers::r.e:-
[rninimaal twee1 dienen tussen de sluitingsdatum voor indiening en de a3::';a:~
var. de ALV' telefonisch bereikbaar te zijn voor overleg met rap?ortage=o::::::ss:E:,
hocidbestuur en/of prograrnmacoJllmissie.
Voorstellen tot wijziging van een tekst kunnen uitsluitend per co=:·::reE:
w1j:igingsvoorstE:) (amendement) worden ingediend. Moties die naar he: ocr::e-=~
van de ra?portagecoInIllissie de strekkin~ bebben een tekst te wijziger, woreer. a~=
3rne:JoeIner,: in beharldeling genolllen. Indien echter de tekst van de motle da:.;';c::r
onvcldoende a3nknopingspunten bevat naar bet oordeel van de commissle. !tar. Ce
COInIt:issle de indieners de gelegenheid geven OIn bun voorstel te he:-fc':L.:le;e::
binnen een door de cornmissie te stellen termijn.
\Janneer indieners van moties en/of amendelllenten
bocfdbestuuren/of de prograJllmacomrnissie wijzigingen
voorstel len. dienen zij de rapportagecommIllissie en de
onverwiJld in kennis te stel1en.
De behandeline va~ motifS en amendementen ten congresse gescbiedt als vC:e:
a. de door de ind ieners aangewezen woorovoerder geeft desgewenst eer. be:c,c-::e

toelicbting;
b. de congresleidin~ verleent gedurende een door ben te bepalen t13= he": wcor:'

aan diegenen die zich v60r een door ben te bepalen t1jdstip als s::;-ei<t?:'"
hebben aansellleld op een bij de congr-esleiding berustende &preke:'"s~::s:, e;-.
we: ir. volgorde van aanmelding;

c. het hoofdbestuur en de prograInlllaCOlllInissie brengen dessewenst eer, aceE;: .aa;:
de ALV uit over be~ aan de orde zijnde voorste:;

d. de conl'resleldinF ~eeft desgewenst de woordvoerder va:: de in':lE:'.E:-S CE
~e:e~enbeld tot een reactie op de 5prekeT"s van de spreker~~::s: er CE
advle=E~ van hocfdDestuuT of pro5rammacomIll~ssle.

in overleg me: he:
aanbrenge~ in t~~

congresleld:n~ hlerva;.



e dE- con~r£'sleid1ns. geboord de rapport.agecOJllllliSS1e, brenp de, UElDHEIiTU
in stemming in volgorde van hun 1ngrijpendhe1d. en daarna bet al dar. Tl:',=,~.
geamendeerde voorstel;

f. de congresJeiding, gehoord de rapportagecoJlllllissie. brengt de JDTIES erd8f
RESOLOTIHS JIlet betrekking tot een bepaald agendapunt 1n eerJ door he~. tE:

bepalen volgorde in stelll1l1ng. echter niet dan nadat alle Illoties en/of
resoluties b1j bet betreffende agendapunt zijn t.oegel1cht op de wiJzE: or.der a
t/m d geregeld.

In alle gevallen betreffende de gang van zaken Ujdens bet congres. wa3:-lrJ d· .•.
congresregleJllent niet voorz1et. besl1st de congresle1ding lIet 1nachtnelt::'r'f vaD
de statuten en bet buishoudelijk reglement.



jndieners: AAV:ARV;ASV/HB
of (naam)
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tel,overdat"
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lidm.nr:
's-avonds'

beeft de:e motie: dit aJDendement m€:-: abs=.~:E
meerderbelo van stemmen vast~este:d D~


