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Het exacte tijdstip ka• ik U Jtog niet JtoeaeJL. Het aaital puiten zullen worde•
tusse•gevoegd. I• de eerste plaats zal da• bekend worden gemaakt, de stand
va• de tientjesaktie. Die precies twee aaa•den gelede• is gestart. In de tweede
plaats zal beke•d worden gemaakt wie de, welke afdeli•g de lede•werfcaapag•e
heeft gewo••e•. Im de derde plaats heeft de heer Wiegel zich bereid verklaard
oa tussen halt twaalf ea half eeJL U een kort overzicht te geven va. de huidige
politieke situatie. Het mag dal! wel eeJL duidelijk huish~udelijke vergadering
zij•, aaar het blijft toch ook ee• vergadering van een politieke partij in
de vorige vergaderiag is ~a algemene indruk de politiek te weiJtig aan zij•
trekkei gekoaen. In deze vergadering zOu de politiek helemaal •iet aaa de
orde koaeJt, dus U krijgt dan toch Rog een kleine toegift. Ik heb twee
berichte• va• verhindering. O•ze ondervoorzitter aaakt deel uit va• de
delegatie va• de liberale i•terJtationalen d~e dit weekend vergadert i•
Birai•ghaa. Hij had aa•va•kelijk toegezegd, dat hij deze vergaderi•g zou
bijwoneR ea niet aaar de vergaderiRg de liberale internationale zou gaa•,
oadat hij aeeJtde dat zij• aanwezigheid hier aeer gewenst was dan daar, aaar
iJttusse• is het zo dat de i•terJtatioJtale probleaatiek zij• aa•wezigheid daar
aeer geweJtst maakt daa hier, dus het dagelijks bestuur heeft het goed gevoJtde•
dat de heer Talsaa verstek laat gaa• e• o•ze bela•gen zoals ook i• de vorige
algeae•e vergaderi•g aaa de orde gekome• dat hij die i• de kring vaa liberale
i•terJtatioJtale naar vore• bre•gt. I• de tweede plaats aoet ik excusere• OJtze
pe••i•gaeester, aevrouw vaa Soaere•, zij Iaakt deel uit va• de delegatie va•
de State• GeJteraal, die gister is vertrokkei Jtaar SuriJtame. Zij zal daar e•ige
weke• verblijveR e• ko• daaroa vaadaag Jtiet aaJtwezig zija •.~ij koat vandaag
aaa, of is gisterei aaJtgekoae• ia Surinaae, ik ka• U de verzekering geve• dat
•e• heeft beloofd voldoende zweakledi•g aee te Jteaen, zodat U aJtders da• welee•s
bij andere Nederlanders gebeurt over haQr geen gechoceerde mededelingen i~ de
kraJttei hoeft te verwachten. Daaes e• Heren ik ga over tot punt 1 va• de ag~nda.
Daaes en H~ren, ik stel aa. de orde het voorstel va~ het hoofdbestuur inzake
het herzienreglement kandidaatstelli•g voor leden VaJt de eerste kaAer va. de
Statea Generaal. U herinnert zich dat wij dat regleme•t wat was ontworpen door
de commissie van der Vliet hebben besproken i• de vorige algemene vergadering
naar aanleiding van de artikelen 9 en 10 is toen een steaming gehouden.
Die ste•mi•g heeft uitgewezen dat de meerderheid van de alge~ene vergadering
van oordeel was dat de statenleden niet volstrekt verplicht zouden noeten worden
oa het voorstel voor de kandidatenlijst zoals dat wordt gedaan door eell\
gezaae•lijke vergaderingvan partijraden en statenleden omdat zo in te dienen.
De statealeden zoude• daar van aogen afwijken, hoewel het duid~lijk is dat
dat niet de voorkeur heeft. Over de vraag hoe dat amendeme•t technisch het bestç
verwerkt, verwezenlijkt kon worden is overleg toegezegd tussen hoofdbestuur,
de vereniging van staten- en raadsleden, de co~issie van der Vliet. U hebt
deze week mededelingen aan de afdelinge• ontvangen, waarin het resultaat is
neergelegd. Het resultaat is ook neergelegd in het nummer van Vrijheid en
Democratie va. gisteren. Is er iemand die naar aanleiding van dit voorstel
van het hoofdbestuur het woord verlangt.
Me:n.eer Hubert.
Meneer de voorzitter, ik zou willen voorstellen dit agendapunt oa te zetten tot
wat ~ij betreft na de lunchpauze, eventueel aan het ei•d van het congres. De
tekst van de voorstellen hebben ons laat tot zeer lä.at bereikt. De woorden
willen we nog wel even proeven en afwegen en daar enig overleg over plegen aet
hier ilt de zaal aanwezige m.enseJt. Dat kan omdat het toevallig agendapunt 1 is
nu niet gebeuren. ~ls het naar het eind van de vergadering toegaat hebben we
alle gelegenheid voor en geloof ik dat we ~isschien wat ingewikkelde discussie
op dit mo•en t vennijd en. Dames en Heren, ik :ti Oe t U Rededelen dat het hoofdbestuur aet veel passen en meten en volgorde heeft vastgesteld en daarbij ook
ee• soort ijdscheaa in het oog heeft en dat wij in elk geval vanaiddag OQ twee
uur menen te aoeten begi•nen aet de discussie over de meest gewenste sa•enstelli•g van het hoofdbestuur oa het zo aaar aaR te duiden, die voorstellei
A e• B. Wa••eer wij nu proberen in die orde weer veranderiltg te bre•ge• terwijl
wij toch al zitte• aet het probleem dat we vaaochten ee• inlas krijgen die al
gauw ee• drie kwartier gaat duren zou ik U willen vragen dit ordevoorstel •iet
te steuReJl. Wie wil hiervoor nog het woord voeren.
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Wie is er voor o• het nu te behandelen. Wie is er voor o• het vanaiddag te
behandelen. Achter de tafel wordt aaagenoae:a dat het een minderheid is.
','lie wil het voorstel toelichten, bestrijdea of er iets anders over zegge•.
Mijnheer te• Cate.
Ik kalt kort zijn mijJtheer de voorzitter. Afdeli:ag Eengele gaat gaarne akkoord
met het voorstel, met de tekst die is gegeven in het laatste nummer van het
V.V.D. blad ik •een vaa 30 mei j.l. Dank U zeer.
De vereniging Va.Jl staten- er.t raadsleden zoals U uit de publikatie ·neet is
hiermee ook geheel akkoord. Is er nog iemand die het woord wil voeren over
dit voorstel. MijJtheer Hubert.
Ja mijnheer de voorzitter, zonder enige voorbereiding of overleg, behalve even
snel bin:nen onze eigen delegatie. In het voorgestelde artikel 9.1 wordt voorgeschreven na eventuele schrapping ingevolge artikel 8, het doet er verder
niet toe, maken de staten fraktie gelet op de ingevolge artikel 7 voorgestelde
lijsten kandidatenlijsten op. Dat betekent dus dat we een geweldige exercitie
met de partij, ~isschien een j· r lang moeten voeren en dat we dan alle~aal
gedaan hebben de statenfrakti"· :d.jste11 gaan opstell~n en daarbij de aar.-.vijzing
krijgen erop te moeten letten . ;J r''.e lijsten die de partij heeft sru~engesteld.
Het ko;at ::ij voor, maar dat is 'JOk een kwestie van wegen van woorden dat dit
aanzienlijk veel zwakke!' i.,; d..j.tl. het aoreel advies waartoe Breda heeft besloten.
IIet co:ngres in Breda, toen in tege•stelling tot het bindende advies. 'i.'o.t mij
betreft zou er in plaats van gelet op de ingevolge artikel 7 voorgestelde lijstenç
veel liever moeten staat, bij voorkeur met inachtneming. Maar ik ja ik weet
niet of dat inderdaad een duidelijker aaAwij~ing geeft dat hier een aoreel
advies ligt wat naar mijn gevoel iets anders is dan een voorschrift dat men
ergens even op moet letten.
In de eerste plaats, wat is er nu in Breda exact besloten. Ik heb hier de
letterlijk uitgetikte tekst van de band. Dat is dan wel niet het aeest fraaie
nederlands, aaar zo blijken we dan achteraf gesproken te hebben. Ik zal U dat
voorlezen. Nu koaen we bij artikel 9 of artikel 10. Daar zou ik eigenlijk
eerst voordat we over de plaats waar het amendement zou aceteR worden aa1gebracht
een stemaing willen houden over de vraag, wie is voor het principe dat als dat
een bindende lijst is die dat ook zo moet worden ingediend of wie is er voor dat
het een vrijblijve•de lijst is waarvan de statenledea •oge• afwijken. Er is
dus over aorele bindingeK en dergelijke niet gesprokea. Er is gesproken en dat
is in steaaing gebracht deze vraag, wie is er voor dat het een bindende lijst is
en wie vindt dat de stateKleden aogen afwijken. Nu is het hoofdbestuur van
•ening dat aet de tekst gelet op over die woorden is ook in het hoofdbestuur
uitvoering van gedachten gewisseld. Dat die toch heel sterk aangeeft wat die
morele binding en zelfs ik vindt het nog verder gaande binding dan alleen maar
aoreel dat die er ligt en dat men alleen in zeer uitzonderlijke gevallen aag
afwijken. Zegt men nu bijvoorkeur met inachtneming van dan wordt de tekst ook
dacht ik naar de mening van diegene die die vrijblijvendheid graag zagen, dan
wordt die toch wel wat erg vrijblijvend. Ik geloof dat het goed zou Z~Jn om
nu te zeggen dat met gelet op wordt bedoeld dat de statenleden toch alleen
in uitzonderlijke gevallen mogen gaan afwijken van die lijst die is vastgesteld
door partijraad en statenleden samen. De Statenleden zijn zelf bij die vergadering
aanwezig geweest. Hebben aan de beraadslagingen deelgenenen en zullen dus heel
goed weten welke waarde er aan die lijst moet worden gehecht en dat het niet
zo eenvoudig is om daar ~aar vanaf te wijken. Janneer je nu gaat zeggen bij
voorkeur lle t in ach tne:a. ing van en 1nen gaat dn t ach ter af lezen dan kan de indruk
0~tstaan dat het inderdaad wel uitermate vrijblijven is.fi,ls wij nu bij de behandeling van dit voorstel verklaren en dat ko~t dan ook vanzelf in de notulen~
dat dat gelet op betekent dat het een vrij stringente maar niet volstrekt
bindende betekenis heeft. Dan geloof ik dat we over de redaktie verder niet te
veel hoeven te stoeien maar dat de bedoe+ing van deze vergadering wel duidelijk
naar voren komt. Voorzitter met deze authentieke interpretatie erbij geloof ik
dat het punt inderdaad duidelijk geworden is. Als ik dru1 ~og mag vragen dat
deze auther.ttieke interpretatie bij het eerstvolgende geval dat zich voordoet
ook nog een keer, niet alleen in de ~otulen vastligt, maar nadrukkelijk meegedeeld wordt aan alle betrokkenen. En wat ik verder mag vragen of die authentieke interpretatie zeer zeker geld voor de vraag of aen buiten de groslijsten
oa nog ie•and erbij mag kiezen. Je kan natuurlijk in volgorde wisselen, maar je
kan ook hele nieuwe namen toevoegen.
Nee, dat kan niet.
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Dat kan niet.
Ne,,ik geef- toe dat het er niet met zoveel woorden instaat, aaar dat is
eerlijk gezegd •og nooit vertoond •
Ook dat vind ik een zeer belangrijke nadere verklaring e• als het congres het
daarmee eens is, dan geloof ik dat mijn probeleaen uit de wereld zijn.
Als ik het goed heb uitgerekend, ben ik nog voorzitter tegen de tijd dat die
eerste vergadering wordt gehouden en aocht het zo zijn, dat ik dan ben afgevallen
dan zijn er voldoe•de aensen hier aanwezig oa de voorzitter er tegen die tijd
daaraa• te herinneren. Ik zie aij•heer Makreel al knikken en dat betekent ook
een hoop. Goed aag ik dan vragen, is er ieaand die tegen dit redaktievoorstel
vaR het hoofdbestuur wil stea•en. Nieaand tegen, dan constateer ik dat het •et
algeaene stea•en is aaitgenoiel\. El\ dan daRk ~ik diegene die aal\ het overleg
hierover hebben willen deelneaen. In het bijzonder wil ik ook bedanken, de
commissie van der Vliet, die veel heeft gedaan aan de voorbereiding en die
tenslotte heeft aoeten constateren dat tegen het unanieme advies van de
co•missie in de vergadering iets anders heeft gedaan, dan wat de commissie
voorstelde. En dan wat de coamissie essentieel achtte. Dat is vaak voor een
comaissie bijzonder ondankbaar, wanneer een dergelijk lot het resultaat van
de commissie is beschorel\. En dat kan alleen aanr onze uiting van dankbaarheid
des te groter laten zijn. Voor zover de leden hier aanwezig zijn, wil ik hen
dus graag hartelijk danken voor het werk dat hier aan is verricht. Ik spreek
dan voorts de hoop uit dat de partij met dit nieuwe reglement voor het stellen
van kandid~ten voor de eerste kamer in staat zal blijken te zijn te zorgen voor
een in alle opzichten evenwichtige eerste k2~erfraktie. Niet alleen in de kamer,
aaar ook wanneer zij eens een avond uit zijn in Amsterdam •
Dit geconstateerd hebbende kan ik overgaan tot artikel 3, voorstellen van het
hoofdbestuur inzake de wijzigi•g van het huishoudelijk reglement. In verband aet
de door het hoofdbestuur over genomen voorstelleR van de stichting Organisatie
Vrouwen in de V.V.D. Het hoofdbestuur heeft bemerkt, dat er afgezien van het
feit dat er amendementen zijn ingediend die wijzigingen op onderdelen beogen
er ook een aantal afdelingen zijn die bezwaar hebben tegen de voorstellen als
zodanig en die van mening zijn dat vrouw in de V.V.D. niet een bepaaldé in
reglenenten neergelegde positie zouden moeten bekleden in centrale besturen
en dergelijke. Daarom dacht het hoofdbestuur dat het het meest praktisch was
om eerst algemene beschouwingen over de voorstellen als zodanig te openen.
Zonodig wanneer dat blijkt uit de discussie daarover een proefstemming te
houden en pas dan afhankelijk van het resultaat van die proefstemming naar de
amendementen over te gaan. Het is namelijk betrekkelijk zinloos om veel vergadertijd aan de aaendementen te besteden en dan vervolgens het voorstel geheel te
verwerpen. Ik hoop dat U •et dit ordevoorstel akkoord kunt gaan en dan zou de
spreker die over deze algemene beschouwingen het woord willen voeren, willen
vragen o• zich vast bij die microfoon op te stellen.
Mevrouw Hofaeester, maf ik U vragen o• vast te begin•en. Wa•t we hebbe• weiaig
tijd voor wachten.
Juffrouw Hofmeester, afdeling Rotterdaa.
Ik spreek mij11.heer de voorzitter mede namens Amsterdan en driekwart van den
Haag. ~ij hebben in principe wat tegen kwalitietszetels. Enkele jaren terug
hebben wij dit gelukkig voor de leden van de tweede kamer afgestemd en dit
zou ook nu moeten gebeuren. Ik erken met nadruk dat de rol van de Stichting
Vrouwen iJlt de V.V.D. in o.a. de samenwerkingsverbanden en dergelijke een plaats
verdiend. De vrouwen die dienen hierin ook de funktie te vervullen. '/ie vinden
het echter onlogisch dat de centrale vertegenwoordigster ook zitting •oet hebben
in het bestuur van een kamercentrale die tevens afdeling is. De stichting vrouwen
in de V.V.D. heeft dat nog in V en D van 24 januari noch in hetzelfde blad van
16 mei en dan nog wel in tweede termijn kunnen aantonen. Elk lid van de afdeling
c.q. dan als kamercentrale kan ongeacht man of vrouw zijn in het bestuur worden
gekozen. Uit de kamercentralevergadering kwamen duidelijk geluiden dat men de
huidige situatie dat is q.q. lii met een adviserende stem reeds vreemd vindt.
Laat staan een uitbreiding op deze situatie. We zijn dan ook tegen het voorstel.
Ik zelf kom net terug :l'ta de Pinkster en van een confer en tie in !~:almö, van
Sonta International, waar 400 vrouwen uit 17 landen vergadert hebben. Het
bleek dat vrouwenvereniging helaas nog bestaansrecht verdient, maar dan niet via
de kwaliteitszetel.
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Dank U wel.
-ApplausDank U zeer juffrouw Hof~eester, wie mag ik nog meer het woord verlene~.
Ja· mevrouw Markerink, gaat Uw gaAg.
Names de kmercentrale Haarlem, mijnheer de voorzitter.
Ik wou dus wel Kog echt op Uw hart drukken om dit aaendement door te laten
gaan. Het blijft altijd een moeilijke situatie. De grote stede• hebbeK nu eenmaal
een anderen partijconstructie dan de andere kamercentrales. Dat blijft je altijd
houden, dat is nu eenmaal de opbouw. En daar ligt dus ook de situatie wordt •oeilijker voor de vrouwen in de V.V.~. Maar in de andere kaMercentrales, ik geloof rok
wel dat de grotere kamercentrales het met mij eens zu~len zijn, dat deze veranderingen echt plaats moeten vinden. Dank U.
Dank U zeer.
Mijnheer den Ouden.
Mijnheer de voorzitter, deA oHden, klblasserdaa. Ik ben het geheel eens met de
vorige spreekster. Ik ben het niet eens met de grote steden. ~ij hebbeK er in
onze kamercentrale ook geen problemen mee om dames in ons midden te hebben.
Ik dacht dat je in het jaar van de vrouw, als de vrouw het zo graag wil ze hun
zin moet geven.
-ApplausIk geloof lliet dat U de intensies Va.Jl het jaar van de vrouw in het geheel juist
mee weergeeft. Maar de bedoeling is duidelijk.
De volgende spreker.
Ten Cate, afdeling Hengelo. We zijn over deze zaak in de vergadering bijeen
geweest en er waren een aantal leden, vrouwelijke leden aanwezig. En van hun
kant is met goedvindell VaR Oize vergadering aan •ij opgedragen om hieraee te
delen dat onze afdeling een vrouwe•-V.V.D. overbodig acht. Achterhaald in deze
tijd- Ja zelfs discri•i•erend. De woorde• koren Valt Oli.Ze vrouwelijke ledeJt.
Discrimi:lterend voor de vrouw. Er zi jlt gew.oeg vrouwel'l.vere:nigiJtge:n. waar V. V.D.-sters
aktief in werkzaaa zijn. Dank U.
De volgende spreekster.
Mevrouw Frijdal, Den Helder.
Ik wilde wel weten van de Heer ten Cate of er in ZlJn afdeling een vrouwenafdeling
is valt de V.V.D. en of hij eigenlijk wel weet wat de vrouwe~ in de V.V.D. in
provi•ciale verbaltden kun•en doen waar je allee• als vrouwen in de V.V.D. als
organisatie terecht kunt. Ik geloof niet dat de vrouwen in de V.V.D. overbodig
zij•. Dank U.
Dank U zeer. Het antwoord van de heer ten Cate is ja. op de eerste vraag.
Volgende spreker of spreekster. Ik heb uit de discussie begrepen dat er sommige
zijn die zeggen, de situatie ligt in de samengestelde kamercentralee, dus laat
ik maar zeggen de provincie. Anders dan in d~ drie grote steden. Dat is op
zich zelf heel goed mogelijk. Ik zal daarover geen oordeel uitspreken. Dat zou
kunnen betekenen dat dan ten aanzien van die provinciale kfll1t~rcentrale een ander
standpunr innee~t dan ten aanzien van de grote steden omdat er amendementen ten
aanzien van die beide situaties zijn ingediend. Kan men eventueel verschillend
stemmen. En men hoeft zich dus daardoor niet bepaald te latenbeïnvloeden bij
de algemene steJUting. ·.vil :mevrouw Dettmeijer nog het woord voeren.
Ja ik wil graag nog even het woord daarover voeren mijnheer de voorzitter.
Ik wou toc:h even i:n.gaa"-· op de opmerking, de vrouwen in de V.V.D. zijn overbodig.
Want zo op het eerste gezicht zou U natuurlijk denken dat ik dat in alle
opzichten zou tegenspreken. 1Iaar de moeilijkheid is nou juist dat je het van twee
kanten :moet bekijken. Voor wat in de ps.rtij zelf betreft, kun je zeggen dat de
vrouw in de V. V.D. gedurende een aantal jaren zo goed werk gedcwn hebbeJt de,t
ze zichzelf overbodig gemaakt hebben. Misschien nog niet helemaal, maar in
ieder gevaal gaan maken. Dat is ook altijd de opzet geweest. De opzet is altijd
geweest om te zorgen, dat de vrouwelijke leden van de partij zich in het partijwerk zelf begeven, door helea~al daarin opgenomen te worden en niet daar los Valt
staan. Wat dat betreft, kun je dus inderdaad zeggen, dat je kunt vragen., is dat
nog wel nodig. Maar waar het heel erg voor nodig is, is juist voor het optreden
•aar buiten in allerlei samenwerkingsverbanden, in allerlei plaatselijke •n
provinciale raden die er op dit moment worden opgericht, helemaal in het kader
van de samenlevingsopbouw zoals dat dan heet.
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Zelfs enige dagen geleden is hier bijvoorbeeld in den Haag de plaatselijke
radd den Haag, de plaatselijke vrouwenraad den Haag weer opgericht. En dan voelt
U wel dat wanneer de vrouw in de V.V.D. daar niet bij aa~wezig zijn en ze hebben
ook dikwijls heel politieke adviezen te geven, dat dat bijzonder spijtig zou
zijn, bijzo•der nadelig zou zijn als die stem van de liberale vrouwen daar niet
gehoord werd. D3t is al een reden waarom of wij moeten bestaan. Een tweede reden
is dat wij ook nog iets doel'l. wat niet staat in het progra:mma ve.n de V.V.D.,
namelijk de praktische sociale hulpverlening el'l. dat is, dat kunt U ook zien
als een optreden naar buiten toe. Zij het dan met een minder politieke kant als
dat deelnemen aan al die raden van advies en overleg en dergelijke. Dan is er
dacht ik nog een ander punt. Juist ons voorstel heeft beoogt om de vrouwen in
de V.V.D. juist meer in het partijwerk te integreren. Om te zorgen d~t die
organisatie vrouw in de V.V.D. er niet zo los van staat, zoals nog op het
ogenblik het geval is. En wij vonden daarom het bijzonder wenselijk d~t er
niet alleen door de vrouwen in de V.V.D., door onze centrale vertegenwoordigsters
dat is degene die de centrale kiest o~ in de ~dviesraad te zitten van de organisatie vrouwen in de V.V.D. ~ij vonden het bijzonder nuttig dat die niet alleen
doordat ze meedoet in dat bestuurswerk van de centrale, van alle zaken daar op
de hoogte is, ook dus veel beter politiek op de hoogtewordt van qlle problemen
die daar spelen. Doordat ze als bestuurlid daar ook wordt ingesch~keld. Maar
aan de andere kant en ik heb in mijn lsatste toelichting in het laatste nummer
va.n 16 nei nog eens gezegd. Aan de an:ler~ kant moet hier een tweerichtingverkeer
zijn. Zn dat is er eigenlijk nog bijna niet. Want die hele zaak van de vrouwen
enancipatie die in dit jaardan zo op de voorgrond is gekomen die heeft een
vervolg. Daar blijft het niet bij. D2t kunnen we zien in ~ndere landen wat daar
allemaal gebeurt. En dat zijn niet gevolgen die alleen de vrouwen raken, dat zijn
eevolgen die de hele maatschappij raken die geweldige econo~ische konsekwenties
hebben. Dat moeten wij niet ~lleen doen, dut moeten we alle~aal gezamenlijk doen.
Er: daarom is e~n tweerichtingverkeer bui tengewoon belnngrijk, nee nodig, dg,t kal'l.
niet anders, dan zonder dat tweerichtingv~rkeer. En zolang die vrouwen zo los
blijven staan van de bestureM., van de organisatie zelf en van het meewerken in
die besturen, blijft dat zo los en krijg je dat tweerichtingverkeer Riet.
En dat is noodzakelijk willen wij ervoor zorgen det ook in de toekaast dat allemaal goedloopt. Dus ik zou het bijzonder sprijtig vinden als dit nietwerd aangenomen. En dat had ik dus nog eventjes willen zeggen. Dank U wel.
Dank U zeer, mevrouw Dettmeijer.
Nog meer sprekers over dit onderwerp. Dan zou ik er deze toevoeging aan willen doen
In het hoofdbestuur hebben wij over deze voorstellen geen stemming gehouden.
''.'e hebbeR ze overgenomen. Het was duidelijk dat in het hoofdbestuur ook geelt
duidelijke eenstemmigheid van aening was. En dat daar zowel voor het standpu•t
dat mevrouw Dettaeijer zojuist heeft verdedigt als voor het standpu:rtt dat de
vrouweB eigenlijk aaar, lat ik ftaar zeggen op de gewo•e manier als elk ander
partijlid aoesten zie• i• de besturen te ko•e~. Die beide standpunte• werde•
aaJtgeha•geJII.. N'u zou ik dr. ar llOg dit over wille:n. zeggen. Ik be• gistere• op de
e•a•cipade geweest en daar lag ook eeJl kr@nt uitgegeven door de school voor de
journalistiek en die kra•t behelsde geweldige kritiek op de V.V.D. stand.
Dat was begrijpelijk, want dat ~as verreweg de beste stand die op dat politieke
plein te zie• is. Die stand is helemaal voorbereid door de vrouwe• in de V.V.D.ç
Daar is bovendien heel hard aan gewerkt door de heer ten Brugge-Cate. Dus ik kan
U wat dat betreft zeggen, dat de samenwerking tussen mannen en vrouwe• uitstekend
is verlopen. Maar wat was nu die kritiek van de school voor de journalistiek.
Het was dat daar veel te veel algemene politiek werd gebracht. En als er AU naar
aijn mening een ding pleit voor de liberale vrouwen, dan is het dat zij daar juist
algemeen politiek hebben gebracht en niet zoals bijvoorbeeld de P.v.d."'" in zijn
stand had gedaan. Allem~al nostalgische plaatjes van Albert 5aan uit het verleden
vAn de vrouwene~ancipatie. Of dat het enige is wat je op dit nament zou moeten
vertonen. Dus dat wat de rol vsn de v~ouwen in de V.V.D. betreft, die sp~len z~
op dit ogenblik heel ddidelijk op een geintergreerde mani~r. Daarmee doe ik
niet een uitsprank over de vr~ag wat de beste wijze is waarop de vrouwen dan in
de besturen worden vertegenwoordigd. Di~ vraag wilde ik nu als proefstemming aan
U voorleegen. <fat betekent dat. -"ls U zou zeggen, wij zijn voor de voorstellen
die zi j::1 gerlas_l'J. in begins el, dan ga:m v.'A. vervolgens de :unendemen ten behal'l.delen.
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Dus da~ kuat U ~og zegge~ over die wijze v~ kandidaatstelling •e•en we al ~f
niet het anende•ent van de centrale leider aan of van de afdeling Eindhoven aan.
~e zijn allemaal mogelijkheden om daarover te variere•. Ik zal U straks de
nummers van die amendementen exact noemen, zodat U ze erbij kunt houden.
Een andere mogelijkheid is, dat U zegt v;ij verwerpel\ deze voorstellel\, Dat zou
betekene~ dat de huidige situatie blijft gehandhaafd en dat het lid va~ de adviesraad van de vrouwen in de V.V.D. dus met adviserende stem tot de vergaderingen
van de centrale besturen bijwoont. ''iant er is geen voorstel ingediend dat ook
dat wil schrappen en verwerpen wij de nieuwe voorstellen dan blijft het oude
reglement gehandhaafd. Dus in zekere zin blijft die positie van de vrouwen wel
verzekerd maar in de vorm van een laat ik maar zeggen halfwas lidmaatschap.
1
.'!e zullen zo nodig een stemming houden met stembriefjes. Dat is duidelijk.
Maar ik wilde eerst eens even kijken of we aet hand opsteken uitkoaen. Wie is
bereid oa al dan niet met amendering het principe van de voorstellen die het
hoofdbestuur gedaan heeft in navolgi11.g van de vrouwen in de V.V.D., wie is
bereid om die in principe te steunen. Wie is daar tegen. Dit lijkt •ij een
duidelijke meerderheid. Maar ik vindt toch dat dit een zo belangrijk punt is,
dat we die meerderheid zwart op wit zullen laten bevestigen. Wat in steaming
ko•t is dus de vraag wie steunt in algemene zin de voorstellen van het hoofdbestuur
Jhn kunne:a. we daai'll.a nog a•e:aderen •.Vie daarvoor is :aoet de briefjes irtleveren bij
voor. Wie daar tegen is, bij tegen. En mochten er na deze discussie nog blanco
steamen zijn, dan kunnen die ook worden uitgebracht. Er wordt in de gaagen gestemd.
Dam~s en Heren, ik moet hiervoor een steabureau benoemen. In feite zal de telling
zoveel mogelijk gebeuren door de dames van het algemeen secretariaat. Mar het
reglement schrijft voor dat er een stembureau is aet een oneven aantal leden.
Mag ik vragen of de heer Hubert zitting wil nemen in het stembureau. 11.ls voorzi ttei
Of mevrouw Markerink zitting wil nemen in het stembureau als lid. En of mevrouw
Rienslag lid van het stembureau.
De officiele vertegenwoordiger van de afdeling Hilversum heeft zijn stembriefjes
niet. Een van de a11.dere mensen uit Hilversum heeft ze in ontvangst geno.11.en. Willen
de kandidaten van Hilversum d~t even onderling regelen.
Er zijn afdelingen die stembriefjes hebben gekregen ten waarde van tien stemaen.
Dit is namelijk veel gemakkelijker met tellen. Maar het kan voorkomen dat zo'n
afdeling zich toch geroepen voelt om verdeeld te stemmen net als met een biljet
van tien gulden zijn ook deze st(!.l!biljetten in te wisselen.
Dames en heren, als de stemmen zijn uitgebracht zouden wij kunnen verder vergadereJ
Ik geloof dat het nuttig kan zijn de stemming niet af te wachten. En verder te
gaan, maar dat betekent dat wij moeten overgaan naar een volgend agendapunt.
,ve kunnen !I.'J. tuurlijk niet nu over a.m.ende:s.en. ten gaan praten, terwijl ach ter af
blijkt dat het v,oorstel als geheel wordt verworpen. Ik stel daarom aan de order
het punt contributieverhoging. ~ls inleiding mag ik daarop het volgende zeggen.
U zult zich herinneren dat op de vorige algemene vergadering in Breda de
afdeling -;lis aan het hoofdbestuur gevraagd heeft een soort peiling te houden
over de vraag of de partij bereid is per 1 januari a.s. een contributieverhoging
in de orde van grote van 25~; te accepteren. Die peiling wees uit dat de partij
da~r wel voor voelde. Intussen heeft oök het hoofdbestuur gelegenheid gehad om
de financien nog een snader te bezien. En U weet dat heeft geleid tot de tientjesaktie omdat wij tot de conclusie kwamen dat we over het lopende boekjaar met een
tekort dreigde te komen v.s.n 150.000 gulden. Dat was een noodmaatregel. Dat kunnen
we niet ieder jaar voortzetten. Het is duidelijk dat over het boekjaar 1976
zonder contributieverhoging het tekort nog meer zou oplopen en dat een contributieverhoging dus een onver~ijdelijke zaak is. Het hoofdbestuur heeft daarom in
overeenstemming met het voorstel van Wisen het gevoelen van de algemene vergaderin~
een voorstel ingediend tot verhoging van de contributie met 25j~ aet dien verstande
dat de groep leden 65 jaar en ouder buiten de verhoging blijft, o•dat we de
laatste tijd al de indruk hadde~ dat die groep cveriatig zwaar werd belast. En we
hebben dus gedacht dat die wat •oest kunnen inlopen. ~ie •ag i~ het woord geve•
naar aanleiding van ~gendapunt 4 voorstellen van het hoofdbestuu~ tot verhoging
va• de contributie.
Willen de sprekers zich in. het algemeen vast bij de microfoon opstellen. Tijdig voc
dat ze het woord gaan voeren.
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Mijnheer He••es.
Voorzitter, dames en heren, ik zal het bijzonder kort maken, want in grote lijnen
is de kamercentrale Utrecht het met deze contributieverhoging eens. Zij het dat
ze tegen de contributieverhoging van de aspitantleden, dus de jonge leden
van 10 naar 12· gulden een uitzondering maken. Zij zou daar graag zien dat dat
op tien gulden bleef en niet naar 12:~ gulden ging. Dit speciaal voor de jongeren •
Dank U.
Dank U zeer. Het is een uitermate sympathiek voorstel, maar wat is het probleem
met de aspirantleden. Zij worden al in meerdere mate dan de andere leden bevoordeeld omdat zij vrijheid en democratie gratis krijgen toegezonden. Die 12,50 of
tien gulden op dit IlOMent wordt naaelijk verdeeld over afdelinge, kamercentrale
en hoofdbestuur. En dat betekent dat het bedrag van n"J. 9 gulden straks 11,25
die naar vrijheid en democratie gaat, dat die ten laste kDmt van die afdracht aan
het hoofdbestuur. Die was maar vijf gulden, dus daar werd al bijgelegd. Het is
toen hela&s een tijd voorgekomen , dat administratief werd voorgesteld dat ze
dan vrijheid en democratie ook maar niet hebben moesten. Maar dRt was een fout en
die hebben we na verloop van tijd ontdekt en hersteld. En het probleen is dus een
beetje dat deze groep al wat extra geld kost aan de partijkas. Dat hebben we er
graag voor over en het is dus de vraag of het verstandig is om bij deze gelegenheid toch niet die 2,50 in verhoging te laten aeelopen. Maar ik wil omdat dit
voorstel is gedaan dus die groepsgewijze contributieverhoging dan ook groepsgewijs in stemming brengen. Volgende spreker.
Mijn naa~ is Brugman afdeling Veenendaal
Mijnheer de voorzitter, ofschoon in ook van de centrale Utrecht ben en ook niet
van plan ben de heer Hennes tegen te spreken is naar mijn mening een tekort bij
de contributiecatgorien die rr heeft ingevoerd. Als wij pretenderen een volkspartij te zijn, waarvan iedereeR lid zou :moeten kunnen zijn, dan zou ik me kunnen
voorstellen dat U de mogelijkheden schiep h~tzij vaste bedragen, hetzij een
regeling vaststellen om ook de ainder vermogenden, ik denk aan de arbeidsongeschikten en dergelijke, die vaak toch in minimale inko•sten genieten ook lid van onze
partij te kunnen laten zijn. Voor een gereduceerd tarief. Ik dank U wel.
Ik k.qn deze spreker beantwoorden in die zin dat diemogelijkheid er volop is.
Al aoet ik toegeven dat het een pieksysteem is. Wat dus betekent dat de verlaging
van de contributie alleen op verzoek kan worden verleeRd. Die bevoegdheid berust
bij de bestuurder van de afdelingen. Dut zijn degene die het diehst bij de lede•
zitte• en kunnen beoordelen of zo'n verzoek al daa niet gegrond is. Het is mij
bekend dat er tal van afdelingen zijn die een bepaalde gevallen die dispensatie
verlenen en dat is volkomen terecht. Deze mensen ontvangen van o~s dan ook geen
aanmaningen, dat werkt technisch heel goed, maar vertel U niet hoe. Nant dan
kunt U gaan ontduiken. Maar die dispensatiemogelijkheid is er. Er is ook de
mogelijkheid om gespreid te betalen. Maar ook dat alleen op verzoek. ~ls ik U
zeg dat het robdzenden van acceptgitokaarten aan de hele partij een bedrag kost
er is een ingezonden stukkenschrijver die het exact heeft uitgerekend. Ik geloof
14.000 gulden. 14.00J gulden dan kunt U zich voorstellen dat wij er tegenop zien
o~ te zeggen we doen dat dus twee keer laat staan vier keer per jaar. Want dat kost
een onbeschrijfelijke smak aan portikosten en dergelijke.
Troost, afdeling den Helder.
Mijnheer de voorzitter. Ik had een opnerking ten aanzien van de verdeelsleutel.
Is het niet mogelijk dat kleine afdelingen een bephalde minimumafdracht mogen
verwachten van het hoofdbestuur. Gebaseerd bijvoorbeeld op 50 leden. Deze ~fdelinge~
hebben dezelfde kosten voor wat vergaderruimte aangaat, vervoerskosten hier naartoe
te komen en ik dacht dat he~ zinvol was o~ deze afdelingen voor een bepaald
aantal jaren een bepaalde ainimum afdracht moet laten zien vaBaf het hoofdbestuur.
Dank U zeer. ~ij hebben dat van onze kant ook wel overwogen. Wij wilden een definitieve verdeelsleutel ook pas aan de orde stellen in de volgende algemene vergaderiftg
Wij zijn nauelijk twee dingen van plan rnet de nieuwe verdeelsleutel. In de eerste
plaats zijn wij voornecens om de co~tributieafdracht aan de ~amercentrales enigszins te egaliseren. ~ij hebben daar de hoofdbestuursleden en de voorzitters van
de kamercentrales ook al over ingelicht, zodat die daar hun gedachten ti~dig
over kunnen laten gaan. En bij de volgende vergadering daar niet aeer over vallen.
Maar het blijkt namelijk dat de verschillen tussen centrales met veel leden in
het westen v~- het land en d~ centrales in het noorden en het zuiden zo ongelofelijk
groot zijn,dat een zekere nivellering zelfs iri onze gedachteng~ng hier op zijn
plaats zou zijn.
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O.adat een aantal kosten nu eensaal gelijkelijk drukken op grote e:n. op klei:n.e
ka.aercentrales. Voor de afdelingen hebben wij ook een dergelijk voorstel
ontvangen. Wij .aoeten daar nog over gaan nadenken. Er is namelijk ook een
bezwaar aan verbonden. Dat is dat het nu ee~maal een verschijnsel is in onze
partij dat juist onder een betrekkelijk groot aantal kleine afdelingen de aktiviteiten mini.aaal zijn. En je zou dus door een dergelijk voorstel te doen allerlei
geld dat andere afdelingen heel goed kunnen gebruiken terecht laten komen bij
afdelingen die er nietdatgene mee doen wat wij graag zoude• zien. Dat neemt
niet weg dat wij in •aart volgend jaar met een uitgewerkt voorstel zullen komen
en dat U dat dan geruiae tijd va• alle aogelijke aaendeaenten kunt voorzie•.
Xat wij vandaag voorstellen is allee~ maar een voorlopige verdeelseutel oa in
februari vast tot een uitkering te kunnen overgaan.
Mag ik dan het voorstel in steaaiDg brengen. En dan heb ik toegezegd dat zo te
zullen doen dat we de verschillende contributiegroepen apart aan de orde stellen.
Wij hebben dus voorgesteld de contributie voor de leden van 18 tot 27 te
verhogen van 20 naar 25 guldea. Wie is daartegen. Nie.aand. Dan is dat met
algeaene stemaen aangeno.aen. Wij hebben voorgesteld de contributie voor de gewone
leden van 27 tot 65 jaar met 25% te verhogen, vaa 40 naar 50 gulden.
Wie is daartegen. Twee handen zie ik. Nou laten die saaen eens tien stea•en hebben.
Dan is het •et grote meerderheid aangenomen. De gewone leden van 65 jaar en ouder.
Daarvan hebben wij voorgesteld om de contributie niet te verhogen. Dat hoef ik
dus ook niet in stemming te brengen. De inwonende gezinsleden.
Waarom, er is geen amendement ingedient om het wel te verhogen. Er is ter zake
eenvoudigweg geen voorstel gedaan. Maar ik wil U best nog eens vingers laten
opsteken. De inwonende gezinsleden 25~-:i omhoog. Van 1 Cl gulden naar 12 gulden 50.
Wie is daartegen. Nier.1and. De aspirant-leden. Jonger dan 18 jaar ook van 10 naar
12,50. Wie is daartegen. Dat is wat meer. Wie is daarvoor. Dat is een overgrote
meerderheid. ·.Vi e is blanco. Dat is een duidelijke zaak. Dan stellen wij dus voor 0.11
voorlopig en alleen maar voor de duur tot de volgende algemene vergadering de
verdeelsleutel procentueel vast te stellen. Maar dat is dus gebaseerd op de
feitelijke toestand van nu. Die percentages zijn natuurlijk iets afgerond.
Maar we hebben nu een afdracht in bedragen en die komen op deze percentages neer
als je het uitrekent. Daar is niet een tegenvoorstel tegen gedaan. ~ie is tegen
deze voorlopige afdracht. Niemand. Dan is ook dat aangenomen. Ik dank U zeer voor
de vlotte wijze waarop wij dit voorstel hebben kunnen behandelen. Ik kan U
intussen meedelen hoe de stemming is afgelopen over punt 3 van de agenda. Uitgebracht zijn 1192 geldende stemmen en 12 ongeldige. Tegen het voorstel zijn
uitgebracht 632 stem.en en voor 560 stemmen. Ik moet dus constateren dat het
nuttig was om schriftelijk te stem•en maar dat het wel is verworpen. Kunnen de
afdelingen en centrales die amendementen hebben ingediend zich daarmee ve~igen
dat die dan nu buiten behandeling worden gesteld. Omdat de oorspronkelijke
artikelen voor zover we daar vanmiddag niet op terug komen worden gehandhaafd.
Dank U zeer.
Dan begin ik merkwaardigerwijze voor te lopen op het tijdschema. Maar wij gaan
aet frisse aoed beginnen aan punt 5 van de agenda en daar is ook veel •eer over
te zeggen. Dat zijn de voorstellen van het hoofdbestuur .aet betrekking tot
wijziging van de statuten en het huishoudelijk regleaent in verband met de nadere
regeling vaa ondercentrales en de besluitsvor•ing over politieke resoluties en
beleidsprogra•aas. Ik zou ook hier willen vragen een splitsing aaa te brengen.
Willen eerst diegene die in algemene zin over de ondercentrale willen spreken,
dus nog niet amendeaentsgewijs maar in algemene zin over de ondercentrales zich
nu opstellen bij het spreekgestoelte. En het woord nemen.
Gaat Uw gang.
Broersen, afdeling Eindhoven.
!.Ujnheer de voorzitter, dames en heren. Wij Z~Jn met het hoofdbestuur bijzonder.
gelukkig met de aanwas van de leden in het afgelopen jaar en wij zijn dan ook van
m~ing dat de partijstructuur daaraan moet worden aangepast. Wij betwijfelen echter
ten zeerste of de huidige voorstellen wel ver genoeg gaan. Het is naaelijk zo
dat we met het aantal leden moeten constateren dat ook het aantal afdelingen
toeneemt. Wat op zichzelf niet betreurenswaardig is, maar dat de meeste afdelingen
zich momenteel slechts bezig houden met gemeentepolitieke zaken.
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En wij betreuren het ten zeerste dat er in onze partij nog steeds geen po~ium
is on over landelijke politiek met elkaar van gedachten te gaan wisselen •
~e voorstellen zoals zij nu geformuleerd zijn, bieden daartoe wel de mogelijkheid om in samenwerking met een aantal afdelingen die een ondercentrale gaan
vormen tot groepsvorming te komen om politiek ter discussie te stellen. 'Nij
vragen ons echter af of deze ~ethodiek wel tot het gewenste resultaat z~l gaan
leiden. Het is namelijk zo dat het oprichten van politieke commissies afhankelijk
gesteld zal gaan worden van de bereidheid van de afdelingen om daar hun ~edey
werking aan te verlenen. Van afdelingen die ~1 druk genoeg bezig zijn met gemeente
politiek. Wij dachten dat her daarom wenselijk was dat er een autonoom bestuur
gaat komen die zich volledig kan bezighouden met de poltieke meningsvorming
binnen onze partij, zodat het mogelijk wordt voor de leden die zich niet aa~ge
trokken voelen tot de gemeentepolitiek en naar ik aanneem zijn dat nog een behoorlijk aantal. Zodat het mogelijk wordt om voor die mensen zich in ondercentraleverband te gaan groeperen en over landelijke politiek van gedachten te gaan
'Nisselen. Op die manier wordt het ook mogelijk dat een verticale co•uaul!licatie
van de basis naar de top gaat plaatsvinden. Op die m~nier wordt het ook mogelijk
dat we een duidelijker gezicht kunnen presenteren aan het publiek, Een gezicht
waar het nomenteel de aeeste tijd aan ontbreekt. We betreuren het naaelijk als
afdeling dat de presentatie van de V.V.D.politiek nog il!l zo'n grote mate afhankelijk is van de presentatie van de fraktie in de eerste el!l tweede kaaer. Wij
zijn er in gener deel voorstander VaR dat er bij ons toestanden gaan ontstaan
die gelijkend zija op de P.v.d.A. Ik dacht dat we het aoesten beperken tot esn
beleidsvorming. Ik dacht dat het wel noodzakelijk was dat de leden hu. eigen
gezicht kunAen late• zien. Zich ook aeer betrokken gaal!l voelen en daardoor een
grote wervingskracht op het kiezerspubliek gaan krijgen. Daarom dachtik dat het
noodz~kelijk was dat ten aanzien van deze politieke aktiviteiten de ondercentrales
hun autonome funkties gaan krijgen en niet afhaakelijk worden in hul!l aktiviteiten
vam al of niet willen samenwerken van een x aantal afdelingen. Ten aanzien van
de besluitevorming wil ik het daarbij ~og het volgende opmerken dat wij het
betreuEen dat er hier een vierdebestuurslaag gecreerd gaat worden. Het is zo
dat alle voorstellen in eerste instantie doorgesproken moeten gaan worden op
afdelingsniveau. Dat daarna de ondercentrale ingeschakeld zal gaan worden, dat
daarna de kamercentrales ingeschakeld moeten gaan worden en dat daarna nog eens
een discussie op landelijk niveau aoet gaan plaatsvinden. Wij vrag~ ons af of
de afdelingen die momenteel al zo druk bezig zijn met gemeentepolitiek, wat wij
bijzonder toejuichen dat er een aktief achterban is voor het ter plaatse aktief
zijnde gemeenteraadsfraktie. Wij vragen ons af of het niet wenselijk is on de
hele besluitvorming naar boven toe niet op een iets hoger niveau te gaan ereeren
zodat je een iets bredere gedachtenwisseling kan gaan krijgen op ondercentraleniveau en je de afdelingen de v~lledige vrijheid kan geven voor de aktiviteiten
die ze op dit moment ontplooien. U heeft zelf net al geconstateerd dat de kleinere
afdelingen weinig aktiviteit ontplooien. Laten we ze nou niet eens een keer extra
werk gaan bezorgen, maar laat onze organisatie daar aan aanpassen. Ik ben bijzonde
gelukkig met de aanzet die momenteel gegeven wordt. Dat willen we ook volledig ondersteunen. Maar we hopen dat er in de toekomst nog voorstellen zullen komen, die
een nog bredere opbouw mogelijk maken.
Dank U zeer.
Veninga, afdeling Deventer.
1.1ijnheer de voorzitter, na het nogal ••••• verhaal dat voor.J.f gegaan is aan zojuis
heb ik alleen een zeer beknopte praktische opmerking. V·Tij waren bij ons in de vuur
al bezig vrijwillig tot kontakten tussen naburige afdelingen te geraken die dus
enigszins in dezelfde richting gaan als wat nu geïnstitutionaliseerd zal worden.
Wat ons nu echter opgevallen is, dat is dat en dat zal waarschijnlijk voor
iedere streek verschillend zijn, maar bij ons koMt het heel duidelijk aan het lich
enerzijds omdat Deventer in een hoek van Overijssel ligt en veel kontakten heeft
met gemeenten die in Gelderland liggen, maar die omdat ze in een andere provincie
zitten, dus niet in de statencentrale zitten, aaar wij merken dus dat er bijna ee~
doublure gaat optreden tussen de statencentrale in onze omgeving en de ondercentra
le- Dat betekent dus een bestuursaktiviteit extra en het is voor de praktische
kwesties een zaak die nogal tot denken heeft gezet.
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En waar wat opmerkingen over gemaakt zouden Z1Jn. Bn ik zou het bestuur graag
in overweging willen geven te zoeken naar een oplossing waardoor deze lichaaen
sa:raen zouden kunnen vallen of in elk geval waardoor de doublure en de dubbele
werkzaaaheden voor een bestuur niet ontstaan. Dank U.
Dank U zeer. -ApplausMeijeran, Naarden. Mede sprekende naJRe:n.s Blaricum, Bussum, Hilversu• en Laren.
Uit deze opsomming ziet U mijnheer de voorzitter dat er voor zover de afdelingen
die in de statencentrale Hilversum samenwerken hier aanwezig zijn ook saaenwerken. En juist vanwege onze goede ervaringen voor het algemeen wat de saaenwerking in de statencentrale betreft mede gezien de gewestvorming die bij
ons over die grens heengaat zijn wij in algemene zin voorstander van het goed
doen gaan funktioneren van ondercentrales en ik dacht als we het goed begrepen
hebben dat de vrees dat er dan een doublure is niet aanwezig hoeft te zijn.
·:lant de statnecen trale als :::;odanig gaat dan een bijna slapend bestaan leiden,
wordt eens in de vier jaar wakker en dan zal op dat moment de ondercentrale al
een goede voorbereiding hebben gevormd voor het dan funktioneren van iets
geregionaliseerde besturen. Dat wij op ondercentraleniveau graag goed zaken
zouden willen kunnen laten doen, dat blijkt uit een paar amendementen. Die
niet hele~aal duidelijk zijn geweest, want in de adviezen van het hoofdbestuur
heeft U in vrijheid en democratie kunnen lezen dat de gedachten om nooit op
ondercentraleniveau tot een bundeling van amendementen te komen. Niet zo
verstandig wordt geacht door het hoofdbestuur. Een gedach~ zoals ze is voorgesteld dooD de afdelingen Naarden, Wassenaar en de kamercentrales Tilburg en
Leiden. Wij zijn U dankbaar dat U in de circulaire aan de secretariaten heeft
meegedeeld dat Naarden hier ten onrechte is genoemd. Maar niet alle aanwezigen
zullen die circulaire tijdig hebben kunnen doorkrijgen. Wij zijn dus niet
zoals Wassenaar en Leiden dacht ik van mening dat er nooit op ondercentraleniveau zaken zouden moeten worden gedaan, maar wij zijn in Naarden ~et de rest
die ik U noemde en ik dacht ook de kamercentrale Tilburg hier ten onrechte op
een hoop gegooid. Uit onze amendementen spreekt juist de gedachte dat er bij
voorkeur op ondercentraleniveau moet worden gewerkt en als ik dan een punt van
amentenreeks mag noemen. ';Vij zijn dus bepaald van mening dat er niet twee keer
moet worden gezeefd als je het zo moet zeggen. Eerst op O.C.niveau en dan op
K.C.niveau. Maar we zijn van mening dat er wel twee keer moet worden gebundeld.
Samenbrengen van amendeaenten en dergelijke aaar dat er maar een keer aoet wordel
gezeefd of geveteed of hoe U het wil noeaen en dan wel op het niveau van de
ondercentrale. Dat is een principieel pu.t. Ben ander punt dacht ik dat ik bij de
ulge•ene beschouwingen mag noeaen is dat gegeven het feit dat we een artikel
in de statuten aan de instelling van ondercentrales wordt gewijd. En in het huishoudelijk reglement. Dat we menen dat het aeest principiele punt in de statuten
moet worden geregeld en dat is dan hoe de grenzen in het alge•een liggen. Maar
ook dat het hoofdbestuur de besturen van de kamercentrales hoort. Wij hebben een
amendement 9 ingediend, waarbij we zeggen en de besturen van de ondercentrales,
omdat we dachten dat die eigenlijk dan, we hadden het niet helemaal nagelezen,
maar ze bestonden toch kennelijk al volgens het blauwe boekje. De afdeling Epe
heeft in haar amendement 22 voorgestf!!ld om de besturen van de afdelingen te
horen. Gegeven het feit dat we naderhand ook bij de lezing van het jaarverslag
74 hebben geco nstateerd dat er eigenlijk in dat blauwe boekje nog maar een voorlopig en een heel voorlopige schets is gegeven. Kan ik mede ter bekorting van
het aantal amendementen meedelen dat de afdelingen Epe als ik het tenminste mag
zeggen. Ik heb ze in deze zaal niet meer ontmoet. 1fdelingen Epe en Naarden
cum sues 9 en 22 samenvoegen tot een gewijzigd amendement waarin 9 de afdelingen
worden genoemd, dus dat de grenzen worden vastgesteld door het hoofdbestuur
gehoord de besturen van de betrokken kamercentrales en afdelingen. Gezien dat ik
ook een vermindering is van het aantal amendementen mag ik U misschien van deze
gelegenheid gebruik maken om te propageren voor zover ü gelijksoortige amendementen heeft, gelijksoortig üet Naarden ~ventueel, dan kunt U daar terecht om te
combineren. En overigens zou de voorzitter waarschijnlijk plezier doen als er wa1
gecombineerd werd. Ik wou het hier als algemene opmerking bij laten. Ondercentrales graag. En laat ze dan ook goed gaan werken.
Dank U zeer.
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Mijnheer de voorzitter, Temmink, kamercentralevoorzitter Leiden. Dan spreek
ik hier voorzitter na~ens 52 afdeling in dat Leidse gebied.
Een paar opmerkingen in algemen zin, voorzitter. Als kleine toelichting op de
stuk duidelijk gesteld in vrijheid en democratie. Hoe onze structuur in kamercentralegebied Leiden funk ti oneert. Vlij spreken niet voorzitter over ondercentrales.
Ik vindt het een wat moeilijk woordt, K.C., O.C. etc. 'Jij zouden toch graag het
woord regio willen handhaven. Mede gezien de hele gewestvorming etc. ~e zitten
regionaal toch ook vaak over die grenzen te denken. Over de grenzen ook
voorzitter van afdelingen van die regios naar kamercentrale aaar hoofdbestuur.
Zoals U duidelijk zei in Uw inleiding in Breda tot de co•aunicatie tussen
afdelingen ceatrales en hoofdbestuur bet~r moet gaan funktioneren, dan onderschrijven wij dat volledig. Juist in die gedachten voorzitter hebben wij in
Leiden via die zeven regios een duidelijke communicatieve funktie een i•termediare funktie en eenbundeling van krachten. Niet een extra bestuursraad
voorzitter. Daar zijn wij duidelijk tegen. Dat geeft veel proble•en, •oeilijkheden. Daarbij wel handhavende voorzitter de ~utonome gedachten •an de afdeling.
Die staat bij ons nog steeds recht overeind. Het is een bundeling van aktiviteiten. Het kan ook een zeeffunktie hebben in het kader van de amendementen indienen. Maar dat elke afdeling nog dat recht heeft waar die behoort recht op te
hebben. Ik dacht zeefwerkend, bundelend dat je dan tot deze duidelijke oplossing
moet komen en ik ga niet verder er op in, als U het stuk goed heeft gelezen, heef
U duidelijk kunnen lezen waar wij het over hebben. Toch ik resumerend wil U
zeggen voorzitter zeeffunktie bewarende het autonome karakter van de afdeling,
het coordineren, het bundelen, maar geen andere bestuurslaag ertussen
voorzitter. Daar wil ik het bij laten. Dank U zeer.
Dank U zeer.
Mijnheer Kei, afdeling Delft.
Mijnheer de voorzitter, i~ onze kringen is eigenlijk de hele formulering van
het begrip ondercentrale van het begin ~f aan met het nodige wantrouwen bekeken.
Niettemin achten wij het toch juist om een experiment van het leven inblazen van
een nieuwe vorm van organisatie. ~ij achten het toch juist om dat experiment
wel te laten doorgaan, maar ~r zijn bedenkingen. Erzijn bezwaren gebleven
er zijn duidelijk bij ons toch nog een aantal remmingen. Een belangrijk gedeelte
van die remtlingen mijnheer de voorzitter zouden worden opgeheven wanneer deze
vergadering ertoe kan besluiten de door de kamercentrale Dordrecht ingediende
amendement aan te nemen. Daarmee zou namelijk die binding in een lijn van
alle nogelijke funkties en een persoon zijn vervallen of zou hij kunnen
vervallen zo men dat wenst. Daarover zal naderhand worden gesproken en ik kan
U vast verklaren dat die amendementen in ieder geval de steun v~~ de afdeling
Delft zullen krijgen. Een tweede bezwaar zou door U mijnheer de voorzitter
kunnen worden weggenomen. Er is zojuist ook al gesproken over de procedure die
gevolgd is bij het vaststellen van de grenzen van de ondercentrales. Het is
duidelijk wanneer U bekijkt naar dat gedeelte van de afdeling Zuid-Holland
waaruit ik afkomstig ben. Dat ook ten aanzien daarvan bij ons zeer grote bezwaren leven. Een zomaar automatisch tot ondercentrale verklaren van de statencentrale wat in het verleden is gebeurt achten wij gewoon de onjuiste weg,
•aar die kan dan nu worden gewijzigd. Uw verklaring mijnheer de voorzitter
in deze vergadering zou op prijs gesteld worden, wanneer U duidelijk zegt dat
U niet alleen de afdelingsbesturen zult horen. Wij betreuren het naaelijk dat
de afdelingsledenvergaderingen niet meer worden gekend in d$ vaststelling v~
de grenzen van de ondercentrales. Maar Uw verklaring dat U niet alleen daarnaar
zult luisteren aaar dat U er ook ernstig rekening aee zult houden, wat er in
de afdeling over die grenzen van die ondercentrales wordt gezegd dat zou de
laatste belemmeringen van onze geesten waarschijnlijk kunnen opheffen.
Dank U wel.
Dank U zeer.
Nog een spreker.
Zijn er nog meer sprekers voor de algemene beschouwing, want in feite was de
i~rventie van de heer Kei hoe waardevol ook een aaendementstoelichting en niet
een alge~ene beschouwing. Dan met U de laatste.
Mijnheer de voorzitter, mijn naam is Koskinschki van de afdeling Haarlem.
Ik zal het zeer kort maken. Wij als Haarlem kunnen ons volledig scharen. achter
de wQorden van de heer Temmink. Ik stel U alleen een andere zaak voor.
Zou U het niet net zo kunnen doen als bij de vrouwen. Die ondercentrales waar dus
de afdeling Haarlem geen behoefte aan heeft. Ja in stemming te brengen zodat
we dus niet over allerlei andere zaken hoeven te praten maar in de eerste
instantie kunnen spreken ondercentrales ja wel neen.
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Daarnaast zou ik Eindhoven willen steunen dat wij inderdaad een politieke
partij zijn en dat de politiek bij ons toch steeds te moeilijk overkomt,
niet alleen bij onze leden maar ook bij de kiezers. Dank U wel.
Ik zal proberen om een aantal punten zo kort mogelijk te beantwoorden.
In de eerste plaats de heer Boersen. Die heeft gezegd, wij willen dat er
meer gelegenheid is voor de leden en op afdelings. of ondercentraleniveau
werkelijk aan algemene landelijk politiek te doen. Het hoofdbestuur staat daar he
lemaal achter. Maar we zitten op dat punt altijd met bepaald problemen. We
hebben een aantal jaren zeer aktief kunnen profiteren van initiatieven van
kamercentrales om regionale congressen te houden. Die waren in zoverre regionaal
dat ze door een kamercentrale werden georganiseerd. Maar iedereen kon er naar toe
En dat was een podium waarop heel veel leden konden spreken en waar het hoofdbestuur ook altijd voor zorgàen dat men heel goed wist wat zich daar afspeelde.
We hebben ook door commissies voorbereide bijeenko•sten gehad. Maar dat nu die
behoeften daaraan zo sterk wordt gevoeld is zeer verklaarbaar. V/an t in de
laatste twee à drie jaar zijn dat soortcongressen ook naar onze smaak veel te
weinig gehouden. Dat is niet kritiek op degene die zich dan misschien wel hadden
~oeten organiseren maar het niet gedaan hebben. Maar het is een feitelijke constatering en het is daarom ook geen kritiek o•dat wij vorig jaar zowel in 71 als
in 72 allemaal onze handen vol hadden niet alleen het hoofdbestuur maar ook de
centrale besturen en de afdelingsbesturen, allemaal onze handen volhadden •et
het voorbereiden van verkiezingen. We hebben namelijk nog al wat achter de
rug- We hebben in 71 een norJtale periodieke kamerverkiezingen gehad. Maar
geheel in afwijking van het normale patroon hadden we in 72 alweer verkiezingen.
In 74 hadden we er twee voor te bereiden. De Statenverkiezingen en de raadsverkiezingen. In een dergelijke periode dat iedereen bezig is met kandidaatstelling
•et het opstellen van gemeenteprograama, het opstellen van speciale punten voor
een eigel\ provincieprogram111.a. Dat je dan niet van de partij kunt verlal'lgen o•
dan ook nog eens met de regelmaat van laten we zeggen een zaterdag in de maand
of in het noorden of in het zuiden of i~ het westen nog eens een regionaal
congres te houden dat is een feit waar we ons toen bij hebben ~eergelegd.
~aar waarvan wij nu die verkiezinge~serie achter de rug is ons ook heel
duidelijk bewust ~.Ljn dat dat afselopen aoet zijn en we zijn dan ook voornemens,
dat hebben we ook aangekondigd om over onderdelen van het verkiezingsprogram
zelf of van rapporten die in verband met de voorbereiding van het verkiezingsprogram worden uitgebracht om daar in het komende seizoen inderdaad zeer regelmatig regionaal congressen over te laten houden. Dat staat dan buiten de
organisatie van de afdelingen van de ondercentrale, maar het is i~derdaad
uitermate nuttig en zeer nodig dat wij ons op die manier ook als leden van de
partij aeer in het openbaar uiten en niet alleen onze eigen mening vormen,
maar die utening ook kenbaar maken. Dus wij willen dat graag van onze kant ondersteunen, maar we zien dat op dit ogenblik enigszins los van de voorstellen die
betrekking bebbe:n. op de ondercentrales. 'Nat betreft de grenzen van die ondercentrales. Wij hebben die grenzen voorlopig vastgesteld, want ze staan al in het
blauwe boekje in nauw overleg met leden van het hoofdbestuur die uit de desbetreffende kaMercentrales kwamen en met de centrale besturen. Er is zeer
regelmatig over gesproken met de centralevoorzitters. Ik zou zeggen wij zijn
eigenlijk met die hele ondercentralebeweging al begonnen in 71, maar dat is ook
voortdurend doorkruist door verkiezingen en toen eindelijk begin vorig jaar
was de zaak rond. 7lant er is heel veel om aan deze voorlopige grenzen, daar is
heel veel overleg aan vooraf gegaan. Wij hebben dat toen wat eenzijdig gedaan
en dat berust ook helemaal niet op het reglement, dat hebben we toen uitvoerig
aan de afdelingen ook geschreven. In mededelingen aan de afdeling. En daarbij
zat bij ons de gedachte voor dat als we nu maar eens begonnen met iets te
doen, dat wil zeggen het zal naderhand door de algemene vergadering worden
geregeld dat dan ook duidelijker voor ogen stond wat de voordelen zouden
kunnen zijn en wat de bezwaren waren en dat opmerkingen zoals nu door Deventer
gemaakt, van de grenzen bevallen ons eigenlijk niet dat die dan ook op tijd
tot uiting zouden komen. Het is natuurlijk niet onze bedoeling geweest om die
grenzen zoals ze nu zijn getrokken om die definitief te laten, daar is natuurlijk over te pratan en •~t wie moet daar overleg over worden gepleegd.
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Wij heb~en in onze voorstellel'l gezegd dat het gebeurt. De kamercentrale
gehocrt. Leiden stelt vo0r dat het moet in overleg met de kamerceJttrale.
Dat betekent, dat als er afdeling~n zijn die iets anders zouden willen dan
kamercentrale het hoofdbestuur geen besluit kan nemen ten gunste van die
:.1.fdelingen. 'Nan.t in ov~rleg betekent dat wij niet de vrijheid hebben o:a.
oordelend op t~ treden. Als je zegt na overleg daA zou het hoofdbestuur wel
mqgen afwijken. Dus ik constateer dat diegene die zeggen je moet ook de
afdelingen horen, mijnheer Kei, dat die in feite iets ~a'l.ders willen dan
Leiden en dat we daar dus straks duidelijk dan een keus moeten maken.
Hetis nqtuurlijk duidelijk dat het hoofdbestuur de voorkeur er :1an geeft
om wel te overleggen met de ka~aercen tr.s.les ma.2.r om wanneer er een conflict
mocht bestaan tussen de een of 3eer afdelimgen en de kamercentrale dat
we d:.l.l1 dus ook een afgewogen beslissing kunnen n~.t'len. De heer Meijernn heeft
een constructief voorstel gedaan o~ amendementen te combineren. Wij hopen daar
straks inderdaad dat dat gedrag wordt gevolgd. De heer Temmink heeft
gezegd noeE het regio. Ik z~l U dit zeggen. Ik ben in een kamercentrale geweest
w3~r ie~and vun mening w~s dut dat pers~ zo ~oest. Zoals de kamercentrale
Leiden heeft vo0rgesteld. In dezelfde bijeenkomst was.er iemand die zei
je moet persé niet. Hoe het precies genoemd w8rdt is het hoofdbestuur om het
even. ~Yij hebben aansluitend aqn. de bestaa..l'l.de termologie dan ook gekozen voor
ondercentralebegrip d~t bestond. Leiden heeft wel model gestaan voor het systeem
dat wij nu voorstellen :r.nctr wij hebben ten aanzien van de besluitvorming duidelijk op een paar punten ~fgeweken. ~n daar wil het hoofdbestuur in beginsel
toch ook wel aan vasthouden. ~ij hebben in het num~er van 13 mei heel duidelijk
gezegd dat het niet de bedceling is orJ~ een vierde bestuursl·1ag te creeren.
'.7ijgeven alleen een hulpmiddel aan de afdelingen om die a.ktiviteiten die men
in regionad verband wil doen on-: die d:"..n ook in dat regionale verba~d te doen.
Iian de c:cfdelingen blijven ook in onze opvatting volledig autol\OOl.'l. en ze l'!l.Ogen
ook zelf uitmaken wG.t ze wel en wat ze niet gez3..11l.enlijk willen doen. Het de
besluitvorming is het een andere zaak. ~e hebben dat ook uitdrukkelijk bepleit
tot verkie zingsprogram11a 1 s en politieke resoluties. '.Vaar om hebben we dat gedaan.
Omdq_t we de erv2ring hebben gehad in het verledeJI. dat er toen •et een partij die
half zo groot was als nu en met zeker vijftig afdelingen minder dan nu al meer
dan duizend amendementen werden ingediend bij een verkiezingsprograama. Vlil je
dan proberen op een vergadering als deze doorheen te koaen dan is dat ten e~e
male uitgesloten. Wat wij gedaan hebben is zoveel •ogelijk aaende•enteJI. combiBeren maar daar hebbe• we natuurlijk erg veel medewerking van de afdelingen
voor ~8eten vragen om daar aan mee te werken. E• wij moeten ook al zeggen we dal'l
v3n OJts zelf dat we dat zo Betjes mogelijk hebben g~daan eeJI.voudigweg erke••e~
dat dat geen democratische procedure is. -,l'at wij ill de toekomst wille• wa·Jtneer
wij nog veel meer amendementen te verwachten hebben door de vergrote Rktiviteite•
en door het grot ere aal!. tal afdelingen en door de vele Jl.ieuwe leden die wij
hebben dat wij komen tot een beperkt aantal amendementen dat op de algemene
vergadering kan worden besproken d'lt r.toeten dan ook de hoofdpunten zijn. En dat
de rest inderd~ad voor die tijd wordt uitgezeefd. Daarvoor hebben wij die
ondercentrales ~isscl1ien wel en misschien niet nodig. Dht weten wij zelf ook
nog niet. '.'.'ij hebben daarom in de reglementen de mogelijkheid opengeb.ten om de
ondercentrales wel in te schakelen als we den~ken d~t het wel nodig is of om
ze niet in te schakelen als we denken dat het niet nodig is. nls ze wel zijn
ingesch::-ckeld kunnen ze bove:adien nog zelf besluiten o:::a het te combineren.
Dus dan wordt de aaxima.le vrijheid geboden 2.an de partij zelf om naar eigen
inzicht wel of niet di~ zeef op ond~rc;en tr::tle nive3u in te 3chakel en. Ik kan
me voorstellen dat een allang met dit systeem werkende kamercentrale als Leiden
dat die zegt wij kunnen voldoende bereiken door overleg te plegen. Ma~r in
centrales W33rin die structuur van regi0s of onderc~ntrales nog niet zolang
best~at k~n het ~eel ~uttig zijn o~ dat ~el gefor~~liseerd te doen en te zeven.
Nog~~~ls gelet op de grote vrijheid die de reelementen laten kan Leiden zonder
meer zeggen wij combineren de vergadering van alle regies op kamercentraleniveau.
Dat kan. Dan zijn ze dus die onderste zeef kwijt. En als de kamercentrale het
verstandig vindt om voor die tijd overleg te plegen !let de regies dan is dat
gelukkig nog nooit verboden. Dus dct kan ook. ~ij hebben geprobeerd omdat we
met iets nieuws bezig zijn een r~J.::ua te geven vraarbinnel!t iedereen n'lar eigen
inzicht kan experimenteren en het is een duidelijke zaak dat in een provincie
als Limburg met maar een ti~ntal of vijftiental afdelingen er veel minder
behoefte z:.ü zijn aan die onderste zeef.
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/lant per ondereen tr;J.le zijn daar misschien drie of vier 1.fdelingen.. Die
behoefte is er niet. ll~ar dat in eea centrale als Dordrecht met in de tachtig
::tfdel ingen dut mel'l daar zegt la ten we voordat het &.llemas.l op c en traleni veau
komt eerst eens kijken of we dat niet in e~ paar deelgebieden alvast kun•en
combineren. Détt 11ogen ze dan zelf beslissen. -.'fij hebben het idee dat met de
toene.11ende aktiviteiten dit systeem op den duur niet gemist kan worden.
Blijkt het hoofdbestuur zich in dit opzicht te vergissen dan is er geen ma•
aver boord want dan past U het eenvoudigweg niet toe. Die mogelijkheid is
uitdrukkelijk opengelaten. Dan zou ik nu in beh3ndeling willen brengen a~en
del!J.en t 111.uamer 7 van de kasercentrale Leiden. Wa'<r de centrale Haarlem zich .!lichter
heeft gesteld. 3n d~t is de kwestie van de naam ondercentrale of regio.
«ie is er voor het gebruik van het woord regio.
";,'ie is er voor het gebruik van het woord ondercentrale.
Daar komen we niet uit.
Dan gaan we het volgende doen. '.Vij gaan zo snel mogelijk op de gang ste:10.en.
Daarna las ik eel\ aan tal ace•dapunteJt in die ik genoeE.d heb. Die zouden tussen
half twa~lf ell. half ee• aaa de 'rde komen. Dat is d~ sta•d van de tie111.tjesaktie.
Dat is de uitslag va• de ledenwervingscampagne el\ dat is een korte politieke
sa•en vatting door de heer 'Jïegel. Hoe eerder U ll.et de stemmen kla,.lr bent hoe
eerder U ook de politieke kluif krijgt.
Stembriefje nr. 3. Voor betekent voor het amendement om het. Er zijn m.enselt
die nr. 2 hebben gebruikt dus U stemt met stembriefje nr. ).
Hie het in de bus stopt voor, is voor regio en wie het stopt in tegen die is
tegen regio ~n dus voor onderceatrale.
De heer Mei je ran vraagt het woord voor een korte opmerking.
Mijnheer de voorzitter ik had daarnet niet begrepeJt dat we voor het amendement
gingen steJnJI!en lllU al. Ik dacht dat het 1tuttig ws.s even voor en tegen af te wegen.
De naruw kaaercentrale, statenc~ntrale is misschien een ongelukkige maar i~
het kader van de unif:)rmiteit in het reglement dacht ik d<>.t :m.en aoest overwegen
dat ondercentr3.le hoe naar die naam misschien dan klinkt, altdercentrale een in
onze regle:men. ten passende terr! is, terwij 1 de nas.JOL regio veelaal tegenwoordig
gebruikt voor heel andere doeleinden ook in het kader van de gewestvorHiltg
waarbij niet in ~lle gewesten de ondercentrales parallel zullen gaan lopen.
Met de prégewesten. Ik dacht eeRvoudig voor si:npel punt als dit het zonde is
dut we zouden :noeten gaan ste4ilmen. Ik zou de vergadering dringend in overweging
willen geven dit regle~ent nog eens even in te nemen ou opnieuw de ste~proef te
nemen voor of tegen regio of ondercentrale. En ik beplett dus zeer sterk voor
het woord ondercentrale~ï~~dat ik het mooier vindt, omds.t wij het mooier vonden
;;.;aar eenvoudig o:md<J.t het beter past en minder verwarring geeft.
De heer Meijeran, reglemellltedeskundige bij uitstek zoals U weet die spreekt
zeer naar ~ijn zin. In de eerste pl~ats vind ik het zonde OM te ste~men en
in de tweede plaats is er ~og iets. Er zijn een aantal bepalingen in het
regle:.üen t die zijn gel ijk vo ·::>:::::- k;:u:11erc~n trale, stR. tel'l.cen tral e of ondercentr~cle.
Redaktioneel kun je dan volst~an met te zeggen in de centrale moet dat en d~t
gebeuren, dan dek je ze n.llemaal. Het begrip centralevergadering kan dan ook
slaan zowel op k~mercentrales, statencentrales of ondercentrales. Gn je die regio
een altdere n<i.alll. geven dan ~oet je iedere keer daarbij zeggen regiobestuur, regiovergadering, dat ma:tkt de z::t<.tk gewoon eenvoudig minder goed leesba.ar het is heel
praktisch. Ik wil U dit zeggen, als iem~nd zegt ik wens mijn ondercentrale een
andere naaa te geven, ik noem hem regio zoveel d~ hebt U dezelfde vrijheid als
met het kiezen van de voornaaen van Uw kinderen, dan zal het hoofdbestuur niet
zeggen dat het niet mag. Wie is bereid •et deze toevoeging het voorstel Meijeran
testeu:n.en en te zeggen we noe•en het ondereen tral e. Yiie is er tegen.
D-.n hoeven VIe.
Mijnheer de voorzitter, H-.afkens ;tfdeling Oegstgeest.
Het gaat bij die naamgeving hierom ~ake:n. wij van deze ondercel'l.trale officieel
bestuurslaag ja of nee. Dat hangtwel met de naamgeving sa•en. Door op een gegeven
•oment die naaagevi:n.g los te koppelen zal voor een ieder duidelijk zijn in het
reglement dat we te ~ken hebben •et een organisatie die dus niet een officiele
bestuursfunktie heeft en door deze centrale regio te noemen is het een volledig
duidelijk punt. Bij ondercentrale en een uniformiteit gaai we dus alle regelinge•
maken die voor hoofdbestuur, kamercentrale, ondercentrale afdelingsbestuur
hetzelfde zijn, •~ar dan vervalt de mogelijkheid o• aparte regelingen te maken.
Dank U wel.
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Ik geloof dat de heer Meijernn best in st~at is om aparte regelingen te naken.
ienand het woord hiervoor.
Mijnheer de voorzitter, ik ben waarschijnlijk toch te kort geweest •
Ten eerste heb ik niet gezegd of ik voor regio was van Leiden. Specifiek
bedo~lt dat woord regio, maar de hele geest die d~t uitademt. Daar zijn w~ dus
voor. Punt twee is dat ik graag zou willen dat voor we op allerlei amendeRenten
ingaan de verg~dering vragen of ze inderdaad voor ondercentrales zijn ja of nee.
Ik had niets begrepen, •a~r ik kan me erin vergissen dat er iemand was die
principieel bezvraar had tegen het instellen van dt-ze ondercentrales el\\ daar
zijn eigenlijk geel'l. voorstellen over ingediend, mll.ar 11.ag ik dat dan even vragen.
'.'tie zegt ik wil van die hele ondercentralebeweging hoe het ook ge3.Jaendeerd zal
worden niets weten. Dat is heel weinig.
~ijnheer Pluigers.
Mijnheer de voorzitter, dames en heren zoals bekend is er op het ogenblik in
het huishoudelijk reglement al een artikel w~t slaat op ondercentrales. Dat is
artikel twaalf, waarin gesproken wordt dat de afdelingen de vrijheid hebben o•
aan het hoofdbestuur te kennen te geven dat ze ondercentrales willen oprcihten.
In verband met coordinatie v~n de propaganda. Nou heeft U bij het bezoek aau onze
kamercentrale medegedeeld dat we uitbreiding van de ondercelll. trale eigenlijk
betrekking had vooral op de propag:mda. E~n uitgebreidere regeling. Maar wanJteer
aen goed de voorstellen val\ het hoofdbestuur bekijkt dan zitten er zeer veel
bestuurlijke kanten aan. En v2~daar dat ik het voorstel van de heer Koskischki
n0g wil preciseren. Wij zijl\ dus niet tegen o:~~.dercelfttrale~, aaar wij zij:n. als
kamercentrale Middelburg voor on.dercentrales zoals ze nu illl. Artikel 12 genoemd
worden. Dank U.
Ik ga Jtog een keer dus de stemproef ne•en. ~ie wil van het hele voorstel over
die onderce:~~.trales dus daarmee voor te schrijven en daaraan bepaalde taken
hoe verstrekke:ftd die taken zij~ dat ha•gt af van de amendementeA die wel of niet
wordel't aangeno1111.e1t. ·wie wil van die hele, laat ik zeggea van boven af voorgestelde
on.dercentrale l'liets vreten. Wie. Ylie is wel bereid tot deze regio•ale samenwerking·
v~ boven af v0orgeschreven. Dat is duidelijk een meerderheid. Nu gaan we ROg
ee:!\s proberen hoe we het beestje gaan noe•en. Regle•en tair daJt al thaJts te verstaal
Nordt het ilt de statuten en regle:ateJÜel'l een ondercelttr&le ge•oe•d· Wie is daarvoor. E• wie wil het regio •oe•e•. Dan is dat nu wel een •i•derheid.
Is de vergaderi•g het daar•~e eens of wil de vergaderill.g dit in ee• ste5mi•g
uitgesproke• zie•. Akkord. Goed. dan zal ik U toch het politieke iJltermezzo
ltiet o•thouden. 11 is er dan geel'l ste••i•g.
Da•es en heren. In de eerste plaats wil ik U een mededeling doen. Dat is na•elijk dat de orgaltisatie vrouwen in de V.V.D. gisteren op ha~.r laltddag een
resolutie heeft aal'l.genoaelt die ik U graag zou willelll. voorlezen, zodat U daar
val'l kenltis draagt. De orgal'lisatie vrouwen in de V.V.D. op 30 ~ei 1975 op hu•
l~nddag te Utrecht bijeen val\ Bellil'lg dat voor een goede saBel'lwerking tussen de
la•del'l v;m de E.E.G. verschillen in de rechtspositie van de vrouw in de aaagesloten 1-.nden bele:~~merend kunnen werken. Verzoekt de leden der V.V.D.frakties
in de Staten Generaal om ~et hun geestverwanten uit ~ndere landen al het mogelijke te doen om te komen tot een zo groot ~ogelijke verbetering en harmonisatie
in de wetgeving ten aanzien van de rechtspositie vm de vrouw in het bijzonder
w1.t betreft de sociale wetgeving. Het tweede punt dat ik buiten de agenda aan
U voorstelt is een motie die U vaRochtend is uitgereikt. Het voorstel voor een
motie afko::us tig va111. de ;1fde ling Eelde. U weet wij kennen regl e:.eu tair ee:n. termylt
voor het indienen van voorstellen. Maé>.r wij hebben ook ~-e ui tzonderil'lg al enige
jaren dat een aktueel politiek punt dat bij de sluiti111.gsternijn niet was te
voorzien alsnog ter verg.~deril'lg kal't worden opgebr;;wht en het hoofdbestuur is
van mening dat het voorstel van de afdeling Eelde om deze motie over de
situatie in Portugal in te dienen dat die ~an deze vereisten voldoet en dat die
Iotie i~ behandeling kan worden gebracht. De afdeling Eelde heeft voorgesteld
deze vergaderiRg een motie voor te leggen v~~ de volgende inhoud. De V.V.D. in
algemel'te vergadering op 31 mei 1975 te den Haag bijeen. Kennis genome• hebbende
va!l de recente Olttwikkelinge~ in Portugal, ernstig bezorgd ë:lver de aantastil'lg
v~ de fundamentele vrijheidsrechten ~ldaar zoals de vrijheid van •eningsuitin6
spreekt haar solidariteit uit met het streven van al die deaocratische politieke
groeperiRgen in Portug.:il die zich inzetten voor het tot stand ko:~ten van een
waarachtige parleme1taire deJJ.ocratie en gaat over tot de orde van de dótg.

Nog

~ SCHAAP ELEKTRO-AKOESTIEK

a
I~

0-s

"'0

c

"'

~

Cl

c
u

0

:;
9
Cl

c
ëi

.?:-

"'0

c

"'

{l
c

"'GJ

-;;:

..c

Gi

z

GJ

..c

I-

~

!:!:!

1-Vl

w

0

~

<

à

0.:
I~

w

..J

w

a.

<
<

I

uVl

Blad No.

16

Band No.

2

Rotterdam 010-366532
AFDELING CONGRESREGISTRATIE

Het ho~fdbestuur beveelt de aanvaarding van deze motie aaR.
-.lpplausDaaes en heren, ik mag dan wel nruaens·u de afdeling Eelde dank zeggen voor het
geno.en initiatief. Ik vertelde U dat wij sind enige jare~, hoewel het niet in
de regleae•ten staat, goed vonden dat dit soort politieke aoties op alge•e•e
vergaderingen alsnog wordt ingediend. De eerste keer dat dat gebeurt is is
tien jaar gelede• e• misschie• is het historisch gezien niet zo gek o• U voor
te leze~ w~lke aotie toen in 1965 i• Zwolle is aangenameR.
De V.V.D. i• algeaene vergaderi•g op 10 april 1965 te Zwolle bijee• spreekt haar
solidariteit uit aet de strijd va• de Spaanse e• Portugese bevolki•g voor het
verwerven va• burgerlijke groxrechte• en hoopt dat deze strijd met succes zal
worden bekroolld. Dat w:.<.s tien jaar geleden. Er is in OllZe partij dat wilde ik
Toch wel opmerke• geen sprake van selectieve verontwaardiging dat wij ons nu
over de Portugese situatie in de zin uitspreken zoals U zojuist hebt geda~~, want
tien jaar geJmew. hebben we Ol'l.S ook over die situatie uitgesproken. Als ik U
d~ nog vertel wie de initiatiefne•er van die motie was en dus de intitiatiefnetier tot het doorbreken v~• de starre reglementen op dit punt. Dat was een zeer
jor~.g lid. Met enige bekendheid i:F!. de' partij, het was HaN.s Wiegel.
Dames en heren, de stand va de tie:n.tjesaktie. Op 31 lilaart gest2.rt, precies twee
äaanden geleden. Een beroep van Oltze'penning•eester op de leden vaR de partij
om Met een bedrag ian tien gulden als het kon iets aeer aaar in ieder geval
zonder enige verplichting, het was geheel vrijblijve•d. De partij te steu~en.
In de eerste plaats ó~dctt wij z~ten Iet eea betrekkelijk klein tekort over
het vorig j•ar van 55.000 gulden. Een tekort dat ontstaan was door een tweetal
incidentele tegenvallers. Maar in de· tweede plaats omdat wij op Oli!.Ze begrötütg
voor het lopende jaar duidelijk een tekort zagen van zeker 150.000 gulden.
En dan was er voor o:voorziene postelll. zoals bijvoorbeeld het inrichten van de
staJtd op de emól..ncip::tde nog :!'!.iet eelts rekeni:a.g gehouden. 'Nij hoopten ook dat
wij de afdelingen die voor een groot deel ook financieel wat zijn uitgeput
door de twee verkiezingen van het vorig jaar om die enige steun te kunnen
verlenen e~ dan als het zou kunnen als de ruinte er financieel in zou zitten
willen we ook de aanzet geven tot het stichten van een verkiezingspot waar we
dan ook niet weer aa~ mogen k~men totdat er verkiezingen zijn. Er zijn bianen
het dagelijks bes~ur en hoofdbestuur natuurlijk streefbedragea genoemd. ~e
moeten d~t niet meer doen, want ze zijn verre overschreden. De respons uit de
partij op die ene brief is werkelijk zo ongelofelijk groot geweest dat het
alle verwachtinge~ overtroffen heeft en de laagste schatting die er was is
zelfs niet een beetje overschreden maar de opbrengst is meer dan tweekeer
zoveel als de laagste verwachting. Het is daar zo dat in die twee maande•
ongeveer 35.000 leden van het totaal van het totaal va 83.000 en als U deJtkt dat
daar de gezinsleden ook nog inzitten ku•t U dus zeggen ongeveer de helft van het
aantal leden heeft gereageerd. Met een ge~iddeld bedrag van ongeveer 14,70 e•
dat levert als U snel ku•t vermenigvuldigen op exact het bedrag van 506.106,65.
-J\pplausWij vinden dat een ongelofelijk •ooi resultaat. w~nt het is duidelijk dat nu
alle doelstellingen die wij hadden ku:a~en worde:a verwezenlijkt. Geen probleea
met het tekort van vorig jaar, geen problee• met het begroti:agstekort over het
lopen.de jaar. De afdelingen zullen ee~ afdracht ontvange::t va.m eelt €;Ulden per lid.
Ongeacht de categorie e:a •e t eel\ ailti:aum valt vijftig 6Ulde:a. DaarKlee zijlll. we da:a
eew. b~drag v~:n. or,geveer 85. JOO gul del\ kwijt. Wij kmnten het overige bedrag dus
aaKwen.den voor het stichtew. voor het eerst van eel'l echt verkiezil'tgsfon.ds, dat
wij dan ach ter de hand hebben ;;.ls er verkie zi~ eJt k:oae:n. U zult al thus de afdeli:agsbesture:a zullen i• septeaber ee• volledige verantwoordi•g krijgen va:a de
aa:awe:ading v~ dit bedrag. Het zal 1\0g wel iets groeien. Er ko•t nog iedere dag
bij. M~ar het feit d~t de partij i• étaat e:a bereid is geweest om in twee
:r.aandel\ tijd op het verzoek van de puutingmeester te reageren aet meer da:n. eelt
half ailjoen op tafel te leggen dat geeft ons de hoop dat wan•eer wij een. verzoek
doen. om .al Uw aktivi teiteJL in te spannen. bij koaende verkiezingen en dan Aiet
financieel maar dan OM de liberale gedachten nog verder te verbreiden dat dat
ook m.et succes zal worden bekroond. De stemming in de partij kal\ :niet beter zij:a
dan op dit ogenblik.
-.'\.pplaus-
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Ik ~ag U dan ook wel bijzoAder hartelijk danken voor de geweldige reaktie
die er geweest is. De ledenwerfcampagne.
De landelijke prop-.ga.n.d:w OI'1missi e heeft aóU'l het eind va:ft het vorig jaar besl ote•
de :.1.fdelingen. te vragen nog een alle aktiviteiten in te spannen voor de uitbreiding van het ledona:an t;;.;.l. D~t is ~u:mva..11.kelijk niet zo snel op gang gekoaen.
Mel'l had in de ;;;.fdelingen ook zeer veel aktivi te i ten ontwikkeld ht verba111.d
aet de verkiezingen. Het schrijven van brieven a&n de leden kost ook altijd
weer geld, porti en dergelijke. Het is in het begin Vili.J'l. dit jaar wel goed
op g .. ng gekomell. ·,;'"ij hebber.. toeeezegd dat de afdeling die procentueel het
beste resultaat zou halen dat die op een vergadering en dat is dan deze
vergadering een prijs uitgereikt zou kunnen worden. ~ij hebbeft zeer nauwkru. rig de st•:n.d per 15 mei geteld en n.agegól.an hoeveel de ledel'iwin.st is geweest
per afdeling in de periode van 1 oktober tot 15 mei j.l. Het a~tal leden is
in die tijd bijzonder gegroeid. Ik kal\ U zeggen wij waren op 1 oktober op
ongeveer 78.000. U weet aai het eind van het jaar was het ledental rui• 78.000.
Vandaag met inbegrip van alle aaKMeldingen die tot en met gisteren zijn
binnengekomen en na aftrek van de leden dat zijn er gelukkig niet zo veel die
tot en •et 20 mei moesten worden afgevoerd om welke reden dan ook is de
netto stand 84.319.
-ApplausProceAtueel heeft de grootste bijdrage geleverd de afdeling Roerstreek in
Liaburg.
-ApplausI~ag ik eeR bestuurslid va» de afdeli~g Roerstreek vragen •~ar voren te koaen.
De secretaris de heer ten Have.
De afdeli~g Roerstreek bevat niet de alla•g bestaamde Roermo•d •aar eeR aantal
dorpe• daar oMheen. De ker• va. de afdeling Roerstreek is de ge•ee•te
Helik-Herkenbos, aaar U hebt daar •og een aaital a~dere dorpe:R en kijkt U
verder •aar i• het losbladige boek, wat alle•aal tot de afdeliig Roerstreek
behoort. Dat is dus een plaatelandsgebied in aidden-Li•burg waar vorig jaar
in juli •et ongeveer vijftig leden een afdeli•g is opgericht. En die afdeling
die heeft onder leiding van de vo~zitter de heer Verhoeven en de secretaris
de heer te~ Have, maar ook •et inzet van alle leden enorme aktiviteiten o:Rt:plooit. Op 1 oktober was het ledental 52 en op 15 mei j.l. was het ledel'tta.l
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-.\.pplausDat is een teeneming die zelfs voor Limburgse maatstaven aalt de hoge kant ligt.
317;~. Toevallig hebben wij de gelegenheid gehad O.ïl iets mee te maken van de
ste•aiig die da4r in de afdeling Roerstreek bestaat. U weet dat een aantal
nieuwe leden van het dagelijks bestuur, waaronder ikzelf een toernee hebben
ge~aakt laAgs alle kamercentrales en wij zijn toen op 11 april j.l. in
Limburg~weest. Limburg had 's middags eerst het gespr~k zoals U dat ook in
Uw kamercentrale eventueel heeft kul'lneJt mee•aken tussel't het centrale bestuur
en de afdelingsbesturen met het dagelijks bestuur. 's 1vonds had Limburg
een openbare bijeenkomst in het dorp Melik-Herkenbos. Nu zou dat niet de eerste
plaats zij• die andere zensen bedacht zouden hebben omdat j~ zou kunnen denken
dat je in zo'A dorp niet zo'n geweldig groot aantal toehoorders krijgt.
Maar dat lag tussen de 350 en 400, dus dat was enorm. Als U daarbij dan nog
bedenkt dat alle bewoners van 1:elik-H~rkenbos thuis konden kijken Oidéit deze
ee~eente een eigen kabeltelevisie rijk is e• de kabeltelevisie was ingeschakeld
om deze bijee11kom.st vrijwel helell.aóil uit te zenden dal'i kunt :I zich voorstellen
dat dat ee:n enor.aH'l opkomst was uit de provincie Limburg. Het was Jnoet ik
zeggen van de hele toernee, die wij op zich zelf overc.l Ilogal geslaagd vonden
was deze bijeenkomst in Limburg, sp~nde toch wel en ik wil daar niemand Mee
tekort doen, deze bijeenko~st spande wel de kroon en bovendien hebben we daar
de erv:.~..ring opgedaan. Ol!. voor het eerst van ons leven een echte liberale televisiepresentator te zien die voor zijn mening uit kvr;;;.m. ook.
-.;.pplausZe besta:..n dus wel. D~arJa.a heeft de afdeliJtg Melik-Herkenbos eeJt feestavol'id
georganiseerd voor het k:itder en U zou zeggen j<il. dat is dan pritchtig dat die
feest~vond geweest is maar ze krijgen nu ~og een feestavond die wordt door
het hoofdbestuur aangeboden, want dat was nu eenaaal de toegezegde prijsBij de toezegging hoorde ook dat die niet alleen zou worden aangebodea, •aar
ook door het hoofdb~stuur zou wordel'i georganiseerd, maar dat deel v~ het
nnabod trek ik in w•nt dat kunnen wij niet zoals de mensen het daar zelf kunn.eJt.
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Dus dat laten we graag ~.n U over. Op die feestavond zal het woord worden
gevoerd door de voorzitter van de tweede ka:aerfraktie de heer Wiegel en wij
hope~ dat U kans ziet o:a die feestavond die wij zullen aanbieden •aar die
U moet org-.niseren om die tot nog veel groter succes te •aken dalt de feestavond die wij op 11 april hebben mogen meemaken. Ik begrijp heel goed dat
het voor andere •fdeling~n in Liaburg aisschien wat aoeilijk uitko•t dat •adat
eerst het centrale bestuur h~d besloten om de o•tvangst van het dagelijks
bestuur in Meiik-Herkenbos te h. tell. Dat Me lik-Herkenbos 11u ;Ü weer aan het
la•gste eilld trekt. Li•burg is wat dat betreft nietzo'n makkelijke provincie.
Is zeer lang gerekt en ik herinner ~e toen ik daar was dat de afdeling Venlo
alvast een clai• op t~fel legde en zei nu bent U hier geweest, wij willen i•
het najaar de heer wiegel. En nu gaat de heer ~iegel toch naar Melik-Herkenbos.
Daar is voor Venlo Aiets aan te doen. ~ij kennen nu eeniaal in ORze partij het
beginsel van lool'l. n~~r prestatie en de prestatie is geleverd door Meiik-Herkenbos door de afdeliag Roerstreek, dat staat vast. Een andere oplossing was •iet
mogeli·ëk, want om de prijs op de wijze zoals de regering nu dat pleegt te doelt
te gaan verloteR zou in onze krh.g bepaald Jtiet in goede ól.ói.rde vallen.
-A.pplaus.~.rijnheer ten Have, U weet de prijs er hoort ook nog ee~ vlag bij die aag U
uithangen. !~lstublieft. Nogm;o.~.l s gelukgewenst :~~et de enor•e prestatie en ik
zou zeggen g:..at U zo door. 7J'ij zullen dalt wel de volger-de keer een andere prijs
bedenken.
Mijnheer de voorzi tt~r, leden van het dagelijks bestuur, geachte a.anwezige:n.
Gt'!le zen de inhoud v~• het schrijven v;;m 1 5 jan. u;o.ri j .1. van de secretaris
propaganda van onze p~rtij de heer dr. a.~. de Korte bericht aan ~lle afdelingsbesturen en waRrin een tussenstand werd opgegeven van de lopende ledenwerfaktie
1974-75 en gelet op het a~ntal sedertdien nog door de afdeli~g Roerstreek
nieuwe leden zijn wij niet geheel onvoorbereid en met hoog erkende verwachtiJtgen
hedenmorgen vanuit het ..::uiden naar den H?.ag getogen. Tot ons grote genoegel\
hebbel\ wij zojuist moge!\ vernemen dat dit geen ijdele hoop is geweest eJt dat
W1J zogezegd in de prijzen zijn gevallen. De afdeling Roerstreek die ik hier
aag vertegenwoordigen bestaande uit de ge~eenten, Melik-Herkenbos, Mo•tfort,
St. Olidienberg, Posterholt en Vlodrop en die een inwonerbestand telt van
16-17.COO personen had bij de oprichting van de afdeling vorig jaar slechts
52 leden. Door inzet van ieder lid van ons bestuur en zeker niet te vergeten
de zelfwerkza~mheid v•n onze leden is hetde afdeling Roerstreek gelukt
uit te groeie:~t van kleuter 52 leden tot een flink uit de kluiten gewD.ssen
jongeman 215 leden. l•laoir de jongem<tn is nog niet volgroeid. Mijnheer de voorzitter, ik kan U verzekeren dat wij ~1 het mogelijke zullen doen 02 de afdeling Roerstreek qua ledenbestand nog groter te doen worden. Indien onze
verwachtingen ons niet bedriegen zullen wij voor het ei~d 1975 de 250 lede~
zijn gepasseerd en zullen wij binnen nu en een jaar een ~fdeling zijn van
circa 3oo leden. Eerst dan achten wij de jonge•an volwassen. Als U bedenkt
dat in de Roerstreek bij de laatste verkiezi:~tge• op de V.V.D. 1801 steaaen
werdeJt uitgebracht wil dit zeggen dat in oll.ze afdeli•g ' 17;:~ va."t de ste••ers
lid zullen zijn van onze partij. Voorwaar een geri~ge score die ik graag
landelijk doorgetrokken zou willen zien. Ik wil vanaf deze plaats alle
afdelingen oproepen te willen blijven voortgaan met een intensieve bewerking
v~ o~ze kiezers oa hen lid te •aken v~ onze partij- Het partijapparaat kan
nu eenmólal n.iet zond er eeN. gedegen ach terban werken.. :Misschien zullen velen.
V::l.l\ U zich afvragen hoe is het hen gelukt om v~ 52 uit te groeien tot 215
leden en. wel in zo'n korte tijd.• 'Nel dit is op het platteland w;w.r wij :mogen
werkel'!. aisschie:n. wat eenvoudiger dan. in de grote stedelll. Ollldat aen elkaar
beter :.~ent. Dit mag w;;;.ar zijn. Dat neeat niet weg en het is een bewezen feit
dat de mensen gevraagd willen worden voor lidmaatschap van een partij.
Er zijn er slechts weinigen die zich ongevra~gd uit idealisme of overtuiging
<ui.mtle lden. Om de tot ... le winst van 168 leden werden ruim 52 persoReJI. lid geMa.akt
sorry 150 personen lid geaaakt do-or een persoonlijke benadering en slechts
10- 1 5 middels een schriftelijke benadering. De mond van ~ond recla•e is bij
ons duidelijk het Ieest doeltreffend gebleken. Ik zou de grote ~fdelingen willen
vrage111. de oprichting v•m nieuwe kleine 01.fdel iu.gen te willen stiii.'J.lereR. Bij
Ol"!.s. in de re~io is u.idelijk bewezen dat kleine doeltreffend werkende afdelingen
veel dichter bij het kiezersvolk sta.s.n.
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Uiteindelijk is de oprichting v~~ zoveel ~ogelijk zelfstandig werkende
~fdelingen een vurige wens van onze onlangs afgetrede~ voorzitter Mevrouw
v~a Someren-Downer. En ik ben er van overtuigd 1tijnheer de voorzitter, dat
u h•ar destijds gedane oproep nog steeds ten volle o~derschrijft en ondersteunt.
Op deze wijze kan en zal onze partij steeds 3eer uitgroeien tot een ware volksp~rtij met leden uit ~lle lagen van de bevolki~g. Lijnheer de voorzitter, wij
zij~ uitera~rd enorm blij dat wij als afdeli~g Roerstreek zogezegd in de
prijzen zijn gevallen, doordat wij een rijke oogst voor de p:utij hebbe11t kunnen
binnenhalen. De voorzitter vaa de kamercentrale Limburg, de heer Co•bé heeft
op de laatste algemene lede:nverg~.deri ltg van de kamercentrale LiJ1.burg gezegd
de V.V.D. is in Limburg een groeien.de partij. De doorbraak is eelt feit, •~ar nog
staan de velden wit om te oogsten. Velnu de voorzitter van de afdeling Roerstreek
de heer Verhoevel'l. die zelf wegeRs belangrijke zake:~t bezigheden bui tenlands
verblijft en die Hij gevraagd heeft hem bij U te willen verontschuldigen heeft
geaeend aan een aantal leden van het dagelijks bestuur en de beide voorzitters
van de ka~erframties der Staten Generaal iets van het witte goud dat in de
li:mburgse aarde groeit en juist ilt dit jaargetijde nog rijp is o• te oogsteJt
te litoeten &anbiedelt. Mijnheer Korth•lls-.-,1 tes, Mij:n.heer v-.n den Berg, mijheer
van Riel, aij•heer 7iegel het is voor mij een bijzond~re eer ea een groot
genoegen naaens de afdeling Roerstreek ieder een tweetal kilo asperges te
Nogen aanbieden.
-ApplausIk z~l U deze straks overhaJtdigen. 3ij ZlJR kraakvers want ze zijl\ eerst hedelt•orgen gestokeJt. Op dezewijze wille• wij i• U het gehele dagelijkse bestuur vaa
onze p~rtij eR alle lede• v.- de beide k-.aerfrakties der State' ge•era~l va•
Ol\Ze partij da.k betuigen. voor het vele e• ge>nchtige werk dat door een ieder
va• U in het belang v-.n Volk, vrijheid en deMocratie wordt verricht.
Ik du.k U.
-ApplausD-.mes e• heren wij hadden voor U Oltverwachte ageJtdapunten, maar dit was voor
ons volstrekt oJtverwacht. Het is buite•gewoon. Heel hartelijk dank. Maar er
zijn toch ook nog tweede en derde prijzen te verdeleR. Eelt iets a1tdere orde
v~m grote :maar toch zeer de Moei te waard en aan de top Putten, Gelderlal\d
begoRnen op 1 oktober met 163 ledeJt nu op 15 mei 258 leden. Stijging 95 ofwel
5~~, dat is de tweede prijs. De voorzitter is de heer Leidekker, de secretaris
is de heer Kè'loop. Ik geloof dat mevrouw Prillls <JRI'twezig is. DaJtk U zeer.
De derde prijs is voor KrimpeR r.<..rl. Ijssel. BegcHl.nen met 172 nu 263 stijgiJtg 91
ofwel 53~· U ziet het is in het hele l~nd verdeeld en dat is eerlijk uitgerekend.
liet zuiden w~s erbij, het nidden v~n het land. w~s erbij en het westen ookMag ik vragen of de vertegenwoordigers vu Putten, :mevrouw Prins en van Kriape:a
even hier willen ko1en o~ ook een vlag in ontvangst te willen nemeR.
-.\pplausDames en heren, de voorzitter Vo~ de tweede kamerfraktie van deze steeds groeiende partij krijgt het woord.
Mijnheer de voorzitter af el\ toe zoals op een ~oment als zojuist bedenk je toch
dat er ook heel plezierige k~nten zitten a~n het fraktievoorzitterschap. Een
werkzaamheid dames en here~ die niet altijd eve~ eenvoudig is. Wij hebben i•
de kamer een nogal roerige week ~chter de rug. Al is het waarschij~lijk zo dat
de kome~de week nog wel wat roeriger zal zijn. Het succesvol!~ week ook achter
de rug omdat wij erin gesla~gd zijn samen met de confessionele partije• ee~
beslissing van de k~mer te bewerkstelligen, die rechtstreeks inga-t tegen het
besluit dat het k2binet den Uyl met betrekking tot d~ Dollard heeft genomen.
Het is ons gelukt om niet alleen de kleinere partijen waaronder de C.P.N. mee
te krijgen ook .LR.P., C.H.U. en de helft van de K.V.P. steunden ons standpunt.
De oude co&li tie zou je kun.nen zeggen werd weer even hersteld. Er was ook
ee:n andere coalitie !Aijnheer de voorzitter deze week. Een coalitie tusselt P.v.d.A
en V.V.D., waar het ghtg o• het debat DJ.et de ;;;.inister van Verkeer en Waterstaat
over de verplichte autokeuringe~. Nou is er altijd overal in het land discussie
over de vraag waar de V.V.D. precies staat li:nks, rechts of in het midden.
Misschien is de afgelopen week een goed voorbeeld van het feit dat wij er dan
weer in s~•enwerking uet de confessionelen en nu eens in sa•e~werking aet de
smialisten erin kun.en slage~ onze liberale staRdpunten gerealiseerd te krijgen.
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Dat over de vorige week. Nu over de ko•e•de. We krijge• iJl debat i• de ka.Ier
a.s. di:n.sdag over het ontslag valt de heer va.a Loon. Vle krij ge111. eel\ debat a.s.
do:n.derdag over de aankoop van de F16. Tusse:n. beide vertoai•ge• heelt speelt ee•
debat op woensdag over de bioscoop wet. Over dat laatste zal ik Jliet spreke~,
al zal het o•getwijfeld dat punt zijn, zo zijn dat wij sa•en met de P.v.d.A.
l~gs dezelfde lijnen denken zulle:n. kunnen kome:n. tot een wetgeving die de
meerderheid in de kaaer h;;;alt en als we o:r_s progra:l! liberalen op nieuwe wegen
nog ee•s nalezen, daarin staat afschaffing van de filakeuring voor volwassene•
dan zulle:n. we deze week kunnen constaterei dat ook al zit er een overwege•d
socialistisch kabinet, punten uit ons verkiezingsprogra• toch in verwezenlijking
gaan. Die andere zaken zijn bela:n.grijker. Ik wil eerst wat zeggen over het
ontslag van de staatssecretaris van justitie. ~ij zijn er alleMaal via de televisie en via de krant bij betrokken geweest. Het is een geweldig langdurig en
ingewikkeld binnel\kaaers gepraat is nu achter de rug elt het is natuurlijk nu
v:.tn het allergrootste bela.ng d•t in de kaiii.er opening van zaken wordt gegeven
over de h.a.Adelwijze van een él.antal bewindslieden en de handelswijze v~_n ~e•
aalttal frakties. Oorspronkelijk was het de bedoeliRg dat er ~ondelinge vragen
zouden worde• beantwoord, •ede op OIS verzoek is dat ver~nderd in het op de
:..genda zetten van de Ol'!.t sl::..gbrieven voor de sta•tssecretaris, een brief val\
de heer van Agt een brief v~l de ~i~ister-president en op ons verzoek z~l
ook de ~inister-president bij dat deb~t a~nwe~ig zijn. Staatsrechtelijk w•s
d~l t ver zoek gebaseerd op het feit dat de minister-presiden. t aede ondertekella:...r
is van de aanstelliRgsbrief en ook van de ontslagbrief v~~ de heer van Loon.
Politiek is onze wens gebaseerd op het feit d~t wij nadere opheldering wensen
te hebben over de ma11ier wa:.trop de minister-president in het geheel is opgetredel!. '.'fij zijn V<.in opv•tting en ik zal daar dil'lsdag uitgebreid op ing:il.&Jt dat de
minister-president beter had gedaan direkt achter het standpunt van de viceprem.ier te stellen. Ik weet niet wie van U de vice ai:rdster-president op de
televisie hebbel'l gezien. Ik vond dat hij heel goed gearguaenteerd zijn stelli•g
heeft weergegeven. Namelijk deze stelling dat een m~ die twee jaar staatssecretaris is ea na twee jaar tot de conclusie komt dat hij zijn werk niet zo kan
d~n als hij dat zou willen en dat die bepaalde zaak waar hij zelf verantwoordelijk voJr is dat die die r.~.iet gerealiseerd krijgt dan is dat natuurlijk een
stuk kritiek die de heer van Lool'l op zijn eigen onvermogen geeft, want hij is
er al twee jaar aee bezig. Er zit dan ook kritiek in op de ~btellaren op het
departement die zich niet kunnen verweren, maar het belangrijkste is het dat de
sta~tssecretaris kritiek heeft gegeveA op zijn ainister elt de millister is nu
eenr..:o:.al aan het departehent de hoogst veromtwoordelijke figuur. En als het zo
:is dat een staatssecretaris binnenskt.l.mers il'l overleg aet de minister niet zijn
zin. kal\ krijgen dan lillOet hij twee dingen doelt of hij legt zich daarbij neer
e• houd zijn ~ol\d of hij verdwijnt. Eli. het is dus o•begrijpelijk maar •ij•
opvattiAg dat de ~taatssecretaris van justitie •iet eerder de ko•sekweaties
heeft getrokken. 'llaar wij met naae aet de Jniltister-presideltt ook zulle• spreken
is over een co••entaar dat hij heeft gegeven toen hij terug kwaa uit Suriname.
Toen heeft hij op 22 mei gezegd, ja ik weet eigenlijk nog helemaal niet, ik
weet er niets van of aijnheer v~ Agt, mijnheer van Lool\ heeft ontsl~g heeft
aal'lgezegd. Dat is •ieuw voor mij. Nou dat fabeltje is wel de wereld uit oadat
pas gepubliceerd is de brief van de ainister van justitie zelf waarin staat
dat op 20 mei, dus twee dagen voordat de heer den Uyl zijn ccmMenta.ar gaf de
heer den Uyl door de minister van justitie op de hoogte is gesteld van. zij• sta•d·
punt. Ik heb rxijnheer de voorzitter bij de algemene beschouwingen dit najaar gezel
dat de .. inister-president die er li.U zit eel\ beetje er een handje van heeft omç
l<J.ngs de waarheid heen te scharrel en. Ik geloof dat de.. t oe>k ten 2.anz i en v-.n
dit vraagstuk geld en ik geloof dat rua~r opening van zaken er ~oet koMel'l. De
beLx.n.:;rijks te politieke conclusie van het geheel is d• t de verhouding tussen
de regerinespartijen onderling verder is verknoeit als U hebt gezien wat de
vice rdnister-president heeft gezegd over de fraktie-voorzitter vmt de P.v.d .A.
d~n is dat wel duidelijk. En ook over die vraa.g, de vra.ag die de heer v.n Teijn
heeft opgeworpen of hij nog wel wut vertrotmen kan hebben in de vice premier
ook op d:ie vra&g moet een duidelijk antwoord komen, want ik ben het helea~al
eens ii1et de heer van :\gt W.ill.t hij zegt, het im Frage stellelt v:.~.n het vertrouwen
dat de groots te frv:.kti e heeft i1~ het beleid v~ d ~ vice min is ter-president dat
ka.n gewoon niet.
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De grootste regeringsfraktie heeft vertrouwen in de vice-preaier of niet.
Daar ~oet ook duidelijkheid over komeft. En ik kom daarmee, nu ik over de
heer van TeijR gesproken hebt ~utomatisch bij de F16 terecht. Ten aanzien
van d<\t punt heeft de fr<ïLktievoorzitt~r V6in de P.v.d • ..;.. nogal over::~toedig
gehandeld. Hij heeft, ik spr:...k kort l'l~d,;.t ik dat vi<ïL het :nieuws hoorde met
een van zi j:r.. frak tiegenoten het nieuws bericht na:~~.elijk dat de heer v <.:.n Teijn
had meegedeeld dat zijn fraktie donderdag met een motie zou komen, dat
betreffende fraktielid een van de aeest betrokkenen wist dat nog niet geheel
precies. Nou kun je •ls fraktievoorzitter vaak onafhankelijk opereren. Spreekt
:aij so•s ook heel duidelijk a.an. 1Ia<ïLr je kultt dat natuurlijk ten aanzien v.._n
heel wezenlijke puiten niet doen. En aijn grote politieke bezwaar, bezwaar van
onze hele fraktie tegen het optredenvan de heer van Teijn is dat hij, ik heb
dat gisterelt zo opde televisie gezegd, dat hij probeert te blazen en te,elijkertijd probeert het aeel in de ao•d te houden. Dat hij probeert oa toch in het
gevlij te blijve~ bij zijn ei~en achterban, dat hij wil kunnen zeggen kijk eens
ik koa aet een actie waarin die beslissing wordt afgekeurd of betreurd dat die
dan u.tuurlijk voor de goede orde erbij zegt dat hij hoopt dat die aotie een
11.eerderheid krijgt, :maar in zijl'!. hart hoopt de fraktievoorzitter van de P.v.d.A.
natuurlijk dat die motie geen meerderheid krijgt. Want dan kan hij zegge• kijk
eens hoe flink ik ben geweest, aa~r ik heb het helaas niet gehaald. En aijnheer
de voorzitter, ik geloof dat door dat soort politiek Iii~ moet worde~ heengeprikt
het kan niet zo zijn dat de grootste regeringsfraktie als het gaat om de verdediging van ons land, als het g~at oa de verdediging v~n onze vrijheid dat die
grootste regeringsfraktie omdat ze bólll.g is voor een bèh.ngrijk deel van de
e:ig en ach terban schippert Jaet héi. ar standpuJtt. Dat moet a.s. donderdag duidelijk
blijken wat de P.v.d.á. van die beslissing va~ het kabinet vindt. Een beslissing
niet ;,Üleen van de Minister van defeJlsi~ l'l~'"-r ook een besl issiJtg waarvcor de
heer ainister-president n~ar zijn eigen zeggen waarschijnlijk wel weer
lijsttrekker bij de ko:ae nde verkiezi:ngel'l. ell de soci al is tische ainis ter v:;m fi:luutcien nede verantwoordelijk voor zijn. En ik geloof dat het onze taak ié, een
van onze taken is om de partij vom de Arbeid v ;o.st te spijkeren op de veran twoordelijkheid di~ zij draagt voor het kabinet en voor wezenlijke beslissingen
v;m dat kabir1et. En ik heb daarom gezegd dat wij overwegen niet ainder aaól.r ook
niet :llleer, wij overwegen om. ~.ls wij de tekst V<JJl. een dergelijke :..otie kennen
precies de gevelJen van die motie proevend overweg~ o~ als de ainister van
de fens ie en het kabinet d:._arv;m zulleJ:.l zeggen als de z~ motie wordt o..angeno•en
dc..l'\ verdwijnen wij omd:i-t wij die !:lOtie zien als ·~en notie van afkeur. Do.n is
het politiek voor 01\S dacht ik een z~.ak om te ov~rwegen c:Jf wij om redenen bui ten
de motie gelegen dat is in het verleden ~eer gebeurt toch niet zouden moeten
ove~·wegen om eventueel voor die motie te r:1oeten ste:hilll.en als en ik zeg d:J.t d:;at
is het wezenlijke punt als het voorstemmen ertoe leid dat dat kái.binet d•m ook
daadwerkelijk verdwijnt als het alleen een JAotie wordt. En die kant ga• t het
d:i<cht ik uit. i1alll.neer wordt gezegd wij betreuren het of als het een motie wordt
waarin wordtgevraagd wil het kabinet het nog eens overwegen ~ls het dus i~
weze• een sl&ppe tekst wordt die ~iks inhoud zullen wij uiteraard tege~ zo'n
aotie steMmen. de Heer ~.ntjes mijnhèer de voorzitter heeft zich niet onbetuigd
gëlaten over datgene wat wij hebben gezegd. Hij heeft gezegd kijk een de V.V.D.
Zet daar~ee de veiligheid van ons land op het spel. Ik zou duarvan willea
zeggen, je moet maar durven, want al$ de veiligheid van ons land op het spel
staat, als dat zo is, waneer een motie v~ de P.v.d • .:~. wordt aange:llloaen aet
steun van ons dan staat die veiligheid op het spel omdat de grootste regeringspii.rtij het :r~_ndhaven v:;.n. on.ze defensie in twijfel trekt. Daar gaat het om.
En de P.v.d.A. is in de regering gehaald ~et name ook op ir.itiatief van e• •et
steun van de heer Aantjes. Hij is er aede verantwoordelijk voo~ i• belangrijke
aate dat de P.v.d.A. i• het kabinet zit. Hij is er dus aede ver~twoordelijk
voor dat dit kabinet een beleid voert waarv~ de grootste regeri•gsfraktie
zegt, dat beleid wensen wij in twijfel te trekken. En de heer A~ntjes kan er
rustig van op aan dat wat ons betreft die veiligheid van ons land hele•aal
niet i:n de waagschaal zal worden gesteld. ·\lij zullen er voor zorgen, de opposi ti~
zal de confessionele partijen de hand bieden 011. ervoor te zorge~ dat er een
zoda•ig vliegtuig wordt aangeschaft dat wij ons in Europa in de toekoMst ook
kunnen verdedigen. En politiek vertaald b~tekent het dat wij de heer Aantjes
en de fraktie van de K.V.P. uit het moeras moeten halen omdat zij als ze onze
helpende hand niet krijgen omdat zij dan in de minderheid verkeren en het afleggen tegen die P.v.d.L
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En ik heb een beetje de indruk d;J.t de heer ;,:1.ntjes te vergelijke~t is !llet die
~an die inderdaad in het !!toer:;.s zit en die tegel'!. de el'l.ige die il<i.n wezig is eJt
die in staat is en die bereid is o~ hem uit het moeras te trekken dat die die
hand van die enige die daartoe in staat en bereid is e~ dat zijn wij niet
wenst te grijpen maar dat die het nuttig vindt om in die hal'l.d te bijten.
En ik zeg er nog dit bij, mijnheer de voorzitter. De heer Aantjes heeft ook
opgemerkt, kijk eens wij willen ei&enlijk geen 84 toestellen, wij willen er T02.
Nou als het d;>:n zo gD-;~.t bij de :heer :.lii.ntjes om de wezenlijke verdediging v::tR
de vrijheid van ona land laat hij da:!'l zijn woorden v;aäriJ!él.ken. L'>.at hij dan in
de k~~er koaen net een voorstel o• er 102 toestellen van te maken, wij zullen
dat voorstel steunen en hij krijgt dan voor zijn voorstel een meerderheid.
U kunt zelf zien daMes en heren wie er uiteindelijk ~anstaande doaderd~g zal
schipper en met onze veiligheid, wie ui tei :nd el ijk de veilicheid l'!isschienwa t
Minder zwaar 1-.at wegen dan het behoud v-.n een kabinet dat niet gesteund wordt
door een eensgezinde coalitie. ~.iijnheer de voorzitter ik wil Met deze woordeJt af=
sluiten. Wij zullen a.s. donderd~g zien dat de P.v.d.A. zich in allerlei bochten
zal g.-u.-.n wringe:ll. ';"!ij zullen. dat met beh.ngstelling gadeslaalll.. Wij zullen ook
tr~chten verder te verduidelijken d-.t eer-.. P.v.d.:~. aan het kronkelen is.
Is de taak van de oppositie om gekro~kel van de regeri~gspartijeÄ aan de kaak
te stellen en wij kunnen dat gelukkig doen mijnheer de voorzitter. U hebt daar
een aantal heel duidelijke voorbeelden vnn gegeven. Met die partij van ons die
steeds meer vertrouwel'l. van de kiezers begint te krijgen en het is niet allee:n.
zo dat wij dat vertrouwel'l. steeds meer krijgen. Ik geloof ook dat wij in belangrijke •ate de laatste jaren op weg zijn gegaan l'l.aar het uit~roeien tot de
werkelijke volkspartij die wij willen zijn. Ik heb h~t gistere•rzo gezegd, wij
zijn altijd, kijkt U naar ons progra• een partij geweest voor heel het volk •
Nij zijll il'l. onze achterban, als je die ~lllalyseert in het verleden nooit ee:n.
partij geweest van heel ons volk, nu is het zo dat allerlei bevolkingsgroepen,
der.. kt U :öl2.n mell!.sen die vroegen confessioneel stemden, denkt U aanaense:n. die nu
nog stemmen op de P.v.d.A. en die in twijfel zijn. Dat wij steeds meer uitgroeieJ
in de richting van die echte volkspartij. Dat is een belangrijke constatering.
Een tweede belangrijke constatering is e~ ook daarvoor zij:n. in de onderzoekingen
duidelijk, dqt wij er aisschien wel in zullen slagen bij komende verkiezingen
neer te winnen dan de confessionele verliezen, anders gezegd ook te winnen van d!
P.v.dA., no~ anders gezegd ee::-1 zodanig verkiezingsresultaat te boeken dat wij
weer sa:t:1en !:!et onze vroegere partners kunnen ~:la:'l rekenen op een meerderheid in
de volksvertegenwoordiging. U weet dat enkele die ~ogelijkheid in twijfel trekker
zeggen dat naar ~lle w~~rschijnlijkheid er geen meerderheid voor confessionele
en liberalel'l inzit. Ik vindt d:1t defetistisch. 3n ik vindt het onze eerste t•ak:
O:l!. ervoor te zorgen d;ü wij ons beleid zo weten te voeren dat wij dat vertrouwen
dat wij in steeds grotere mate krijgen, dat wij dat behouclen, d;.t wij da.t verder
uitbouwen, zcdat herovering v:m het regeringsk;tsteel tot de mogelijkheden
behoort. Laatste op2erking ~ijnheer de voorzitter. De ~llerzwaarste taak waarvoor we staan dat is oa diegene die ik heb het zo in maart gezegd, om historisch
verklaarbare en on traditioneel begrijpelijke redenen tot nu toe P.v.dA. hebben
gestemd, die ~oeten we over de streep zien te halen, dat is het alleraoeilijkste
maar ook is het zo dat :naast het beleid dat wij zelf voeren het kabinet den Uyl,
denkt U ac.n de woningbouw die is ingez:ïlkt, denkt U iót~n de loterij aet de bouwsubsidies, denkt U aan de veraogensaanwasdeling, de vermogensaanwasdeling die
de !!.acht v::;.n de Vé.tkbo:1den vergroot, maar w:v:~.r de gewone werkner.1er zelf geen
beslissin~sbevoegdheden over hebben als we dat maar op een rijtje zullen weten
te zetten op een aan tal essentiele punten zullen weten aan te geven wat het
beleid is v«m de P.v.d.A. en welke politiek wij daar tegenover stellen, daR ben
ik erv.a.n overtuigd dat we erin kunnen slaeen om heel veel werknemers, heel veel
trekkers ook van lagere inkomens duidelijk te maken d~t hun toekoast hu• belanger
hun ideen bij ons bij de V.V.D. van nu, bij het :moderne liberalisme in betere
handen zijn dan 8ij de huidige P.v.d.~.
-;.pplausDaaes en heren, dan liggen we nu weer flink achter op het tijdschema en ga:o.n we
verder- l~;o.g ik U vragen o.:a voor U te nemen het amendement genuJJ.aerd 8, :met het
rondje Val'l. de ka!llercentr--.le Leidel\. :lat is, sorry, nuliiUler 10. En d-.ar hoort
bij uit het num•er v~ vrijheid en de~ocr~tie v~1 24 januari het hoofdbestuursvoorstel genum~er 6221 oftewel artikel 16.
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Daar ik moet even herstellen niet nuà•er 10 is aan de orde, •~ar ltUI.II!.er 12a
van de afdeling Haarlea, mag ik vragen of Haarlea dat i~ dit stadium wil
toC!lichten.
Gaat Uw g:mg.
Mij•heer,..de voorzitter, d••es e.11 heren. Poot .af del in& llaarle•.
\'Tij hebben in eerste i•s ~antie afgevraagd of er behoefte was aan deze statutenwijzigi:wtg • .Us wij hem in onze eige• woorden zouden wille• vertalen daR zouden
we ervall wille:rt zeggen dat het hoofdbestuur aal\ de afdeli11g in feite ee:n stok
achter de deur geeft om. als het bestuur niet voldoende .aktief, het hoofdbestuur
niet voldoende aktief is ten a~zien van voorstellen van de afdelingelt van
principiele aard om daar d~ een aktie op te kuanenondernemen. ~ij menen dat
daar gezien onze ervaring met het hoofdbestuur i• feite geen rede~ voor is.
Wij aenen dat het hoofdbestuur zich steeds voldoende aktief ten aanzien van de
wensen van de afdeling heeft opcesteld en deze ook heeft getracht te verwoorde:rt
in de algemene vergadering. Maar het is uiteraard mogelijk dat deze situatie
verandert en dan wel in ~egatieve zin. Zn ik meen dat dat eigenlijk ook de kern
is van de statutenwijziging dat het hoofdbestuu.r d01.ar de leden dus een hulpmiddel voor heeft gegeven on te zorgen dat er dan toch wel wat tot s t:..Jtd kollt.
J.fdeling Haarle~ heeft daar waardering voor. D<il.t wil ik r~et nadruk stellen.
Maar aan de andere kant geloof ik dat we ook niet helemaal blind moeten zijn
voor de ervaringen die met opponerende partij en zijn opgeda•m. Ik wil d<J.ar
geen spe ei fieke voorbeelden v<;.n geven. U kent die dacht ik voldoe11de. En ik
zou willen zeggen dat het toch wel zil'll'l.ig is om ons •f te vr~.cen of niet een
zekere beveilieing tegen bepaûde akties nodig is. Niet omdat ik deze eventuele
1kti~s binnen de partij hfkeur, maar wel omdat wij als partij heel goed er ons
dan van bewust :;.tOet en zijn wat wij doen, waar we naar toe ga<1.n. EI1 in deze zin
en nadrukkelijk in deze zin Ili.Oet U ons voorstel wat da in 12~ is verwoord
"ll'!Oet U verstaan. Hog:rna-.ls een p~1.rtij die leeft, ik heb d•t in Breda ook ü
gezegd, bouwt aan zijn toekomst. De mogelijkheid om ~~n de toekomst te bouwen
ligt zeer zeker in het voorstel van het hoofdbestuur verankerd. l.Iaar we r;.oeteJl
wel overvvogen !!let deze verlUldering omspringen en ik gel.Jof dus dat ik hetgeen
ik U hier dus zeg <>.lleen '!.éi::tr in die zin aan U kan doorgeven. Overweegt U wel
of U op de snelle manier die ons hoofdbestuur ói!.a:n afdelingen als gereedschap in
handen geeft of U daar wel Mee akkoord kunt gaan.
Jank U wel.
Ik wil U heel eerlijk zeggen, d~t het hoofdbestuur eiGenlijk voor deze beveiliging niet zo heel erg voelt. U heeft zelf aangegeven het is een uitzonderingsbep;;üing. Alleen als het hoofdbestuur in gebreke zou blijvel!l. O!l aan een redelijk
verzoek v~n afdelingen te voldoen, d~n is dit een stok achter de deur.
Nu ~oet ik in de eerste plaats zeggen, dat dan de meerderheid van het hoofdbestut
op datzelfde ogenblik naar mijn Siaak dan niet heleaaal snik •eer is want wanlleer je zo'n ve::.·z0ek krijgt dan moet je dat eeltvoudigweg uitvoeren ell het zou
betekenen dat de meerderheid van het hoofdbestuur op dat ogenblik met de
regleaenten Maar een loopje zou gaan neaen. Die situatie zie ik •et U :rtiet zo
erg snel intreden. Tweede punt wat we daarbij aceten begrijpen is dit, dat U
zegt m;;;.ar net zou toch onder oms t;md:ij'leden kmuten voorko•en dat het hoofdbestuur
zegt we houden die vergadering niet want er zou nog wel eenseen overrompelingsaktie aan cle gang kunnen zijn. Nu is het zo ik ken de partij qu,. organisatie
nu al vrij lang en ik zou ook misschien wel een handleiding kunnen schrijven
over hoe overrompel je de V.V.D.m~ar dnt doe je niet in een algemene vergadering.
Ik geloof niet dat het taktvol zou zijn om uiteen te zetten hoe U het wel Moet
dc:en, lilaar U kunt er zeker van zijn dat als er politieke tegen.standers van ons
zouden zijn die dat zouden willen dat die z~lf heel goed in staat zijn om wel
die methode te zoeken. Ik ben ervan overtuigd dat als er ooit die moeilijkheden
zouden komen, di~ U voorziet dat het hoofdbestuur dan verstandig zou dan met
juist onmiddellij~ een 3lgeaene verg~dering bijeen te roepen want dat d~t het
foru• is w::.~rin iedere overro!Si.pelings;;J.ktie juist dan direkt aan de orde gesteld
zou moeten worden en waar dan het ~dequ~te antwoord g~vonden zou moeten worden.
;ij zijn in ie eerste pl~ats niet bevreesd voor die overrompeling. In de tweede
pL."..:..ts vi:n::l ik een dergelijke bepalin& d;<'.t dan plotseling versterkte Jneerderhede::'l vereist zijn eon ondeJ"üocr<.;.tische sJillet met de beste bedoelingen dm wel
d~.n begrijp ik heel goed, :itet een onderaocratische s<.1ct op regeleäenteR die wij
zo democra.tisch :r.ogelijk proberen te houden.
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En ik geloof dat WlJ in onze partij voldoe~de vertrouwen ~oeten hebben in een
norma•û wegen van de democratie en dit soort beveiligingsbepalingen niet zouden
moeten opnemen.
Voorzitter, wij nemen ê,;raag kennis v;;;cn Uw standpunt.
Handhaaft 5aarlem of ~oet ik het in steaming breng~n.
Het lijkt mij goed o~ een glcb~le visie te krijgen van hoe de ~fdelingen er over
denken. Ik denk niet d<:>" t het nodig is Oio~ da;;;.,r een ap::x.rte s ten:uüng over te hebben.
Ik handha~f het voorstel wel, ik dacht dat we vrij snel tot een conclusie kunnen
~.;:omen.

Ik zou U willen vragen oa na die proefstemming als die voor U negatief mocht
uitv~llen toch in te trekken, want het g~Kt hier om een statutenwijziging
en dam :aoet dus een tweederde .~aeerderhe id worder1 v&stgesteld.
Als dus steMming globaal gesproken negatief uitvalt trekken wij ons voorstel
direkt in. ~ie steunt de beveiligingsclausule Haarlem.
Dan is het woord nu a~ de afgevaardige van de ~fdeliag Haarlem. Begrijp ik dan
dat U het intrekt. Ja. Dank U zeer.
Ik vroeg wie steunt het, er is geen een vinger omhoog geg~an. Dus ik m~g
constateren d~t het is ingetrokken. Dank U zeer.
Dan gaa~ we over naar het voorstel Nacrden onder punt 11. Dat is een wijzigi~g
op pul"l.t 16.4. Misschien mag ik ter verduideliking dit zegge:n. dat Wl.J 16.4 niet
hebben willen wijzigen, eenvoudigweg de oude tekst hebben overgeno»en. Maar
Naarden wil de oude tekst toch veraltdere:n..
Na<i.rden en de rest m.ijnheer de voorzitter die ik U d~arnet noeade.
Meijeran voer het bandje. Wij hebben nu d~ze sb.tuen zo voor ous lagen elt er
dus over de termijn ook wel iets werd gezegd en bedacht de gedachte~ gekregen
dat als de algemene vergadering laat wordt gehouden dat daa ook het indienen
vac voorstellen waar veel afdelia~en altijd moeite aee hebbeu om tijdig aan te
denken dat dan niet onlogisch is o~ die termijn wat te l~ten lopen. Dus 15
nove;i.J.ber als de vergadering uiterlijk 15 m~art 'vordt gehoudel'l. of opschuivende als
de vergadering l:der is a ... ngekol'l.digd die vier maanden is de norma.le termijn die
dan lang genoeg is. ILag ik gelijk iets zeggen over 12 Eindhoven, die willen een
andere termijn mee opschuiven. Ik dacht d~d dat onlogisch is. A. maken ze dat ze
vijf weken voor de vergadering als termijn stellen, maken ze een termijn die nu
zes weken is korter. In dat gev~l dat er exact tien weken van tevoren wordt aange·
kondigden in het andere gev<il dacht ik d:oJ.t 01ls het hoofdbestuur tijdig van te
voren aankOl'1digd en d'J.s een ~ogel ijk aémg~eft om daarover te beraden kan het
hoofdbestuur ook wel wat meer tijd ~ag hebben om de binnengekomen n~endementen
te kunnen beoordelen, dat de afdelingen dan gewoon kunnen inspringen en de teraij1
die daar nu zes weken voor celd die k~n blijven. Dus ook wou ook Naarden aanbevele!1 en tegelijk zee;gen d::tt wij tee;en Eindhcwen zijn.t Ik ka.11 bijna :.>.ltijd Uw
atrikt logische ged~chtengang volgeri. Bn dat kan ik dus ook ~et betrekking tot
Uw opmer~ing over Eindhoven. Dezelfde logica hebt U ook in het vJorstel van
Na~rde~ Gelegd m~ar wij denken in dit geval als U het niet erg vindt ook een
beetje a:.m ons zelf. 'lf.::.t is na:nelijk het geval. ~,ls die voorstellen na 15 novembe:
komen, dan zit je vrij kort daól.rna ~et feestdagen. 7l"tt doen we met die voorstellen. Daar wordt vaak aet de afdelingen overleg mee gepleegd. Er zijn vaak voorstellen w<it;;;.rvan je zegt, kijk als dat er iets omders tlitz"''' dan zijn we daal'
voor en dan kunnen we dat ~~nbevelen. En die overlegter3ijn die moet er zijn.
G;;"~J.n. we nu zeggen ik sluit die terttijn vier ::tat.l.l:'ldenvoor de vergadering dan kan
het heel goed zijn dat die vlak voor Kerstmis valt en dan gaat er allerlei
kostbare tijd ver·loren. Het blijkt n~.1 al vaKk ondat de beschrijvingsbrief 31
december uitgd.iii.t, dan blijkt nu al v::;.ak dat die anderhûve m.;.;_and die je hebt
Oliil met die ii<.fd•3linge~l te overleggen diit.t die aan de korte kant is. Want er zijn
... fd cl ing en die met voors telle:1 kO!!ten die voerstellen moe ten all ema-.1 met de
alge•ene verg=-.dering van de óifdeling zijn geweest en er zijn besturen die
zeggen wij zijn niet vrij o:.t het te ver .u~. deren of oa het in te trekken zonder
dat wij een led~vergadering hebben gehad. En daarom hebben we die teraijn eerltk
gezegd wel een beetje nodig. Het gae.. t dus niet aan o:nz e kant vier maa.."1.den voor
de jói.<i.rlijkse algeJtene vergadering. !1.Ic.ar het gaat er ons om om een behoorlijke
tijd te hebben tot de dag waarop de beschrijvingsbrief uit aoet.
Kunt U zich dat indenken nijnheer hleijera•.
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J;;;wel ~ijnh~er dl!" voorzitter, werkt dit. Er kol'it overigens c>"tn de achterk:u'lt
als U een l~te d~tu~ heeft eve~veel tijd bij als ~ ~~n dl!" vJork~nt verliest.
Ma:ar wij willen onze logic.<. '30ills U het !'l.Oe:llde bestl stelle!l. tegenover "Jw
ger.'lk, te:1.zij ::.:.en i!l. het ;;_l.:;eraeen mocht :1en~n d-.t het :rtou een equ~t,.l'\t
b~Lmgrijk voorstel is wo..t ge2teund n:Jet worden. Jan zijn vrij b~reid Ofl ons
bij Uw i!l.zicht in dez~ a~n te passen. ~enzij men dus ~ocht zeggen nou we
'hebben het l'llennJl thuis bekekel\ e~ het is zo'• voorstel, d:;m "!toet ik het
lLilldh:;_ven J:H!éil' 'itnder s dqn tr"!kken we het ga:..rne te Uvr~ behoeve.
Nou het punt is nR~elijk dit. Die vier R8anden die we er achter~f bijkrijgen
die kunne~ ons niet helpen bij het ops tellel'l v,,n de beschrijvingsbrief.
~~nt die coet op hetzelfde tijdstip uit blijven g1J~ en het punt is.
Ik d~cht het niet uit mijn hoofd, ~~ar d~~r discussieer ik dan liever niet
over. n-,t "18 de verg:<dering lat~r ;;.~s 15 :U~;J.rt is eon a.",~.r· geld het hiervoor
d~t ~lle ter~ijnew na~r evenredeigh~id opschuiven en d~t alleen ~ls we ~ns
"l;,.end"':.tent ni,~t h.s.ndh~"Ve'1 do;.Y'. is winst ;,,ll~~n VOOr U ~n r.:.nder blijft ht!t
g~lijk, lil.2:.Cl' ik vindt dat ~en te technische di3cussie ~'l t~ Ol!:VJn,Srijk 0::::
h~t te hondhave~ teTizij ik n~t het intrekke~ de verg~dering ~en di3plezier
, ocht doeu, d~t wil ik de ve:::-g:o.àerini.. r3~t doen, .ur"'r .mders doe iJ~ het
p 1 ~ :3 i eT ~~-~Xe U •
Goed, U wee~ mijnh~e~ Meijer~n ~ls de v~rg~dering str~ks de c0::::~issie b~no~oct
volgens het voorstel V"!i het hoofdbestuur d>.t krijgt U ..d::nc{lien no;:: ~ere 01ooie
herk~~sinc. ~aJ ik vr~~en ~ie steunt het voorst~l num~er 11 v~n N3arde~.
~ie is d2~rtecen. D~t lijkt ~ij toch een duidelijk ~ee1deheid. D~t kom ik ~~n
123. D'•:.r h!"eft U:~"~rle:>< een voor:::;tel in.sedien.d.
--::n d: t l!:oet 1J 1e.:;gen r .est <:Ttik~l 1 6.5 zo.;._ls het is opc;~'!.'1CI'1en in 'lrijheid
en
dcm~cr~ti~ van 24 d~cenb~r. Het komt ~r hi~rop ~eer, d~t n~~rle~ wil
schrippen de bevoegdheid v ~ het d!g~lijks bestuur o~ zelf voarst~llen te d~eft •
hlissclti~n m~g ik de taelichtine ver~~ld~n v~a het hoofdbestuur nc dit tbch
<30ed t~ vi:r_den. '.lij hebben en d~.t 1:omt V'<.r...üddc:g no.r; n:.;..der :::J:.J.n éieorde een
r~pp0rt cekr~t;en Vé·.:l het uure u 3erensch0t. D«.t he~ft 01'1.3 ge:>dviseerd om
<'ie structuur v •. n. het hoofdbestuur en U v<"ee t d .. t he~:t ger~s1,;.l teerd iJt de
voorstellen .': en :3 • ..;;en v::n d~ voorstell~n, di~ Berenschot :Jok heeft ged:?<m
is à?t ~.et hoofdbestuur ;;~~er t::.k-;n sou deleger~!n n:c·lr het d,Jgelijks b~stuur.
~n als uitvloeis•l d~~rv~n hebben wij ook opgeno~en de bevoegdheid van het
d~gelijks be~tuur o~ voorstellen te doen. Ik k~n U zeegen natuurlijk z~l het
d~~elijks b~stuurh~t bij voJrkeur er ni~t op laten a~nko~en d~t het zelf
voorstellen ~o~t doen want d~n ligt ~aidelijk :JP Rtra~t d3t er kenn~lijk
0neni&heid is tussen h~t dag~lijks b~stuur en de r·est v.~n het hoofdb~stuur.
?ib'-l.r ''"ls die o:aeni"heid er is is het d"<.n ook niet bet~r à:at de :lgexene Vl!rg;;;dering d;;J :;_rov~r ~en oordeel uitspreekt. En d;;~.t het ni.et binnen de k ... aer vzn
daGelijks en hoofdbestuur blijft die controverse. D2t ie de achter&road.
K~g ik vr2gen of u~~rle~ het voorst~l handhaaft. U h~ndha~ft het.
Mag ik vr"J.gen, w·ie steunt het voorstel Ha-À.rle:11. o• het él:;ogelijks bestuur J.tiet
de bevoegheid t•~ gaan ~eve~.• ÜLl :-:elf ::.tet voorstellen te k:>Ien. ·,ae is beréid
è:ll.t weJ in te vo~~e•. Ove1·gr:;te m~erd.erheid. D:orn.k U ze~r.
Dan ko2e• we ~an 12C. Dat is ei~e•lijk hetzelfde verhaal of het d~'elijks
bestuur van ee:1 o.fwijkende visie v~r: die v_.él het hoofdbestuur blijk • .._g
,evel'l. aan de ;o.lg~r,;ene ver~aderin& of d<.t het th.gelijks bestuur a... t :aif,t •a.g.
Nvga:;.ûs, wij proteren n:J.tuurlijk .:~et dit soor-t moeilij}:heden niet in de
openba~rheid te kocen, 3~Rr er zijn &omen~en waarop het verst~ndig is dat de
alger;;,ene vergadering d'Ul S:l<i...J.r eens de knoop doorh:i!kt. ~Ji~ steu:nt H;,1.1rleJt.
D~.n is 12 C l'!'let ove::grote :J.eerderheid verworpen. 1'-rou konen we 2.al'l het voorstel
Eindh~~n. D~ar is al ov~r cesprok~n door de heer Meijer:n toen heb ik ook mijn
r<ond niet kmmen h0uden dus Eindhoven 11w.g nu w~'.t z~gc~:r:. D,.t i.s nuaL:-_er ~ 2.
~ijnhe~r de voorzitt~r, i~ wil h·~l kort zij~. Er st~~t n~n~lijk nij 16.5 d~t
uiterlijk tien w~ken voor de j~arlijks~ ;l~e~~ne ver~~dering ~e beschrijvingsbrief :rondc~stuur LO~t. vrord~:n. :::Jo?r zit 1L~~"'lijk ~r>n "'Og~lijkheid in 0:.1 n;;.t
~~~r veren te schuiv~n in v~rb1nd Eet de pl~nninr v~n de verg~deri~g lijkt
h:;t Ons W~Y'cS"'lijk 0~ de J::O_;;;(ÜÏ.jk C)':" C''": .. 1'JJ.A.':cantl'!:n in te dicr.e:c-t niet "',:~'!1 de ver~.ldering te kc;ppele:l !1;;:;.r ..t.Jl de verscld.jnin.:_
_, niet 'l."'-n de v.~rschijnine: v·1.n èe
brief te kopDel:n o~~~t di~ ~-~elijk zo r~k~~"r is ~ls el~stiek n~~r voren toe,
:>,.;;;;,.r t~· 1::"Jl):9"'le?1 ··,J1 d~ vor.;;•d!"'ril"'.,:;. Als U ujt~rlijk bij :punt 5 l...... t V<-ll~n
dus tj-~n w~kel'l v,-.stzet .:::;_, _ J: :;...:;b :i.~~ h~le.~:-:.1 g~ .. n T'0~it~ :-l!i h~t :...ae.,.,d•·'~!'t in
te tr.-~.,1-:l·:en.
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zegfen d~t wij d• grootst! ~n~rit! hebben ons z~lf ~~ die
tein weken te houden, ~ls we ~u h~t wo0rd uit~rlijk er ~o& bij
h~l~~ d~n ~=~n we die ter•ijn no; w~ die t~r~ij~ no~ eerder ov~rschrijden.
Dus d~'t ::;oude ver,:;.;.·leri~ niet ;,<.:,rr.-è.e:n. Ik b~n ;~et~ ee.r-L:l :l:;;,t w;.;.n•1e~r Rij die
ter;~,.ijn fli::".k :::h ... r voren ZJuden h;,len d . t je d:m noeilijkheden hmt :uijb•n.
~2~r d~~rst~~t het vol~~nde te~enover. ~ij kondige~ de d~tu7 v~n d~ ~leeuen~
vel'g;.:.dering •· l op 15 '"' eptei.iib.~r -'.<.:.n. Dus de pL~nnin~ voor de ver .;.~.de:dnger, k."n Jtte::a
do..n :<.1 houd:!n. _::ou het ;:;o zijn d<'t wij in pL.. ..>ts v::.J.l tien weken v:~:a tevoren 12
·Jf 13 weker; v~:rJ. tevoere"!. die verb;...,derin~ z>.ankcndigen d....n ben ik ;w.et U eens d-..t
die verle~:3'ing niet te:a :-coste vx.1 de ;'fd';li-r-tll;;en r:J:.i.g k:)men. l.ls d;.;t 'Uw
interpret~tie is dan trek ik het ~r~aG in.
Het ~~c ni~t ten ko~ten v~n de ~fdeli&g koRen en ~isschie~ dtt de co~~issie
w-~'?.r ik het net ;Ü over h:~d verst;o,ndi~ doet w.._nn~er ze toc.:h deze hele :t.a<atk .;o~.._t
bekijken, vo..st t~ le~gen. Ik kc..~ U iit ze~•en, onze praktijk is toch ~<.l :)liL ::..lle
ter,.aijnen t-:;n gu11.ste v...:.n de :.-.fdelinoien .:.~ls het ook lll.?.-..r enigszius kan uit te le&gen ••è• .'l_:l de .;:,.i.1:iec-e:l k:o.nt wanne~r wij ons niet .. .._n ternlij:::ten houden is het Ol!id..:.t
we in ao~ilijkheden zijn ~~r~ .. kt en a~~r ko~ je meest~l niet uit ~rije wil in.
Ma ... r vLn.d U het goed d.._t wij dit nog in de com!lissie W"-ii.r :aijnheer 1Ieijer:a.n ook
deel V<Lll uita.o.~~kt bekijken. Di.llk U zeer.
D~n ko~ ik op artikel 16~ statuten.
Ik •oet even for~eel v~ststellen. De wijzigin~~n v ...n artikel 16 die we MU
}.ebben besproken die !'!Oe ten 'Iet een tweederde meerderheid worden aan geJtO!.leJI..
·, .. ij hebben de a:aeftde"Aenten nu beh .. ndeld. K·,.,g ik vr;~.r,en is er iett.;utd tegen 16A
zoals het ~ nu uitziet. Nie~~~d tegen. ~an st~~t da~r de tweederde ~eerderheid
Viist e>Jlld«.t 11et :iilgeme:r..e ste:llllten is ::J.4l.ngeno.,.en.
Da• ga~n we nu over op drtikel 1G~ d~arop is ingediend in de ~erst~ pla~ts
~U!!'ll"'.er 1 0 V'ln Leiden, d3t is w;::.t verschoven in vrijheid en de::tocratie tot on.ze
spijt. Ne~ h~rst"!l ik be» fout. "·.rtikel 16_'. d::;.;:_r hoort alleen bij nmuer 13
van N.-arde;-•• '.Jie wil dat ver;;.nder~n, die wil het zi'!~ al's eer, Yerlengstuk
v~n artikel 1G d~t is ee~ kwestie v~n indeling. Da~r zegt Naarden ~rtikel 16~
w~~r we het dus nu ov~r hebben, dat moet op;eno~en worde~ ~ls lid 7 v~~ ;rtikel
16. En d~n 'oet daar st~~n buiten~ewJne ~lcemen ver~~derin~e~ kun~e~ door het
hoofdbestuur worde~ bijeengeroepen en dan hebben wij st;8n op kortere ter•ijn
d:n1 in o::.rtikel 1C.3 ten o..:.,üzien v...n d~ j:14rlijkse :.;lgen<ene v!'!rg:adering is
vo;r(;eschl:even. Het is dus zuiver red>:O:tion•el. I!'derd:< .d ll!.ijnl-:eer de voorzitter
wij hebr~y1 het o;:,k il:ged:iend ;.:ls een red.tkt2.onele opêterki"lb en erbij ~ezebd
.-,ls het hoofd,Jeshmr :reent ~"'t hl"'t in de ver(;;.tderin;:; !"Oet Y.'orie~ b~h::mdeld d;;~.n
n;;et U ri,"t niet l.,_tcll!. J,l::;_r vdj c1 .. chten d.at het ::uiver e~:<~. ve:cge:·1::-ckk~li'r..~ w:;.s
v.,_n verwijzing !LJ.·c.r voori;;.~u1.de ledell. <:ls je het versch:)':lf ~~ ,;.ls :I zegt het
is ::uiver reà ,,il:tioneel d?!: zi~1t we elk;_·,r RO.;?; wel een }:~er o.r dit lllint.
Ten behoeve v~m de ver~:1.deri:n;; M~.~ ik er ;,dsschie:n op wij:ée:r>. dat het "!en :::~ten
de~ent 13 is w~t verl)ren 8t~at, w~nt h~t st~at p~c onderinz de tweede kolom
v~n het desbetreff~nde blLdzijde. N1~r w~t 0ns betreft is l1et red~ktioneel
en d~n zijn we erv~n Qf,
,;'ij hebben ... ls hoofdbestuur ö,eddl.cht d"·t het e'!n beter~ i::'ldeling w.>s or.t een
onderscheid te m~ke~ een nrtikel ever de j2~rver~~derin' ~n een ap~.rt ~rtikel
av~r de buitengewone ver~~derin' ;ls het wel ineen ~rtikel ~oet d~~ geloof
ik :ht lwt inderd<.<.... d beter in àe co,hll:.issie t~rec.:ht k . . . n kc~t<;n.
--;;:---,
jCoed d:J:1. 5tell;n wij ~~--t uit. J.;"l. krij,~::: _'ll'ij n~ e:t nou ze~. ik het hoor. ~k f
;c;::lcd :~rtJ.1~el 1v:D d.~t 1.s de ber·)eJide besl<;ltv:Jnunt,; ten il<.cl1ZJ.en v_•n bele:IdS-l
1 S ,~.., 1" 1's ~'""n ,...,-.t.J.'1•
.. ~l·n· "'1'"'0~'r~·'"''
.L\.
Ö
D '"O"'T'""·~'"' "'''"•I".•""e ~-.,r bed'J"ld ~l·J·"' V'"'I''-l·
over en ;lce~"n~ pJlitieke rescluties. D~krv~n he~ft L~iden voo~,esteld nu=~er
1 0.
~il Leiden d~t toelicht~n. Dit zijn punt~n VJn ~lg~u~en bel2ng, M~nr ik
wou op~erken dat wij uitsltiitend punten VQn ~lc~'"~~~'"n bel&ng beh~ndele~ en d~n
zou 16B ~ltijd V~l to~pissin~ zijn. liet is w~t v~~C· ll2ndh~ ft Leiden dit
voOl'St~l. Jc;,. ':!i~ is d.;,o".:;." voor. Fu:lt:'!n v."' ;l,ceJF.een 1Jelmc dm ~eld h("t dus
voor alle v~r~'l.derinc.;. './ie is d-..._r tea:en. D:.t is e~n ovel',rote Ti!~e.rierheid.
J::":". kolll i:( :)p h~t _._.:t;.e'lde~en t ,i..:ssenaar. Op -.rtikel 16Be J.ie zegt het hoofd'bestuu
is bevoe~d te~ 'elegenheid v~~ eon ~lge~ene ver,~derin~ te beh~delen beleidspro~r~a~? of ~esoluties voor te schrijven d~t i~ de volgende artikel o~schreven
procedurl'" .;eld bij tevens in :,;lle ir2 ";,cht te neaen .J;en:dj:nen v.<st stelt
en tijdig bek end 11"."'-kt.
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Die wil du~ A~t ~~d~re waarde~ schr;ppen, daar koNt dit voorstel op •eer d&t
het hoofdbestuur k::~J.\ bepalen d;j_t de OltderceJtt:.~J.les worde1t il'.~e~ch;;;.k~ld. :!)e
l!!teltüt~ v;n het hoofdbe!5tuur is d:;~t het nu juist es:!!lelltieel is d~.t J:tet die
verkiezill~5procr;.;_:u:o.' s e• der:elijke wel kunnelil wordel!! ill'"eschakeld ook .;:;l
hebbei ze da~ zelf ~~er de bevoe:dheid om dat sa•e• te z~a~ doen. ~il
la~~e~~ar dit toelichte~. DaaT ~taaE ~icrofoo•~ i~ de ~aal, ·~~r dat i~ IU
te la.o.t.
M:ijJtheer de voorzitter, heel in het kort, d!' strekki:l'l: va~ h~t voor~tel v~ll Was~e•a.o.r was o• de Olldercelttr~les •iet te betrekkelt in de besluitvor•i2: zo~ls
die pl~~t!5 vi•d, n~ar wel te latclt aeepr~te• over beleidspro:ra••~s. N~ u~
ui tleii;' Vóilil v;,uochte~d ei Jtótar hetgeen ik gel,. zen heb on~_er Uw «.dviezelt zou ik
willen voorstellen d~t het «.Eende~ent zo~ls door ons is vooreesteld wordt :ehi•dha .. fd, •~Oir d;1.t zodra wij een eerste toetsin' blijkt d.-.t dit Jtiet héi•lb01.;;r
i!'! zullen wij dit a•e•de•eJI!I.t teru,t:cekken. D;;:nk U zeer.
·.ne voor het honfdbe~tuur '-"T.-.s dus ei~enlijk juist di'!' hele illst,..llht~ ..,-;;m die
ond~rcentrlli.l~s :~tede v;,c11 beL<_:t, o:e tot e~n d .. l'Jocr..'.tisc!'J. .. zeefprocerlure te ~er;;;_ken.
~:a-. steuRt ·,'ta.ssen;.~r o~ è..,t te 1-.teJ< V"!rv;~ll~n. Iilijnheer Heflt",C.Jes.
Mij~heer d~ voorzitter ik heb e~n punt v~n orde ik heb expres hier eni:e tijd
rest~~n o~ eens ,o~i everzicht te krij,~n over het ~à•t~l vin,ers w~t o~hoo~
f>.;;,t. I-Zet .... llc bl"_r;rip uit,,..r.;.:,rd voor e~n sni"èl V":'::'loop v;~r::1 de vei'(;;>derin~, d:;;t
will~n wij ook [r~ag zou ik d~n toch wel bezw~ar willen ~~nte~e~"!n t~:e~ het
f~it VkB h!t opsteken v~n de vi~~er. ~~nn~er het ~~tu~rlijk een driet~l of e,..n
vijftal ~ense~ zijn d~n is d t heel duidelijk, ~~~r er zijn 5itu~ti~s ,~~eest
nu de ~f:elopen tw,..e uren, w~~r een verhoudin~ ko~t v~n eend~rde, tweederde.
Sn o;_li'i iedere vir:~er nu •en :;~lijk :>t<:cnt,.l ster.uee v~rt~,::enwoordi:;de d·m z::-i ik
~kko~rd ~~~r d~t ia :~!ms~ins het !~v~l. Ik verzo~k U hi~r ~rwstic rekeni~: ~ee
t~ houd~n. Ik wil d~.r ernsti: r~k~ninc ~-e houd~n. ll~t is ~o, d• discussie doet
zich bijna elke ~lz~~e~e ver;?deri~' voor. ~ij ons erv~n bewust d~t die vin~~rs
Ri~t dezelfde n~~rde h~bbeR ~a~r wij kijken hi~r ook heel :eed of d~~r zrate
c~ntrales tu3sen zitten. ~ij hebbe~ ook ~ui: inzicht in d~ v~rstrekte m~chti,in~
bij h!t ~f~~l~n en zcdr~ W2J twijf~l~n ZJ?ls v~nochtond bij d~t voorstel w~~r wi
ee~ ~eerderheid const.te~rde o~ niet ~~~ ~~ :~:~ ~et ~et vocr~tel Vin de vrouw~n.
rr-bben wij toch schriftelijk ~eot~•d eft :ebl~k~n w~s d~t er toen inderda~d toch
duidelijk ~en ~~erierheid w.3 ~ie d~t niet wou. ~.ar ~ls er twijfel is heeft
ied~r~en de bevoe&dteid o~ bij de desbetr~ffende ~teumi•g te vrd~~~ oa het
per schrift~lijk stuk te do~n. En wij houde• da~r dus rekenin' Eee. Ik :a dus
toch proberen eeR peilinz te houden. ~-~JeU~~r heeft zie~ d~~r zelf 2~e ~kkoord
verkl~~rd. Ov~r 16B1. Jie is d~~rvocr, wie st~u~t d~t. ~ie is dk&rte:e~. Ik
:eloof dat dit heel duidelijk si verworpen. Dan ko~e~ we op 14~ H;arlem.
1:ijnheer de vool'zitte:r', a.._~ ik r:.o:; eve:!l iets vra,e:n. tievrouw Kom"Mijsell uit Epe.
~~t is de ~chter,roRd dat dit f~cult~tief ,esteld wordt in h~t voorstel v~n het
hoofdbestuur. Het horell v..n de Olll.dercentre.les. !lil welk :eval is :aen d<it wel va:rt
pl"'-1"!. dit wel te doen elt iYt welk :;evóil niet. D~.t zal ik U ze.:,en. Al3 wij eelt
l'esol~tie hebben wa~r bijvoorbeeld 'l eene over ~epraat i3 ill d~ p~rtijrade~.
\Yu.rvölJ'! duid el ijk is d:;: t er vrijwel ,ee'!l :>"'.er.de•e• teJt zullelt billllMcO.!!.ell d:ill i~
er :eelt e•kele redeR o~ die oJtderc~lltrales te vra:ea o• d~~r te ,aaa zeve~. Dus
dut kul\n.e:R l'IÏj :üs hoofdbestuur zeG":;e"R, het is niet rodi:;. ·d:.iltneer wij als hoofdbestuur v~~ 'enin' zijn dat het wel ~odi' is d~n kaR eel\ k~aercentrale 7ls bijvoo
beeld Liubuq; die no, een betrekk~l ijk t'erin: :i\ ara tal .._fde liN.:;el'l heeft of ·.'lestBr~bant k~n ze~gen wij hebben helema~l ;ee~ behoefte daaraan oa ~et tw~e afdelin~eR op OJtderc~ntritle..,ive:,o_u te verg~_d"!ren, we cos.;_bineren dat direkt. :::l01t z:ol
d<m ~isschien !liet 'elden in Dordrecht, d·d z-;;.1 1,1;isschien '"el w~er ~elden in
~en :<.nuere k<i.illercentr:.;;le, j~ kunt d.a.~r niet een uniforllte re;;.,.liJa' voor •;;;.ke]l.
Wij !'J..,.bb~~ dus ~ez~;d, u~xim&l.,. vrijheid ~.~ d~ ftensen om wie het zelf 'a~t.
Da:~k

U.

H~~rl·~ stelt voor oa 16B1 op een a~dere Nijze te w~Jzl:en als
Die :::;e,t d::;_;;;,r x..oet ··?et :::;oveel ..-roo:cden tussen h"'-:.-J;:j~s élChter verkieZl~zspro~r~~~a, ~2ar ze hebben te:elijkertijd h~t woord resoluties l~ten valle~.
~l zou ik TI~~rle~ ~ra~c willen overne~en voor zover m.,.a ze,t verki•zin:spro,ra•at:ï<S ter v~r(':.uid.~l:i.j~dn~ er
cht~r z..:tten, d;;;.,;· hel> j~c ~een ~Ylk~l bezw:...... r te~e~,
~a;r de resoluties vervcill.,.n, d~~r ril Ha~rle~ ~lijkb~a~ no: iets ov~r zec,e~.
J~ hij 'L~t v~nzelf open.

14i

h~~rle~.

·.;[;tssen:ö~.iir.

~ SCHAAP ELEKTRO-AKOESTIEK

C2
I~

0

-4

::...::
w

0::...::

~

0

~

t::..0::

w
_.
w
0...

<
<
J:

u

V)

AFDELING CONGRESREGISTRATIE

Band No.

3

ko~1 di~ r~~cluti~:~ ''ill 11 l .. t
~ T rT .. ll
;. Wij zij:a lUI.Ielijk ~ls
de dood la•:za•erhand dat de afdelincen inderdaad mo~ddood worde~ :e•aakt.
Wij vi:aden :ewoon dat bij verkiezincpro:ra . . a's kunRei wij U voleen dat U
zeet, kijk ee:as er koae:a te Teel papieren zo la•:zaaerh~~d op tafel, wij
•oete:a daar eellt beschifti•c in. •a.•bre:a:;e:n.. Gezien ook Uw uith.tia: va die
cellttrales of re:io, eeRtrales •oet ik het nu •oeaen, ja die ondercentrales
dat dat eeR wat vrijblijvende zaak is, waar ik ook al •et ste••eu heb
uitcerekend dat bijvoorbeeld iR een ondercentrale dus twee crote afdeli•cen
de rest iRderdaad •onddood kunnen aakeR, ja ik verzoek U daarvoor dus oa
alleelt het verkiezi •cspro:r~.••a de trapacewijs dus door te 1.-. te:a zodat U
ook da:;~.ri:a beperkt wordt. Voor de rest dacht ik dat we Ia:as cenoe: ware11.
e:n. ook U aaRs 'enoe1 was oa de za.k te recele:a.
Daar zit •~tuurlijk wat i• e• die kwestie vai die twee afdeli•:e• die de
zaak zou ku••e• oversteaae• ik dacht dat d;;~.t op hele :oede wijze door ee•
aae:n.de•e•t Tilbur: aa:a te ne•e• , aaat dat aoet de ver:aderi:a: :aa.tuurlijk
beslisee:a ko:a worde• te:e•cehoudem wa•t die ze,t er :aoet ook ee:a •i:aiaua
aaital afdeli•cen voor zij:a. Ik dacht dat dat een verstandice a~vulli:ac
was. 'Nat die resoluties betreft no,aa-.ls wij zullen dit als een betrekkelijke
siapele resoluties zij• echt niet doe:a, aaar ik aac U.•isschien i:a herinnerinc
bre:a:en de »islukte preeedure oa aa. de hand vaa resoluties te :aan prate•
OTer het liberaal aalllifest. Het Wél.s vrij duidelijk ceweest d~.t je dan. :mi~t
ku~t v~ncen onder beleidspro:r~.aa. Wij hebbe• het toe• ceprobeerd o• door
•iddel vaR O:!ltwerpresoluti~s daarover e~n oordeel uit te lokken. D:..t is o:ader
andere mislukt oadat men zei ja dan krij: je een. debat i• die •l:e•e~e ver:aderi:aa
over zoveel wijzi:i•:en, dat is eenvoudi:;we: •iet te doelt. In zo'n :ev<ll zou
toch het 1'10ord rl'!solutie!5 ilt dit iil.rtikel ,gra;,j_c zien staa.Jt w-.nt da ku:rt je er
,ebruik va maken. U weet trouwens dat het zo i1! d~t over dit soort procedures
al tijd overle: wordt g~plee:d koaea er t.-.1 van protestel't vart :il.fdelingel'l die
ze::en we worde~ aonddood :e•~akt, dan is het hoofdbestuur het eerste orcaa~ oa
dau op een redelijke wij~e d~arop te rea,ereB. Maar oa het er nu uit te halen
Dan geloof ik dat wij daa toch onderschatten wat er in onze partij als je
nou werkelijk .l.;;t.'l politieke llenin:svorlliin' meer :;.._a:n doen, w;;u1.r terecht o•
cevraa-:d is, w:.tt ons d~ te wachten st .. at.
Ma: ik het in ste••in, bren,en. Wie wil Iet HaarleM het woord resoluties schrappel
16B1, voorstel 14A, wie wil het schrói.ppen. Wie wil het laten sta<t:n. Is Haarlea
het er•ee eens dat dit een Aeerderheid is. Dan is het verworpen, aaar wij hebben
over:eno•en o• ter verduidelijkin: tussen h•akjes verkiezin:sprocralllJI."'- 1 s ill
te vullen. Do;n koaen we op nu••er 14~ "ilassen;o.ar. Het voorstel van het hoofdbestuur was 16B2. Daar hebben we dus over beleidspro,ra••a's intussen staat er
dus tussen haakjes ;o.chter, verkiezin,spro,ra••a's, resoluties kunnen door de
ledenver:;aderi:n:; worden in,ediend. :2Jt het hoofdbestuur heeft dus ,eze:d dat
moet dan naar de kaaercentrale en naar de o~dercentral~. In verband aet die zeef.
Da;o.r is w~sse•~ar tecen, dus die laat het v~lle~. Ik dacht er i• priacipe al ee~
uitspraak over cedaaa was. Ma' ik in verba:ad daaraee vra,en of Wassen;o.ar het
nietteain h•ndha~ft. H~~dhaaft Wassenaar dit. Is Wassen~ar er. Ja dan •oet ik
steJUea. H:;;.ndh-.aft U het. Voorstel 14 V:j.:n Wassen-.ar, artikel 16B2 ew. aaende•e•t
nu•aer 14 in zo'n blauw rondje. Wie is daarvoor. Wassenaar naar ik aa:aneea.
7/ie is tecell. Is dit een aeerderheid W•see•aar. Dank U.
14B ook ee:a voor stel op 16B2, dat is weer die resolutiekwestie. Mac ik
aanll.eieJt dat Haarlei dit •u iJttrekt. Incetrokkew.. Da:a caan wij over w.aar :aua•er
13. Naarden i:n:edie:ad op aa"rtikel 16B3. Dat is dus wat i:acewikkelder wa:at daar
zijn :aiet alleen 13 op i•:ediend door Naardelll, aaar daar aoet U bij leze:a de
nua•er 14 van Wassenaar, 15 van de kaaercentrale Tilburc, 16 vaa de ka•erce:atrale
Leiden. De kaaercentrale Leiden e• Tilbur, hebben daar dus ook no: een toelichtin: bij ceplaatst. En ik aeen dat Leiden ei:;enlijk het aaende•e•t is Ta:a de
•eest ver:aallde strekkinc. Wa•t Leiden ze:t je •oet het niet :aan zeveJl, aaar je
•oet een overle:sfeer scheppen. Dus ik •een dat wij a•ende•ent nu•aer 16 ei:enlij:
het eerst a;m de orde zouden aceten stellen. '.Vil Leiden het toelichten.
Ja voorzitter een kleine aanvullin: daarbij. Het is het alie•ene karakter wat
ik ook in •ijn inleidin: ~1 geze:d heb, dat ko•t ei:enlijk hier aan de orde.
Strekkin: van het :eheel. Het overle,, het funktioneren van die re:ios :~~.et
ka•ercen trale, ver:ói.deri:n: :r.te t kói.aercentr:üebes tuur en aet afdeli:a,en.

J.- i::: c;;ou

i=
V)
w

Blad No. 28

Rotterdam 01 0-36 65 32

~ SCHAAP ELEKTRO-AKOESTIEK

I~
0<~
C2

Blad No.

29

Band No,

3

Rotterdam 010-366532
AFDELING CONGRESREGISTRATIE

ii

.
..

..c.

OI

-=

iE

"'0

.,

c

~

OI

8
0

~

w

ï=

Vl

w

0

~

ó
0!:
1~

w
-'
w
0...

<
<
:c

uVl

Dat is het wezen w~t ~chter het funktio~eren v~ diw re,ios sta&t, d•ar ,~at
het ei,enlijk over •
Ik ka• •ij dat zeer ,eed indenken, in een centrale die dus allan, zo ,oed
en ~esaeerd funktioneert. No,aaals wat het hoofdbestuur heeft voor:esteld
verbied het niet d;.t U op dezelfde wij ze voort,iiat. :Ma;a ,eeft de ~dere
centrales die het anders wille~ de ao,elijkheid oa het anders te doen. Kunt
U dat Iet •ij eens zijn op zich zelf.
Natuurlijk kan ik •et U eeas zijn voorzitter dat ddarvoor zijn wij ook niet
te,en die ondercentrales, wij hadden toch liever die re,ios ,ezien, dat je
dat landelijk 'a""t re,elen. Dat is een duidelijke zaak. Er zijn cen.tn.les die
no' niet op deze wijze funktio:aeren. Déiaroa. 'Jij willen ,raa, veel vrijheid
eraá.tl 'eveR, aaar als U het voorstel Vioûl o:as in zij1t totalitëit, vr01.t als
voorbeeld heeft ,esta4n voor het 'eheel h01.d 'e&ccepteerd voorzitter i• de
ver,aderin: dan zitten da~r alle vrijheden in. Dank U zeer.
Behalve de zeef die zit er •iet in. Nee want •en Ia' die zeef zelf ,ebruiken
of niet, •aar als je Leiden aannee•t dan kunt je zelfs niet besluiten om hei
Tiel te :ebruiken dat is het punt.
Mijnheer de voorzitter, mijnheer Meijeran, ik dacht dat het zelfs in onze
buurt op het o,enblik •oeilijk be,int te worden om te weten wa01.r we het precies
over hebben, ik be,rijp dat U de aiende•e:aten in een bepaalde vol,orde •et
elkaar bren,t, aaar de saaenhan: wordt nu wat moeilijker Oidat je kris kras
sprin,t. Ik Jl;Ji; misschien dan Over 16 :elijk •et 13 een ~l,eaene op•erkin.:;
•aken. Uitstekend.
In de eerste plaats onze 'edachte d~t als je zeeft het een keer zal zijn op
OCniveau en niet op KCniveau, wij zijn dus blij dat w~ssenaar het niet heeft
,ehaald. De tweede vraa, is IOet je zeven. Niet OI de afdelin:;en aonddood te
•aken en ofschoon we eerst dachten dat kaaercentrale Tilbur' het •oeilijker
maakte in de re:elin:; nu hij ,eze:;d heeft dat het hoofdbestuur daarvoor voelt
d:acht ik d<ii.t we dtil.t •ls een waardevolle a-..~vullin:; kunnen zien. Eenderde vu het
aantal ste••e~ o! eenderde van het aantal afdelin:en is ervoor e~ dan ,aat het
door. Dus de trrfef heeft vrij wijde •azen. Ik dacht bovendien dat in onze partij
van vrijheid en de•ocra tie er vanuit ao,en :;a-.n. dat die ondercnetr:a.le s niet
zeven op inhoudelijke voorstellen in die je vroe:;er dat je niet in die o•dercentrale aoet ze:;,en wij zijn te,en dat voorstel en daaroa zullen we die niet
doorlaten. Ik dacht dat de zeef en dat kun je niet re&leaenteren alleen &ehanteerd aoet worden oa niet •1 te ,ekke voorstellen als ik het zo ma& uitdrukken
de ter• van de ~ekken is ainistirieel ,eworden onlan,s dat je :een voorstellen
van de :ekken door aoet laten ••ar datje voorstellen w~ar je het niet Iee eens
bent wel •oet doorlaten en vandaar dus onze ~edachten een keer zeven. Als die
eerste zeef in de kleine krin' in be:insel van de ondercentr•le ,ehanteerd is
en •en heeft het daardoor :;elaten dan heeft dat voorstel rijp c• door de
al&e•ene ver,aderiJt& aet over,rote •eerderheid te worden verworpen, ·~~r je
•oet het wel er n~<ii.rtoe bren:;en. Dat is een uit&~&spunt dacht ik dat we als
toelichtin:; toch al dan niet in de notulen •ee Ioeten ne•en. Een ander punt
is dan nee• ik •etee• een ander stukje va. ons a.Iell.de•ent •ee, dat als je
ondercentralever:aderin&en co•bineert en so••ice ka•ercentrales zullen dat als
re:;el doeJt dat je d:._n de zeef w:iw:i; l!lO' iets •oet uitwij den vand:o.ar als aaende ...
•ent als je aan eenderde van de ste••en in een OCver,aderin& :;enoe& hebt dan
Moet het in een ~ecoabineerde ver:aderin:; al •et wat •inder kunnen en vandaar
dat we een kwart hebben :ekozen. ;&ovoel die derde als een kwart is n ... tuurlijkç
aaar arbitrair. Maar als die •anier aaik je de afdelin:en niet aonddood.
Je bevordert dat •en so•s ondercentralever:;aderin:;en co•bineert in die streken
van het l01.nd waO<r de k.,_•ercen.trale d:J_ t kan doen. Ieder denkt na tuurlijk een beetj
~.•n zijn ei:;en streek. Je weet dlil.t het Gooi wat exentrisch li:t. '!vij stellen
het op prijs ow als ondercentrale bij elka•r te ko•en, voordat we naar H~arle•
'<a.an aaar dan ook aaar een keer Ze!Ven en als ik het ~toed be:;rijp diUl zijn onze
principes naar ons idee dan beter d;m die Vóin Leiden ofschoon ik niet Meer
precies weet welk exact onderdeeltje v;m Leiden op het o,t~mblik .. an bod is.
Nu:~~P!~r tje 16.
Mijnheer Te•mink.

"'
E
.!l

lm
0-4

{2

"'OI

.5

iE

..
~

"'C

c

OI

c

8

-

0

:l

9

OI

c
ëi

::-

"c.

OI

c

"Ë

J

.g

.

c
-.:
QJ
-<:

Gi

z

QJ

-<:
1-

looi:

w
i=
Vl
w

0

looi:

<

à
co:

I-

looi:

w
__.

w
c..

<
<
:r:

uVl

~ SCHAAP ELEKTRO-AKOESTIEK
Rotterdam 010-366532
AFDELING CONGRESREGISTRATIE

Blad No. 30
Band No,

3

Ja voorzitter, no, in Uw voorstel ,.._at verder dan het onze. ·.Vij ze::en het dus
als een vice. U verplicht in zekere Iate in Uw co~ceptie die zeeffunktie.
\lij ze:;,en daarvl.Ul nee het b een vrijblijvend karakter. In dat opzicht.
D•nk U zeer.
~il no: iezand het woord.
Wij zouden hier Leiden toch wel duidelijke steun toeze,:en te:en Naarden zou
ik willen ze,:en ze koien niet na4r ~aarlea •aar ze ko,en naar Aasterd~.
J•,wel :~o:rafisch, aaar niet w:.lt het kont•kt.
Er is dus een duidelijke te:enstellin' tussen Leiden en Naarden. Leid~n ze:t
we willen de zeef pas op kaaercentraleniveau. Naarden ze,t we willen he• op
ondercnetraleniveau Iaar d~ juist niet in de ka•ercentrale. Dit wijst
enicszins ia de richtin:, dat het hoofdbestuur aet zijn alternatieve re:elin:
en dan niet in de aoderne zin van het woord aaar in de oorspronkelijke zin
n~elijk re~elin: waarbij de keuze is :elaten aên de eene ka•ercentrale of het
zus te doen en aL~ de ander oa het zo te doen. Het no: niet zo 1ek had. Wanneer
je nu Naarden kiest dan bren: je Leiden in aoeilijkheden en wanneer je ~teiden
kiest Naarden. Is het niet ao,elijk oa dit te ze11en en Naarden in die zin
te1eaoet te koaen dat je het in ieder 1eval zo bepaalt dat als er eenaaal 1ezeefi
is het de valeende keer niet ROl eens kan aet andere woorden i3 er op ondercentra
leniveau ver,adert en 1ezeefd daA aac de kaaercentrale het niet, aa.ar is er niet
1ebeurt zoals in Leiden te verwachten valt, dan aa, het wel. En dat je dus ze1t
want daar was het bezwaar van Leiden te,en te,en de dubbele zeef dat je zodani'e
wijzi1in1 aaken die da. niet is in,ediend dat je het zeven tot een•aal beperkt.
Ik vraa, ae af overicens no: hoo~ of het verstaudil is waut er zijn kaaercentrales die straks no, •et 7,8 ondercentrales zitten en het saaenvoe:en zou dus
•Ocelijk •oeten blijve~ •
In ons aaendeaent 1een enkel •isverstand. Saaenvoe:e• op 3 niveaus want het
hoofdbestuur voe:t tenslotte ook saaen. Saaenvoe,en akkoord. Zeven dus het
ze1:en dat voorstel •a& niet op de al:eaene ver:aderin' kouen. Zeven •oet je
zeer beperkt doen in de kleine krin& v.n eenderde is dan ,enoe:. En daaroa
ik dacht overi,ens uit aijn hoofd te weten dat Uw voorstel niet de vrijheid aan
de beide soorten centrales liet, maar dat het ho6fdbestuur zou bepalen door
het een of het aRdere :eval of ouderschijndelijk dit of dat. Ik had •et die
tekst wat aoeite aaar :oed ik dacht als iedere ka•ercentrale het zou kunnen kieze
da.t dat leuk wai5. Maar als nou bij die 8 ondercentrales van Uw voorstel 4 op
OCniveau willen zeven en de andere 4 niet da.n wordt het wel een •oeilijke procedure. OCniveau en laten we da.n toch wel zijn, daar k~n toch 1enoe1 saaenwerkin'
zijn dat •ls ~lle ondercentrales nou in een ka•ercentrale die zien elkaar toch
wel een die hebben toch een ceco•bineerd bestuur die kunnen toch in de :ecoabinee
de OCver:aderin' praktisch zo doen als Leiden wil. Maar in be,insel als ondercentrales in hebben willen stellen en dat hebben we dan •oet je die ook·het
ele~ent m~ken van het overle& in de krin~ waar aen elkaar no: kent en waardoor
de :roei tot 82.000 als ik het 1oed onthouden heb toch per ondercentrale een
behoorlijk a-.n tal aensen. iiant we praten niet alleen over •onddood van afdelin,el!l
•aar ook van de aensen in de afdelin1en in die krin' de zaak in eerste instantie
bekeken en wat daar door de zeef ~e:aan is •oet verder aocen kunnen,
Ja •a& ik hieruit dit concluderen dat Leiden en Naarden zich zouden kunnen vereni:en •et een zodani' voorstel dat daarin duidelijk tot uitin1 ko•t dat er aaar
een keer wordt ,ezeefd. En da_t we dat ail...~ de ver::o.derin& voorlec1en als we
•enin1 van Leiden en Naarden. Dan kunnen in Leiden. alle ondercentrales cezaaenlijk vercaderin' die zeven bij die ,ele,enheid.
Voorzitter, het principe blijft bestaan. ~ij zillen zeven op ka•ercentraleniveau.
Dat staat er nu een•aal, ondercnetrales advi3eren aan de kaaercentrale. Dat is
het wezenlijke van ons voorstel en ik dacht dat er dan niet aeer tussen acesten
le::en want dan ereeren we ,ewoon die vierde beatuursla.,. Daar blijf ik b:i~.
Ik ,eloof toch dat er een •isverst.nd no, altijd ook bij aijnheer Meijeran was.
Als het hoofdbesuutr ze,t de ondercnetrales worden in,eschakeld dan zijn ze
zelf bevoe,d om te coabineren en ik zie dus in de centrale Leiden cebeuren dat
die ondercentrale~ allemaal 'ez~•enlijk ver,aderen en dan is het in feiten een
kaaercentraleverc~derin' :eworden. Dus die vrijheid die Leiden wil die is er,
alleen kan het centralebestuur als een ondercentrale perse uit de boot wil vallen die ondercentrale niet dwin,en, dat moet ik toe,even.

0<1
a
I~

~ SCHAAP ELEKTRO-AKOESTIEK

Blad No.

Rotterdam 010-366532

AFDELING CONGRESREGISTRATIE

Band No.

3

hl~aris

"'
.:

Cl

1lE

.

"0

c

j
Cl

c

8
ö

~

Cl

c

ïi
~

"0

c

10

Cl

c

"Ë

J
r

111

"0

c

~

Gl

..c

li

z

Gl

..c

1-

E
10

1!

~

0.:

iii
!!!

'lii
-"'

~

0.
Vl

c
>

10

..,.CD

~

w

j::

Vl

w

0~
<

à0.:

1~

w
-'
w

a..

<
<
:c

u
Vl

h~t ook wel verst~ndi~ o~ in zo'n 'ev~l te ~illen dwin,en. Dat 2oet
ik d~n overl~ten ter beantwoordinc ~an de ver,aderin,. Leiden coabineert dus
niet. Wie is voor numt~rtje 1G Vod1. Leidt"!n. Dat zijn er heel w.-.t. Wie is dä ... r
te,en. D:m zullen we d~.... rover een schriftelijke steJ&tlllin' houden. Ik wou
te,elijkertijd peilen ... 1s Leiden wordt verworpen wie is d~n voor het voorstel
:J ... ;.;.rden, zo-.l.s we d.o.t hebben besproken d,..t er aa.;.l' een keer wordt ~ezeefd •
Ter keuzen -.....u de ondercentrale. En wie is daartegen. Ja d ... t is zeer te:enstrijdi,. Goed d ... ~ breng ik nu&aer 16, .o.ae~deaent numaer 16 in steaain,. ~ie voor
Leiden is aoet bij voor indienen, wie er tecen is, bij te&en het hoofdb;;;Ltuur
is dus te,en.
H••n, k&aercentra.le Tilbur,. Een hele discussie tussen de aeadeaenten Leiden
en Naarden is toch celoef ik over het hoofd cezien dat Tilburc precies hetzelfde
àls Nlll.:..rden bedoe 1 t heeft wat betreft het zeven. ·.Vij willen in ieder ~ev-.1 een
zeef en li~fst op ondercentralenive~u , aaar ik kan wel aet U meegaan als U
ze=t lat het aaar ... ~ de k~ercentrales of ~ndercentrales over.
Ik k:..n U dus ook ze::e:n het hoofdbestuur neemt over al~ voorstel om ook het
vereiste stellen v;n eenderde V.iin het ;amtal o..fdelin,:en van Tilbur:, dus dat
wordt ::l"'rer:t:no•en, dus Tilbur: el\ Na:o.rden zijn op die •anier een voorstel
:('!worden. Het hoofdbes tuur doet e(l!n drin: end beroep cp U O!.l Leiden niet ·:tan te
nemen oad;o~..t er dom v01.n die hele zeefpo;rtij niets tere eh t koat in die ce:a. b~;.~.les
die het niet op centralenive"u willen spelen. D<i.n ::ie:.n we nu stem!llen ('!ft d:.~rna
:<"ioii.."l we n"'-•r de lunch en o• precies twee uur ,a •. n we verder litet de -.gend<i en
d•m. is het zo d:..t l'rij do:n v;.;n cli t onrterwerp afst:.ppen O"!R 0111. twee uur over de
reor~;o.nisati.e v;;m het hoofdbestuur zelf ~erst te ver,ttder~"n en d;<~.:r:-n;;~. deze discussie gf te maken. Stesbriefje 4. Nu••er 3. U hebt 'elijk, wordt ~ebruikt.
Voor is v'Jor Leiden .. n tee-en is voor het hoofdbestuur.
:lij hebben no:; "!!.«.&r drie uur. ::::n nooi! ve'!l te beh~mdel en.
Dames en heren ik be:in ~et U bekend te ~~ken de uit~la: van de stem~in' over
het a~endeaent VJ~ de kaaercentr~le Leiden. Tiet is verworpen ftet 678 te,en en
:205 voor. Het ste:<bure .. -.... heeft -.ij er terecht op 01ttent :eru.:a.kt d;1t dit be ewij toch ~e~r :~.._nd ... ch t t<.oeten besteden ].:in de we.o..rde v<tn de stea!:\en,
want het hoofdbestuur twijfel~e ~~ er: ~~n of het voorstel niet w~s aangeno~en.
Or"ld~.t er no~.~1 v~el vin.:ers in de lucht :;in,:~n <")11 d::tt betl"kent d;;:.t er veel ~)7'.{,
~f:ev~ardi,den w~ren uit de kieskrin: Leid~n en a~t er and~re ~f:ev~~rdi,den
··
zijn ~ie ~ok %a<tr een vin;er h~dden ~a~r veel •eer ste~sen. We zullen dus bij
vol.:en1e ste~~in1en vr~!en ~f ~~n bij ~ie cele;enheid de boekjes in de lucht
wil stek~n zod.~.t we ~lolJ:.-<•.1 "-"r• h~t .o..;;:nt;;l boekjes oo~ kunnen zier. hoe zw:o.ar
die stek•en zijn. D~t voorstel d ... t d~ heer Hubert heeft .edaan 3ullen we !r~a'
overner.en. D:;;mes en Heren ,.,ij hebben ViinochteYJ.d 'bij ie slui tini .tóii.n:ekondi~d
d~t wij oa rle discussie over een bel~n:rijk punt te weten voorstel nu~uer 6
~e-v~rijzi,de s~enstellinc V«;.n het hoofdbestuut o~s. die niet teveel .;j,;;;n het eind
v.n de ver~..._derin' te h.ten ko:.ten ort die nu tussen te voe~en. Ik moet U niette~in vrJ.:en oz daarbij Uw op.:Ael·kin,en zo kort ~t.o:;elijk 111óii.I' voren te bren:en
o:md.<.t wij toch die kwestie Vóói.n die ondercentr<i.les no, hele!a.;.l-.1 !ÄOeten zien <i.f
te wikkelen. Ter inleidin' en opd ... t iedereen de :ele~enheid binnen te ko&en
d~l'!l ik no, ::~ede d•t het hoofdbestuur ... dvi~s heeft tngewonnen bij het bur~au
B~renschot o. "'-• over de .aeest :ewenste s;~aenstellin' vm het hoofdbestuur. Ook
de voorst~llen ten .i<J.nzien v.m de ondercentr-.les w<tren :eb.-..seerd op bevindin,en
v.o.n het bu.:::-e-.u Bercnschot. H~t hoofdbestuur is niet in sta-.t geweest Olil een
eensluidende conclusie te tr~kken uit het r~pport Berenschot. De ste•aen hebben
:est~akt en V4nda~r d~t U ten &anzien Van die sa.aenstellin: VóO.n het hoofdbestuur
twee ...1 tern~tieve vc.Jr.stellen voor,eleld hebt :ekre~en. Die zijn ie•oeali A en 3.
Voorstel A is het voorstel dat de voorzitters v;m de k<i.:;rrercentr~les auto•01tisch
deel zullen ui ttt:<~.ken V:iln het hoofdbestuur. Voorstel B is dat de ka•ercentr:.o.le
zelf een hoofdbestuurslid kiest, d01.t niet meer hoeft voor te le,;en aan de
-.l,eaene ver:;;;;derin' zo:...ls nu het :ev..! is. En d;,;.t d ... t hoofdbestuur dilt aldus
,ekozen is da:1 wel deel 'a"' t ui t•.oJcen v;m het centr:.i.;Ûe bes tuur. De ;<~.fdel in'
den H~&g h~eft een voorstel in~ediend in de vora v~n -~end~~enten op A die
·:)eo,:en ~en co;::;.proais te sluiten tussen :~ en B en d~t hebben wij ,enoe:~~d voors tel C. Bn U hebt :kunnen zien in het nu~ er Y"'-11 1 3 ~ei dat het hoofdbes tuur
d~t zelf niet tot een tussenoplos~in' g~koae~ w.s.
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D,·,t het r.Jofè.b~stuur een >.:.eerderheid voorctel C nu .;..:...n'Jeve..,lt. illisschien L:
het ~oed 0~ ov~r cl~t voordtel ~u ik de drie v~orstellen even heb c~schr~ve~
~e diSCUScii~ te ovenen.
,illen de sprekers zich bij voor~eur opstellrn zo dicht LO~elijk bij de vla,,en
~odat ik ook k~n zien hoeveel h~t er n0' zijn. ilet ~oord i2 in ~er~t~ in~t~ntie
... a:n de heer liuo~:-t. Ik é~ ....nk 0 zeer J.Üjl1heer o_,! vcor.::itt~r·. Ik h-.d uit het
nUJiá",;er v..w1 13 illei overi~ens ook be~rep~n d:.;t U voorstèlde ... la hoofdbestuur OM.
het voorstel C eerst in beh ... nd.el in: te ne:.;;en en d ....... rn;.;. pa a :~ en B. U zult
be,repen hebben h~t vJorst~l C is ni~t d~~enh~l,end onder een kopje C ~eheel
~~publice~rd. ~r is een hele reeks voordtellen v~~ den H~~' die voor h~t
oye.r''rct~ deel betrekkin.;; hebben JP di~ en~ s ....'f.e:cJ.ll~l1i;.ende deel. Het hoofd
~~ende~el1t treft U d~~rbij ~~n cp 22A1 en het overi~e is l1~~r onze ~enin' het
lû'i sch ,evol~ d,~.o..;.'V .o.n r~~el t de '(:no 1, en van '", e ..nd~re Z;.i, ...k. D.... t is dus
nu>!!.li.er 48 i:.> duo; het ~lO(ifd.Hüende:ll~L t v.m den lb.~'-• op het s.rst~e:.'ll. v.<.:n j_ en ter
ve::r:v.m~in; d..u"l. ~vr:ntueel ook v .... n B. 1fij hebJen ,ezvcht r..;;:. .... r ::en ontsnoi.ppin,j;sclau:;;nle voor· di~ ,j;eV.o.lle;-.~, w;..;.;rin ,·~ t~ str.;.k i.:;. \'\c h:'!bben het op,eh;"..n.;er. ~~end.e~l!nt
tech~isch ~~ voorstel A oad~t d~t auende~!nttechni~ch vc~l eenvoudi,~r was d~n
:-.~.ctz~lfC:e t3 u~:r.'c~iken i!l vo o:-stel B .m.~.•u· d.%';; is e>c:ht :liet 11:~cr d.o.n ~en technische
......n~~l."!'•en::l~id. ::vr~t ~<llc bc.,;Tip voor· eventu':'le· voordelen v ... ü het voo.r:st~l "" een
cL~el v<m het hoofdbc;;;tuur heeft d:...t j.;:, ~O:';d uiti.ele.;;C., ûjn ,,ij YJ.n u~ninz d:..t
in bijzondere ~ev~llen d~t voorst~l te strikt is. Wij willen in het 'eh~el niet
te,en'~~n d~t ~e~ ~n~~r~ k~~ercentr~le a~n bijvcJrbeeld ~e onze wel voorzitter
......... nrlijGt, ,.,,.,.,1. wij 11ill~n wel d.-.t een .o.. .... nt"'-1 k,.,I~t~r;.;~ntr<...l:>o 7JOJ.o:.ro!l~.er de on:c;e
ci.e vrijheid htèeft o:a ;,..nd~re d.ou1 de V·Jorzi tt~r .....n trs wij;::;l"·n. ',7ij hebbeL d.iO<.u.rvoor
in~edi~nd dit v00n/t~l C w.;t vT.~ ... , t die uitz::mde~dn~ te ,:;cd.o;;~nl. 'Jij h~!bb,~n
V~l de ;~le~~RheiJ ~~~ruik ;ea~.o..kt c~ tevens v~or t~ stellen d~t ~fdelin~en,
~?sercentr~l~G e~ w~t ~ij b~treft wijnhe~r d0 voJrzitt~r ook Je onderc~ntrales
ueer u.~n e~n ondervoorzitter kunnen hebbe,. rr~t hoofdbestuur ~ent die ~o~~lijk
heid ~1. Voor ~~ reEt v~~ de p~rtij lijkt ons d~t evenzeer ~~~enst. ~ij stellen
v0cr (.L. t :l-:- onà_.:;rvcorzi tte1' of ec:;. v~.n J.je or;.d.~::::·vocrzi tters h~t Loofdb ... stuur~lid
zou kunnen zijn in bijzondere ~cv~ll~n zo~ls bijvoorb~~li ~en •rote ~fielin~
den H~~' wil ik a~~r n~drukkelijk bij noe~en w~~r h~t v0or~ittersch~p e~ht ~ow.t
"!~l1 i'ull ti.1.1.e t-. .... k i3 no~ zonde.r· è .... t je er h·Jofd.bestuurslid. bij bent en O><i,eke~rd.
w•• r het hocfJbest~ur~lid toet Jok h.rd ~crkt ~n ni2t nc~ een keer d~t voor~itter·
2chjf v~n d~ ~fd~lin~ erbij wil of k~n ~ea~n. Hetzelfd~ ~eld n-tuurlijk voor
d~ ~rot? l~Rdelijke ~~a~rc~ntr~lcs die e~n h~le provincie o~v.tten ook ~~.r kunnet
1Ve ons Z!!er .;c1t:d v:::>or..;tellen è .•. t er sen vo.Jrzitter is d.i~ h~el druk bezi~ is aet
..._llerlei re,elin,en t·J.ssen de ... fC.elin,~:1 v-.n die kè<..iill.el·cen tr·«.le, binl1en die 1:-..iiler·centr~le zit aoet ik ~~n A no, ~et uiterste r!~el~a;.;.t, zeker in verkiezin,stijien
en politiek~~ ::>p<inni:.1' n~""r Utr~cht Jf d«..troliitre::.. t voor e'!n hoofdbe!:"tuursvcr~"'
d.l~~cin" d;..t k.m hij '!:isschicn no~ wel Jp";)reèl~en, u..._ ... r O:Jk. ~2n z ... k poGt per a~... :nd.
~oet v~rw~rkt word~. J.t lijkt ors in soa~i'e ,ev~llen voor betrokkenen te veel.
Ook in die ;~·v ... llcn ze,,,~n ,,~, L::.t d.e vrijheil d.1.t het d....;.1 ~liet eer.. VOOl'Zitter,
~~~r ~a~ o~derv:J~rzitter w:Jrdt. Ji~ zien eni:e voerdelen heb ik ~1 ,eze,a in de
--rJU,J~~..en t ... tie di~ vem de :.ü jd.e v:....n h~t ho::;fC:.be stuur or,.._nis.;. tie t~chnis eh is ,e,ev~:n die constl~ucti~ v .....YJ. •et h<!t hoofdb~&Jtuur 11.oet j~ weer ie~~md hebben die Ook
~en belèi.l1,rij:cc :r.'ol in die k.._.ercentrale h~eft, dus hebben ';l•e 'eze,d, de uitzond.eLin~ iiltoi.' je niet :1.o..k~elijk kunnen bereiken, ~~-.rvoor ~ceten hele duidelijke
red~men zijn, di~ duidelijk cuschreven worden l"n onJ.eruchr·even wor·den in een kiilJi.e:
centr ... lever·,:..Cl.erin' d;;.t ia de reden d;..t rre die trreed.erd.e erin hebben ,~zet.
.lij hebb~n tev:3ns ~~!;ze'd h~t is ui te.c::;t cn,ew~nst d ... t er in bep ..... ld.e krin'''m op
een ;;;ei,even ~o:&:ent in bestuur·lede:."'.. te~en ~lk;;;..nder zouden r;orcien ui t~espeeld
door vrije kOi.ndidaatstellin;;; v..w:1 led~n v.;._-rJ. he~ !::estuur (.1_~-n is het veel beter
d:::-';; l1et be;:;~:rur zelf da;..:2voo.:c !'en vo~l"stel toe doet, d.o..t .lii.Cu k•m kiez~n ja
wij -.o..nvói.ii.i.'\.l~m dit voorstel v.;.n het l;e,:;tuur of neen we wij:.:.en het -.f. 3~!lfs •et
eenderde. In da~ ,evo..l ~~oi.t ~uto•~tisch toch de voorzitt~r n~«.r het hoofdbestuur.
:/:.;.. t ,~b~urt "'.L' .ii.ls voor.;.;tel C ze:i!r onverhoopt zou worden verworpen. Dan is er
e ·n deel -vom de,ene ili.et 'i'ie wij overlc' ,epl~t-~à h~bben hierover iie ze:~e:n dan
zijn -wij voor :. een Rn(Ïer deel zd dan voor voorstel :3 zijn '-1«-ar ;L,_n zijn rij
~r te~ ei:enlijk nie~ 'oe~ uit~ekomen hier ~et zijn ~llen. Ik wil daaroM voorstel C JiH~t d.-,.r..k ;.;.•m het hoofdb~stuur vJor de onderste'..Din~ harteli~k "'-aRbev!!len.
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Mijnheer Meijer~n.
Mijnheer de voorzitter ik wil eindi:en wa~r, nee ik m_l be:innen w~ar de vori:e
spreker eindi:de. Ik à.;a.cht dat Wl'! ,',noch B l:I.Oesten hebben. 11ij hebben onze, in
onze krin: ei:enlijk niet over ber~.den w-.t er zou :ebeuren over een C werd.
verworpen. En ik ze: een C Oii&t er al :esproke• is over het co•pro•i• v~n de
afdelin: à.en Haa: aaar als U aaende•ent 41 heeft bekeken en dat heeft U uiter~ard :aaar ik hoop ook in àe zaal dan heeft U :ezien dat er een •nier co•pro•is
was op soort:elijke :eàa.chten. :ebaseeri Yanui t ie re:io het Gooi. Of niet de
ondercnetrale Ilil.: ik het nu in. Q.i t Terband niet noe,.en nallelijk. Vanuit ie
regio het Gooi, inderdaad dat is dacht ik re:le•entair en praktisch een Yolko•en
juiste kwalificatie op dit ~oaent. Een coapro•is ei:enlijk voor een :root deel
Iet eenzelfd.e :edachte V'"-n de heer Hubert en daar kan ik aij dus bij ~.-.nsluiteJt
of~choon we tot een andere conclusie ko•en. A en B. A is persé die ka•ercentralevoorzitter, B is te Yolledi:e vrijheid.. En nou dachten wij dat een co•pro•is
niet ~lleen v&nwe'e het woord •aar ook in werkelijkheid een beetje in het aià.den
•oest houden tussen A. en B. En wij hebben het idee d;..t Gl.en H01.a: heel er: te:en
A aanleunt, want ~aen ll..ïl.: wel v;m die kaaercentralevoorzi tter af, aa-.r lllleen
op voorstel v.n het bestuur v~ de kaaercentrale Iet een tweederde •eerierheid
v.m de ver,O<derin~ en délJl alleen no: '!Utar een ondervoorzitter. Een of •eer
ondervoorzitters d~t heeft onze instea•in,, aa~r wij hadden toen no: niet wetende
dat er meer ondervoorzitters zouden kunnen ten tonele verschijnen het idee dat
het voldoende WO<S dat je in het, h~t ,aat hierover het re,leaent dat je in het
huishoudelijk reclement stelt dat het in be:insel de k~aercentr•levoorzitter is
xaar t.-.t die kamereen tr•lever,•è.erin' ~en ~nder bestuurslid aanwijst en dan is
ong voldoende de vrijheid ten deze sonder al te veel beperkende bepalin,en.
Wij hebben erbij cenoe•i we zouden ons kunnen indenken dat dat dan bijvoorbelt
alleen op voorstel v•n het bestuur is of wij zouten ons kunnen intenken dat het
alleen met tweederde aeerderheii is. Per salto hebben wij ,ezeci iat hoeft ~een
van tweeen Maar vve hebben bepaO<.ld bezwaar dat het allebei zou :aoeten en we hebben
dus een crote voorkeur voor het andere C van het woord co•proais •et een
hoofàletter. Als ±k ian het coapromis van den Haa& •et een kleine letter •a:
schrijven, het coapro•is dat het •iiàen hout tussen A en B en dat 1o1.an ie naai
van onze partij van vrijheit en deaocratie het beste te:eaoet ko•t, tachten wij.
En nu kun je natuurlijk ze::en dan speel je bestuursleien te,en elkaar uit.
Of in die kaaerceit tr;.le is het hoiieles da.l!l. helpen alle bepalin:en toch :niet
of het :aat een beetje in p~is en Yrai en èan ko•t het in te praktijk zal ten
Haa& en Na-.rien elkaar dan niet zoveel ontlopen aaar het principe dachten we
is van Naarten beter in overeenste••in' •et onze al:ehele be,i1tselen. En ik
wou op een punt even wijzen wat het bezwaar Yan den haa: is. De heer Hubert zei
kijk als je dan niet tweeierie •eeràerheid krij,t •aar bijvoorbeeld 60 procent
ja à.an ,aat het feest niet door en dan :aat die ka•ercentralevoorzitter, ja dat
zie ik U toen als die Ian oa :oede •otiverende reienen iie ioor 6Cprocent van
te kaaercentrale &eieelt worten niet wil en niet hoeft. En d~n heb je àus
een uitspraak op deaocratiache aanier. Tweederàe •eerderheii is heel aarii:
o• een statutaire bepalin& niet te ver-.nàere~ en tie soort àin&en, tweeàeràe
•eerierheià. is na.._r ons idee een niet zo'n beste bepalin: oa er&ens een keuze
te aaken en vanda«.r li.at als U over co•pro:ai$sen spreekt zonder àat we daar :aou
o..ltijà. voorstand.er v-.n zijn 41 Na-.rdea in ie behandelin& &elijk •et in. liaa: 40
,raa' aan ~e orde zou willen zien :esteli en dan •et kle:a zou willen pleiten
voor 41 !i aarden w• t hete o•pro•is tussen A en B op een betere •ani er dachten wij
dan den Haa& volleài& verzekerd.
Dank U zeer •ijnheer Bos.
Bos, kaaercentrale Gelierland.
Mijnheer ie voorzitter, er zijn dacht ik drie ar:uaenten die tuiielijk pleiten
voor de oplossin' B. Het is in de eer•te plaats dat ik v~ aenin: ben dat een
kaaercentralevoorzitter die tevens lid is van het hooftbestuur in zijn ver:aierin 1
t.o.v. zijn ka•e~centrale niet vrij sta.t. llij zit daar daar kunnen zich
situaties voordoen waarbij tie &ebonien is als loyaal hoofdbestuuralii aan ee•
uitspr~«k v.n het hoofdbestuur en dat hij terhalve niet Yrij staat te,enover
zijn centralever&aierin&, da-.ro• ben ik een voorstanier van punt B waarin het
hoofdbestuurslid va!1 de kaaercentrale tevens deel ui taa-.kt van het da&elijks
bestuur van ie kaaercentrale.

---------

~ SCHAAP ELEKTRO-AKOESTIEK
Rotterdam 01 0-36 65 32

Blad No.

34

AFDELING CONGRESREGISTRATIE

Band No.

3

I~
0

<I

{2

0

.t:

"'
"'cOI

*

E
-o
c

111

~

OI

c

8
0

:;
9
OI
c

ëi.

:;.
-o
c

111

OI

c

~

J

-ISc
~
Ql

.t:

'ij

z

Ql

.t:
1-

E
111

1!
~

&

~

w

~

Vl

w

0

~

~

00.:

1~

w

..J

w

0..

<
<
::c

u

Vl

Een tweede ar~•ent is dat het n~ar &lJn •enin: in strijd ia •et ons ei,en
rapport kiezer &ekozen~ wat in~ertiji is uit,e,even, waarin we ,eze,i hebben
niet teveel cuaaulatie van funkties. Een ierie punt is iat er is dus een
aijnheer Mertens ,eweest die zich thans staatssecretaris van sociale zaken noe•t
tie heeft ooit eens een keer 'eze&i dat ie hele econo•ie is in hanäen van tweehonierd .aensen en sinàsliien praat •en over de t1reehondert van Mertens.
Als wij dit ,.-.:an à.oen dan die centralevoorzitter qualih.à.e quu ook IM:Zxxi::tiiX
lid is van het hooftbestuur dan ben ik ban& tat aen op een ,e:even •oaent ,aat
praten over de 25-28 van ie V.V.D. Korte• ook ~e beperkin: die voorcestelt is
van tie tweeierà.e •eerà.erheid, ik zou willen pleiten voor punt B, het voorstel
B naaelijk vrijlaten aan ie cetrale. Dat iapliceert niet à.at het niet ie voorzitter zou kunnen zijn, aaar laat het vrij aan de centr~le en als dan à.e centrale
een ander afvaardi,t dan is iie af,evaarà.i,te aoet lià. zijn van het D.B. van ie
centrale. Dank U zeer.
-ApplausBeijer, afdelin, Haarlea.
Mijnheer ie voorzitter, ik kan aij volledi' aansluiten bij wat ie heer Boa zojuist &eze&i heeft. Ik ben zelf kaaercnetralevoorzitter ,eweest. Mijn voor,an,er
co•bineerà.e die funktie aet hooflibestuurslià.. Ik heb toen bewust juist ,eze,à.
aoet je niet doen oa twee reà.enen. Ten eerste 6• ni~t teveel aacht en zo in een
hani te le,&en, aaar bovendien is er no& het vol~nie. Een kaaercentralevoorzitter is een or,anisatorisch funtionaris, het hoofdbestuur is aeer een politieke
klub. Inderdaad kun je i&U als je beiie fuaktiee coabineert het probleea krij,en
wat te heer Bos si~aleert tat je niet aeer vrij staat bij je ene fuaktie en
terwijl je andere funktie aoet uitoefenen. Met äniere woorden aijnheer te voorzitter. Hoocstens B, aaar eicenlijk heeft ~fielin& Haarlea ,een behoefte oa ietm
te recelen, tie zou het ei,enlijk net zo willen laten als het is, iat het volleti: aan àe kaaercentrale overcelaten worit. Dank U.
Dank U voorzitter, ik zou aij :raa, a~ willen sluiten in ie eerste plaats bij
het voortreffelijk betoo& van de heer Bos. Voorzitter het is zo natuurlijk heeft
U ook uit een bepaalte :eà.~chten:an, dit voorstel is naar voren :ekoaen. In het
funktioneren van de kaaerceRtralevoorzitters zoals dat al jaren :ebeurt voorzitter kan ik aij levenii' voorstelle1 tat U tot ieze opzet kwaa. Het funktioneren van het huitice hoofdbestuur, waar hooftbestuursleten in verschillente
kaaercentrales niet op de hoo&te werien :esteld V~L allerlei zaken tie in dat
ka•ercen trale:ebieci leefifJ en speelà.e of leven en spelen in tie veranierte si tuatie aoest iets :ebeuren vocrzitter. Dat wil ik tuitelijk stellen no:aaals wat
U ook :eze:t heeft. Het hoofdbestuur aoet een :oete coa~unicatie hebben Iet tie
achterban. Deswe,e het rapport Berenschot o• iie hel~ zaak noc eens ,oei toor te
lichte•. Voorzj.tter iat betekeJtt v.-el iat we juist tie cooau:rd tieve funktie daar
i•hout aaA willen ,even. Ee• tuiielijke aeer inbren: v~ iie achterbaa in het
hoofibestuur. Het betekent niet voorzitter tat U dat via tie ka•ercentralevoorzitter aoet toe~. Een hoeftbestuurslid aoet lit vaa van een ta:elijks bestuur van
die kaaercentrale, zoals dat bij on~ ook op voortreffelijke wijze funktioneert.
Ik ben van aenin' iat de voorzitter van zo'n kaaerce•trale niet daar •oet koaen
oatat er toch een zeker check en balance positie •oet zijn voorzitter.
Als ik •ij zo •a: uitdrukken niet heel Iairukkelijk afwee,t als voorzitter
iat toor,eeft aan zijn kaaercentrale en daar afstand toe kan ne•en oa te overwe'en oa te or:aniseren ik ben het er niet heleaaal aee eens iat kaaercentralevoorzitter ook :een politieke funktie zouden hebben. Dat is wel te:elijk het
:eval. Dat zou te ver ,aan. Duidelijk iB een politieke funktie laarbij in het spe:
Ik •een toch dat juist in Uw coaaul~tie van funkties ook àit te ver :~at. Het is
Lm,za.erhani indert~ad worit het een full time job ik doe è.i t sinis 68 en uren
en ia:en en wij ver,~ieren zeer frequent iat weet U •aar het is wel lan:zamerhani
haast een full tiae job ceworden. Voorzitter resuaerend •oet ik U ze,:en iat wij
unanie• aet onze 52 afdelin,en :ekozen hebben voor het voorstel B oa drie reienen
In de eerste plaats alle afielin:en kunnen een verte:enwoorii,er kiezen. Ten
tweede de check en balunce funktie is niet voldoenie :ewaarbor:t, de kagercentralevoorzitterG zullen d.n wellicht ie partij hele•aal in handen na~en. Wat dat
betreft zal het misschien niet zo uitpakken •aar ik vindt d~t je dat 'ewoon
niet ~oet ioen, je ~oet daar een zekere vrijheid in hebben.
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Derde pl~~ts en we krij:en het na, in die re:;ionale spreidin:; voorzitter, :;aat
dat n&tuurlijk ook spelen, die zware cu•mul•tie van funkties •oet ik toch
als verwerpelijk achten. Dank U wel voorzitter, dat is het:;ene wat ik wilde
vertellen.
-Apph.us~a~k U zeer mijnheer TeAmink, mijnheer ien Outen.
Mijnheer te voorzitter de k<••ercen trale Dordrecht heeft wel ,een 80 .-..fiel in:;en,
het zijn er iets •inier zoals U vanaor:en stelde, aaar ik dacht dat de heren Bos
en Te:aJ~~.ink verwaorei wat er speelt binnen onze kaaercentrale. Vlij hebben zolan:;
wij hooftbestuursleden vanuit ie ka•ercentrale ao:;ea leveren altijd een ,ewelài:;
:;oei kont~t :;ehaà tussen hooftbestuursleten en het bestuur van te kaaercentrale
en ik iacht dat wij daa ook terecht koRien ze:;:;en als ons achter B te moeten
scharen.
Dank U zeer.
Ma, ik dan vra:;en of zich v~l.St k:m opstellen.
In het kader van het voorstel c, voorzitter, tat zou toch ook wel want tat is het
aeest verstrekkente voorstel iat li't er op tafel. Ik aoet U ze:;:;en tat als
voorzitter vaa zo'n kaaercentrale ei iie tweeterte is er ia onterbouwi i• het
voorstel, ik aoet U ze:;:;en tat juist tie tweeierie w~t ataat er te :;ebeuren
voorzitter als tat •iet :;ebeurt, als zo'n ka•ercentrale tat niet aanneeat.
Ik aoet U ze:;:;en iit vint ik een bijzonier onàeaocratische :;an:; TaB zaken.
Dai staat er maar een ii•:; te ioen, als voorzitter op een :;e:;even •o•ent te ze:;:;e•
nou hier •oet ik te konsekwentles uit trekken.
Juist :rtiet het is aniersoa, Wiólnt hij :;aat er vanzelf na-.r toe, zelfs als tweecierte
er zich te:;en verzet.
Maar het blijft da.n toch een zekere motie van wantrouwen is een. zwaar woorci, ••~r
het wordt toch het is een bezwa-.r voorzitter, u heeft het ook :eze:« in de
bijeenko•st van ka•ercentralevoorzitters, een camproais is altijd slecht en tit
is een slecht CDKproais voorzitter.
Maar dat heb ik niet :eze:d. Het hoofibestuur heeft heel àuitelijk •et :;rote aeerderheici ,eze:i eR daar sta ik achter iat wij dit coaproais C alle ieu:cien van
een comproii$ in zich vonden bercen, aaar ik vind alles :;oei en wel, ik zal
•e er ook nu niet beioeien., aaar U •oet niet ze:;:;en dat ik :;eze:i heb dat dit
slecht was want tat is bepaali niet waar.
We hebben wel 'esproken over dat co•pro•is in zijn al:eaaenheii, n.iet iat het
so•s het beste met zich •eebren:;t. Laten we dat hierbij rusten •
Mijnheer Verbeek.
Mij"~1heer ie voorzitter, ci:o•es en heren, zo;.;;ls enkele uwer weten heb ik eni:e jaren
!Ie el ui t:e:maakt vm het hoof~beli> tuur, heb ik ook eni:-e erva:tin: •üs ka•ercen tr•"levoorzitter en w~nneer ik àie beide funkties afwee: dan ze, ik dan heeft het HBliiaa~tschap op zichzelf ~ij nooit het ,evoel :e,even iat ik da~dwerkelijk aee
bestuurde en dat je op die wijze als :eza•enlijk HB invloed kon uitoefenen.
Ik heb v~ak in het HB de vraa: :estelà of het HB op te wijze zoals het is sa•en:;e$teld wel ,oeci funktioneerde. Dat heeft na een aantal discussies ertoe :;eleii
iat •en uiteindelijk het bureau Berensheet heeft in:-eschakeld o• te hele zaak te
oaierzoeken en OA tot een voorstel te ko•en en ik dacht dat het voorstel waaraee
aen nu :;ekomen was, ciie zo:enaaaie linkin: pin construction op zichzelf een heel
:;oecie oplossin: :;af enerzijds OK ie stea v~ de centrale in het HB veel iuiielijker te laten toorklinken, ie ver,aàerini aoet zich :oei re~liseren ie wijze waarop nu HB le~en ,ekozen worten een wijze is iie hen ie ao:elijkheià :eeft o•
veel~l a titre peraannel i~ iat HB te opereren zon~er dat aen op effectieve W1JZe
CO:llauniceert •et ie ach terban. V•md~.ar v1anneer er in te partij wel eens aoeilijke
o,enb1ikken zijn ,eweest, krisissituatie misschieR een beetje te zw~ar woorà., op
een :;e:;even o:enblik naast het HB ~ltiji ver:aterin:;en werden bele:;i van KCvoorzittters. Dat is in de loop i~ jaren •in of ~eer ,einstitutioneert :eworien
waardoor jetwee bestuurs~raaions kree: die min of •eer naast elkaar opereerde.
Dat is een beetje een on:;elukki'e situatie zo hebben vele leàen in de p~.rtij iit
~an:evoeld en d~aroa is de ~fàelin:; Rotterdaa op zichzelf no:al aanvankelijk
in:eno.ae:n l'tet het voorstel ~~ en is aan de andere kant ook wel bereià. oa voorstel
C in deze te steunen als een soort concessie oa~at wij het :;evoel hebben iat
voorstel fl niet :;eheel haalb-.•r is.
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Wij aoeten ons realiseren d~t ia zoverre ben ik het met ie heer Tea•i~k eens iat
KC voorzitters behalve een or,anis-.torische t.a.-.k ook n.o, een politieke t-.ak hebben. We moeten de politieke verantwoordelijkheid van HB leden bepaalt niet overschatten zeker niet op de wijze w-.arop HEleten th-.ns worten 'ekozen. Wij aoeten
realist zijn. en erkennen tat ie partij 'elei~ wordt ioor wat thans :enoemi het
ta,elijks bestuur tie re,el t te ia:elijkse ,.l.n' van zij:n, iie toet aan besluitvoorbereiiin' e• achteraf als HB kunnen een aantal zaken worten ,etoet~t.
Een Jlieuwe situatie zal i aar een HBco•• tructie koaelll '<TiO.ar HBletell i ui tel ijk ae t
ee• funktie in hu. ce•trale verte,enwooraict zij• e• het DB zal het aij •iet
kwalijk •eae» wanneer ik het zo forauleer iat te KCvoorzitters of entervoorzitters
op ieze wijze ,ecevea het aandaat wat ze hebbeA naae•s ie KCvoorzittersver,aterilll'
KCver:aterine ee• erotere erip krij,en op w~t het ta:elijks bestuur. Wij aoeten
iaarbij ons verter realisere~ tat tacht ik tat we or,anisatorisch niet kunnen
blijven tooreaan aet twee eraaions te werken aet en.erzijts het officiele HB
aaterzijts het infor•elen. KCvoorzittersoverle: als aet op een coet o:en.blik
otteert voor b tan aoeten we ons realiseren iat het overlee van te KCvoorzitters
iaaraee tefinitief van ie baan is. En. ian valt er ook niks aeer te comaunieeren
tussen KCvoorzitters en het DB. De checks en balances zijn naar aij• eevoel in
voorstel A volioenie in.:ebou~i. Ik zou te vereaterin: ian ook in weze~ willen
~anbevele• voorstel A over teneaen. Mocht de ver,aierin: daartoe niet bereid zij»
d;om is tie centrale Rotteriaa v~n harte bereid oa het voorstel ien Raa: te Ol!ltersteunen waarbij uisschien •ijnerzijds de su::estie zou kun•en worden :edaan aan
ien Haa: oa laat ik ze::en wat te:enstanders voor dat voorstel te winnen oa die
eventuele tweederde •eerderheid iie nu in:ebouwi is teru: te bren:en tot een
andere nortt of hoe je het ook noeaen wilt. Daar wil ik dan :raa: no: wel ie
aenin: v~ de ver:aierine eens even over horen. ~oekoor Rotteriaa is oa een aantal
z.kelijk or:~isatorisch reteuen voorst~der van A. Is bereid volleti: en van hart
oa het coaproaisvoorstel ien Haa: ~ee te :a.u en als verdere concessie noc wat
te sleutelen a:;m iie ,:ekl'àificeerlie aeerierheiè. Ik dmk U zeer •
Dank U zeer. Alvorens ik mijnheer Teamink het woord. e;eeft, w-.nt die heeft het al
:eh-.t willlie ik even vr:i,:en wie er no: aeer in eerste instantie hierover willen
spreken. Die :aa» à.;;;.n voor.
Mijnheer de voorzitter tailes en heren, ka.Jïtercentnil.e Miilielbur:, Pluy~ers.
Ik wou no: even naar voren bren,en tat in voorstel B de •o:elijkheii li,t
oa ie voorzitter af te vaarl.i,en en dat men dus ie vrijheid heeft 011. een ;;meier
af te vaarii:en iie ian tevens op,enomen wordt in het KGbestuur iat was voorheen
niet zo. Alvoorts neea ik aan d.îit wanneer iuià.elijk worè.t ,eaaakt 6at KCvoorzittersver:aierin' vervalt iat er de nairuk op worit eele:i dat af,evaardi,ten van
een zeker kaliber aoet zijn, d~t zeer zeker aet voorstel B te werken valt.
Dank U zeer.
Het is op zichzelf juist aijnheer Pluy:ers tat voorstel B wanlileer niet het aaenieaent Leiden tat taarop is in,etieni zou worien aan,enoaen dat aen tan vrij is
oa ie voorzitter af te vaarii,en tat is op zichzelf juist. Het is overicens ook
zo iat te centrales nu al te bevoe,theii hebben en iat ook veelal toen oa het
hoofibestuuralii in het centrale bestuur op te neaen. E• AU is het opvallente
iaar wil ik alleen. te aniacht op veatieen i•t O'Itu.ks het feit tat tie aocelijkhete» bestaan er toch voorstellen zijn. ceiaal'l oa te situa.tie te vera:JLteren.
Ja aijRheer te voorzitter ik kan het eens zijn aet al tie sprekers iie vooratel B
hebben verteii,t. Het spijt aij voor U •aar ik heb :moe aal.ere ar,uaentatie «at
te sprekera tie aij vooraf ee,aan zijn. ~en. eerste heeft de spreker tie net voor
aij sprak al ,eze,l wat ik op,eschreven hai, iat naaelijk wanneer je ,ekwalificeerde kanditaten eist iat is tus een voorzitter van een kaaercentrale als
kanè.iiaat voor het hoofibet>tuursliiaaatschap ian. spelt je Gle kaD.ercentrale en ie
afielin:en speli je op met het vinten van het schaap •et vijf poten. U weet iat
is in bestuursfunkties zoeken we al tij i in tie V. V .D •• o,al een haniicap ceweest.
Dan krij' je ie cus.ilaties v•m fu:Rkties is ook JH1.ar voren c-ebracht. Inderdaad.
Je •oet zo ~in ao,elijk in een partij leven. Vooral van een partij tie zoveel
leien heeft als te onze een cumaulatie van funkties a•bierea en siauleren. De
anilllo in het partijleven aoet je sti•uleren è.oor de aktivinteiten zoveel als ao:elijk partijleten in ie str~ctuur in de bestuurala,en van ie partij te interereren.
En ian heb ik ook no' het vol,ende. Hoe ten aanzien van ~e ka.ercentrales tie :een
vice-voorzitter in funktie verkiezen.
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Ma: ik wel even ze::en i~t •oet. Dat is verplicht nu al.
Er zijn verschillente k~aercentrales iie zelf$ :een vice voorzitter hebben, althans niet in de losbladi:e re,le•enten. Maar i.n no: iets U bren,t aij van mijn
a propos af voorzitt~r. Ik wilde iit ze::en, het bestuur v~ hoofdbestuur heeft
ner:ens a-.n,etoonà. à.at à.ie nieuwe re,elin' juist de re:elin: is. Waaroa ie ouie
niet :ehóUlà.haafd. Dat heb ik ner:en.s kunnen vinten. Inte:enlieel in de ar:uaentatie
op blaizijà.e 39 van het laatste partijor,aan iaar waar het :aat oa àat schiften e~
ziften van aaenieaenten ia~r schrijft het hooftbestuur letterlijk en ik lees U vooJ
het hooftbestuur acht het voorteel van tit syateea dat in ietere kaaercentrale
naar ei:en inzicht kan worten ,ehanielt afhankelijk van ie in tie kaaercentrale
'elà.enie Oistanii:heà.en. Dan vini ik à.an :eli tit ar,uaent vaA het hooftbestuur
zeker ook voor te verkiezin: van ee• lit voor het hooftbeatuur ioor ie kaaercentrale. Laat tie ka~ercentrale zlef uitmaken en tat kan ze bij à.e voorstel B,
l~&t tie kaaercentrale zelf uitaaken of zij ie voorzitter zal kiezen als lii van
het hooftbes tuur. \V"aaro• zijn van ie 18 kaaercen tralevoorzi tters is er no, aaar
een lià. van het hooftbestuur en iat is tie van Tilbur:. Waaro• i~ er •iet eerter
een kaJtercentrale op het iiee :ek OJten ow zijn voorzitter of zijn vice-voorzitter
iaa naar het hooftbestuur af te zenà.en. Dacht U à.at ze iat :etaan hebben oa hierop
te zitten wachten. Nee tat hebben ze :etaan oatat zo'n voorzitter een full tiae
job heeft en wanneer tie à.ac.r het li4.aaatschap van het hooftbestuur en voor àe
vice-voor~itter ~elà. beslist hetzelfie er bij zou aoete~ neaea i~t hij ian ei,ealijk voor ie funktie zou •oeten beà.anken.
llajnheer He••es.
Mijnheer ie voorzitter, als ik hier :;ta à.a.n sta ik :whter een lijn va ie vestuurs·
tafel tus ik neea aan iat ik een si:aret op •a: steken. U hoeft hei aiet op te
roken i~ar U •a: hea straks •eeneaen.
Mijnheer te voorzitter iames e:r~. here• ik heb aet bela.:stellin: :eluisterà ~aar
het betoo: van Uw sh.t:enoot te heer Verbeek over plall ;~ e:n plan. C o• het zo •a.ar
uit te à.rukke:n. Ik :beb het politiek heel verstam.ti: :evonien ch.t als je C wilt
haleJI. iat je A fervent verted.i:t. Ik à.;o.cht aijRheer è.e voorzitter à.at ik spreek
naaens in ieàer ,eval de aeerterheià v.n het het kaaerce:ntralebestuur Utrecht.
Waneer ik uitapreek in een zin dat wij te schija wille• veraijiea iat rrij ie V
valt V. V.D. ·,v.;_t vrijheit betekea t wille:a iawisaeleR te:;en de V va:a vazal. Vaniaar
iat wij voor pla:R B zijn.
'-ApplausJa ik heb geze,d :een tweede instaRtie voortat te aniere a~ het woord zijn
:eweeot •aar mijnheer Hubert is voorsteller. Ik wil dus eerst vr ... :en zijn de aniere uit,esproken. In eerste ter~ijn. Ja. Dan heb ik devol:ende vraa, ie ,rote
:11:1.n ach te.c ~1et rapport Berenschot lid. van ie partij is hier aanwezig en 11.isschien
àat het toch voor de ver:aierin: instructief is oa te weten wat Bereneehot nu
heeft bewo:en tot het :even van een aivies v~ ie partij. Nee iaar heeft
nie••tnt oa :evr;o.agè.. Als U niet wilt slat het lid vl\n de a.ftielin: Gorsel tie ik àan
nu niet bij naa• zal noemen het woori voert en hij vraa:t er niet oa ian zal
ik het hea niet te:en ieders zin ,even. Ik zou alleen ook niet pretti, hebben
:evoJtieJ.t wanneer ik achteraf het verwijt hóià. :;ekregen i;;~.t wij daar niet openhartig aee waren. Dan is het woord nu ....m ie heer Hubert.
Mijnheer tie voorzitter, daartoe uit:e:noti:i ioor ie k11.Iercentrale Rotteria• beJ!l
ik h~rtelijk bereid o• iie tweeierde bepalin: in te trekken. Dat zijn ius ie
wooräen ~et een •eerierheid van twee~erde àer •eerè.erheid schriftelijk uit:ebracht1
steamen ku-nnen wat l'lij betreft verdwijnen. Ik kom tevens a<mkond.i:en d.... t iit
:eze:t zijnie naarien cu• sues het verder prachti, vintt en het a~enieaent onier
Ru~•er 41 intrekt.
D01.nk U zeer.
•ijnheer Te•uink.
Voorzitter ik hai no: twee vra,en daarbij of een op~erkin: en een vraa,. Ik iacht
d-.t Rotterà.•• natuurlijk uit een heel u.kkelijkere positie sprak à.~n bijvoorbeeli
eeR k;;;.B.ercentrale Gel(j,erl~mi met een 80 -.fdelin,en, wij 11et een 52 en T:e krij:en
er •isschien 53 of 57 -.fdelin,en li,t wat ...nders. Dat is een opmerkin: iie ik er
no, duiàelijk bij wilde stelleR. De t~ee~e opAerkin: voorzitter, we dachten iat
het overle: v~ de kamercnetralevoorzitters ia-.r niet auto~atisch mee hoeft te
vervallen ZOif.ls iie voorzitter v-..n Rottercl."'-lii. ze,t. Ik dacht het een ~toed funktioneren w~s juist in die a~viesfunktie juist in het sonieren van wat er leeft en
bloeit en heerst etc. voorzitter dan zou ik toch :ra~' van U willen horen of tat
i~pliciet ~oet vervallen • Dat zie ik niet.
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Dank U.
U iat ik iaar nu op ~ntwoori. Het is Ramelijk zo het is voor •1J vrij
aoeilijk oa dat aen •ijn voorkeur weet om over iie voorstellen A en B een
verh .. al te houten dat nol ain of aeer objectief zou klinken, zelfs al zou
ik i~~r in sla:en tau is dat aoeilijk o~iat zo voor het voetlicht te bren~en.
Maar ik kan U dit zeeeen tat wel een van de reienen ,eweest iz die het voor•alice
ia,elijks bestuur tot A hebben :ebr~cht dat iat was dat men een onaocelijkheii
za, op verschillente reienen in het voortzetten op ieze ~ijze van het overlee
aet de voorzitter van ie kaaerce•trales. In ie eerste plaats betekent het ee•
enorae extra belastinc, want het zijn zo vier vercateriAcen per jaar extra.
Nu ku11.t U zeccea nou iat valt ian rel aee vier over eelt jaar veri.eeli, aaar i.an
zitten er ook bestuursvercateriA:en tueaen, co. . isaievercai.eri•ce•, spreekbeurten,
iat was voor het DB op een zeker ao•ent inierdaai. een situatie iie aen niet ko•
voortzetten. Aan i.e aniere kant was tie behoefte heel tuitelijk bij het i.acelijks
bestuur ce:roeii. Ol!l ia t overlee aet i ie k<ii.JI.ercentralevoorzi tters te houden.
Aanvankelijk heeft het i.acelijk~ bestuur zich op het stanipuit cestelt wij houten
iat overlee niet, het is nereens ioor de reeleienten :ere,eli. Dan ku• je zeeeen
•ls het niet verboten is, staat het je vrij, je ku•t ook ze~cen ie partij heeft
een heel iuiielijke structuur 'ekoz~n met een hoofdbestuur iat sa•en:esteli is
zo .-1 s het is sa:raen~estelci. en i .-.arnaast p;;a.s t l'liet ia t je dan ook no~ eens -.llerlei be~tuurs•an:ele,enheten vervoleens :aat beiisselen •et de voorKitters van te
k~aercentrales. Het ta,elijks bestuur heeft dus ,ezect, ~.n aoeten wij kijken of
iat niet te co.abineren valt. -ivelnu dat is ian voorstel A. Het hooftbestuur is het
er in zijn ,eheel over eens iat als A woràt verworpen en B wortt aan,eno•en en
ook w~nneer C wordt aaneenoaen àat er dan voor het overlee set ie voorzitters
v~n de kaaercentrales ,een plaats meer is. Ook wanneer or,anisatorische behoefte
opnieuw zou ontst~an is het hoof~bestuur i• zijn 'eheel ,eze,d dus ook de voorstaniers van :a iiat :;epra:ilt liet te voorzitte::_~s van de kalll.ercentrales iaarnOJ.ast
àat hoort d~ua dm. niet bij, te alce•ene ver,._terin, heeft zich dan dufielijk
uit,esproken over hoe aen wiltat-ie p•rtij worit be$tuuri dat is i~ door het
hooftbestuur en ook niet no: eens daarn;;;.ast in een c;verle: aet de k••ercentro.levoorzitters, ius wat àe vraa, van ~e heer ~ea.ink betreft •oet ik ze,:en dat het
hoofdbestuur unanie• heeft ,eze,à, iat daar niet voor te zijn.
Voorzitter ik k;o,;_1 U eni,szins beerijpen juist in het k<tder Vóin tie cmuaul;o.tie en
funkties als U ze,t bedisltien. Daar wor~t nooit iets bedisselt daar ~lat is juist
het overle, waar wij als ka•ercentrale Leiden zo iit op prijs stelle~ U heeft
onze hele conceptie in die zin. Het is een ,oed overlec, het hoeft niet op hele
:rote lijn, we hebben ook no: een partijra~i. Ma•r over ie t~:elijkse situatie
over het funktioneren over het or,aniseren v.n allerlei zaken is d~t een nuttice
zaak. De ,rootste z~ken die er zijn ~nieren.
D-.t ben ik helemaal •et U een, 11"'-&r het oneeluk is iat U 111.e ti;o.n toch wel er~ ver
in ie richtin' brenct Olll te ze,;~en kiest U tia."l A. D-.t overle' heeft bepa.alll
zijn nut bewezen, i•t ben ik •et U eens, ~-~r wanneer ie partij zeet dat is niet
het bestuur van \ie partij i.m aoet U het l'tiet door een otchterlieur toch naar binnen
h~len. Het is of het een of het ander.
Voorzitter ma•r A is een kwestie van besluitvorainc. U •oet :oed besluitvorainc
enterscheiden va:a een overle,situatie. Daar zijn wij ci.us te,en, iat onierscheii
aoet U duidelijk m~en. Dank U.
J~ •aar dan moet U toch no, •a~r eens vracen hoe het caat ia het hooftbestuur.
Ik ben aevrouw Slooter van ZOJ.omstad. Ik kon daarnet niet vlu: ,en_oec bij de
•icrofoon koaen, ••~r ik wilQe wel =r•a: het st~àpunt horen_ v~ teeene die o.a.
heeft aee:ewerkt aan het rapport Berenschot en ik zou ook willen kijken wie in de
zaal mijn aenin' teelt.
Mijnheer de voorzitter, ik zou het ook wel willen neten wie àie .r.~.enine van
aevrouw ieelt, aaar ik deel haar aenin' in ieàer ,eval niet. D&t is verder ~een
reden o~ de proef niet tenetten. Hij is lii van de partij. Ieàer lid van de partij
ma, hier spreken zelfs al zou d~ ver&aderin' b~~loten hebben dat die het niet
•ac à.<~.n zou ik hea toch het woord •oeten verlenen, ••ar het is zo aen voert hier
ál.lleen het woori wanneer •en zich è_:~,ar zelf toe ceroepen wordt, :elet op deze
ste• zou ik ae ktll"l.nen voorstelleniat de betrokkel\te zich iaar niet toe ,eroepeH.
voelt, •aar het kan ook zijn dat hij zeet wij hebben daar een heel iuiielijke
aen in' in ~eh2_t en liie wil ik eraa, naar voren breneen.
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Ik toe eeen enkel beroep op hea ik laat het aa~ hea over ~lt hij voor ie
aicrofoon koat zal ik hea even :n.eutra.al aar:ko•ti:en als te aniere sprekers,
als U ze:t waar hij vantaan koat is tat wat aoeilijk aiaachien. Mac ik even
toelichte:n. tat ali het hooftbe$tuur :eaeent hat A en B te aveten aotivere:n.
zou ons à.at welkoa zija ceweeat. Wij hebben 1\U wa.t l't!.et •aaa te heer Geert~e•~ ia
voor ceaee:n.terade:n. he~ft aanbevole:n. iat colleces alternatieve voorstellen
intienen opiat •~n er:ens uit kan kiezen. En in te ceaeentcraien cebeurt iat
~eloof ik niet veel, hier ,ebeurt het tus nu :elukki: wel. ile kun»en er:ens uit
kiezen, .1ll ... ar we hebbeR ook een opaerkinc cea .. .Jct i«.t er Jtiet zo bar veel
:aotiveriJt« voor;; en voorBis :e:even, iat vcnie• y;e wat j;o.:rull.er. datzelfde
eelt bij fle p~rtijra:o;,i straks n•ttuurlijk. Dit eenaa•l :e~even zijltie zij• te
voorstellen ons :eprese:n.teeri op een bepaali aoaent op croni van Uwer ke:n.nis
v~ het a~vies i~t U ons niet ter tafel heeft :ebracht. Ik :eloof t~t het ook
aaar iat noet ie betrokkene zelf weten uit ie positie van ie atviseur niet juist
is O» nu op te ir~ven. Ik :eloof ook iat het uit Uw positie niet juist is om he•
zelfs uit:enoii'i hebben iaarnet, aaar dat zoekt U sanen Ma~r uit. Ma' ik noc
wel een fl.niere op•erkin' make~ over de inhouielijke k~nt v~J'l ie za.~k. Ik heb
ceen enkele ervotrin' :iil~ ka•ercentr;,(_levoorzitter !Jus i;o_n kun je ze:,e:n i~.n aoet je
je erbuiteJt houèen, Jia~r Men zou ie pr•ktij zo""el het een <l.ls het ander horen
ze::-en. Ik zou er no, op willen wijzen. da~t :e:;even w;.;.t de heer Hubert ;;<an het
voorstel ien Ha... , heeft ,ewijzi:~- àJJ_t het nu inè.eri:...ai w... t tussen "i. en 3 in ko.Et
te li,,en. D<~.t ius ten eerste ll!en per k~:aercentr-.le een ~oede keus k:;m :~~taken op
een pretti;e re~leaent•ir ver•n twoorie m-.:nier • .._ ... r Bi•.t i~;o,rna toch inieriiiiOJ.i
tilif" ~,ndere verte,;;~nwoordi:t'!r eventueel J.ie nir.mwe kc.;uercentr-.levoorzi tter zou
zijn per ~efinietie van het re:le111.ent de bintin' heeft te verzor:en tussen hoofdbestuur en b.uttercentr,ales en <i•t dus inderèl.a.ai het konto:iikt v~n HB !let de k'llmercentralez w~t door ,ewoae leden vooTiRt ze ~aar een ver,~derin: komen weleens
indruk k~~ •~ken d~t ook allerlei z~ken bij voorb~at ~1 ia die krin~ een beetje
voorbesproken zouien zijn. Het w0ori bekok:!ltooft wil ik ian beslist niet ~f;ebruiken,
i:;;_t =een ik, ;m.a;..r d:i>.t die indrukken iat ook helent:t•l uit k;.m
n. 3r is of een
KCv~rte,enwoordi:er, e~~ kaHercentr~levoorzitter die st~at i~ het voorstel ien
!: ..,.._,voorop of JL~n h~eft bellust een ;.:nder cekozen o:w. ~-e tr:dt i'union fuRktie
te vervullen en ius no:;m:.,al s co~tproäiiJ den Haa' k•n •lle :•eR sen i<tcht ik bevreèi:;en vari 'hun, r.a:nt i.len k:.m er <tlle kanten :s.ee uit beluüve i.-_n dc.t ll.el!l tlie Iólll die
•en kiezen wil even tevoren O!ltiervoorzi tter >ADet li<~ken.
Zo il!l het. Het is zo ciWtt ik be,repe:n heb <tl is d•.t niet een afspr•ak w•~r ik bij
ben :;eweest dat ie leien van het hoofdbestuur, naiat •en zich op C ha~ :evonien
in over,rote aeel'ierheül h.tt~en besloten oa Jtiet na, eens over A en B te ,t.>tall
pr;.ten. Ik be:rijp «.an à.e &niere bint heel :oeà dat de ver,:;:_cierin:; er wel om
vr~<t;i;t. Ik kan te leien v;.m het hooftbestuur hier ~iet V<U1 ~e cevolgen V-'".il hun
•fspraak ont~laan ze •oeten i~t ook •~ar zelf weten, maar ik :eloof iat ik in
ieter ,ev.ü niet vrij ben oa .\ of B hier no, ee:ru te :O<an verieti,elt. Wij aoete1\
maar kijken of te leien valt het hooftbestuur zich aanaelten oa A of B naier te
aotivere• of aiet. Wie vraa,t •u het woori.
~ijnheer Valt Steeaber,en.
Steenber:en uit Gorsel voorzitter.
Voorzitter ik heb toch het woort ,eAOiea oa reiene• iat ik ei:;enlijk eea veel te
:n.e,a tieve benaierin, vindt va:a het :..ivi es tla t :;ebr:..ch t weri eJl het hooftbel!!tuur
elll ten tweede aeen ik iat te kunnen ioeu als l i i van ie V.V.D. en :n.iet aeer zijnie
lii v;m r•at vm bestuur v;a.n het bure-.u Berenschot. WoJ.t is ie •chter:;rolti :eweest
v~ ons aivies in ~ie tijà. Misschien •• , ik U àoJ.t even uit te toeken doen. W&at
ik vre~s à~.t lllen ee:a betrekkelijk kleil'l.e, 11.isschien wat concrete di:~t~en beslissill'·
en nee:mt wa._r men later spijt Voii.n zou hebben. Het on~lerzoek Of è.it pWtt, het aivie1
tus o~ in de s•~enstellin' Vol.n het hoofibestuur ve~~nierin' te bren,en en i~ar
ie v0orzittcrs v.m de KC in op te ne•e11, d.;o.t onderzoek wees het vol,enfie uit.
De partijorc~is~tie dient niet alleen oa ie z.Jcen •ls v•n or&~isatorische en
huishout el ijke ;<.ar i ;Üs kc.nii à_,._._ ts tell in' en propa,.J.nia te re,el e:m, liiH;,ar oa een
óoktief s t.-.ndpunt bep .-.lin,en bir.n.~n àe politiek &ebeuren zelf :.o,el ijk te aaken.
Du• ,een inner circle dus iie de e3senti~l· re,elt, e~ t~ &chterban die er alleen
is voor te nooiz•kelijke rituelen te realiseren ti~ innerent .an ons kiesstelsel.
Ten tweet~ ie V.V.D. is een be,inselp~rtij, zij wenst een be,inselpói.rtij te zijn
en te blijven en ,een ~elän,enpartij.
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Het is iaaroa 'ewenst, het is juist i~~rc• ~ewenst 02 de bel~n,en ter beharti'ilil.' zichtba&r te houtien. Ook iii t wijst op è.e r.-e:uelijkheid een plil.rtijstructuur
te ereeren liiie ,eluiàen en invloeien duidelijk herkenba-.r analyseert en een
ste• ,eeft l~n1s een lijn tie neutrkal is t.o.v. ie belan,enbeharti:in:.
En ten ieri~ betwijfelt aoet worien dat het bestuur v&a een politieke partij
zich alleen ~et bes~Qur en niet aet politiek kkn bezi,houien. In iat licht is
het ,ewenst en OJk niet haalbawr oa ie re&io~ hoe iie dan ook worien :etefinieer~ S. oor U uit het pio.rti jb eä tuur te L~. ten. .Jinnen de ze ranà.voorwa;,o.rden i ie
ik u nu 'eschetst heeft, iie :oeie, iie noodz~ak tot ,oeàe coaiucicatie tie
:eo~rafische spreidin' en die verte~enwoorài,in' v~1 ao,elijke belan:en in i-.t
bestuur is een ,eeie linkin& pin str~ctuur zoals U zoeve~ ree«s is &enoe•i
tussen top en leien in te afielin:en noti,. Als een inforaatiekanóii.ói.l v~n politieke kwestie~ en als ee~ aktiekanaal voor or&anisatorische kwe3ties. Een
konsekwent ioor:evoeri linkiA' pin struktuur zo er zo uitzien. Voorzitters van
de af iel in~ell. in het o:n.der cel\ tralebestu.ur, voorzit ter van onderc en tr•le in. ie
k:o.ll.ercentr-.le:~ en à.e KCvoorzi tter te:n3lotten in het EB en nu koit er v~ U ia.n
v:o.n vele van U ko1.t er è.an het bezw~.-.r tat voorztitters zo zwa;.;.r bezet zouien
zijn. Dat is niet v-.n doorsla,,eve:n~e aarà. Dan zullen zij. lieren wij zijn
•lle:Ma;ii.l in het cia,elijks leven druk bezet, tl.._t Jtaakt. op aij ieel'l. iniruk.
D.m Jaoeten we 1:1.a~r :!!.eer iele:eren er zijn :aeer vice-voorzitters li.O:elijk, •aar wat
bel~n,rijk is i~t het hoo,$te ,eza, in te KC niet Meer buiten het hoofibestuur
oa ver,;;~G.,.,rt in irûcr.aele bijeenkeisten 111;;u;;.r ha;o.r stem laat hore~ il'l d:o.t hoofibestuur zelf. Spreekt n~ens zijn KC en ook d&t z-1 :een probleea :even. Hij
heeft het ,ewicht. Het HB wordt dan een ,oeie reflectie van w~t er in te partij
reilt en zeilt. D-.t is àe C~.chter,roni v.m dit advies. En llijnheer ie voorzitter
wij zijn :eloof ik bezi: o• vanGia~c een beL11't,rijk on<!le:ctieel v ...n het funi•aeJtt
v;m ie V. V.D. dus van het hooftbestuur ook te ver:,~.nderen en wij proberen i-. t
te wijzi,en loor allerlei ~~otionele iincen ioor te ze::en het kan niet
waaroa, I&ar realiseren wij ons i-.t wij inè.eriaai bezit zijn aet een heel
bela~:rijk deel v~~n de statuten. Het doet ~ij zo denken ~&n iat kartoe~ iat ik
een keer een paar aa;.mè.en :eleien Zóii.' van. ie toren v:.m Pis:.. toe!n hij net
,ebouwi wai. Hij stoni toen no, r~cht en ia~ronder $tonien ie twee architecten
van die toren e~ ee~ ze,t •et een sluw 1~.chje tot ie ant~re wij hebben wat a••
iie funjawenten :eknoeii, aaar nie•~ni Zóii.l er ooit achter komen. Ik wens U
er: veel wijsheit toe in ieze beslissinc, i•nk U.
Mijnheer Bos.
Mij•heer ie voorzitter, ik ben iiep onder de iniruk van iit betoo: allee• is het
iacht ik :oei voor een zakelijk berlrijf tot •u toe bedrijven wij iit vak alle•aal als vrijetijisb~ateiin' en ik be• het er ~ee ~en! als het :aat voor een
centrale iie eelt afielin' O:II.Tatt, aaar zoals ie !'eer He••es het !!traks al :cze:i
heeft hali je eelll. :root aan tal af iel in,e:n, i~ 'Tori t het toch wel een bij zonier
~oeilijke zaak. br zit natelijk no: een aspect bij. U weet, iat wetelll. we alle~aal
er zijn wel eens afielin,en •et proble~en en ia~r stuur je ian op een :e:eve~
•o•ent een HBlii ~aar toe. Als je àan ook no& eens een keer ko•t in iubbel
kwaliteit v:.n KC voorzitter ell H3lii i:rn i•.cht ik lidi.t iat alles toch wel eeJil
wat moeilijke situatie ,aat :even en ierhalve blijf ik no: steei~ voorst•:n.ier
Y:<..'1 voors tel B.
MijRheer 3os, wa.t iie trouble suitil\~ betreft, o•ch.t zo m.a;;tr te noeael\, iat hoeft
n01 tuurlijk niet onder t01.lle o•stomti:hecien ie voorzitter v•m ie c e111.trale zelf te
fioen, i ... t kun.t U ook .ii.nè.ere in het centr<O.le bestuur mee belat'lten,
Ma-.r ·als je tevens HBlii bent ian :a je er iia.ls HBlH. naar toe e:!'l li<2.n ben je tevens
KCvoorzitter iat is ie •oeilijkheii.
Of je bel;.;.st !\U juist een .ii.l'l.l.er uit het centrale bestuur i.a'<.rmee. 7lij hebben ook
niet voor niets een on.lierce:ntr:;;.lezitu<l.tie besproken, Tf:,l.nt U kunt zich ook
inlienken. en li-.t voorstel ie aet n:o.ae door Iharle:ra ook op tafel :ele,i, illit ie
ondereen tr:..l e op è :il.t :ebie:i w~ t eer i er re,el en i &01.óii. t Jptreli ~n. Nop~.-.ls we a oe ten
straks ma~r door een ste•ain' uitaaken wat ie partij wil. Wie vraa:t no: het
woord.
Mijnheer Breitb~ari, ia~r :~at voor.
Voorzitter, Brei tb., ..tril., k.ameTcen. tr<otle Leiden. Het b ~too:; v:o.l'l. mijnheer Steenber,zen
is uitstekeni, inderia•d ~ls we pr~ten over een professionel~ or&anisatie.
Hij ver,eet een ain' en i~t i~ de linkin1 pin tussen theorie en prQktijk.
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-N-.nneer we zouè.en lioen wlit d.us in deze heit nu voor Oien zweeft, tan krij,en we
;,;,ls we lil Kensen k1oij~en die op KCvoorzi tt~r willen worlien, d2u krij,en we per
clefinitie ie foute aan op tie pl~ats ea ik ilicht iat we i._t toch wel IOesten
ver.:tijien. ';'l-.."'1 t ieiiä,..nd die werkelijk déèn li;o.t .ievfic.:ht heeft Olll !Ue funktie ,oei
te toen iie kan i~t ,oison•o&elijk coabi~eren.
~., ik i .. ar ee~ opAerkin: over aaken, ie heer Tea~ink ze,t ik wil no~ wel vier
keer per jaar komen ver,~ieren.
Iniien i~ar ie nooizakk of ~e wenselijkheid toe a~nwezi= i3, iat li,t toch
iets aniers iacht ik voorzitter.
Ik weet het ~iet.
BiJvendien ie iii.fhankelijkheid v.-.n ie k.;~.aercentralevoorzi tters t.o.v. het hoofdbestuur is een ar,u::a.ent wat te weimie a•.n cie orde ~;;ekoaen is Iaiol,r wel nutti' is.
Ik briint van verlan,en om iaat een op•erkin' over te •aken aaar tat kan niet •
Mijnheer Pluy,ers.
Mij~heer te voorzitter, iaaes en heren. Ik wou noc even ko••entaar ,eveR op ie
opaerki~en van ie KCvoorzitter v&n Leiten en ie aftelin&svoorzitter va~ Leiden.
Wij li,&en verter in iezelfie lijn, want w~J zijn voor B. Intertaai &eloof ik iat
het niet. er& nootzói.k.elijk •eer 11oet zijn als er een Iai.lt va kali oe .:: was cekoze:!l
overee•ko•ati, het vooratel B oa ia• ook noc iie KCvodrzittersver,aierin~ te
haihaven, hoewel ik ze al tij à. üs zeer W.ïtarQevol ontervonien heb, •~-ar interiaai
is er ian eelt zwaarwe&ente KCbeatuurl er li.a:awezic in het hooftbestuur, ius notie
aoet iat ia~ niet zijn.
U spreekt een waar woori.
Mijnheer Hubert.
Mijnheer ie voorzitter, toen ik daarnet hoorde van het KOet toch mo&elijk zijn
oa toch i:n bepaa.lie oastanii&heè.ell iie k01.aercentralevoorzi tters bij elk~.4.r te
krijcen hoe ook ie hoofibestuursconstructie, toen iacht ik iat nooit. Want iaar
zijn we hou juist d:och t ik ie hele exercitie voor be:onnen, tus wat er ook cebeurt
dat wil ik wel even vaststellen.
Nee, ik :;eloof ook iat de ver,•ierinc versta.."l.cH: ioet xet te be,rijpe:m. iat we
werkelijk voJr een keuze staan en d~t we niet kunnen ze::en we willen B o•t.ïtt
we het zo prettic vinien en i oe -.'; lil&ó:.r oaiát t het noà.ic is. Fartijii,:er Ziil ik in
•ij~ uitl~tin,en hoop iY. niet worde~.
Wie heeft ao: meer het woori ~evraa,d.
Ik wou alleen no, even een vr~ .. , stellen. Als Bere~schot iat rappcrt heeft uit:ebracht, ian is ie vr~~' iie ik U wil stellen, waaro» is iat dan niet openbóiar
:eaaakt ~et tie openh~i~ te spreken. Dat i~ een. Punt twee heeft Berenschot ook
,eze:d ciat er i~"l. bet~alde funktionarissen aan het hoofà vxn onze partij Ioeten
koEen opdat ian iie misschien wel tijd kunnen vinien oa iie vier ver:aierincen
met ~ie kaiercnetr~levoorzitters te hourien.
Nee dat heeft Berenschot ni~t :;eze,a. La~t ik U dit ze':~n er is hele~a~l niemani
die 'evr;"~_~,a- heeft OI! iat rapport te krij,en, i.-.t TfOrit nu vani;.u.:; voor het eerst
,evraa~i. Er is ook niet oniershanis 'eze:i, kunnen we t~t niet eens zie~. Het is
in het hQofibestuur besproken en ik ~ee• ~~n d~t •~ ~oofàbestuursleden voor zover
ze kontakten onterhouien aet ie k~ercentr .. les iat ook in de centrale besturen
uitvoeri' hebben besproken en dat is àus inierilia~ in alle centr~les :;ebeurt.
Tneeie punt is i~t het bureau Berenschot heeft ee~ àin' ,e~iviseeri en iat heeft
lï'.eze,t schep de ao~e lijkheit i• t je een bet:..-.ltie .;.1 ,eilieen secretaris ali.RS telt.
Welnu i;;ët voorstel è:;~_t is over·,enoie:n en iii.ls ik nte niet ver:is is dat zelfs :.tl
in de maartver:;aierin' aani);enoaen, ius j_at punt is over:;enoJllen, behaniel t en
af:;etaan in ie :e~~viseerde zin. Dus verier heeft Berenschot bepaald niet :e~ivi
geeri OK veràer te ,aan aet betaalie funktionarissen. We hebben wel ie vraa:;
voor:;ele:i. Maar iaarop is een ne,atief antwoord :;eko•en. NieAani vr~a&t het
woord meer.
Voorzitter •~' ik no1 een korte op~erkin:; ftaken. Stel iat B ,ekozen zou worien.
Dan kunt U en dat is toch ee~ kwestie van persoonlijke liari probleaei krij,en
binnen een KC. Een man zit in het hoofdbe5tuur en is ~een voorzitter van het
KC. Heeftvoorinforaatie, iie krij,t allerlei iin:;en politieke voorinforaatie van
én ko:at è.;.o.-.r•ee teru,. Zijn verhoudin.: tot ie voorzitter tie à.a01.r •isschien wel
,evoelii voor is, zal à<ul wel toch iets •oeilijk Trorten. D~.t kan zijn i•.t die
verhoucHn& niet zo ~oei is, 'lll-. ... r U aoet er v;,m uit ,atill ia.t ti t soort voorinfor•~tie U ziet iat in betrijven, h. onàernemin,srden en leiè.in:, i•t à.at moeilijk.
heten k:m :even.
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Daaes en he:r: en, Mijnheer H~.~taes e"R. dan d~ui.rna zou ik tot s teaain~ over willelt
ga~.n •
Ja aijnheer te voorzitter, ik wou alleen ~ij hiertoe beperken tat ik het onjuist
vi"R.it, •isschien is het wat foraalistisch, aaar tat ie~ene van Berenschot tie
vaa U een optracht krij,t, een betnalte opiracht oa een rapport uit te brence~
tie dat rappJlt uitbre•ct e• àie •u tevens aet te pet op vai taar heb je het
probleea waltt ik toel niet voor niecs hierop •et te pet op van lid van te V.V.D.
nu dat rapport alsnot eens gaat verteti,en. Ik vinit tit al• we •u echt op
willen schieten vilti ik tit een onzinnige zaak.
Mijnheer Hubert.
Ja ik wou er op wijzea i~t evenzeer in het voorstel van Berenschot A ilt te
politieke probleaeJt krij,en naae lijk als te k-.aercentra.l tevo orzi tter aet zijn
pet op van hooftbestuurslit iets toet wat te rest v~n zij• kaaercnetralebestuur
niet krij:t, tus probleaen kan je altiji krijce:ft. Ik lacht zelfs als ik d~_t aag
ze,:en iat je tie aet C een vice~voorzitter no, net kan ondervangen.
Ik 'eloof iat we de probleaen nu hebben, aaar dat een partij er ook voor is
oa ze op te lossen. Kan ie ver,aiering hoewel het niet het aeest ver~trekkeltie
voorstel is er toch aee akkoort gaan tat ik eerst probeer het voorstel C in
stemain: te bren&en. Het hoofdbestuur heeft dat :evraa:d aan de ver,aderin,.
Kunt U zich d:>.armee vereni,en en fia.t is ia:n het voorstel C zo;o.ls· voor,estelt
door den rr~a, maar met vervallen verklarin:; van iie :ek~ificeerde meerierheit
van t~eeierie. D~t wordt ~us een normale meerierheit v8n ie helft plus een.
Ma, ik dat in ste•~in, bren:en. Ik stel omiat het waarschijnlijk nódi: is
in ielter ,eval een schriftelijke ste:a11.in: houie:n. M01ar ik wil toch even ook Ol'l
het te leren een opinierpeili:rt,. Mói:; ik !ian vr .. :en of U ie boekjes wilt opsteken.
Wie is voor C. Wie is ervoor Ol'l C eerste in ~te:m>ting te bren:;en. Ik heb daar :naaelijk :een bezwarm1 te,en :;ehoortl. Geen bezTraólr te:en. Eerst A dan B dan C •
Dan Jtoeten we eerst de éoU.endel!lenten op A ';~~•m beh.-.niel"n en d~t is C.
DCJ.n :1oeten we aMencieaen t voor éîl!!eniemen t ,:;,;,m beh~ndelen. En iM d:a_arn<L J:aerk je
pae w~t de uitkoast is. Dus iaaro• wou ik toch eerst iie opiniepeilin' om ie
ver,:.oierin' te bespoe ti &en, niet oa i~ts te:en wie zijn zin eLo.n ook ioor te ==--~
drukken. Mlt' ik vra,en wie verzet zich erte,en d•t we zo'n :;lèb:ï!le ste:a~tin:
houien over ie a•endel'lenten die ian C voraen. Niettand iaarte,en.
Mijnheer àe voorzitter, kunnen we ook niet alle drie in ste~Iin' bren,en.
Nee, Ja dat kan eventueel, •aar ik wou eerst eens even kijken, wie is er voor C.
Met boekjes :raa:. SteMbriefjes. Wie is er te,en. Dat lijkt •ij een •eerierheii.
llie i01, aa~ ik flan no, even te aniere en i;,m :;;l•n we d~arna schriftelijk eve:n tueel
"et d.rie te:elijk. ',He is er voor A, :;esteld àat C verworpen is, wie er ian voor
A. En wie is als C niet worit aan~enoaen voor B.
Mijnheer Hubert, we bren:;en B in $ teaain,. De h.a tste ui tslll.:; was na tuurlijk
volstrekt voorspelbaar als U ze,t wie is er voor B is de re!t verworp~n, i~n i i
iedereen ia&rvoor. Zelfs iat is niet heleaaal wa•r w~it Ei•dhoven stelt voor
o.a het ouie syatee• te handhaven. Op Zinthoven JUt Q.an.
Wij zullen nu tua schriftelijk stemmen over C. Voor C is voor C en taartece~ is
iaarte:en. Steabriefje 4·
Va• het ste•bureau zo snel aocelijk probere~ te uitsla, te telle•.
D~es en heren ik cOltBtateer iat C is verworpen •et 792 ste••e~ tecen 461 voor.
Ik ben ook zo vrij te coltstateren tat tit betekent iat B worit verter behandelt,
Dat we ao:;en aanneae:rt iat het zal worten aanvaart, aaar ~an aceten we eerst ie
aaenie•enten op B behandelen en ian zou ik U willen vra:en o:a tie aaenieaen ten
o:nier B oa tie voor U te ne.sen en tat is in ie eerste plaat! nuaaer 43 van te
afdelin:; Wassel\aar. I11 iat aaeniement zijn twee voorstellen van W:oasen:ii.ar vervat.
Misschien M~:; ik U int even uitle,&en. Het eerste punt iat Waseenaar niet wil i~
dat bij voors tel B toch ie situatie tie we nu ook kennen zou besh.an cl at te kaaercentrale GelierLmi liie uit twee rijkskieskrin,en bestaat ook twee hooftbestuursleien zou so,en hebben. Tot no, toe zijn we er altijd vanuit ,e:;aan tat als twee
rijkskieskrin,en saaen een centrale vornelt d>tt ze li"-ói-1' niet op ~-chterui t •o,el'l
,aan en iat ze i.._n toch recht blijven houien op het ori:inele 9.:m tal 11-f:;eva:iirdi:;ien in het hoofàbestuur en in ie partijra~t, want het eni:;e resultaat wat je
bereikt als je iat verbiet is tat tie kaKercentrale zich veracelelijk ,aat
splitsen. M~..; ik vrAten of ·,7:;,_ssena•r ti t voorstel n:;uier wi 1 toelichten.
Verieclei&en. Ma: ik vr&~en wie het voorstel llas~en~otr steunt.
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Nie•ani. D~n is iat verworpe~. Het tweeie ieel van num•er 43. Houd in en iat
is w~t in,ewikkelà want '-•m ~oet U teru,kijken n<i.ar het ~aenieaent ·,'iassenaar
iiat is ,enu:mJ:'tert 24. Het is na•elijk zo à.at Vl<i.ssenaar stelt voor om het centrale
bestuur niet allee~ te laten bestaan uit voorzitter, oniervoorzitters, secret<tris, pennin,aeester plus ie ;;_f 'evaarè.i:l.en Vii.."l ie onciercentr;.<.l es, Ii!;;"ar i ie
wil er no1 een viertal bestuursleden bij. Daar is op zichzelf :een bezwaar
teie~, ~aar nu ze:t Jassenaar onier iie vier •oet het hoofibestuurelii zitten.
Nu is ienkba~r iat we t~ch de vrijheit 'even aan ie centr~le o~ no: eens de
voorzitter af te v&arni~en. De heer Pluy,ers heeft dat ook aet zoveel woorien
open,:elaten. 'iianneer •en ze,t tie vrijheii kunnen we ai.Ul ie centrales wel 'even
i;m zouden we lius te,en !ii t tneeie voorstel "ilassen:ur aoeten ste•men. Ma: ik
vra,en of ~assenaar iit no, naier wil toelichten. ~ie steunt Wassenaar.
Uie11.ani, ci:.rn. is ii t ook verworpen. D;;;:.n ko.11en we op nu:auter 43". ci:;:.t is H~arle•
en H;).arlen cUe is van Jtenin~ dat het à.esbetreffenie hoofibestuurslii niet per
iefinitie ook in het da~elijks bestuur v~n ie centr~le zou Ioeten zitten.
~il Haarle• iat toelichten. Het ori~inele voorstel B van het hooftbestuur wil
juist wel o• ian toch de pin zoveel •o,elijk te l~ten linken iie wil toch no:
Tlel l.a t hoofl.bes tuur sl i à in het da:;el ijks bes tuur hebben. J:. Ha-.rle•.
'.Vij .aenen à.at ie secretaris, te pennin:;•eester en cie voorzitter, het iacelijks
be~tuur reeds zoveel te toen hebben dat Iisschien de ao,elijkheid wel is iat er
een aan die niet in het àacelijke bestuur zit ja dus zich ka~ afvaarti~en naar
het hoofdbestuur. Dat is heel :oei mo~elijk en ik zie tan ook niet in iat tie
persoo~ dus het ia,elijks bestuur zou infor2eren eA ook uiteraart ie ka.ercentr:ûe. Wij willen tus iat niet vastlec:en.
Nee, het hoofdbestuur wil dat ius wel. Wie steunt Haarlea. Wie is tecen Haarlei.
Dat lijkt •ij een overcrote aeerierheit. Einihoven wil hele•aal niet. B die
wil ie huià.i:;e situ•tie handhaven. Wil Einihoven iat toelichten. Nu-~r 39
:n.eeit U mijniet kwalijk.
Mij:nheer te voorzitter, ie ~fielin1 Einihoven vi:n.à. t naJRelijk iat Gie huiii:e
situatie volioenie w~arborcen biett iniien er slechts een a•enie•e•t koat o•
KC of HBlii qua.li ta te qua in het ia:elijks be1tu·..u te ioell verkieze1l. Het i1
na.•elijk zo iajc ••• i• Ei:aihove:n. ie voorkeur era.a_n ,eceven heeft o• leie:a voor
een lanselijk colle:e een colle:e wat besluit uit aoet :aal\ voeren van een
lt•ielijke ver,aierinc iat die ook cekozeP. :aat worien ioor een lanèelijke
v0r:;aierin:. De beperkte kaRiiiaatst~llin:; wil ze hanihill.ven oF-dat •en toch
wel een reor:anisatje in het hoofdbestuur bewerkstelli,t wil zien, aaar •en
zou het jamaer vinten intien ie indruk naar buiten :ewekt zou worien iat te
leien van het hooftbestuur af:evaardi:ien zijn van een kamercentrale. Men is wel
voor re,ioJ!alisatie •aar •en Tdl een HB wat aaniaat krij,t van een laa:nielijke
ver:aierin: ook verkozen toor ie landelijke ver:aterin:. Dat is iuiielijk.
Wie is voor het aenäe.~~:.ent Einihoven. Wie is ia<i.rte,en. Dan is het a&enà.e11!ent
Einihoven verworpen. D:.;ct was het a•e:~:uiement op 22A2. Dan ko• ik tus nu tot
ie vraa: of Men 22A2 in het voorstel B heeft aanvaart, ik :eloof iat jk dat
zonier •eer kaR constateren. Dan koa ik nu op ... rtikel 22A liè. irie, riat is
de wijze van kaniiiaatstellin:. Daar is ook een a•eniell.e:r.tt Einihoven op in:etiend.
•aar ~.-.t is eel\ uitvloeisel VóUl het vori:e. Ma: ik er Tlim uit,oaan iat Einihoven
tat nu intrekt. D:;J.l'l :;;~_an we over naar nu••er 37, t:ilt is het a•enie•ent VIU'l ie
kamereen trale Leiten i ie ie voorzitter wil ui tsl ui ten v.-m het lii'!l<'.'"- tschap van
het hoofibestuur. Wie steunt «at aienie•ent Leiden. Herstel. Het spijt aij maar
ik heb een verkeerie nu••erin' voor· :'!Ie. Uu•:aer 42 was het Leiten. Daarnet heeft
~~ssenaar op iat punt al in een ruiaere •~te niet, ~aar Lei~en ze:;t ie centrale
&iie wel zijn voorzitte::: vril afva;;rè.i,en Jla' iat niet. Wie steunt o_;ot nua•er 42.
Wie is à.O<arte:en. Dat is iedereen bui ten ie bt:aercen tr:.l.le Leiden. Dat is lius no:;
net een aeerderheid.. Ik ben Dij ervan bewust dat de kracht van Leiien zeer 1root
is. Numxer 39. Ook een amende•ent van Einihoven. Nuaaer 39 i•t worit in&etrokken.
UuDter 39 op 22A lii 4 de kantii;..ten zijn voor de ne,entienie ph.ats ook
in:etrokken. Da.n kol'l. ik ~p nua11.er 44 v-.n àe kiii.:.aerceutrale Leià.en.
Mijnheer cie voorzitter op het pu:nt Y~ ie orde aaeni.ement :B is ius aan,eno•en.
Dat heeft U no: niet vast,esteld. Ja dat heb ik wel va3t,esteli iacht ik, aaar
voor zover nolii~ wil ik iat no, vaststellen.
Ik blijf bij xxxi~ti a•ende•ent 44 v~ Leiien, waarbij ik ciit zou willen
cpnerken.
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':L'ot no, toe is het 1 iti..a-..-.. tS~ch.._p van het ho ofà.bestuur al beperkt n.-.• elijk tot
zes jaar. Leiten wil liat in iit ~ev-..1 uitbreiten tot twaalf, iat vinà.t het
hoofè.bestuur rijkelijk v~el. 7fie wil Lei._en ii t no& toelichten. a•enà.eJlent :n.ui111.er
44. -,ae.
I.!ijnheer ie voorzitter ik à.acht fiat :nauw&ezette lezin' van het stto.tuten en
re&leaenten tot ie conclusie leià.en à.at Uw stellin& »iet haalbaar i$.
Het is zo iat vol,ens ie huiii&e statuten en re&le•enten het zo is à.a.t tie leien
van het hoofàbeatuur, niet zijnie lellen vu het ta,elijL!'J gestuur lta ze& jaar
aceten aftreien en ian een ja•r niet herkiesbaar zijn. Voor het ia&elijks
bestuur ,elà. iat in be,insel ook, beh•lve in &eval van funktieveranierin&•
Dan &aat er een nieuwe perioie van zes jaar lopen en bovenàien is er à-.n no&
een ontsnappin:sclausule iat je •et een aeerierheii v~ à.riekwart v~ à.e
schriftelijk uit&ebrachte ste . .en een ia&elijks bestuurslià. lan&er kuAt continuere:n.. Dat heeft Leiien ook voor,estelà., •aar iat staat in de statuten in 18.1
en dat is :n.u. . er 37, Aa-.r ik haà. het nu over 44 en over 44 wordt ius als U iit
-..anneeat à.e teraijn voor het hoofdbestuur aaftzienlijk verlelt,i, naaelijk
veriubbeld, à.aar is het hoofti.bestuur niet voor. Ma, ik vra,en.
Ik aa~ wel aanneaen iat U gelijk zult hebben, aijnheer ie voorzitter e~ à.an
is er ius &een reien OI iit aaenà.e•ent in te dienen en à.an trek ik het hierbij
in. Dank U zeer. Maar ~an ko• ik •u op ~u••er 37, iaar wordt hetzelfà.e ian no,
een ui tirukkelijk ten aanzien van het à.~-:el ijks bes tuur bepaal à. Daar woralt
in ,eze:i iat na een ~nonierbroken zittiR~sperioàe in het da,elijks bestuur Yan
twaalf jaar aoet ook worien af,etreien zonfier escapeso,elijkheii. Wie wil
daarover het woori. Mijnheer van Bo:en.
Mijnheer ie voorzitter, te kwestie van terMijnen voor da,elijks bestuur en voor
hoofdbestuur zijn iniertijà., ik •een iat iat in•ià.iels al weer twaalf jaar ,eleden is vast,esteli àoor een C0411issie w•uu U zelf d.eel van ui t:aa-.kte ~tet de
heer Vonhoff, :aevrouw Feder d.e heer T.u.11es en ikzelf en ik :eloof no& al tijd
dat fiat een ,oede zaak is Ql,.,t een hoofl.ibestuurslii n.._ zes j-.;.;.r het veld ruililt
en dan uit ie centrale een anier lià. de centrale in het hoofdbestuur :aat verte,enwoordi,en. Ik zou toch het voorstel vaa ie afielin: Leiàen ten aanzien van
het à.a,el ijks be:~tuur lllet klex -,.;illen ontraden. In de zes jaar hoofdbestuurslüi•aa tsch ap die ik ;;;.eh ter ie ru' heb, heb ik kunnen zien hoe bij zonlier Moeilijk
het vaak is 011. voor de fia,elijkse bestuursplaatsen ~ekwalificeerà.e ~ensen aan
te trekken. Er is d.-..-.rstraks op~eaerkt d~"t wat àe heer Steenber:en zei, waar.
van ik niet wist d4t hij het woord zou voeren, :aaar dat wat hij zei :eld voor
een or&anisatie een zakelijke or&anisatie, •aar niet voor een partij. Daar is
het alleaa~l liefiewerk en ik kan U verzekeren iat wij als hoofibe3tuursleien
vc.n t'Jichtbij kunnen 'aà.esh.an hoe on:;elofelijk zwaar ie taak V.:l de à.a:elijks
bestuursleten is. Dc.ar komt bij dat er zijn allerlei situaties kunnen voorioen
waarbij het verplicht veriwijne~ van een da&elijks bestuurslii on&elolelijk
:ev~arlijk is. Ik tank aan plotselin~e verkiezin:en en i~t soort zaken waarbij
allerlei iin~en ~oeten worten voorbereid, waarbij ,oei in~ewerkte da:elijks
bestuursleien oniisbaar zijn. Er staat ner:ens à.at aen lan"er ~an ie zes jaarster1
•ijn of twaalf jaarster~ijn moet zitte~, bovendien is er heel iuiielijk in&ebouwi
in à.ie escapeclausule iat een ta,elijks bestuurslià lan,er kan zittea ian een
bepaalde ter:aijn, i«.t ia:..rvoor een ,;ekw?,lificeerd.e aeerierheifl iJt ie p:.1.rtij
naaizakelijk is. Dat kan tus van keer tot keer bekeken worien. En ik &eloof
dat het onjuist ztpu zijn wanneer we nu re~le:aentair dit zo zouiel'l. V:ilstle,:en
iat iaar ~een ontsnappin&s~o&elijkheii aeer is. Ik dacht iat op ieze wijze
zoals het nu al 'ere:eli is &ewaarbor&i ie, iat •ls we ieaani kwijt willen en
ie tiji is à.aarvoor rijp, à.at het kan. Maar waJI.lll.eer wij •e•e• iat ee• bepaalt
ia~el ijks bestuurdia lan,er •oet blijTea zi tte!l ia t à-..t i• het vporieel vu.
te partij is i•t iie •o,elijkheid open IOet wori~n &ehouà.ei. En ik oKtraai
à.us het ae:;.1ieaent van àe afdelill' Leiien ten sterkste. Dank U wel aijnheer ie
voorzitter.
Mijnheer Meijeran.
Wij zin ,enei&à. •ijnheer ie voorzitter Olll iat a•el'lde•ent Leiie111. Bet klea a .. n te
bevele:a eL. E: heb er een paar ar,:uaenten bij &ekre&en uit à.e vori&e spreker
die vertelt heeft hoe ontza&lijk zwaar d.ie fUl\ktie is. Ik à.acht d1.t het dan
:oed was dat de partij à.e ~ensen te:en zichzelf bescher•ti. ioor niet lan:er dan
twa:ii.lf jaar tie fu:ri<ties te doen vervullen. Ma:?.r er i!!! Jto,: een anier ele•ent.
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Re,eren is vooruitzien. Zes jaar kiezen en tan niet aet een 'ekwalificeerie van ie
partij uls ik het ,oei lees, Iaar met een :ekwalificeerte •eerierheid voor ie
k~.ncii taa tstellin:. 3o is het to8h dacht ik. Ja alleen d.oor het hoofdb!!!stuur niet
àoor de afàelin,. Gekwalificeerde ~eerderheii bij te kandidaatstellin' in het
hoofdbestuur, :een ,:ekwalificeerà.e 11eerderheid Val!'l ie pe.rtij, na zes j~.ar is
r.:.en herbenoeaba&r •its in een :1nà.ere fumktie en i4lt li:t inte lijl'l dacht ik
i•.t iat bedoeld is -.lleen t:m 11.aar voor een keer tie ontsnappin:. Re:eren is
vooruitzien. Als je aan ie tweede keer van tie zes jaar be,int tan kun je al je
planneR •aken hoe het aan het ei'fti van ci.ie zes j ... ar zou •oeten :a-.l'l.. Twee keer
zes is twaalf lijkt toch over het alceaeen ,esproken lan: :enoe, en we hebben
dacht ik in het verleden ie ,evallen 'ehad w-.arioor juist teze bepalin:en erin
'eko,en is. De betoelin& zal altijd :eweest zijn een keer ontsnappen en niet on~e
li~iteerd ontsnappen als ik het zo •a: uittrukken.
DaR •a: ik aannelten i:;:.t het nutti, k~ zijn als we iie betoelin: i a nu als we tie
E.Ochten hebben toch tuitelijk uit te trukken. W~.:at het wekt het :!llisverstalti.
Een keer, je kunt op:aieuw benoead worien en iat iat on&eliaiteeri herha•li zou
kunnen wbrden i~t lijkt •ij toch een beetje overdreven.
-.~.pplaus-

Ik zou dit Aisverstani willen opruiaen dat Haarlea stelt voor dat als ee• keer
die driekwart 'ebruikt is dat het d;;m weer voor zes j01.ar ,eli. Zo liber&al zijn we
nou ook weer niet :eweest destijds. Dan ~oet je ieiere irie jaar Moet je die barrie·
re n esen. liet hooftbestuur ontraad dus wel 37A, aaar ontraaà tevens 37 en mee~t
dat daaraee het juizte aijàe~ is ,evonden.
Mijnheer li.e voorzitter, n:<.~tens tie kaaercentr;le Leitelt wil ik uiteraart het aenieaent verieii,ten. Ik :eloof iat we toch wel in acht aceten neaen dat een twaalfjari''
teraijn een zeerlan&e ter•ijn is. We zitten hier niet te pr~.ten over irie of over
vier jaar aaar twaalf jaar, tat is een hele tijt. En we •oeten als partij in staat
zij~ o• ook ee~ afloop van die teraijn te anticiperen. Wat ie beatrijter van iit
aaente•ent heeft &eze,i, eelt Aatuurlijk ook waltner ie teraijn lalt&er wortt.
Na:n.n~er je tie tweeierie clausule iltbouwi i;;tn koa je op ee:n ,e,eTel!l aoaellt in eelt
~ituatie waaril!l ie aa:n. niet aeer i1t het ia&elijks beatuur kan zitten en ialt kan
precies hetzelfie ook :aan celien. Het ,aat oa ie len:te va• ie teraijJt. Twaalf
jaar is ltaar Ol\Ze •eni•l ruia volioenie en we ku1tnen wanneer iie twaalf jaar
af~elopen is tuiielijk anticiperen en een anier bestuurslit :aan kiezen.
Ik iank U.
Mijnheer de voorzitter, ik wil iaar ,een ~i$verstani over laten bestaan. De beioe~
lin: van Lei tien was ie i ent iek •an die v-.n n~.arl e:11 na~telijk Oil :;een herkiesvaarheit
meer te hebben. De beioelin: van ong was o~ àat driekwarttoestand o• iat te laten
vervallen. Ge,even het feit àat Leiten ei:enlijk hetzelfte be~oelt is Haarlem~
volleii: bereit oa haar aaenie•ent te laten vallen e~ oa •et Leii~n'•ee te doelt
•et ie beèoelin: Mijnheer ie voorzitter er is al zoveel :eze,t van o••isbare
da,elijks bestuursleien. Het spijt •ij •ijnheer ie voorzitter, nieaani is cnaisbaar. Als ie•ant onter ie traa ,aat li:,en ~an i5 hij ook ineens we:. Bove~iie•i•
het zo als je iets in een re,leaent re:elt van tevoren ian kun je iets zonier
a4l.nziens ies persoons ioen. Het re:lement ze:t iat iel!l.ant na zes j•~.r wepoet
of n~. twaalf ja;;;.r we:; m.oet, ian hoef je niet na te ,aan denken hij is zo :oed
en het zou zo zieli~ zijn als ~e hea nu laten :a~n. Alles bij elkaar •ijnheer
ie voorzitter, d.ie periode v;;..n twaalf ja•r lijkt ons voor een d:<~,elijks bestuurslii rui11. voldoe:rule. Domk U.
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Mijnheer v~ Boven.
mijnheer de voorzitter ik heb no: uit ie ~fdelin' Leiden ~o, uit ie afielin'
u~~rle• heb ik antwoord :ekre~en op ie te~enwerpin& die ik heb ,e.aakt iat er
zich in de partijsituaties kunnen voordoen i~t ee~ da,elijks bestuurslid de,een
is die bijzonier ~oei op de hoo,te is v~n bepaalie facetten die op een bepaalt
moment in de partij vaa 1root belan: zijn en daarbij heb ik even als voorbeeld
:en oelld vervroe.:de verkie ziRi,;en bijvoorbeeld d.i e •plots el in: plalil,ts kunnen
vbtcien op een aoaent waarop re&leaentair ia t 3Dlid 11.0et vertiwi jnen. Ik herhaal
no,aa~ls ala aet van het DBlii ~fwil d~ besta~t iaarvoor na drie j~ar altijd
de ao,elijkheid. De eni,e ao,elijkheii die het huiiice recleaent schept is dat
als de noodzaak a•nwezi& is ia he• te kandhaven dat iie e$Cape erin zit. En ik
zie ceen e•kele ~oodz~ak ou iaar ~u ioor ee• exacte teraijn te stèllen veranierin& in te bren&en. Er kan een 20aent koaen dat aen daar bijzonier veel spijt
v~ heeft.
Dank U zeer aijnheer van Boven.
Noc ienand.
Voorzitter, maa, ik ian na•ens de ka•ercentrale Leiden •ijnheer van Boven wel ee•
antwoori ceven. Het is natuurlijk zo dat het aftreien, het ceiwon~en of het einie
v~ het teraijn aftreien v~~ ee~bestuurelii op een o~cele,en ~oaent zou kunnen
koaen. Maar iat kan ook ~weer bij ziekte, iat kan ook alweer OI allerlei a~iere
reienen. Het ar,uaent wat terecht dacht ik door de kaaercentrale Haarlea is
aan~evoeri. Wanneer je straks ~aat re~eleaenteren dat veraij je zelfs de schijn
dat je bij bepaalie ste•ain,e•. Bij bepaalde besluiten •et aanziens des persoon
:aat werken. Wanneer er straks vastli:t twaalf jaar, mij~lleer Beltten heeft
terecht &ezeci twaalf jaar iat is eel\ hele l41n'e tiji, à..;..n ben je die rersooRlijk
dan ben je strikt neutraal. E• ik celoof dat dat een zeer wezenlijk arcu~ent ia
wat de vcrcateria, i:n. zij:n. overweci:n.cen zou aoete:a betrekken.
Ja aijllheer ie voorzi tterik had no, iets wille• ze,ce•.
Mijnheer heaaet:.
Mij•heer ie voorzittereven een klein inter~ezzo. Ik heb wel enice aanaerkin:e•
:eaaakt Yal'I.IOrC~l\ over het ste:aae• ik heb iit ROC eeJlS JW&eJt COJI.Staterel'l ZOllet
toen alle vincers praktisch o.rt~o, cïncen bij plan B en U zei ia• koat plan C
il!l steutb.:.
Ik heb van tevoren 'eze:d we zouien C i• ieier ceval schriftelijk steaaen. Ik
heb allee• B willen peilen opdat aen wist wat er zou :ebeuren. Dat is echt
hele~aal co~form. Wij wisten hier ook heel :oei dat B het zou :ann halen, maar
we haiien •u eenaa;:ü toe:estemà. We haide111. eenaaal toe,este•i dat we C il\
stemain: zouden bren,en.
Ik ben blij aet deze woorden mijnheer de voorzitter, aa~r waar ik op ko•en wil
iat was maar een inleidin' over hetgeen ik ze::en wi~de, we :aan direkt weer
steaae~. En dan :aan we schriftelijk ste•men. Dat hebben we al •eerdere keren
:eiaall. Wilt U ian wel zor,e• à <i t er eenobjectief steabureau is. -N •. at het
heeft aij eni,szins ,eplaa:i ie in het steabureau een v~ de leien de indiener
w~s althaR~ va~ ie ~fdelin' iie plan C heeft in'e~ieni. Ik vinit tit niet juist.
Mijnheer te voorzitter ma' ik heel eve~ het woord voeren over deze interventie
van ie heer Tieaaes. Ik vi~it dit uiteraate unfair, ik be• zelf bij iat steabureau
a~'wezic :eweest. De heer Hubert waar het hier oa,~at heeft dit volkomen correct
'eàaan, ik wens he• naàrukkelijk te coaplimenteren.
De heer Wiezel vraa,t het woord.
Mijnheer ie voorzitter, ik heb het woorà ,evraa,t oudat ik vanuit m1Jn politieke
ver~ntwoorielijkheid in iit concrete &eval over àit punt van het re,lement en
ie statuten van onze partij wat wil ze::en. Eer&te deze al,eaene opmerkin,.
Ik ben het ee•s met de stelli~: van ie,eae die ze,,en, in het al,e~een twaalf
jaar is lan~ :enoec. Ik ben het ook ee~s aet ie stellin' van de:ene die ze,,en
je aoet het :oei v~ tevore~ in het re:le»ent le,,en dan ,aan de beslissin,en
,eno~en worden zonter aanziens des persoons. kaar ik heb er deze heel co~crete
k~nttekeni:n: bij w:..arbij ik ian ~<msluit •et à.at,ene r.at à.~ in tweede inst~Iatie
ioor te heer vru1 Boven is ~eze&d• Je heer van Boven heeft ,eze:t, kijk eens nu
bestaat er in ie $tatuten en het re:leaent no, een escape een escape is er
altijd voor IOot,evallen en ie heer va• Boven heeft erbij :eze'i je kunt
bijvoorbeeld minstens een keer vervroe:de verkiezi~:en krijcen.
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Dat lijkt op zichzelf een aca~eRi~che stelli~' niet de mo,elijkheid van vervroe,de
verkiezin,en uaar wel hoe 'ZOU i:o~.t lia.n :aoeten uitwerkeR voor de saae:astellin1
van het bestuur. En d.an 1eloof ik laa.t ik liu aaar 'llól.n eJL pa;o.rd. :n.oeJ:ten aijnheer
te voorzitter ia•es en here~ als tit voorstle nu zou worten aan:e•o•ea •• iaaroa
zou ik zijn •inst willen bepleite• dat het nu va. àe a1e•ia wordt af,evoeri
als het nu zou worden aan,eJLoaen beteke•t àat iat een Yai iie,eae tie •~ al
1erui•e tijà iJL het beetuur zit e1 iie e• iaaryoor zij• iie lan,e ter•ijnen
natuurlijk ook nutti, van ie ene funktie in ie aniere is terecht 'eko•en en·
het ,aat hier o• ie voorzitter van lie partij iat die ian vol~enà. jaar ofhet
jaar daarop niet aeer voorzitter kan zijn. 3n ik wil dus Qrin,end aan ie ver,aierin, vra,en nu op iit IO&e:n.t niet hierover te beslissen o•iat ik niet het
risico zou willen neaen iat ze, ik U zeer nadrukkelijk iat we misschien vol,eni
jaar in een verkiezin' terecht ko!!el'l. 11.et een voorzitterswisselin-t ian liat kan
'ewooJL niet, dat beroep wil ik op U ioen.
-:,pplaus...;
Mijnheer Meijeraa.
Mijl'lheer ie voorzitter, er wori t hier naast •ij 1eze1i, hij trekt en iat is d;<-n
de heer Wie,el, trekt dit in ie persoonlijke sfeer, ik wil iie opaerki•' ,raa'
door,even~ Ik :aaak he• niet heleNaal tot de ~ijne »aar het ,eeft toch ee~ e~i~szin
bijzonlier ele~el'lt. Maar ik àacht ~:.ter twee ii~eA waren. A is er altijd. een
bepalilt:; van over,an,srech t ik weet Jtiet of 1Jw tw<i-:2lf j~ar i•n vol:;enè jaar
os zijl'l ilt de zil'l. v:..n de ila&enhan' Valll. !ie re,lelll.e:ataire bepaliJt,en. Ik dacht het
persoonlijk niet. I11. zoverre zou h~t :.-.r~u.ment duz Aiet juist zijn. Maói.r in zoverre
vinit ik ier,elijke ar:u~enten op het l~atst v~n ~e ~iscu~sie bijzonier 'eVaiii.rlyk
OA dat ze uiteraard zou ik hKast ze,~en v~n ie politieke fr~ktieleiier •iet
re:lenentair volleii' zijn uit:ekie•i en oaiat niet iedereelt het op iat ~oient kaa
overzien. Ik zie het hier ook JJ.aél.r uit :r.dj-:1. hoofd. en ik k;m het 111.is hebben.
Ma~r we hadden een tweed eleaent. Die herkiezin' n~ zes jaar is alleen waar
ao:elijk in een ~nder~ funktie en als U nu zes jaar secretaris bent :eweest en
dan in tota~l twa~lf jaar aan bod zijRie weer voor een periolie herkozen zou
aoeten worten in een •miere funktie en d"'-ö!r :::..at het ;ij_rtikel 0111 i•m helpt het ook
niet zo b<i<.r veel dat U délar:na peaninpeester zou moeten wordel'l., war. t i:ii.Jil. is toch
het 'ezicht va:n de partij ook weer wat OU'l.d.ers. ;.f,ezien ci<M.arv<ut re,ere:n is voor'J.it
zieJl was daarnet .:üjn 2.11 twoord op ie heer v..:n. .Boven. Re,eren is voorui tzie:~t en.
o.ls inierril:;cái.à een bestuurslid na zes j;;car en na drie jaar herkazeR is àtm weet
ieieree~ drie jaái.r lan., dái.t aan het eind van iie drie j~ar ie ter•ijn os isEn ik d:wht dus ie<t in liie lirie jaar dat bestuurslid. in die funktie v~l'\ het
da,el ijks "bes tuur op zij:a miitst colle:a' s voldoende à.eel,eltoot aoet aak·'n Olll.
(j_e zaak te kunneit overne;se:n.. Als dól t exact aan het eiltà V4l.l1. bij111.a, te,en het e ini
van die ~rie j~ar die vervroe:de verkiezin~en koaen dan ~a~r moet de partij dái.n
op in~esp~eld zijn, dan aoet het te.u zijn op in,espeelci. Ik blijf er bij ;ü •et
al d~t twaalf j~~r voldoende is ~a~r ik :eloJf ~el dat we aoeten zien dat niet
een. voorzitter die bij T;i j ze van sprek~-~ drie 11'"-"-nd.en :ele den i$ :iekozen d--. t
hij ook d.oor het inl<O.ssen v~ut deze bepali~: over drie Jl:;l.él:R.Iien we:; zou soeteR.
Ik overtirijf :nu eveN. expres, a&ar è.~t is een kwestie vaN. over,;o.."l.:sbepaliJJ.,.
Dat is niet een kwestie van het principe.
Die over,óûl&sbepali•' waar U op iuidt, die heel nutti, zou zijn., w... ar ik het
tee ee•s ben, die li,t Itu •iet in het re,leaent vast, tiat is het probleem.
Ik •ee:n. dat :~tatuurlijk aae:~tdemè•~e!t wortieu in~ediend zonder dat je technisch maar
ook praktisch i• staat be• o• alle kol\sekwentjes daarvalt die a•en.ie•e•t mee te
ne•e• want aniers zou ieder ái.Ieltdeme•t vijf keer zo ,root zijn. als het is.
Maar ik i.acht els we het pri:ftcipe aa••e•e:a iat we d.e over,u,sbepalin' thn ·lfel
een MXIX~XI~Ioplossi•' voor ku•ne• vi~ie•, •a~r ik iacht ook iat iie i• h~t
bestaante re,leaent ain of •eer vastlac. Dat iie ter•ij•e• Piet be:onne• zijn bij
ie verkiezin,. Dan ~•oe t liie er koaeJl.
Ik ben het ius een •et de heer Meijeral\ al.a ;ie een zoà.ai:e over,:.o,ll,sbepali•l
zou hebben of zou scheppen i~ ben je Jlatuurlijk heel concreet uit het feitelijke
problee• waálr ik nu ook met mijn ver<ii.tatwoorà.elijkheid •ee zit. M~_ar •u si die
over:a•,sbepalin' er niet em ~le je iit voorstel &anneeHt d~A vra-., ik ae af
of je la ter iaJ\, bijvoorbeeld. de al:e11ene ver,a&.eri•: Yol:end ja•.r d.ie over~u,s
bepalilt' kunt inlassen. D.2t kan i~.cht ik l'liet en daaror-t is het Misschien beter
kijk ook naar Zlijnheer Mei jeran v~:t·Juit zij'Jt funktie van re:leae:ntsicenner is het
iéill •iet verstand.i~er dat je à.it co'!lcrete vr ... a,stu:.;: w•ar het hier o:a ::t.o.:,t nu ,aat
bekijken ook in sa.me?l h<ul!.: met het :n.aken v <A.n een eventuele over,an,sbep:üin,.
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E• àat we daa volee•à jaar of over ee• half jaar àa• die afeero•de tek•t aake• •
I• àat •iet ver•ta•iieer, ik àahct àat je ia• uit de probleae• wa••
Mij•heer àe voorzitter, ik zou i• àit verba•à •oe iet• a.àer• •aar vore• wille•
bre-ce•, we heàbe• ook •oe ee• •peciale co. . i••ie i•ee•telà die •oe ee••
heleaaal zal eaa• kijke• hoe ie zaak op ee• rijtje eezet aoet woràe•, welke
bepali•ee• eve•tueel bij elkaar eezet aoete• woràe• e• •it elkaar eehaalà
aoete• woràe•, welke bepali•ee• i• àe •tatute• aoete• koae• e•z. Dit vi•àt ik
•ou typi•ch ee• probleea àat hier ter vereaàeri•e rij•t. Het i• i•àeràaad ee•
bela•erijk probleea aaar ku••e• we àat daa •iet àeleere• aa• àie coaai••ie
àie àaa àij ee• volee•àe alee•e•e vereaàeri•e al• voer•tel ter zake koat.
I• àit ee• voor•tel va. oràe. Ka. Leiàe• zich àaaraee vere•iee•. Leide• •telt
het voor. De heer Meijera• weet wat hea àaa te àoe• •taat al• hij •trak• i• àe
co . . i••ie woràt eekoze•. Woràt àu• àit veor•tel 37 woràt •• àuite• behaaàeli•e
ee•telà.
We eaa• •• over •aar àe verder artikele• Yaa artikel 18.
Voorzitter, aij• exc••e• voer het feit àat ik aij ke••elijk •iet àuiàelijk heà
uiteeà~kt, waar het aij oa eaat i• àit àat het voer•tel zoal• het er •• liet
i• •te . .i•e eeiracht woràt e• àat àe eve•tuele evere.. •kwe•tie eeàeleeeerà weràt
•aar ie ee•eeaàe ce. .i••ie. Dat i• aij• ve•r•tel. Ja kijk U weet •• àat ik hier
partij bij ie•, Ik Yi.tt het àu• aeeilijk. Ik àacat àat het preceà•reel ee•
aeeilijke zaak wa•· Hoe àe•kt ie heer Keijera• hierover.
Wanneer loopt die twaalf jaar af mijnheer de voorzitter.
Op 19 november a.s. Dan is de commissie nog niet klaar, dus ik dacht maar dat
is zuiver persoonlijk dat we het principe zouden kunnen toetsen want als met
er tegen is om die twaalf jaar in te voeren hoeven wij ons het hoofd niet over
een overgangsbepaling te breken. We kunnen hem dan niet nu aannemen want voor
9 november heeft de commissie haar werk niet beeindigd en heeft de vergadering
niet aanvaard. Dus ik geloof als je kunt peilen moet die bepaling erin of niet
en daarna zeggen dan weet de commissie wat er straks bij moet en wat de overgangsbelang is. Maar niet aannemen als vaststaand, want dan zitten we dahct ik in de
problemen. Mijnheer de voorzitter, met dit tussenvoorstel ga ik akkoord •
Wie is bereid om de hele zaak aan te houden. Mag ik even de boekjes omhoog zien.
Het gaat om de vraag mijnheer de voorzitter wie in beginsel voor een twaalfjaar
termijn is.
Ja maar nu kom ik terug bij de heer Hemmes, die zeer terecht heeft gezegd dat
die dit wel schriftelijk zou willen zien en terecht want het gaat hier om een
tweederde meerderheid. Dus die zou dan ook moeten blijken die kun je met zo'n
peiling moeilijk eruit halen.
net is, mijnheer de voorzitter, ik geloog dat u het toch niet goed begrijpt.
Het is de bedoeling, het is een voorstel, het is een peiling een s~ldatie
het is niet zo dat dit tot het gevolg heeft dat dat artikel wordt geweigerd.
Daarom is dus die tweederde meerderheid niet nodig.
Wie wil dus de bepaling dat na twaalf jaar er geen herkiesbaarheid meer
mogelijk is. Wie is daarvoor. Wie is daartegen. Nou ja dat hangt er om.
Het is helemaal niet simpel. De heer Wiegel wil nog een voorstel doen.
Als het nou zo is dat blijkt, dat hierbij een peiling het erom hangt of wel of
niet er een meerderheid is. Daarna komt nog de vraag dat je dan wel aardig
kunt peilen misschien 55% misschien 45% dat je er nog niet bent want het gaat bij
de stemming uiteindelijk om een tweederde meerderheid. Is het dan niet wel zo
zakelijk dat de betreffende commissie gaat kijken naar dat eventues voorstel
wat er nu nog ligt. Kijken hoe ze daar een overgangsbepaling bij kan maken
dan gaan we gewoon volgens de normale procedure over een half jaar over een
jaar over beide zaken gewoon stemmen, dat is dan toch maar een onderdeeltje
van de agenda waar je met elkaar misschien een half uur of drie kwartier over
praat. Dat vind ik eigenlijk veel zuiverder.
Daar kan ik wel mee akkoord gaan mijnheer de voorzitter als dat dit dus wordt
gezien als een richtlijn voor de commissie om ze over deze materie terdege te
beraden.
U bent akkoord. Goed.
We zitten nog steeds bij artikel 18 van de statuten.
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Wil het eerste lid bepaald dus uitsluitend het aantal, dat aantal volgt uit het
voorstel B, dus ik zou willen aannemen dat men daarmee akkoord is. 18 lid 2 is
al op de vorige algemene vergadering aan de orde geweest. 18 lid 3 is ongewijzigd.
18 lid 4 is ongewijzigd. 18 lid 5 is ongewijzigd. 18 lid 6 in beginsel ongewijzigi,
Artikel 18 lid 7 was nieuw, maar dat is in de vorige vergadering aan de orde
geweest, dat is de mogelijkheid van een betaalde algemeen secretaris. Dat is
toen aangenomen. Ik breng nu artikel 18 als geheel in stemming en vraag U wie
is daar tegen. Niemand dan is het met algemene stemmen en dus ook met de vereiste tweederde meerderheid aangenomen met dien verstande dat tezijnertijd
nader wordt gesproken over het amendement Leiden. Dan krijgen we artikel 19 van
de statuten, dat is punt 6.32 waarop is ingediend amendement nummer 38 van de
afdeling Naarden. En die willen artikel 19 lid 4 aanpassen door te zeggen dat
een penningmeester moet worden vervangen door de penningmeester en dat is zonder
meer juist. Die beslissing is in het verleden al genomen. Wil iemand over
artikel 19 nog het woord. Zo niet wie is daartegen. Wilt U dan gauw naar de
microfoon gaan.
Mag ik in het algemeen ie sprekers verzoeken om zich bij de microfoon op te
stellen als er een punt aan ie orde komt waarover zij willen spreken.
Mijnheer de voorzitter, ik had enige moeite met de tekst van 19.3, daar staat het
hoofdbestuur toetst het beleid van het dagelijks bestuur op organisatorisch en
politiek gebied. Ik heb mij afgevraagd waar toetst nu het hoofdbestuur dit
aan, waar liggen de normen. Ik heb ook opbouwend willen werken. Kan U niet beter
zeggen in dit artikel, het hoofdbestuur heeft het oppertoezicht op het beleid
van het beleid van het dagelijks bestuur op organisatorisch en politiek gebied.
Het spijt mij maar hier.is geen amenaament op ingediend. Wij zullen ons toch
moeten beperken op iatgene wat hier voor ons ligt. Zijn er verschillen amendementen dan zijn we altiji graag bereid om iaar een grootste gemene deler tussen
te vinàen, maar is er niets dan zeg ik ian hebben we nog genoeg.
Ja inàeriaad.
Ik breng dus in stemming artikel nummer 19. Wie is daartegen. Niemand. Dan
constateer ik dat het met algemene stemmen is aangenomen. Dan gaan we over naar
punt 6.33. Daar hebben wij de voorstellen A en B behandeld. En wij zijn·
gebleven bij punt 39 àat is weer Eindhoven, artikel 22B1. Dat is weer de kwestie
waarover wij het al bij herhaling hebben gehad. Moeten ie leden van het hoofdbestuur àeel uitmaken van het dagelijks bestuur van de kamercentrale of niet.
Eindhoven stelt het voor maar het hoofdbestuur had het ook al voorgestêld, dus
wat wil Eindhoven hieraan doen. Trekt Eindhoven het in. Dank U.
Dan 22C1. Ook àat was eigenlijk het oude systeem. Ik geloof, mag ik heel punt 39
als ingetrokken beschouwen. Dan kom ik aan artikel 23 van het huishoudelijk reglement. Dat zijn voorstellen waarover de beide partijen in het hoofdbestuur als ik
het zo noemen mag eens waren behoudens t.a.v. 23 lid 6 daarover zijn we nu
ook eens want B is aangenomen. A vervalt, ien Haag vervalt dientengevolge ook.
Want dat was een amendement op A. Kan den Haag zich daarmee vernigen. Dan had
Haarlem in 45A nog een voorstel. Die wil laten vervallen op voorstel van het
dagelijks bestuur. Wij hebben daar vanochtend ook al over gesproken àat in bepaald
gevallen het dagelijks bestuur wellicht toch de bevoegdheid wil hebben om bepaalde
voorstellen te doen. Dit slaat op artikel23 lid 9. Dat is wanneer er een tussentijdse vacature in het dagelijks bestuur staat, misschien mag ik U dat even voorleggen. Als er in het dagelijks bestuur een vacature ontstaat dan kan het hoofdbestuur daarin voorzien maar we hebben gezegi als het dagelijks bestuur dat
voorstelt. Als het dagelijks bestuur dat niet voorstelt zou het hoofdbestuur het
ius niet kunnen en de afdeling wil klaarblijkelijk dat het hoofàbestuur dat wel
kan ook als het dagelijks bestuur daar niet om zou vragen. Wie steunt dat voorstel van Haarlem. Mag ik constateren dat.
Mijnheer de voorzitter, ik geloof dat hier toch enig misverstand is. Het is de
bedoeling alleen maar de woorden op voorstel van het dagelijks bestuur te schrappen, met andere wooràen het hoofàbestuur is juist wel bevoegd om uit zijn
midden dat aan te wijzen. Maar het is een &achten wij een zaak van het hele
hoofdbestuur, iat het hele hoofdbestuur als zodanig moet baiuiten.
Nee maar zo haà ik het wel begrepen, maar misschien niet goed uitgelegd.
Ik had dus gezegd, het hoofdbestuur voorziet in die vacature in de visie van het
hoofdbestuur zelf alleen als het dagelijks bestuur erom vraagt, in de visie van
ie afdeling Haarlem ook als het dagelijks bestuur er niet om vraagt dan kan
het hoofdbestuur dat zelf beslissen.
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Dat is het verschil. Het hoofdbestuur hoeft in de v1s1e Haarlem niet te wachten
op een voorstel van het dagelijks bestuur. Wie steunt het voorstel van Haarlem •
Mag ik boekjes zien, stamboekjes. En wie is daar tegen. Stemboekjes graag.
Dat is. Ik gan het nog een keer proberen met een stemproef. Wie is daarvoor.
Wie is daartegen. Dat blijft twij,t;elachtig. We gaan daarover stemmen.
Stemmen over het amendement Haarlem. Ik zal nog even herhalen, het hoofdbestuur
heeft voorgesteld aan de vergadering als er een vacature is in het dagelijks
bestuàr dan kan het hoofdbestuur daarin tijdelijk voorzien. Hoofdbestuur zegt
alleen als het dagelijks bestuur daarom vraagt en een voorstel doet. Haarlem
zegt ook als het dagelijks bestuur er niet om vraagt kan het hoofdbestuur zeggen
wij zoorzien daarin. Hoofdbestuur heeft dus geen behoefte om dat te doen buitèn
voorstel van het dagelijks bestuur om. Haarlem wel. Wie voorstemt stemt voor
het amendement. Wie voor is stemt dus voor het amendement. Amendement nummer 45A.
Stembriefje 5 en de heer Hubert mag deze keer in het stembureau.
Met de volgende punten door te gaan. Tenslotte is de vraag of het dagelijks
bestuur een voorstel moet doen of niet hoeft te doen is niet van belang voor
het beoordelen van de volgende artikelen. Ik kom tot artikel 23 lid 10 dat is
weer een A en een B versie. De A versie strepen we door, dan komt de B versie.
Dat is indien een van de lèi·en van het hoofdbestuur voor tenminste drie maanten
niet in staat is zijn funktie te vervullen kan het bestuur van te àesbetreffenie
centrale een waarnemer aanwijzen taarvan zegt Leeuwarden met dien verstande dat
het woord waarnemer verantert dient te worien in vervanger. Dat betekent iat de
betrokkene stemrecht krijgt. Dat hebben wij tot nog toe in het hoofibestuur
niet gedaan. En als de vergatering het wel wil dan moet men voor het amendement
Leeuwarten stemmen. Wie is voor het amentement Leeuwarden nummer 46.
Wie is daartegen, ik constateer dat het met een minimum aantal Leeuwarden hebben
aangenomen. Dan kom ik op agendapunt 6.3.6. artikel 24. Wij telen jaarlijks
voor 15 september mee punt B en niet punt A want dat is vervallen. Het aantal
leden waaruit het dagelijks bestuur in het komenie jaren zijn bestaan. Daar
zijn geen amendementen ingediend op artikel 26, parion artikel 24. Mag ik aannemen iat niemani zich daartegen uitspreekt. Dan is 24 aangenomeno Dan komen we
op artikel 25. Daartegen zijn geen amendementen ingediend.. llag ik aannemen tat
wie is tegen artikel 25. Niemanà àan is dat aangenomen. Dan kom ik op artikel 26.
Daar zijn geen amendementen op 26 ingediend. Wie is iaartegen. Dan is 26 aangenomen. Gaan we naar artikel 27, het eerste en tweete lit zijn geen amendementen
op ingetiend. Wie is iaartegen, tan zijn die aangenomen. Op het derde lid daar
staat het volgenie in, ie oorspronkelijke tekst uiterlijk twee maanden voor ietert
verkiezing legt de in dit artikel genoemte commissie aan het hoofdbestuur een
volledig plan voor ie verkiezingscampagne voor. Leiden zegt dat moet vier maanien
van tevoren behouden in geval van tussentijdse verkiezingen. Die termijn lijkt
ons rijkelijk lang. Want vier maanden van tevoren is een propagandacommissie nog
niet in staat om een campacne voor te leggen die ook werkelijk reageert op de
omstaniiheien van het moment. Wil teiden toelichten.
Offerhaus uit Leiden, mijnheer ie voorzitter. Het probleem waar we misschien
moeilijkheien over krijgen is natuurlijk wat versta je onier een compleet
programma. Waar het ons om gaat is tat als je twwe maanden van tevoren pas
duidelijk hoort op afdelingsy en centraleniveau wat er gebeurt ian ben je gewoon
helemaal hartstikke te laat. En als niet heel duidelijk gereglementeerd is dat
ver voordien een in ieder geval buikbaar schema beschikbaar moet zijn, dat je
dan gewoon stelselmatig blijft net zoals in vorige jaren vrij krachtig achter het
net dreigt te vissen en iaardoor regelmatig in moeilijkheden komt opie lagere
enchelons. Daarom hebben wij zonder enig aarzelen en met alle gezegd vier maanà.en is voor een campagne die àoor de partij als ceheel gevoerd woràt een absoluut
minimum. Wanneer U zegt kijk eens je moet in latere fase kunnen verftnen ian zeg~
gen wij iat zijn we volkomen met U eens maar het raamwerk van de campagne moet
minstens vier maanien van tevoren beschikbaar zijn. Ik àank U.
Dank U zeer. De afieling Einàhoven moet ik in àit verbani ook noemen.
Amenàement nummer 48, iie wil het voortàurend bijgewerkt hebben en die zegt
dan heb je het àus altijd klaar en dan trek je het maar uit de la. Wil
Eindhoven dat toelichten.
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Ik àacht àat ik mij bij de vorice spreker aan zou kunnen sluiten. Het is
namelijk zo dat we niet ie wenselijkheia formuleren om het volledig kant en
klaar in ie bureaula te hebben om het op ieder willekeurig moment àaaruit
uit te kunnen halen. We àachten àat er wel een draaiboek in grote lijnen
constant eicenlijk voorhanien moet zijn zodat je op basis van àat àraaiboek
als propaganàacommissie twee maanden van tevoren ie zaak ik kan gaan vullen
op basis van àie aktuele situatie, maar ik àacht wel àat het ie beàoeling was
dat je continu een àraaiboek moet hebben wat je in kan vullen.
Dat draaiboek is er natuurlijk wel, maar het punt is waar gaat het om bij het
opstellen van je campagne. Dat is àat je dan aanknoopt bij de aktualiteit.
Wanneer je zegt je moet constant iets klaar hebben dan loop je het grote
risico àat àat een keer gemaakt wordt en àan inderàaaà in àie la ligt, iedereen
zegt we hebben aan onze verplichtingen volàaan en àan zit je met volkomen
verouàerde toestanden wanneer het zover is. Ik heb nog overleg gepleegd met
ie voorzitter van de landelijke propagandacommissie. Twee maanàen àaarin heeft
Leiàen in zoverre gelijk wanneer je àan alles daarna nog moet gaan betenken om
het ronà te sturen aan afdelingen, dan ben je aan ie late kant. Zou Leiden zich
na vier maanàen zeggen we dat is te lang van tevoren, dan ben je niet aktueel
genoeg. Zouden Leiàen en Einàhoven en tan ook het hoofdbeetuur elkaar kunnen
vinden met àrie maanàen van tevoren. Het is hier niet een markt maar toch
vinden we dit in de praktijk een retelijke termijn.
Laten we het maar eens proberen mijnheer ie voorzitter.
Met àrie.
We zullen zien hoe we het samen àraaien.
We hebben tot nog toe altijà samen geàraaià aniers was het nooit zo goeà gegaan.
Mag ik ie vergaàering vragen instemming te betuigen met het amenàement Leiàen
op àrie maanien, àank U zeer.
Dan vraag ik stemming over artikel 27 in het geheel wie is àaar tegen. Niemanà.
Dan is àat artikel aangenomen. Artikel 28, iaar zijn geen ameniementen op inceàienà. Wie is àaartegen. Dan is artikel 28 aangenoaen. Dan krijcen we artikel
31. Dat is àe kwestie van ie partijraai. Voorstel A kunnen we een streep iocrhalen. Voorstel B àat is een coapromisvoorstel van Naaràen ingeàienà maar onàanks
alle goeie beicelineen van Naaràen hebben we àaar geen behoefte meer aan. Maar
er zijn ameniementen ingeàienà over ie samenstelling zowel àoor Naaràen als àoor
àen Haag en àie hebben te maken met het percentace. En U heeft vanochteniials het
goeà is bij het binnenkomen een overzicht gekregen van hoe ie partijraai in ie
afgelopen àrie jaar samengestelà zou zijn ceweest. In het ceval van het voorstel
hoofàbestuur, in geval van het voorstel Naaràen en in het geval van het voorstel
àen Haag. En àan kunt U àaarûit makkelijk een keuze maken, want àan weet U
tenminste waar U in ie p:aktijk over praat. Dat is toch. Ik moet àus àit papier
in Uw aanàacht aanbevelen. Wie het niet heeft, kan àie het noc krijgen.
Bij mevrouw van Aartsen. Ik zal U àus àit zegcen. De groep ereleàen, leien
hoofàbestuur, leien Staten Genenraal, benoemàe leien, kamercentralevoorzitters
en vrouwen in ie V.V.D. tie beogen zo oa en nabij ie honàeri. En afhankelijk van
het systeea àat we nu gaan kiezen zou àat volgens het voorstel van het hoofàbestuur woràen aangevulà met 49 afgevaaràigàen uit ie centrales, volgens àen
Haac met 65, nee volgens Naarien met 65 en voleens ien Haac met 88. Of 79 want
Naaràen heeft nog een element naar voren gebracht. Die heeft cezegà, je moet
niet altijà afronàen naar boven, àat àoen we in onze partij namelijk altijà
reglementair, maar je zou in àit geval rekenkunàig aceten afronàen. Dat is ook
nagegaan. U vinàt in ie allerlaatste kolom tussen haakjes het voorstel àen Haag
wanneer je de rekenkunàige afronàing van Naaràen zou overnemen. Nou we gaan
maar eens proberen. Den Haag is het meest verstrekkenaan want àie wil ie partijraai het grootst laten woràen en het hoofàbestuur het kleinst. Dus ik brenge het
amenàement àen Haac het eerst in stemming. Mijnheer Meijeran.
U heeft àaarnet gezegà mijnheer ie voorzitter, we staan niet op ie markt. Er was
van U gezeci U was altijà tecen een compromis, maar twee plus vier geàeelà àoor
twee was àrie weken àaarnet. Ons iàee was een compromisvoorstel. Het Haagsche
iàee was een compromisvoorstel en nu àacht ik àat we niet konàen stemmen of
nou anàerhalf of eeneneenkwart een beter coaproais waren, we hebben àan ook
geprobeerà met ien Haac samen een nieuw oompormis te maken, maar àat is niet
gelukt, maar àat staat àan wel tussen haakjes in het voorstel, want iat is
àus inàeràaaà eeneneenkwart met rekenkunàige afronàinc, àat komt ian uit op àie
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Anderhalf met afronding naar boven zou uitkomen op 78 of 76. Het ene compromis ..
maakt ons even wijs als het andere, maar misschien kunt U het voorstel tussen
haakjes wat niet gedaan is. Wij willen het onze wel zo amenderen dan, dat we
op eeneneenkwart gaan zitten met de rekenkundige afronding. Ik dacht dat en
in beoordeling en in uitkomst die haakjeskolom niet het meest verstrekkende
is maar als men zich daar uit hoofde van het feit dat niemand het precies kan
uitrekenen, maar als men zich daarop wat spontaan zou kunnen vinden, bespoedigt
dat de vergadering. 0 Mag ik vragen of den Haag zich een subyamendement dat ik
in stemming zal brengen zou laten welgevallen. Of krijgen we dan onaanvaardbaar te horen.
Voorzitter U krijgt geen onaanvaardbaar. Het is ons best. De 2~ vinden we te
hoog, 1t vinden we geen compromisvoorstel, maar een gewoon voorstel. Het
nieuwe wat Naarden daaraan toevoegt is een andere wijze van afronding dan die
in de partij gebruikelijk is. Hij zou mij eerlijk gezegd om het even zijn,
maar ik zal wel graag zien dat er in de partij aale zaken dan op gelijke wijze
afremden en ik wijs U erop dat wat ik zo snel kan bedenken het enige andere
geval waarin we afronden is de bepaling van het aantal stemmen wat een afdeling
op deze vergadering uitbrengt en ik zou willen dat die reglementencommissie
van de Meijeran dan ook dat gelijk trekt, als we hier besluiten tot rekenkundig afronden, dan ook bij het bepalen van stemmen van de afdelingen.
Ja, dat is de reden, waarom ik er anders over denk. Begrijpelijk dat het den
Haag om het even is, want ze hebben in beide gevallen vijf afgevaardigden.
Maar.
Voorzitter, het mag volgens ons ook anderhalf zijn met afronding naar boven.
Dat is ons om het even. Een gemeenschappelijk iets wat een gemiddelàe uitkomst
geeft lijkt ons het enige wat je kunt aannemen om dat niemand het voor of het
tegen van welke factor ook exact kan uitrekenen. Anderhalf met afronding naar
boven, dan is het probleem van de heer Hubert weg en dan hebben we praktisch
dezelfde uitkomst als tussen haakjes staat •
Ik wou graag dit zeggen. Wat is het voor bezwaar tegen afronden rekenkundig
bij afdelingen, dat is dat dan strikt formeel afdelingen met minder dan 25
stemmen hier met minder dan 25 leden geen stem zouden mogen uitbrengen.
Ja precies, dat betekent en daarom waarschuwt mijnheer Hubert, dat je de
kleinere afdelingen nog meer gewicht t.o.v. de grotere geeft dan ze nu al
hebben.
Voorzitter ik hoop dat we snel geen enkele afdeling van25 leden meer hebben.
Dat is maar betrekkelijk. Je moet ze ook laten oprichten, dan zijn ze in
het begin eventjes klein. Ze doen het niet allemaal zo vlug als MelikHerkenbosch. Kaar mag ik dan voorstellen om voorstel 1 op 1i- met afronding naar
boven om dat aan te nemen. Dan stelt het hoofdbestuur zich daar ook achter.
Mag ik dat in stemming brengen en vragen wie daartegen is. Niemand. U bent
tegen. Wat wilt U in stemming gebracht zien. 1t of 2t. 2t kijk eens het hoofdbestuursvoorstel. Wie is voor het hoofdbestuursvoorstel. Ja en wie is voor 1i
met afronding naar boven. Nog een keer, dat is een duidelijke meerderheid,
dan is dat aangenomen. Bedankt voor de steun die het hoofdbestuur dan soms
toch nog wel een sondervindt.
Dan kom ik aan artikel 32 lid 3. Daar zijn geen amendementen op ingediend, mag
ik vragen wie is daarvoor. Wie is daartegen. Dan is dat ook aangenomen.
--·Dan gaan wij nu terug naar de ondercentralekwestie. En daar waren wij gebleven
wij zijn bezig met artikel, tij waren gebleven bij artikel 16B lid 3 en wij
hadden geconstateerd dat amendement nummer 16 van de kamercentrale Leiden was
verworpen. Dan kom ik nu op artikel 16B lid 4· Dat gaat dus weer, ik moet
nu even in herinnering roepen dat we nu weer aan het zeven zijn geslagen •
Wij hadden vanochtend dus bepaald dat er zou een keer worden gezeefd, hetzij
op ondercnetraleniveau, hetzij op kamercnetraleniveau, ter keuze van de ondercentrales in die kamercnetrale. Wij zijn nu aan 16B4, waarop een voorstel van
Wassenaar is ingediend, maar mag ik dat beschouwen als een zijnde geregeld met
de afspraak die wij vanochtend hebben gemaakt. Dan vervalt dat.
Ik moet U nog de stemming bekend maken over de kwestie dagelijks bestuur, hoofdbestuur. Bij die plaatsvervanging. De plaatsvervanging in het dagelijks bestuur
zal alleen op voorstel van het dagelijks bestuur plaatsvinden aangezien 205, >;'
afgevaardigden zich voor het amendement Haarlem hebben uitgesproken en 678 ,c(,
daartegen. Totaal 883.
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16Blid 4, Wassenaar is ingetrokken. Dan. komen we op amendement nummer 16 dat
is ook hierop ingediend. Ook dat valt onder de beslissing die wij vanochtend
hebben genomen dacht ik. Herstel. Maar waarom heb ik dan dit gekregen.
Dames en heren de heer Hubert bewijst nogmaals zijn objectiviteit door te
vertellen dat ik een verkeerde stemming heb voorgelezen omdat ik een verkeerd
briefje heb gekregen. Kaar het blijft zo dat het voorstel van Haarlem is
verworpen, maar met 491 tegen 661. Dat komt ook dichter bij de indruk die
wij bij de mondelinge stemming hadden gekregen. Ik moet U namelijk bekennen
dat ik door deze uitslag van daarnet dacht het is inderdaad toch gevaarlijker
dan wij dachten om met vingers te tellen, maar dar valt dus mee. Leiden
mag ik aannemen dat dit is ingetrokken in het kader van het vanochtend
genomen besluit. Uw amendement nummer 16. Tilburg wilde 16B lid 4 geheel
laten vervallen. Mag ik vragen wie is er inderdaad tegen 16B lid 4. U bent
ertegen.
Excuus maar is het niet praktischer om nou eerst als over de ondercentrales te
hebben toch eerst in de volgorde van de stukken met de amendement 6 tm 9
te beginnen en daarna in de volgorde van de uitwerking, want ik dacht dat we
anders van achter naar voren werken. Nee we zijn nu aan de beluitsvorming.
En ik heb nu de amendementen die dus liggen 15 en heb het later in iets andere
volgorde daarom noem ik het nummer er steeds bij. Nu hebben we 15 dat is
Tilburg. En dan komen we daarna aan Naarden 13, Wassenaar 14, 14c. En ik
dacht maar het gaat nu inderdaad wat vlug dat het vervallen van 16B4 sub B
zoals Tilburg dat voorst~elt en wat parallel loop aan 13 Naarden dat dat een
uitvloeisel was van het een keer zeven wat we al hebben afgesproken. Ik dacht
dat 16B sub B4 als ik het goed zeg de tweede toesing door de kamercentrale was
en die is er dus vanzelf al uit, door de afspraak van vanmorgen.
Dat ben ik met U eens, dat wil zeggen, dat moeten we samenvoegen. Dan komen we
aan 16B lid 5, dat is dus de vergadering bimnen het hoofdbestuur. Versterkt
met vertegenwoordigers, sommige hebben gezegd met centrales andere zeggen
plaatsvervangers van de kamercentrales om daar nog weer tot een samenvoeging
te komen. 16B lid 5 daar zijn op ingediend door Naarden amendement nummer 13
door Wassenaar amendement nummer 14, door Haarlem 14C, door Leeuwarden 17,
door den Haag 18, door Amsterdam 19 dan weet U waarover dit precies gaat. En
Naarden is het er dus mee eens dat het hoofdbestuur vergadert in tegenwoordigheid
van de secretaris van de kamercentrales, maar stelt voor dat daar niet alleen
de secretaris maar ook eventueel de plaatsvervangers bij kunnen zitten. Wassenaar
zegt dat de vervanging, die is het in beginsel hier ook mee eens maar die wil
dus een schrapping omdat er maar een zeef is, dat lost zich dus vanzelf op.
Haarlem zegt, het hoofdbestuur kan besluiten, vergadert ook samen met de secretarissen maar die wil die resoluties er weer uit hebben. Kaar daar hebben we al
een uitspraak over gedaan vanochtend, dus dat lijkt me dat haarlem dat als konsekwentie intrekt. De afdeling Leeuwarden zegt de secretaris van de kamercentrale
moet je vervangen door een lid of een vervanger, dat komt dus neer op ongeveer
hetzelfde als Naarden dat kunnen we dus samen behandelen. Den Haag zegt je moet
die beslissing of een amendement wordt ingetrokken en waarin de kamercentrale
zelf een soort vetorecht heeft. Dat vetorecht moet je niet geven aan de desbetreffende hoofdbestuurslid, maar aan die secretaris die daarbij zit. Want die
is onafhankelijker. En Amsterdam zegt, wat een secretaris zich kan laten vervangen
door een ander bestuurslid die dan niet lid mag zijn van het hoofdbestuur.
Is het nièt het meest praktisch dus Naarden, Leeuwarden en Amsterdam gezamelijk
te behandelen en het erover eens te zijn dat de secretaris zich mag laten
vervangen. Akkoord. Dan de vraag wie moet nu die beslissing nemen, het hoofdbestu~
lid moet die beslissing nemen. Het hoofdbestuurslid moet die het vetorecht
uitoefenen of die secretaris die daarbij zit die inderdaad wat onafhankelijker
is aan de andere kant kun je ook wel zeggen het hoofdbestuurslid kan juist
de beide kanten in de gaten houden. Het is maar hoe men er tegenover staat.
Wil den Haag het toelichten.
Ja voorzitter als men het hoofdbestuurslid wat daar in de dubbele funktie zit
enerzijds hoofdbestuurslid spelend anderzijds belangenbehartiger van zijn
kamercentrale tegenover andere kamercentrales als men zegt die is volledig
competent dan ontgaat mij wat de secretaris er dan nog überhaupt bij moet doen.
Als men die secretaris er speciaal bijhaalt dan zou ik zeggen laat dan het
hoofdbestuur discussieren over het wel of niet nut van de samenvoeging van zaken
daarover besluiten en eventueel als een kamercentrale zegt we gaan vetoen, laat
dan die secretaris het doen.
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Dan heeft die er tenminste ook een goede funktie. Ik zal U onthullen wat bij
ons de achtergrond was van de gedachten om de secretaris daarbij tehalen. Niet
zozeer omdat daar mee te beslissen en een vetorecht uit te oefenen, maar je
kunt je heel goed voorstellen dat net als dat in deze vergadering gebeurt
twee afdeling of twwe centrales wel min of meer op dezelfde toer zitter, maar
dat het nuttig is dat er nog eens even wordt gekeken wat dan die beste
samengevoegde redaktie is. Moet je dat in het voltallige hoofdbestuur bedisselen dan hoû je de zaak verschrikkelijk op • Stuur je die twee hoofdbestuursleden naar buiten om het met elkaar eens te worden dan missen ze de rest van
de discussie, heb je de secretarissen dan kun ja aan de secretarissen vragen om
van de desbetreffende centrales om het daarover eens te worden. Dat is de achtergrond geweest. Niet om een soort versterkte meerderheid te creeren, maar om eenvo·
digweg praktisch te kunnen vergaderen en te zeggen we zijn het er in beginsel
over eens maar ontwerpen jullie nu de definitieve tekst. Dat was de achtergrond.
Ik vindt het een magere taak eigenlijk voor een secretaris een soort aanwezige
onderhandelaar.
Hij late zich dan vervangen.
Nou ja dan wordt het nog moeilijker om een vervanger te vinden. Nee voorzitter
het lijkt mij gewoon praktisch, laat het hoofdbestuur hoofdbestuur zijn en
als er iemand daar het nodig vindt om een veto voor zijn kamercentrale uit
te spreken laat dat dan die secretaris zijn dan hebben we mooi die gescheiden
verantwoordelijkheid van dit soort dingen waar we zo voor zijn.
Goed als het een echte goede secretaris is dan zal die dat hoofdbestuurslid
zeker veto roepen als de secretaris hem dat voorschrijft, maar we zullen
vragen aan den Haag of de secretaris die dus in onze mening moest religeren
zijn komst ook nog kan motiveren door het vetorecht uit te oefenen. Wie is
daarvoor om die beslissing aan de secretaris te geven. Centrales Leiden •
Wie is daartegen, dat is een minderheid, dan heeft het amendement den Haag
is aangenomen. Mag ik vragen wie is tegen de geamendeerde versie van artikel
16 lid 5. Dan ga ik over naar artikel 16nlid 6. De algemene vergadering bEfluit
tot alle aanzien van alle ingediende amendementen, daar heeft Tilburg een
amendement op ingediend en Wassenaar, maar die hebben we beiden vacchtend
ondervangen door te zeggen er is maar een zeef en in die zin zal dus 16B lid
6 ook worden gereligeerd. Kunt U het daarmee eens zijn. Wie ie tegen 16B lid
6. Dan komen we op 16B lid 7 daar zijn geen amendementen op ingediend. Hoofdbestuur maakt amendementen bekend, daar is natuurlijk niemand tegen. Dan kom
, ik, ga ik verder met de onderenetrales bij en nu kom ik dus aan het begin.
,-·.iHj amendement nummer 6. Van den Haag. En dat heeft nog betrekking op die
meerdere ondervoorzitter. Nu zijn A en C wel verworpen, maar men kan zich
los daarvan voorstellen dat een kamercentrale de bevoegdheid wil hebben meer
dan een ondervoorzitter te hebben. We hadden trouwens ook de situatie dat
men geen ondervoorzitter had. Dus ze m~eten wel weten wat we doen. Als ze dit
aanneemen dan is de sitautie dat er geen ondervoorzitter is is dan onmogelijk.
Zijn er kamercentrales die geen ondervoorzitter hebben. Middelburg.
Heeft Middelburg er bezwaar tegen om er meteen twee te krijgen.
Goed dan met een aanbeveling stellen wij amendement nummer 6 van den Haag aan de
orde, wie is daartegen. Dan is het amendement van den Haag aangenomen.
Dan kom ik nu op amendement, op artikel voorstel 6.2.1.2 artikel 12. Dat heeft
weer te maken met de propaganda en daarop zijn ingediend de amendementen 20,
21 en 22 van de afdelingen Naarden, de kamercentrale Leiden en de afdeling Epe.
Naarden wil deze zaak geheel in de statuten geregeld hebben en niet in het
huishoudelijk reglement. Mag ik nader Naarden vragen om dat te verwijzen naar
de commissie, want die herverkaveling over statuten en huishoudelijk reglement
is juist een punt dat we vandaag liever buiten discussie hielden.
Voorzitter, als afdeling hebben we er niets op tegen, maar ik weet niet mijn
mede-Naarder commissielid ervan vindt.
Dat moet U aan de secretaris vragen dus.
De taak van die commissie om tussen reglement en statuten te schuiven, die
heeft een min of meer bedenkelijk kantje, want wat bewust in het reglement
gezet is en we verschuiven het naar de statuten dan maken we het wel in de
tweederde sfeer en dat is voor een herschrijvingscommissie dacht ik wat moeilijk
maar.
Dat ben ik met U eens vandaar dus ook dat we dat besluit hebben we weer gebonden
aan tweederde meerderheid, maar de grote vraag die in het hoofdbestuur is
gerezen is de vraag is het wel altijd bewust gebeurt dat er bepaalde dingen in de
statuten en andere in het huishoudelijk reglement zijn gezet.
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Dat is niet helemaal zeker. Wat vindt Uw mede commissielid ervan. Of U bedoelt
im de commissie straks. Dat zien we dan wel.
Nummer 21. Dat is dus van belang, want dat is vanochtend ook ter sprake gekomen.
Als wij de ondercentrales instellen. Leiden zegt dat moet in overleg met de
kamercentrale. Dat betekent als de kamercentrale en het hoofdbestuur het niet
eens worden dan zal een van de twee die zal zich naar de andere moeten schikken.
Dat is wat Leiden daarmee bedoelt of vergis ik mij daarin. Amendement nummer
20.
Mijnheer de voorzitter, Leiden bedoelt dit dat het besluit waarbij ondercnetrales
worden ingestèld en vastgesteld, de omvang daarvan de afdelingen die daartoe
behoren dat dat besluit door het hoofdbestuur niet kan worden geno~en, zonder
dat de kamercentrale het daarmee eens is.
Ja dat is duidelijk dat zei ik ook. Nou is het punt als er afdelingen zijn die
afwijken van de mening van de kamercentrale dan moet er uiteindelijk een instellin1
zijn die de beslissing neemt en hoewel het hoofdbestuur tot nog toe nooit is
afgeweken van een advies van de kamercentrale, wij zijn wat dat betreft wel
wijzer is het zo dat in een dergelijke situatie het voor de afdelingen misschien
toch een aantrekkelijker zaak is wanneer ze hun zaak nogeens aan het hoofdbestuur
kunnen voorleggen.
Mijnheer de voorzitter, dat gaat toch een beetje lang de problematiek heen.
Het gaat namelijk om de zaak wie het uiteindelijk beslist. Uw voorstel valt
de uiteindelijke beslissing bij het hoofdbestuur. Wij in de kamercentrale
Leideb vinden het van het grootste belang dat het in overeenstemming gebeurt
met de visie van de betreffende kamercentrale. Nu rijst natuurlijk altijd
de vraag of die bepaalde afdeling hettwel of niet eens is met de uiteindelijk te
nemen beslissing. Die afdeling zal uteraard met de kamercentralebestuur daarover gesproken hebben. Dergelijke vaststellingen van ondercentrales geschieden
in ••~ de kamercentrale Leiden altijd min of meer, zijn toch tot nu toe altijd
gebeurt in de centralevergadering. Dat betekent dat de afdelingen volledig
inspraak hebben. Die inspraak kunnen ze dan misschien nog proberen te verwezenlijken bij het hoofdbestuur, maar het gaat ons om de vraag wie uiteindelijk
beslist niet zo zeer wie die afdelingen hoort dat kan het Hoofdbestuur horen,
dat kan een kamercentralebestuur horen, maar het gaat er ons om dat de beslissing niet kan vallen zonder dat de betreffende kamercentrale daarmee eens isWant wat is het geval mijnheer de voorzitter, een kamercentrale moet nauwgezet
erop toezien dat die regios goed funktioneren, wanneer wij als kamercentrale
bestuur het gevoel hebben dat het op een bepaalde manier niet goed funktioneerd,
omdat dat kamercentralebestuur goed op de hoogte is van de lokale sitautie, dan
vind ik het een vreemde zaak dat het hoofdbestuur dan die beslissing kan nemen
zonder dat het kamercentralebestuur het daarmee eens is.
Het is zo dat zei ik al, het hoofdbestuur is wel wijzer om beslissingen te
nemen tegen de wens van de kamercentrale in, maar wanneer er een probleem is
gerezen over de indeling tussen een afdeling en de desbetreffende kamercentrale
en men wordt het daar niet over eens dan moet je ook die beslissing niet door
het hoofdbestuur laten nemen, met gebonden handen. Dan zou je moeten voorstellen
dat de kamercentrale het maar zelf indeelt, want daar is het hoofdbestuur natuurlijk niet voor heel eerlijk gezegd. Het is er juist wel voor om in een situatie
dat er een conflict is in de kamercentrale om daar op een verstandige wijze
proberen eruit te komen en als dat niet lukt om dan een knoop doot te hakken.
Wie is voor het amendement Leiden. Wie is daartegen. Ik ga het vragen met
stembriefjes. Want we komen er zo niet uit. Wilt U het even opsteken en dat geld
voor iedere volgende stemming want het duurt anders een beetje langer dan nodig
is. Wie is voor Leiden. Wie is daartegen. Dit is een kleine meerderheid, maar
het is moeilijk. Ja wij zitten namelijk nu intussen met een race tegen de klok.
Dus ik ga U vragen om in een bliksemtempo Uw stembriefjes in te leveren. Wie voor
stemt stemt voor het amendement Leiden in overleg en wie tegen stemt stemt voor
het voorstel van het hoofdbestuur.
Mag ik nog even voorzitter, er is door Epe en Naarden cum sues ook voorgesteld
om te zeggen, gehoord de kamercentrale s en afdelingen en in dat licht zou ik
A willen aanbevelen dat die afdelingen er vast bij aannemen maar B dan toch het
logisch konsekwentie trekken dat als er dan uiteindelijk conflict is daartussen
dat dan alleen maar het hoofdbestuur kan beslissen en dat je niet de kamercentrales de kans moet geven om het te doen blokkeren. Misschien helpt het niet. Ik
hoop dat deze intervantie een nieuwe proef duidelijker zal maken dat je die
beslissing bij een hoofdbestuur moet leggen omdat je in een hoofdbestuur per
definitie vertrouwen moet als je dat niet meer hebt stuur je ze weg.
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En van je vertrouwen dat ze het nuttig doen, dan moeten zij ook tussen twee verschillende kamercentrales eventueel moeten zij kunnen beslissen als er wat te
beslissen valt, dat lijkt mij het enige logische. Ik ben het alweer met U eens
het hoofdbestuur zou in het geval dat het voorstel Leiden wordt verworpen ook
het voorstel Naarden willen overnemen dat ook de afdelingen worden gehoord en dat
het hoofdbestuur dus s{oort beroepsinstantie is wanneer er verschil van mening
mocb)t~; zijn tussen de afdelingen en de kamereen trales.
Wij stemmen nu voor het voorstel Leiden of daartegen. Stembriefje 6.
Wilt U snel terugkomen want wij vergaderen verder over nummer.
Even in afwachting van de uitslag van deze stemming, waarna wij zullen ~terug
komen op de nummers 20 en 22 min of meer gelijkluidende voorstellen van
Naarden en Epe, kom ik nu op nummer 23. Dat is artikel 13 van het hui~houdelijk
reglement. Daar heeft Naarden voorgesteld dat de kamercentrales bevrodert de
praopagande alsmedehet goede verloop der werkzaamheden in de onderc•ntales
en afdeling behoudens te bepalen in lid 4'van dit artikel •
Dat is op artikel 13. Dat hangt samen met die kwestie of het in de statuten of
het in het huishoudelijk reglement moet staan mijnheer Keijeran. Is het niet
zo.
Als redaktioneel voorstel bedoelt.
Dank U zeer.
Dan komen we op artikel 16 lid 1. Dat is het oorspronkelijke nummer 6.2.1.4.
Dat is de samenstelling van een afdelingsbestuur van eèn kamercentralebestuur
wanneer het betreft een samengestelde centrale. Daarop was ingediend doorl,•de
afdeling Wassenaar nummer 24, maar dat is ingetrokken. Daarop was ingediend
24A door de afdeling Haarlem. Daarop'was ingediend 25 door de afdeling den
Haag. Aal zijnde twee ondervoorzitters en daar was ingediend door de centrale
Dordrecht nWilDler 26, 27 Naarden en 28Leiden, 29 Eindhoven, 30 Tilburg en 33 Epe •
Dat is een hele serie.
Wij hebben daar zelf ook al een soort mening over. U trekt Naarden in ten gunste
van Dordrecht als wij dat zouden aanbevelen, begrijp ik dat. En ik was zo vrij
geweest om achter Dordrecht al te zetten, beter dan -Wassenaar, dat wil heel
wat zeggen. Dus 26, ja maar daar moet ik nog iets over zeggen. Er is namelijk
nog een punt dat is die vertegenwoordigster van de vrouwen. Daar is vanochtend
in een massale stemming over gestemd, maar er zijn er die toch aaa de orde willen
stellen of wij de samengestelde centrales, dus niet Rotterdam, Amsterdam, den
Haag, de vertegenwoordigster van de vrouwen niet toch in het bestuur zou mogen
zitten met stemmen.
Mijnheer de voorzitter, mag ik nog even iets vragen. Er is in artikel 13 lid 2
ook een voorstel dat niets te maken heeft met zitting hebben al of niet in het
centralebestuur maar wel de wijze van verkiezing en dat hebban wij eigenlijk helemaal vergeten tot nog toe. Wanneer wilde U dat behandelen. Ik dacht dat daar juist
de bezwaren tegen gericht waren. Nee dat gaat dus alleen over de kandidaatstelling
We zullen er zo op terug komen. Ik dacht dat het hele punt was dat men zei de
vertegenwoordiger van de adviesraad mag er wel bijzitten, maar dan willen wij ook
met de verkiezing uiteraard niet ons belasten, dan wordt ze gekozen op dezelfde
wijze als voorheen door de centralevergadering op voorstel van het bestuur of hoe
dat gegaan is. Maar U zegt wij willen daar toch nog even over praten.
Nou als ik mag heel kort. Het gaat over de wijze van kandidaatstelling, die
kunnen kandidaat stellen en dat is dacht ik onafhankelijk van of zij al of
niet zitting heeft in het bestuur als adviserend lid of echt lid. De kandidaatstelling kan door de afdelingen, het centralebestuur of twintig leden van de
centrale en wij zouden er graag aan toegevoegd willen zien de organisatie van
de vrouw in de V.V.D. binnen de centrale. Daar is in een van de amendementen
gezegd die organisatie bestaat er nog niet. Zolang die er dus nog niet bestaat
kan die ook moeilijk kandidaten stellen, maar dat is nou juist de bedoeling
om en dat is noodzakelijk voor dat optreden naar buiten toe. Om een centrale
organisatie daar op te bouwen. Ik dacht dat die dan ook toch wel het Decht zou
m~ten hebben om op gelijke voet als al die andere kandidaten te kunnen stellen.
Dat is dus een punt dat los staat van haar positie in het bestuur.
We komen daar op terug.
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Mijnheer den Ouden.
Mijnheer de voorzitter, ik verwacht nog steeds het antwoord wat het hoofdbestuur
had want U zegt ik heb daar nog een opmerking over, want U vond 26 van Dordrecht
beter dan Wassenaar, maar neemt U het daarbij over.
Wij geloven, althans ik geloof dat het inderdaad beter is om een bepaling als
U onder D hebt onder amendement nummer 26 een of meer extra leden voor een
speciale funties en of vertegenwoordigingen te bepalen bij reglement van de
kamercentrale, dat dat een vrijheid opent voor kamercentrales waariaan behoefte
kan ontstaan. En dat wij dat dus wel zouden willen overnemen. Nu hebt U onder
punt C de vertegenwoordigster van de kamercentrale en de adviesraad wel
als bestuurslid genomen, maar het probleem is dat vanohhtend min of meer had ik
begrepen dat was afgewezen. Dus dan zouden wij punt erbij U weer moeten uithalen
en daar dus weer de bepaling van moeten maken met adviserende stem.
En de vergadering ook. Dan is dat een duidelijke zaak, maar dan zou ik U willen
voorstellen en dan zegt U een van de leden van het bestuur wordt in het bijzonder
belast met de organisatie van de propaganda, ziet U dat niet als een van de
leden onder D mijnheer den Ouden.
Mijnheer den Ouden, dan staat er onder een van de leden van het bestuur wordt
in het bijzonder belast met de organisatie van de propaganda. Kan dat een
van de leden zijn onder A B of ook D, het kan ook onder A en B. Dus dan moet
het zo blijven.
Mijnheer de voorzitter, u hebt het, we hebben het nu over de samenstelling van
het centralebestuur en afgezien van het feit dus van die kandidaatstelling
die we dan dadelijk nog even zullen behandelen hebt U net gezegd, dacht dan
dat het toch even nuttig was om daarop terug te komen. Er zijn namelijk twee
voorstellen die wij ingediend hebben. De ene gaat over kamercentrales die een
he~oel afdelingen omvatten dat is in artikel 16 en hèt andere is in artikel
21 over kamercentrales die uit een afdeling bestaan en dat is natuurlijk wel
een hele andere situatie. Dus ik zou, er zijn toch beppald wel argumenten aan
te voeren waarom of het van groter belang is, zou ik haast zeggen dat het in die
samengestelde kamercentrales wel zo zou gebeuren omdat daar de communicatie
en de contacten juist door de vele afdelingen ontzetten moeilijk is en het van
veel groter belang nog is voor het goed geïnformeerd zijn van de centrale
vertegenwoordigster, dat ze daar in het beztuur zitting heeft. Dus ik zou graag
U willen verzoeken of dat dan nu apart in stemming zou kunnen komen.
Ik heb daarnet al een vraag daarover gesteld, maar dat wees toen uit dat men
het wilde laten bij wat er vanochtend besloten was, maar nu is nog eens extra
Uw aandacht ervoor gevraagd. Wie is beried om ervoor te stemmen dat in de samengestelde kamercentrales toch de vertegenwoordigster van de vrouwen in de V.V.D.
deel uit maakt van het bestuur. Het gaat hier typisch om de samengestelde centrale.
Mijnheer Makreel. Ik heb er gewoon bezwaar tegen dat het weer in stemming wordt
gebracht, mijnheer de voorzitter, er is een beslissing genomen en dan hoort men
niet in dezelfde vergadering op terug te komen.
Daar is helemaal niet gesproken over die twee verschillende artikelen, dat zijn
twee voorstellen en daar is dus geen uitspraak over gedaan in de zin zoals.
Nee maar nou moet ik eerlijk gezegd wel zeggen wij hebben afgesproken dat wij
eerst die peiling zouden houden om nou juist dat wij de artikelsgewijze
stemming te kunnen voorkomen en om daardoor tijd uit te sparen. Dat heeft in
zoverre niet geholpen dat het nu vijf voor vijf is, maar toch is die tijd dus
als er nu toch nog eens artikelsgewijze stemmen komen komen we er natuurlijk
nooit van zijn leven meer uit.
Ja maar mijnheer de voorzitter, het zijn twee hele verschillende.
Dan zal ik nu twee stemmingen houden, wie is ervoor om hier toch nog over te
stemmen, mijnheer Makreel is er in ieder geval tegen. Wie is ervoor.
Wie is ertegen om nu te stemmen dat is de meerderheid. Het spijt mij zeer.
Ik vrees dat dit overeenkomt met de uitslag die U zou hebben gekregen als er
wel gestemd was.
Zijn wij het nu over de tekst van Dordrecht eens. Mag ik vragen wie is nu tegen.
De aanvaarding van het amendement Dordrecht.
Leiden nog.
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Nummer 28.
Is nummer 28 nu wel of niet aan de orde.
Dat is tevens aan de orde. Ja mijnheer de voorzitter, dan zou ik toch graag
nog even bet woord daarover willen, die dat amendement nog even willen toelichten als U mij toestaat.
kt
Dit amendement van de kamercentrale Leiden, wij als ik het goed zie nogal
belangrijk af van dat van Dordrecht. Het amendement van de kamercentrale Leiden
gaat ervan uit heeft als uitgangspunt dat de regionale vertegenwoordiging in
het kamercentrale~bestuur niet dwingend wordt voorgeschreven. De regionale
spreiding in het kamercentralebestuur wordt in het amendement Leiden geheel aan
de centrale vergadering overgelaten. Dat betekent niet dat het niet kan.
Iedere kamercentrale die daartoe de noodzaak aanwezig acht kan uiteraard een
regionale spreiding in acht nemen, maar er kunnen situaties ontstaan doordat
men in een bepaalde regio niet een geschikte kandidaat kan vinden, dat men die
aan die beginselpand voldoen en die opening wil het amendement van de kamercentrale Leiden open houden. Dat is duidelijk. Het hoofdbestuur is van mening dat
het bepaald juist is dat alle ondercentrales tot zoals voorheen de statencentrales met een minder duidelijke achtergrond dan nu het geval zal zijn met de
ondercentrales in het bestuur zijn vertegenwoordigt. Dat is naar de mening van
het hoofdbestuur de enige mogelijkheid om te waarborgen dat het overleg met al
die regios werkelijk tot stand komt. Leiden wijkt verder af van het hoofdbestuurs
voorstel dan Dordrecht, dus ik brang Leiden eerst in stemming. Wie steunt Leiden,
wie is daartegen. Dat is ook naar de mening van Leiden een meerderheid. Wilt u
nog eens briefjes opsteken. Wie is voor Leiden. Dus de regios of ondercentrales
niet verplicht vertegenwoordigt in het bestuur. Ja en wie is daartegen. De
secretaris zegt dat het een meerderheid is. Is Leiden het daarmee eens. Dan
gaan wij nu het amendement Dordrecht in stemming brengen, dat wij zojuist wat
gewijzigd hebben en dat nu door het hoofdbestuur wordt ondersteund. Wie is daar
tegen. Wie is daar voor, Dat is een overgrote meerderheid •
Mag ik Haarlem vragen of 24A nu nog in behandeling moet komen. Niet meer.
Den Haag 25 die meerder ondervoorzitters hebben wij ingebouwd, dat is dus aangenomen. Naarden heeft al meegedeeld dat 27 is vervallen ten gunste van het aangenomen amendement Dordrecht. 28 is afgewezen. Eindhoven had nog nummer 29.
Dat is ook door Dordrecht gedekt. Is Eindhoven het daarmee eens. Dan de centrale
Tilburg. Tilburg wil als mogelijkheid scheppen dat de vertegenwoordigers van de
ondercentrale niet deél uitmaakt van het bestuur. U zegt ik wil ook buiten het
bestuur om. Wil Tilburg dat nog toelichten. Wie steunt Tilburg.
Van Beek, kamercentrale Tilburg. Wij hebben het vanmiddag al eerder gehad over
het formuleren van funkties en in Uw in de organisatie zoals die op dit moment
in elkaar zit zal het waarschijnlijk zijn dat de bestuursleden van een afdeling
ook bestuurslid worden van een ondercentrale, en zo op het volgende niveau.
Maar we willen uitdrukkelijk een andere mogelijkheid niet uitsluiten. Vandaar
dat wij het voorstel nummer 30 iets uitgebreid hebbenals de formulering zoals
U die gebruikt heeft. Het is hier ook weer een kwestie van afwegen, met de kans
op verminderen van communicatie ter plaatse waar die nodig is of het juist niet
doen, met de kans dat het best de communicatie tot stand komt of het niet doe.
Daartussen moet U kiezen. Wie steunt Tilburg.
Mag ik even vragen, ik dacht dat in Dordrecht al besloten was dat het iedereen
kan zijn uit die ondercentrale of uit die afdeling, dus dat Tilburg de wens al
op een ruimere wijze bij voorbaat zijn vervuld.
U heeft gelijk, mijnheer Meijeran. U bent onmisbaar.
Tilburg heeft al meer gekregen dan ze gevraagd hadden.
Afdeling Epe. Epe wil redaktionele voorstellen t,a.v. de regeling van de propaganda. Die zegt op afdelingsniveau moet het worden uitgevoerd. Op centraleniveau
moet het worden gecoordineerd. Maar op hoofdbestuursniveau moet het ja ik weet
niet wat worden uitgevonden. Ik geloof dat dat typisch een zaak is om aan de
redaktieoommissie door te schuiven. Kan Epe zich daarmee verenigen. Dank U zeer.
Dan komen we aan de vraag de uitslag van de stemming of de afdelingen kunnen
worden samengebracht in ondercentrales, alleen in overleg met de kamercentrales
of na overleg met de kamercentrales en de afdelingen. Dat was het amendement
Leiden, dat is verworpen. Voor het amendement zijn uitgebracht 416 stemmen en
710 daartegen.

a
I~
0<1

UI

OI

.5

1iE

'"0

.,c

~

OI

c

8

~
c
-.::

.,
Cll

..<:

Gi

z

Cll

..<:

1-

:...:
w

ï=

Vl

w

0

:...:

<

à

Cl:
1-

:...:
w
__,
w
a..

<
<
::r:
u
Vl

~ SCHA'" ELEKTRO-AKOESTIEk

Blad No.

59

Rotterdam 010-366532
AFDELING CONGRESREGISTRATIE

,

Band No.

Wij komen nu aan de eindstemming over artikel 16.1 dus dat is de hele opzet
van het centralebestuur zoals het nu is geamendeerd door Dordrecht. Is daar
iemand tegen. Zo niet dan is dat aangenomen. Dan heeft mevrouw Dettmeijer
gevraagd om nu de verkiezing van dat adviserende lid van de vrouwen in de
V.V.D. aan de orde te stellen. Maar dat wou ik heel kort doen en ik wou eigenlijk direkt de mening vragen aan de vergadering. Ik dacht dat iedereen heel
goed wist waarom het ging. En dan kom ik dus aan het oorspronkelijk artikel 13.
Artikel 13 lid 2.
U vindt dat onder artikel 6.1.1. in het vrijheid en democratie van 24 januari
dat is artikel 13 lid 2 het is dus zo die vertegenwoordigster van de kamercentrale heeft dus een adviserende vevoegheid, maar door wie mag die kandidaat
warden gesteld. Voostel is om dat te laten doen door het bestuur van de kamercentrale. Door het bestuur van de stichting in de desbetreffende kamercentrale
door de ledenvergadering van een afdeling of door twintig losse partijleden die
in de afdeling wonen en daarvan is dit voorgesteld. Namelijk dat de kamercentrale
Leiden zegt je moet laten vervallen dat de vrouwenorganisatie binnen de provincie
wel kandidaten kan stellen en de afdeling Eindhoven zegt je moet die twintig
loslopende partijleden niet laten kand~daat stellen. Wij zijn het er dus allemaal
over eens dat het bestuur van de kamercentrale in de ledenvergadering van een
afdeling dat die wel kandidaten mag stellen en ik breng nu in stemming de vraag
of het bestuur van de stichting in de desbetreffende kamercentrale ook de bevoegdheid heeft kandidaten te stellen. Wie is daar tegen. Het noorden is daartegen.
Wie is daarvoor. Boekjes. Ja dit is lijkt mij duidelijk een meerderheid.
Wie is ervoor, wie is ertegen dit ia aangenomen. Het bestuur van de regionale organisatie mag ook kandidaten stellen. Nu de twintig loslopende partijleden die kandidiaten mogen stellen. Mits tot de centrale behorend. Wie is daarvoor.
Mag ik dan daar even iets over zeggen. Mijnheer de voorzitter. Ik geloof toch
dat het nuttig is, gezien het feit dat die andere voorstellenverworpen zijn dat
dat toch wel blijft gehandhaaft. Het is meer dan normaal in een afdeling daar hoef
je maar met vijf leden te komen die een bestuurslidmaatschap kunnen stellen,
maar hier is het zo dat in een centrale losse vrouwen van verschillen afdelingen
U bedoelt dus de vrouwen die niet gez.inslid zijn.
Vrouwen van verschillende afdelingen dus gezamenlijk een kandidate kunnen
stellen. Die vallen niet onder die drie andere punten, maar nou zou het niet
onbillijk zijn, zou het xi•t onbillijk zijn als die dat maar met vijf zouden
kunnen doen terwijl ze dus moeten opwegen tegen een hele afdeling een heel centralebestuur of een heel bestuur van de organisatie vrouwen in de V.V.D. dus ik vindt
dat die twintig hier toch wel gehandhaafd moeten worden en ook niet verminderd
moet worden dat aantal, dat vind ik billijk dat dattwintig vlijft, maar ik vindt
wel dat dat er ook in moet blijven.
Ja maar nu vraag ik me af of ik het wel met U eens ben want in die andere gevallen
moet er of een bestuur voor zijn of een hele ledenvergadering van een afdeling.
Dat kunnen er dan in sommige afdelingen wel vijf zijn, maar normaal gesproken
zijn dat er meer. En met die twintig loslopen daar laat U dus eigenlijk iedere
band met de afdeling of met een bestuur laat U los, dan zegt U een groep van
20 van buiten een afdeling om, dus stel dat er twintig vrouwen zijn die ieder
in een eigen afdeling dat niet in de ledenvergadering gedaan hebben gekregen,
want daar komt het dan op neer die zouden zich dan nog eens mogen verenigen.
Maar dat is precies het omgekeerde van wat U daarnet eigenlijk als pleidooi
voor dit voorstel.zei. Ik zie het juist als een extra bevoegdheid die U vraagt
om buiten de afdelingen om dit te kunnen doen.
Ik vraag niet iets nieuws. Het stond er al in. Dus.
Ik geloof toch dat het nuttig is gezien het feit dat wij nog niet overal georganiseerd zijn om dat erin te laten.
Wie wil het erin laten. Twintig vrouwen kunnen dat doen en wie is daartegen.
Ja dat is ondanks alles toch een duidelijke meerderheid.
Mijnheer de voorzitter, ik wou nog even naar voren brengen dat uiteindelijk
het bestuur van de kamercentrale en daarna de ledenvergadering van de kamercentrale de bekrachtiging uitspreekt.
Dat ben ik met U eens maar niet meer over dit voorstel, want dat is hier
verworpen.
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Wij gaan nu weer over naar de andere leden van artikel 13 die aan de orde kwamen
in verband met de ondercentrales. Dat is dus voorstel 6.2.1.3. over artikel 13.
Daarop is ingediend amendement nummer 23 van Naarden.
Nu komen we bij artikel 16 lid 2, dat is een ondercentrale van het bestuur niet
samenvalt met een afdeling, die bestaat ook weer uit een ondervoorzitter, een
voorzitter en een vertegenwoordiging van aale afdelingen. Haarlem heeft gezegd
dat in het reglement van de ondercentrale moet worden bepaald dat als de
voorzitter uit een bepaalde regio komt dat dan de rest, dat er dan ook geen
andere uit moeten komen. Dordrecht dàarentegen wil weer een wat ruimere redaktie. Dat is nummer ~6, Haarlem was 24B. Leiden is nummer 28 en Eindhoven is
nummer 29. Tilburg heeft een amendement ingediend dat is 30, Oegstgeest is 31
en Epe is 33. Dan zijn wij derdoor. Heeft er misschien al overleg plaatsgehad tus
sen Dordrecht en de andere. De afdeling. Namens de kameróentrale Dordrecht,
Naarden gaat al met ons mee mijnheer de voorzitter, het schiet op.
Wil Haarlem vasthouden aan het amendement dat is ingediend. Haarlem gaat ook mee.
Oegstgeest wil namelijk even het woord voeren mijnheer de voorzitter.
Ondanks dat dit een fyzieke test gaat worden voor de vergadering willen we
toch een beetje opkomen voor de autonome afdelingen, namelijk in de regio Leiden
bestaat er ongeveer zes jaar al die regiolijn en wij hebben daar dus al mee
samen gewerkt en wij hebben daar allerlei ervaring mee op gedaan. In het
begin is die ervaring geweest dat deze regio coordinerend werkte, dus voor het
beleggen van afdelingsbijeenkomsten die die mogelijk waren i.v.m. kleine afdelingen, daar werden dan gezamenlijke afdelingsvergaderingen belegd. Er werden
dus kandidatenlijsten besproken voor de tweede kamer eec. De laatste jaren nu
de partij een duidelijke groei heeft doorgemaakt is er toch een beetje verschil
in die handelswijze van die regio gekomen en het accent is veel meer komen
te liggen op de communicatie tussen kamercentrale en afdeling.
Mag ik U vragen om het te bekorten, want we komen anders niet op tijd klaar.
Het verschil wat de afdeling Oegstgeest dus heeft in voorstel t.o.v. liet
hoofdbestuur is dat wij dus de besturen, dus de afdelingsbesturen die op democratische wijze gekozen zijn zelf de verantwoordelijkheid willen laten om die
regiovergaderingen dus te bezoeken. Of die ondercentralevergaderingen te
bezoeken. Wij willen dus om het karretje te trekken zoals men dat kan noemen
gewoon een dagelijks bestuur laten kiezen, daar hebben wij weinig verschil met
andere indieners van amendement, maar wij willen gewoon om een goede communicatie te handhaven tussen die ondercentrale en die afdeling zorgen dat er altijd
iemand van die afdeling aanwezig is en dat kan alleen maar als die afdeling
zelf gewoon binnen zijn bestuur uitmaakt wie er gaat. En wanneer we dus een
vast iemand laten kiezen en hij is ziek of verhindert of weet ik veel dan komt
dit dus in de lucht te hangen en dat is dus de bedoeling van de afdeling
Oegstgeest. Dank U.
Zoals wij Dordrecht beg~en hebben, mijnheer de voorzitter, tenminste een
vertegenwoordiger van elke afdeling maakt een veel ruimere mogelijkheid dan
Oegstgeest, dus komt aan de wens van Oegstgeest dacht ik tegemoet en als men
nu bij tenminste een vertegenwoordiger maar zo wijs is om in het reglement
van die kamercentrale te bepalen dat die man zich nog kan laten vervangen ook
dan is er geen vuiltje aan de lucht en dat schieten we ook op ook.
·
Leiden, mijnheer de voorzitter ik wou een korte toelichting geven op ons amendement onder 28. Met betrekking tot de ondercentrales. Datgene wat U eerder gezegd
hebt loopt enigszins parallel. Ik zou een element aan de discussie nog willen
toevoegen dat is dit dat er regios zijn die vele afdelingen kennen. Ik noem een
regio als Krimpenerwaard die kent tien afdeling. In de voorstellen van het
hoofdbestuur zou die regio dus gevormd worden door tien mensen. Mijnheer de
voorzitter ik moet zeggen dat is een onwerkbare situatie voor een dergelijke
regio. Het is begrijpelijk, het is juist dat alle tien afdelingen afgevaardigden
sturen naar de ondercentralevergaderingen, maar het lijkt mij onwerkbaar dat
wanneer er een bestuur gevormd moet worden bestaande uit tien mensen. Dat is
gewoon teveel. Daarom wilde wij ook weer openingen houden, mogelijkheden open
laten, die het niet dwingend voorschrijven maar zich vanzelf laten ontwikkelen.
Daar is natuurlijk iets voor te zeggen. Aan de andere kant is het zo duidelijk
dat voor veel afdelingen die nog n~ met het systeem werken het essentieel is
om erbij te zijn in de ondercentrale ook al op bestuursniveau dat er niet over
hun hoofd bedisselt wordt.
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Wij hebben als hoofdbestuur heel duidelijk gezegd, wij willen niet hier een
vierde bestuurslaag creeren, wanneer je een -..atx bestuursstructuur gaat
maken waarin sommige afdelingen en andere niet zitten, dan heb je levensgroot
de kans dat de afdelingen zeggen, daar heb je toch die vierde bestuurslaag
alweer en we zitten er niet eens bij op bestuursniveau. Ik geloof dat daarom
Dordrecht toch voorkeur verdient en ik zou dus nu in stemming willen brengen
eerst Leiden dat is het meest vrijblijvend en dat blijft dus het verste af
van het voorstel van het hoofdbestuur. Wiel'is voor Leiden. Wie is daartegen.
Dat is een duidelijke meerderheid. Dan Oegstgeest, daar is het bezwaar nog
tegen dat dus geen democratische verkiezing plaats, maar aanwijzing binnen
het bestuur. Wie is daarvoor. Wie is daartegen. Dat is een duidelijke meerderheid. Dan kom ik aan Tilburg, heb ik het idee dat ook is tevreden is gesteld
waanneer Dordrecht zou worden aangenomen.Kom ik aan Eindhoven. Nummer 29 die
wil het ook en zal waarschijnlijk akkoord gaan met Dordrecht. Dan kom ik aan
Dordrecht waar intussen. Nee dan kom ik aan Haarlem. Haarlem wil dus uitsluiten
dat een bepaalde regio dubbel is vertegenwoordigd. Wie is daarvoor.
Dordrecht wie is daartegen. Dan constateer ik dat Dordrecht is aangenomen.
Dan is artikel 16.1 geamendeerd. Dan 16.2. geamendeerd. Dan komen we op 16.3.
Ook daar weer een voorstel, amendement 28 van Leiden en 32van Barendrecht.
Dat is het bestuur van de statencentrale. Daar moet ik toch een toelichting op
geven. Want ik geloof dat dat niet bij iedereen geheel duidelijk ià.
Wij zeggen laat de statencentrale die wel een regio vertegenwoordigt als ondercentrale optreden dan valt het parallel. Dat is in een aantal provincies is
dat het geval, maar in die provincies waar de grenzen van de ondercentrales
afwijken van de statencentrales, daar is het een volstrekt duidelijke zaak dat
die statencentrale vier jaar lang in slaap is totdat er weer etatenverkiezingen
zijn en dan moet die alleen ad hoc tevoorschijn komen. Om daar apart een
bestuur voor te gaan verkiezen een apartercentralevergadering te houden dat leek
ons onpraktisch en we hebben gezegd laten we het praktisch oplossen. die ondercentrale die zit in de plaats van het hoofdstembureau die is dus statencentrales
en nu worden ze aangevuld met de bestuursleden van de andere ondercentrales
die ook tot deze statencentrales horen, dus het is niet zo dat er mensen,
afdelingen buiten het schip vallen. Alleen het enige wat er gebeurt is dat er
voorzitter en secretaËis dat wijn die voorzitter en secretaris die in die ondercentrale al opereren, die dus het apparaat hebben en die dat het gemakkelijkst
kunnen opvangen. Ik geef toe dat in een aantal gevallen met name in de statencentrale Leiden dat bestuur heel groot wordt, maar bij kandidaatstelling als
memtwee ofdrie keer bij elkaar komt is dat niet zo erg. Leiden.
Barendrecht die zou graag eerst daar iets over willen zeggen. Wij hebben ons
amendement ingediend niet om die gedachten die U zojuist naar voren bracht
aan te tasten, we willen wel degelijk de koppeling tussen statencentrale,
ondercentrale. We dachte dat de constructie uitermate onpraktisch was, het
voorbeeld wat U zelf al even aanstipte de statencentrale met vier ondercentrales
gemiddeld zeven afdelingen heeft een bestuur van minimaal 28 leden en dat lijkt
ons niet bedoeld en onpraktisch. Een tweede bezwaar wat nog speelt is een
wezenlijk taakverschil tussen ondercentrale en statencentrale. U moet ook die
besturen bij de taken niet laten uitvoeren en wat ook Leiden al heeft aangevoerd
dat speelt ook nog m.ee, het evenwicht tussen de ondercentral es zou verstoord
kunnen worden als wij het dagelijks bestuur van de specifieke ondercentrale
daar waar het hoofdstembureau ligt, een dagelijks bestuur van de statencentrale
maken. Wij dachten dus resumerend dat wanneer wij zonder verkiezing maar bij
aanwijzing die vertegenwoordigers uit de diverse ondercentrales aanwijzen
dat wij het de gedacht•n niet aantaàten maar dat we toch met een werkbaarder
bestuur werken en dat lijkt ons in alle opzichten veel beter. Dat behoud 4e
koppeling.
Ja wat ik zei sloeg ook meer op het voorstel Leiden, waarvan ik zei dat is een
veel moeizamere zaak. Wat vindt Leiden van Barendrecht.
Mijnheer de voorzitter, ik zal U zeggen wat Leiden vindt. Ik ben zelf voorzitter
van de statencentrale Gouda die omvat drie regios, dat zou betekenen in Uw
voorstel dat drie regiobesturen teeamen het bestuur van de statencentrale
Gouda zou gaan vormen.
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Dat is een volstrekt onbegrijpelijkheid mijnheer de voorzitter. Dat kan niet nooit
wez.enlijk zo bedoeld hebben, maar dat betekent toch wel de interpretatie van dit
artikel betekent dat toch wel. Dat is een in de eerste plaats praktisch argument.
In de tweede plaats is het ook het argument wat hier vreselijk belangrijk is
en dat is de opstelling van de kandidatenlijsten. Het is natuurlijk zo dat die
kandidatenlijsten voor de provinciale staten door de centralevergadering worden
opgesteld, maar ik hoef U toch niet te vertellen dat het bestuur daar toch wel
op een bepaalde manier invloed op kan uitoefenen. En dat betekent dan in Uwç
voorstel dat zowel de voorzitter als de secretaris daar uit een regio komen en
dat die alle informaties krijgen, dat die alles kunnen stellen zoals zij dat
willen. Er is een duidelijke, zeer duidelijke pre •••• positie aan die regio
die, waarin toevallig dat hoofdstembureau is gevestigd. Ik vindt dat gewoon uit
oogpunt van democratie, vindt ik dat begrijp ik niet mijnheer de voorzitter.
Het is dus duidelijk dat ik het bij de bestaande situatie wil houden, hoewel
ik er begrip voor heb dat sommige stàtencentrales wel kunnen sluimeren, maar dan
vind ik het een taak van het kamercentralebestuur om daar aktiviteiten in te gaan
nemen.
Ja ik zal U zeggen hoe het hoofdbestuur daaraan gekomen is. Gelderland vond dit
bij in hun provincie een uitermate praktisch opererende situatie en die is daarmee
aan boord gekomen. verder zit er dus niet bijzonders achter, maar nu zitten we
dus dat Barendrecht een hele andere oplossing wil dus we moeten beiden in
stemming brengen.
Ik dacht dat Barendrecht een heel eind tegemoet kwam aan de bezwaren van Leiden.
Ja maar Leiden wil dus normaal langs de gewone democratische weg een bestuur
kiezen. Dat vereist wat organisatie eens in de vier jaar. Barendrecht zegt
laten we het praktisch doen en uit die ondercentralé een aantal mensen aanwijzen
dat is natuurlijk wel minder democratisch, dat iseen belangrijke beslissing •
Mijnheer Makreel.
De vraag graag mijnheer de voorzitter, het de oplossing van Baredracht spreekt
m~J ~n principe wel aan maar ik vraag mij af of die in alle gevallen werkt.
Kan er zich in het systeem Barendrecht niet een geval voordoen dat je maar twee
mensen hebt voor die kamercantrale, voor die statencentrale. Als namelijk de
ondercentrales in het gebied ongeveer dezelfde afmetingen hebben als de statencm trales.
Ja dat zal ik U precies vertellen. Ze vallen of samen of ze vallen helemaal niet
samen. Dat is een duidelijke situatie, als ze namelijk vrijwel samenvallen dan
is de desbetreffende kamercentrale wel zo praktisch om te zeggen de grenzen
vallen bij ons samen. Als U het mij vraagt zou het het meest in de lijn van
onze normale reglementen liggen om het voorstel Leiden aan te nemen. Een democratische verkiezing. Mag ik eerst Leiden in stemming brengen. Wie is daarvoor.
Wie is daar tegen. Dan is Leiden aangenomen en lijkt mij dat Barendrecht voorbij
is. Dank U zeer. Dan komen wij nu op artikel 16 lid 4 over het dagelijks bestuur.
Daar is een voorstel op ingediend door Eindhoven nummer 29. Eindhoven is door
het aannemen van het amendement Dordrecht op artikel 16.1 niet meer van toepasssing
mag ik vragen of Eindhoven dat inderdaad met mij eens is. Epe was verwezen naar
de redaktiecommissie. 16.4 is daar iemand tegen. Dan is dat aangenomen.
Dan gaan we naar artikel 17. Daar zijn geen amendementen op ingediend is gelijk
aan een oud artikel. Daar is niemand tegen. Artikel 19 centrale vergadering stelt
de regelment vast. Daar zijn geen amendementen op ingediend. Mag ik aannemen dat
dat akkoord is. Artikel 20 op het eerste lid is geen amendement ingediend.
Dus daar is niemand tegen. Het tweede lid van artikel 20 dat is Leiden maar dat
is vanochtend afgestemd. Artikel 21 lid 2 krijgen we dan nog daar is geen amendement op ingediend. Mag ik aannemen dat dat akkoord is. Dan krijgen we agendapunt
6.2.1.~. Dat is financien ondercentrales. Er zijn verschillende voorstellen mp
ingediend op, maar het hoofdbestuur heeft een compromisvoorstel ingediend, waarin
duidelijk staat dat de ondercentralevergadering zelf beslist over de financien.
Mag ik vragen of in verband daarmee de amendementen worden ingetrokken. Dat zijn
Epe, Leiden worden die ingetrokken. Nee. Epe niet.
Ik heb begrepen dat leiden hier ook op bleef staan. Om te beginnen is Epe
natuurlijk niet helemaal gelukkig met dit voorstel omdat er niks over de statencentrale gezegd wordt, waar wel naar gevraagd wordt.
Wij kunnen niet corresponderen door middel van amendementen mevrouw,
Nee U hebt een nieuwe tekst voorgesteld, naar aanleiding hiervan of in de plaats
hiervan, maar ons amendement gaat verder dan Uw nieuwe voorstel.
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Wij vragen namelijk ook hoe is het de financien van de statencentrale. Epe
heeft voelt veel voor een amendement dat de kamercentrale Leiden hier heeft voorgesteld. Het verbaast mij een beetje dat er niemand van die kamercentrale
blijklaar hier nog voor opkomt.
Ik aag er misschien dit over zeggen. Wij hebben vanochtend gezegd dat wij metç
het hoofdbestuur bezig zijn om te kijken naar een nieuwe afdrachtregeling voor
de kamercentrales. Het is dan zeer de vraag of de kamercentrales daarvan dan nog
wel kunnen missen afdrachten aan statencentrale en regios en ik kan U de verzekering geven dat behalve in Gelderland èn in een paar provincies in het Westen het
bij geen enkele kamercentrale is opgekomen dat het mogelijk zou zijn om de
ondercentrales en de statencentrales geld te gaan geven, want dat hebben die
centrales niet. Wij hebben nooit een regeling gehad voor de statencentrales
die is nu dus ook niet voorgestéld. Ik zou U willen vragen als U voerstellen
wilt doen, concreet om ten laste van welke partijclub dan ook een afdracht te
doen aan de statencentrales dan zou U dat het beste kunnen doen wanneer wij in
de volgende algemene vergadering met een nieuwe afdrachtenregeling komen.
Is Ede daartoe ber.id. Want je kunt niet een bepaling opnemen, zonder dat je ook
weet waartoe je dat financieel toe leid.
Het is Epe tussen twee haakjes. Ja ik verbaas mij een beetje, want de statencentrale Harderwijk, waar Epe deel vanuit maakt een heel bloeiende statencentrale
in de toekomst ondercentrale krijgt wel een kleine toelage van geldarland in dit
verkiezingsjaar voor de staten hebben ze 150 gälden gekregen. Als dat een
bedrag is dat de kamercentrale waarvan naar ik begrepen de ondercentrale een deel
van het werk zullen overnea~n in hun nieuwe vorm niet meer kan krijgen dan dat
terwijl de kamercentrale Gelderland aan subsidies in totaal waarbij dan begrepen
naar alle waarschijnlijkheid de ondercentrales een bedrag van bijna 5000 gulden
uitgeeft. Dan begrijp ik niet goed waarom hier niet een betere regeling voor kan
komen. Bovendien heb ik begrepen dat andere kamercentrales wel en van een weet ik
dat het 250 is per regio of ondercentrale, waarom dit allemaal zo onzeker is.
Nu wordt er een beroep gedaan op de leden, ja die moeten dat doen een sanktie
dat de afdelingen betalen is er niet.
Mevrouw nogmaals wij kunnen aan de centrale Groningen of aan de centrale Limburg
d~ als in hun centralekas al buitengewoon krap zitten evavoudigweg niet
een voorschrift voorleggen ga nu maar eens afdragen aan de regios. Die mensen zien
ons aankomen. Eventueel zou je daarover kunnen denken wanneer je tot een andere
verdeelsleutel komt. Wij hebben vanochtend gezegd wij komen met andere voorstillen
over een verdeelsleutel tegen de volgende algemene vergadering. Dus ik geloof
nogmaals dat het belangrijker is om dan opnieuw te bezien dan als we op dit
ogenblik gaan zeggen daar moet 150 of 200 gulden worden afgedragen, dan zijn er
kamercentrales die dat eenvoudigweg niet kunnen.
Ik geloof dat dit bedrag ook niet vast te stellen is, maar ik begrijp niet wat
het bezwaar is tegen het voorstel dat hier de kamercentrale Leiden heeft ingediend
dat amendement dat door jaarlijks door de kamercentrale een bedrag per ondercentrale wordt vastgesteld dat gebuert dan blijkbaar in de prakttk ook al al is
het een soort van een garantiesubsidie.
Ja mevrouw mag ik even, de kamercentrale Leiden heeft toevallig omdat het een
grote centrale is met meer dan 10% van de leden van de partij een rijke centrale
en dat geld ook voor Utrecht en voor Dordrecht en dat geld ook voor Gelderland
die twee rijkekieskringen heeft, maar in de rest van de kamercentrales behalve
dan nog den Helder en Haarlem is het krabben en bijten. En wij zouden als hoofdbestuur eenvoudigweg door het voorstel te doen regios U krijgt een afdracht zouden
wij een situatie scheppen die in tal van provincies niet uitvoerbaar is. Dan maak
je iedereen blij met een dode mua. Niemand verbied de kamercentrale die geld over
heeft om dat weg te geven aan de regio. Dat is niet verboden, de kamercentrale
Gelderland mag eenvoudigweg iedere subsidie blijven geven die de kamercentrale
Gelderland kwijt kan en hetzelfde geld voor de kamercentrale Leiden, maar het
is niet verstandig om aan een centrale die zelf in moeilijkheden zitten een verplichting op te leggen om iets af te dragen en dat dan bovendien niet in te vullen.
Wat wij nu hebben gezegd is het voorstel dat de ondercentrale probeert het van de
afdeling te krijgen op de enen of op de andere manier en als de centrale daar wat
bij wil leggen dan mag dat. Dan mag dat.
De centrale Leiden vraagt het woord.
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Mijnheer de voorzitter, ik heb wel begrip voor Uw standpunt maar daar kunnen natuurlijk kamercentrales zijn die in financieel niet zo goed zitten en dan wordt het
inderdaad een probleem hoe je die regios moet financieren, maar hetzelfde verhaal
kunnen we natuurlijk ook houden met betrekkingen tot de afdelingen. Waar het om
gaat is de vraag hoe geef die regios een behoorlijke financiele structuur. Laat
je dat afhangen van de afdelingen of laat je dat afhangen van het kamercentralebes
stuur daar gaat het om. En het verhaal dat kamercentralebestuur in financiel nood ks
zitten dat geld natuurlijk net zo goed voor afdelingen. En het is juist zo
mijnheer de voorzitter, dat wanneer afdelingen wat krap in de kas zitten dat ze
dan veel minder geneigd zullen zijn om geld af te staan aan de regio en daarom vind
ik het van belang dat juist in een kamercentralevergadering daarover wordt
beslist en dat wordt dan beslist in het bijzijn van de afdelingen en in het bijzijn
van de regios. Dus daar wordt ook over het bedrag beslist. Wanneer het kamercentralebestuur zegt jongens ze zitten krap, het kan niet veel zijn, nou dan is het voor
dit jaar wat minder en dat bepaalt dan die centralevergadering •
U bent hoop ik met mij eens dat wij niet de bevoegdheid aan de centrale ontnemen
om te doen wat U wilt in ons voorstel.
Nee maar ik zou graag willen voorschrijven dat dit punt in de centrale vergadering
ieder jaar weer aan de orde komt.
Ja maar U neemt de verplichting op dat er jaarlijks afgedragen moet worden, nou dat
hangt er maar van af of dat kan.
Ja dat kan een tientje zijn en het is dit jaat 250 gulden per regio in de kamercentrale Leiden. Daar zijn natuurlijk allerlei marges.
Krijger afdeling Wiege.
Voorzitter kunnen wij de zaak niet bekorten door de discussie te verzetten naar
een volgende• algemene vergadering waarbij het hoofdbestuur komt met de door U
ontwikkelde gedachten en aangesloten aan die verdeelsleutel met het idee een
nivellering toe te passen en ook in dat hele verhaal dus te denken aan ondercentrale en eventuel afdelingen.
Ik herinner mij begonnen te zijn met dat voor te stellen aan de afdeling Epe en toer
mocht het niet naar de volgende vergadering, maar zijn Leiden en Epe daar nu wel
toe bereid.
Nee wij zouden graag dit punt.
Goed dan brengen we het nu in stemming. Wie steunt het voorstel leiden, dat de kamel
centrale verplibht is af te dragen aan de regios. Briefjes omhoog. Wie is daartegen.
Dat is dan verworpen. Wie steunt het voorstel van het hoofdbestuur dat er in de
ondercnetralevergadering wordt uitgemaakt. Wie is daarvoor briefjes graag omhoog.
Wie is daartegen. Dat is een minderheid, dan is het hoofdbestuursvoorstel aangenomen.
Mag ik nog wel even vragen mijnheer de voorzitter, de kosten van de statencentrale
wie betaalt dat dan.
Net zoals vroeger. Daar hebben wij geen voorstel over gedaan en ook niet ontvangen.
Nee we hebben het niet gedaan en we hebben het voorstel ook niet ontvangen.
Dus de statencentrale die zal dat ook dan maar moeten zien te regelen.
De statencentrale staat in het voorstel van Epe.
Ja, maar dat is verworpen.
Wij hebben, U heeft in stemming gebracht de ondercentrales of de kamercentrales.
Dan zullen we nu de statencentrales in stemming brengen. Wie is voor het voorstel
Epe met betrekking tot de statencentrales. Wie is daarvoor. Wie is daartegen.
Ik moet constateren dat het verworpen is. Dan zijn we bijna klaar. We gaan over
naar de overgangsbepalingen. Artikel 6.4.0. Alternatief A.
Mijnheer de voorzitter, ik wil toch nog even terugkomen op eerste stemming inzake
de amendement Leiden. Ik ben niet overtuigd van de minderheid oftewel de nederlaag
die Leiden hierbij heeft geleden. Het voorstel Leiden, vindt U het goed dat ik
nog een peiling houd, dat U kijkt of U wel overtuigd bent. Of bent U er nu al
zeker van. Wij brengen nog een keer met stembriefjes omhoog voorstel Leiden dat
de kamercentrale moet bepalen wat zij afdraagt aan de ondercentrales. Wie is daar
voor. Wie is daar tegen.
Mijnheer de voorzitter, Kolk Uden ik zie hier ook een losse stembriefjes voor
nummer twee omhoog gaan. Dat kunt U niet zien. Als U het goed vindt zou ik
eerst de overgangsbepaling willen behandelen en dan gaan wij daarna stemmen, nadat
wij met deze vergadering klaar zijn. Vindt U dat goed, want wij moeten deze zaal
ontruimen.
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Alternatief A vervalt want dat is verwezen. Altennatief B daar is geen amendement
op ingediend. Mag ik aannemen dat het overgangsbetaling daar niemand tegen is.
Dames en heren dan gaan wij nu schriftelijk stemmen over het voorstel van de
afdeling Leiden. Pardan nee ontwerpbesluit, 6.5 dat is de benoeming van de
commissieo Mag ik de principevraag eerst voorleggen wie is tegen het benoemen
van een commissie die nu deze zaak zodanig op een rijtje gaat zetten dat we
het de volgende keer wel allemaal kunnen volgen. Wie is daartegen.
Is die commissie ingestèld, want daar moet een tweederde meerderheid voor
blijken. Dan zouden wij willen voorstellen om in die commissie te benoemen.
de heer van den Berg, algemeen secretaris te Doorn, de Heer Bom te Naarden,
de heer Makreel te Aardenhout, de heer Keijeran te Naarden, de heer Rijtema
te Menaldumadeel en mijzelf. Mag ik vragen of iemand over dit voorstel tot
benoemen van leden van de commissie het woord verlangt. Heeft iemand nog een
aanvulling te doen of wil die iemand schrappen. Is iemand tegen een van de
benoeming zoniet dan is de coamissie benoemd. Dames en heren nu gaan we toch
stemmen over het- voorstel Leiden en dat is dus het voorstel waarbij de centralevergadering van de kamercentrale verplicht is ieder jaar een afdracht aan de
ondercentrales vast te stellen. Degene die hun stembriefje hebben ingeleverd
en denken dar zal heus wel eerlijk worden geteld en naar huis willen die wil
ik graag nu van deze plaats toespreken. Wij hebben een lastige vergadering
gehad niet omdat U niet hebt meegewerkt. Ik ben U zelfs uitermat erkentelijk dat
U in zo grote mat hebt meegewerkt. Maar het was lastig vanwege al die dorre nummers met •lcasxjà belangrijke betekenissen. Zo'n huishoudelijke vergadering
is weinig opwindend ik geef dat graag toe, maar voor de partij die twee maal
zo groot is geworden is het van essentieel belang dat wij een zo hecht mogelijke
organisatie hebben en in ieder geval ean organisatie die ervoor kan zorgdragen
dat politieke meningen die in de partij leven dat die ook kunnen doorstromen
en tot hun recht kunnen komen. Maar dat alles dan ook weer helaas met bepaalde
beperkingen die hebt U vandaag met mate willen aanbrengen maar ik geloof
dat wij kunnen concluderen dat wij op een vruchtbare vergadering kunnen terugzien. Ik wens U allemaal goede reis en ik hoop dat we elkaar eerder terugzien
dan U misschien verwacht want dat betekent dat we bezig zijn om kandidaten te
stellen. Dames en heren goede reis, breng U laatste stem nog goed uit en tot
ziens. Stembriefje 7. Verder de gebruikelijke dank, niet minder dan anders aan
al diegene die aan de voorbereiding van deze vergadering hebben meegewerkt vooral deze keer o•k aan mevrouw van Aartsen die voor mij een draaiboek heeft
samengesteld dat tamelijk goed heeft gewerkt, want zonder dat was ik er
helemaal niet uitgekomen.

