Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van
dinsdag 25 april 1967, er, 80.

V E R E N I G I N G : Politieke partij Democraten '66,
te 's-Gravenhage
Artikel 1. De vereniging draagt de naam: P olitieke partij Democraten
"66, bij afkorting "Democraten '66" of "D'66', en is gevestigd te 's-Gravenhage.
Artikel 2. De vereniging is aangegaan voor de tijd van 29 jaar en 11
maanden, te rekenen vanaf de dag van de oprichting, 14 oktober 1966.
Artikel 3. D'66 stel zich ten doel de democratisering van de Nederlandse samenleving in het algemeen en van het Nederlandse politiek bestel in het bijzonder, en voorts als politieke partij een daarbij aansluitend
doelmatig beleid te voeren.
Dit doel wordt nader uitgewerkt in een politiek program.
Artikel 4. D'66 wil dit doel bereiken door:
a, het doen verkiezen van haat kandidaten in de vertegenwoordigende
licham en, en
b. andere geëigende middelen.
Artikel 5. a. Nederlanders, die redelijkerwijs geacht kunnen worden
in te stemmen met de grondgedachten van D'66 en die de leeftijd van 16
jaar hebben bereikt, kunnen door het bestuur van D'66 als lid worden toegelaten.
b. Alle leden, die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, zijn stemgerechtigd.
c.Aanmelding voor het lidmaatschap dient te geschieden bij het secretariaat van D'66 of op een bij huishoudelijk reglement nader vast te stel-

len wijze,
d. Het lidmaatschap wordt verleend door toezending of overgave van de
lidmaatschapskaart of op een bij huishoudelijk reglement nader vast te
stellen wijze.
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Artikel 6; Het lidmaatschap eindigt door
a. overlijden;
b. de ontvangst van een schriftelijke opzegging bij het secretariaat
van D'66;
c. afvoering van de ledenlijst wegens een contributieschuld, met
inachtneming van het hieromtrent bepaalde in het huishoudelijk reglement;
d. royement.
Artikel 7. Het bestuur kan een lid royeren, indien hij zich gedraagt
op een wijze, die in ernstige mate in strijd is met de grondgedachten
van D'66, de statuten of het huishoudelijk reglement.
Artikel 8. a. Bericht van royement of kennisgeving van niet-toelating als lid moet onder vermelding van de gronden onverwijld per
aangetekende brief aan de betrokkene worden gezonden.
b. Bij royement of niet-toelating als lid bestaat beroep opeencommissie, bestaande uit 5 leden van D'66, waarvan 2 leden worden aangewezen door de betrokkene en 2door het bestuur; deze 4 leden wijzen in onderling overleg de voorzitter aan; worden de 4 eerstgenoemde
leden het binnen 2 weken na hun aanwijzing niet eens over de persoon
van de door hun aan te wijzen voorzitter, dan zal als voorzitter van
de beroepscommissie fungeren de voorzitter van de afdeling den Haag
of, indien de betrokkene woont binnen het gebied vandeafdeling
den Haag, de voorzitter van de afdeling Amsterdam.
c, Het beroep moet binnen één maand, nadat de betrokkene het bericht vanroyement of niet-toelating heeft ontvangen, worden ingesteld
11
bij liet secretariaat van D'66, onder vermelding van de 2 door de betrokkene aangewezen leden der beroepscommissie, dan wel met het
verzoekaanhet bestuur van D'66 ook deze 2 leden aan te wijzen.
d. Op zijn verzoek krijgt de betrokkene inzage van de ledenlijst van
D'66.
Artikel 9. a. De contributie wordt vastgesteld door of krachtens besluit van de algemene vergadering.
b. De leden betalende verschuldigde contributie aan de penningmeester van D'66 of op een bij of krachtens huishoudelijk reglement
nader vast te stellen wijze.
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Artikel 10, In D9 66 is de algemene vergadering het hoogste orgaan
Artikel 11, a. De stemgerechtigde leden van D966 kiezen rechtstreeks
op een nader bij huishoudelijk reglement te bepalen wijze het bestuur.
b. Ten minste ddnmaal per verenigingsjaar zal een bestuursverkiezing
gehouden worden, waarbij ten minste de helft van het aantal zittende leden aftreedt.
Artikel 12. Het bestuur van D°66 bestaat uit ten minste 9 en ten hoogste
37 leden.
Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, één of meer secretarissen en een penningmeester aan, alsmede ten minste 2 en ten hoogste 6
andere leden, die te zamen met de voorzitter, de (eerste) secretaris en
de penningmeester het dagelijks bestuur van D 966 vormen.
Artikel 13. a. Het bestuur is belast met de algemene leiding van D 966
en met de uitvoering van de besluiten van de algemene vergadering
b. Het bestuur is bevoegd, met inachtneming van deze statuten, een
huishoudelijk reglement vast te stellen.
c. Een aldus vastgesteld reglement zal gelden tot de datum, waarop
een door de algemene vergadering vastgesteld huishoudelijk reglement
in werking treedt, met dien verstande, dat een door het bestuur vastgesteld reglement uiterlijk tot 31 december 1967 zal gelden
Artikel 14, D9 66 wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door 2 bestuursleden, van wie één lid van het dagelijks bestuur moet zijn.
Artikel 15, a. Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding
van D'66 en met uitvoering van de besluiten van de algemene vergadering en van het bestuur.
b. Het dagelijks bestuur is bevoegd reglementen vast te stellen voor
huishoudelijke en politieke vergaderingen.
Artikel 16, a. Het bestuur van D'66 kan bijzondere organen vormen
en daaraan een beperkte bestuurs-' of beslissingsmacht dan wel een adviserende taak toekennen.
b. Het bestuur kan districten en afdelingen instellen, geformeerd uit
leden van D'66.
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c. Een afdeling verenigt alle leden, wonend binnen een door het bestuur vastgesteld afdelingsgebied, dat in beginsel ten minste é én gemeente beslaat,
d. Een district verenigt de leden van alle afdelingen, gelegen binnen
het door het bestuur voor het district vastgestelde gebied; zolang de Nederlandse wetgeving kieskringen kent, bestaat een districtsgebied uit één
of meer kieskringen.
e. De taakstelling, organisatievorm, bevoegdheden en werkwijze van
districten en afdelingen en van hun vergaderingen en besturen worden
vastgesteld bij huishoudelijk reglement van D'66; totdat dit van kracht
wordt, blijft het bestuur van D'66 bevoegd bindende aanwijzingen te geven aan de districten en afdelingen, aan hun besturen of aan één of
m eer leden, die daarvan deel uitmaken.
Waar mogelijk handelt het bestuur met kennisgeving van of na overleg met de tot het betrokken district of afdeling behorende leden of besturen,
f. Het bestuur is bevoegd een referendum onder de stemgerechtigde
leden te houden op een wijze nader bij huishoudelijk reglement vast te
stellen.
Artikel 17. Leden, die voor enige bestuursfunctie in D'66 of namens
D'66 voor een lidmaatschap van enig vertegenwoordigend lichaam in
aanmerking wensen te komen, moeten, vódr zij kandidaat gesteld kunnen worden, een door het bestuur opgestelde vragenlijst invullen en
ondertekenen, waaruit blijkt, dat zij na 9 mei 1940 niet zodanig betrokken zijn geweest bij handelingen, uitingen of voorvallen, die verband houden met nationaal socialisme, fascisme, racisme of met
v.iteiten van de bezettende macht, dat dit een moreel beletsel zou
vor'en bij de kandidatuur voor het lidmaatschap van één der Kamers
der Staten-Generaal,
Artikel 18, a Het bestuurslidmaatschap van D'66 is niet verenigbaar met dat van één der Kamers der Staten- Generaal.
b. Het bestuurslidmaatschap vaneen afdeling is, behoudens toestemming van het dagelijks bestuur van D'66, niet verenigbaar met dat van
de gemeenteraad van een gemeente binnen het afdelingsgebied.
c. Overige incompatibiliteiten worden bij huishoudelijk reglement,
'geregeld.
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d. Wordt een bestuurslid gekozen in één der Kamers van de StatenGeneraal dan wel een bestuurslid van een afdeling in de gemeenteraad,
dan moet hij binnen 6 weken, nadat hij het lidmaatschap heeft aanvaard,
aftreden • als bestuurslid.
Artikel 19. De geldmiddelen van D'66 bestaan uit:
a. contributies;
b. vrijwillige bijdragen;
c. erfstellingen, legaten en schenkingen;
d. alle overige baten.
Artikel 20. a. D'GB heeft een kascommissie van ten minste 3 leden, op
voordracht van het bestuur benoemd door een algemene vergadering voor
eenperiode van 2 jaren.
b. De kascommissie heeft toegang tot de boeken der vereniging en controleert deze ten minste éënmaal per jaar.
De wijze van rapporteren door de kascommissie zal bij huishoudelijk
reglement nader worden geregeld.
c. Het behoort tevens tot de taak van de kascommissie om bij beëindiging van een bestuurslidmaatschap rekening en verantwoording op te nemen.
Wanneer niet binnen één maand daaropvolgend een -algemene vergadering wordt gehouden, is de kascommissie bevoegd decharge over het financiële beheer en beleid te verlenen.
-

Artikel 21. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar; het eerste
verenigingsjaar loopt echter van 14 oktober 1966 tot en met 31 december
1966.
Artikel 22. a. Jaarlijks zal ten -minste dde algemene vergadering wor den gehouden.
b. Indien 1/10 van deleden van D'66 of 5 afdelingen, die ten minste
5 pct, van de leden vertegenwoordigen, zulks schriftelijk aan het bestuur
verzoeken, zal het bestuur binnen 8 weken een algemene vergadering
bijeenroepen.
ndien het bestuur hiertoe niet overgaat, zijn deze leden gerechtigd
zelf een algemene vergadering bijeen te roepen.
-
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Artikel 23. a. Wijziging-van-deze statuten is mogelijk door een besluit van de algemene vergadering, genomen met absolute meerderheid
van stemmen.
b. Een wijziging treedt niet eerder inwerking dan nadat de Koninklijke goedkeuring is verkregen.
Artikel 24. a. In alle gevallen, waarin de statuten of enig reglement niet voorzien dan wel waarin enige bepaling daarvan voor verschillende uitleg vatbaar is, beslist het bestuur.
b. Is echter naar de mening van het dagelijks bestuur een onverwijlde beslissing noodzakelijk, dan is het dagelijks bestuur bevoegd deze
te nemen, onder de verplichting daarvan terstond -aan het bestuur kennis te geven.
Artikel 25. a. Bij ontbinding van D'66 geschiedt de liquidatie door
het bestuur overeenkomstig het bepaalde in art. 1702 van het Burgerlijk Wetboek.
b. Het onbindingsbesluit geeft aan een eventueel liquidatiesaldo
een met het doel van D'66 strokende bestemming.
Goedgekeurd bij Koninklijk besluit dd. 30 -januari 1967 nr. 72,
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