congresdemocraat
Stukken van de
Algemene Leden Vergadering
op 29 november 1975 in de

stadsgehoorzaal1
breestraat leiden
aanvang 9.30 uur
toegangsprijs: leden f 5.00
niet leden f 15.00

dim crost
uitgave: politieke partij democraten '66
achste jaargang nummer 1•oktober 1975

de fungerend voorzitter brengt resoluties en moties over een bepaald
agendapunt pas in stemming als alle
resoluties en moties over dat agendapunt zijn toegelicht. De fungerend voorzitter bepaalt de volgorde
waarin de resoluties en/of moties in
stemming worden gebracht.
Artikel 7:
Het congres begint met het aanwijzen
van een stemcommissie en een notulencommissie op voordracht van de
congresleiding;
Artikel 8:
De stemcommissie registreert de uitgebrachte stemmen, beslist hierover zonder beroep over de geldigheid daarvan
en konstateert de uitslag van de stemmingen;
Artikel 9:
Tenzij de statuten of het huishoudelijk
reglement anders bepalen, neemt het
congres besluiten met dien verstande
dat het verschil tussen vóór en tégenstemmen tenminste 5% is.
Het congres kan besluiten een besluit
met tweederde meerderheid van stemmen te nemen.
Indien geen van de aanwezige leden
stemming wenst kan het congres bij
akklamatie een besluit nemen.
Over niet in de agenda opgenomen
onderwerpen kunnen geen besluiten
worden genomen.
Artikel 10:
Ieder bij de stemming op het congres
aanwezig lid van D'66 kan één stem
uitbrengen.
Artikel 11:
Stemming over personen geschiedt
schriftelijk. Over zaken wordt gestemd
op een door de congresleiding te bepalen wijze.
Artikel 12:
In gevallen betreffende de gang van
zaken tijdens het congres waarin dit reglement niet voorziet, beslist de congresleiding met inachtneming van de
statuten en het huishoudelijk reglement.

JAARVERSLAG

van de

Ii
Vanuit organisatorisch oogpunt is het
afgelopen jaar voor D'66 gekenmerkt
door een bijna totale passiviteit. Dit
geldt het sterkst voor het partijapparaat op plaatselijk niveau. In grote
delen van het land is er zelfs geen
sprake meer van enige partijstructuur,
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daar een groot aantal van de afdelingen
en regio's zich officieel opgeheven hebben. Van de overgeblevenen is het
overgrote deel een stille dood gestorven of in een diep coma geraakt, wat
ook wel begrijpelijk is als men bedenkt
dat de partij in 1975 nog ongeveer
350 betalende leden had. Acties worden niet meer ondernomen, leden niet
meer geregistreerd, besturen vergaderen niet meer. Er komen nog slechts
hier en daar discussiegroepjes van (ex)leden bij elkaar, zonder dat daarbij
echter van een formele Organisatie
sprake is. Verder is alleen daar -waar
D'66 onder eigen vlag of in een samenwerkingsverband nog een vertegenwoordiging in een raad heeft, sprake
van enige activiteiten. Gepoogd is via
een werkgroep tot een contactpunt op
landelijk niveau voor deze groepen te
komen, waar de gemeenschappelijke
problemen besproken konden worden.
Na een aantal bijeenkomsten is dit initiatief echter voorlopig doodgelopen.
Op landelijk niveau staan de zaken er
ietwat, maar niet veel, beter voor. Nadat op het vorige congres duidelijk was
geworden dat de meerderheid van de
leden van mening was dat de activiteiten van het Hoofdbestuur tot het
minimum teruggebracht moesten worden, heeft het Hoofdbestuur zijn plannen tot inkrimping van het landelijke
secretariaat in versterkte mate uitgevoerd, zodat er nu zelfs geen sprake
meer kan zijn van een partijsecretariaat
in de gebruikelijke zin van het woord.
Na de verhuizing uit de Langestraat
zijn de telefoonnummers opgegeven en
is de apparatuur opgeslagen bij de vicevoorzitster. De secretariaatswerkzaamheden bestaan nu nog uit het legen van
de postbus, het beantwoorden van
brieven en verzoeken om informatie,
en het bijhouden van de ledenadministratie. In maart is er een ledenbrief verzonden met informatie over de stand
van zaken in de partij. Deze werkzaamheden worden door de bestuursleden
zelf uitgevoerd, aangezien de partij niemand meer in dienst heeft voor het secretariaatswerk.
Het Hoofdbestuur is een aantal malen
bijeengekomen (gemiddeld één keer
per maand) en heeft drie vergaderingen
gehouden met de Eerste- en Tweede
Kamerfracties en bewindslieden over
de toekomst van de partij. Het Hoofdbestuur is de afgelopen periode niet
volledig geweest, omdat een aantal
leden aftraden naar aanleiding van het
vorige Kongres, en het vanwege het
verdwijnen van de regio's onmogelijk
was tot vervanging te komen. Dit zal,
zolang de statuten niet gewijzigd zijn
of de regio's weer tot leven komen,
een probleem blijven. Wel is het mogelijk in de vacatures voor het Dagelijks
Bestuur te voorzien, aangezien de
leden van het Dagelijks Bestuur rechtstreeks door het Congres gekozen worden. Elders in deze Congresdemocraat
kunt u daarover meer lezen.

Ook bij een aantal landelijke commissies heeft zich het afgelopen jaar
het probleem voorgedaan dat het niet
mogelijk was bij het aftreden van leden
tot tussentijdse vervanging over te
gaan. Er is dus nu een groot aantal
vacatures in deze commissies. Een oproep tot kandidering treft men eveneens elders in deze Democraat aan.
De secretaris organisatie
Herman Schaper

ST I CHTING
WETENSCHAPPELIJK BUREA U
Secretariaat:
(nieuw adres)
Mevr. I.V.E. Meeder
Wilsonstraat 82
HOOFDDORP
tel.: 02503 3873
-

De aktiviteiten van de Stichting waren
en zijn gericht op:
-

-

-

advisering van de frakties van Eerste
en Tweede Kamer, Provinciale
Staten en Gemeenteraden: er zijn
een tiental onderwerpen, die om bestudering vragen.
publikatie van de resultaten van de
door werkgroepen verrichte studies:
tot nu toe is in 1975 slechts één
rapport verschenen. Verwacht mag
worden, dat in de herfst nog één of
meer rapporten verschijnen, zeker
als onder publiciteit ook begrepen
worden "memoranda" naar aanleiding van een paar radiouitzendingen, die van de Stichting uit
worden verzorgd.
het uitgeven van een politiek-wetenschappelijk discussieblad: dit bestaat sinds januari 1975 uit de gele
katern in het onafhankelijk politiek
maandblad PEPERBEK, dat inmiddels zijn 8e jaargang beleeft.
-

De financiële positie van de Stichting
is gezond; dat neemt niet weg, dat donaties welkom zijn.
-

Het bestuur, 14 leden, onder voorzitterschap yan R. van Kamp, behoeft
geen uitbreiding.
Als u steun wilt verlenen aan de Stichting en/of een abonnement wilt nemen
op PEPERBEK, belt u dan even of
schrijf de direkteur van de Stichting,
resp. de administrateur van PEPERBEK:
P.W. van Baarsel
Statenlaan 23
DEN HAAG
tel.: 070-559017

In januari 1975 zijn de toenmalige penningmeesters
F.K. van Broekhovenen A.G.W. Termeulen afgetreden.
Het Hoofdbestuur heeft vervolgens ha Schoutsen aangewezen als penningmeester ad interim. In de afgelopen
periode zijn helaas verregaande ingrepen nodig gebleken
in de exploitatiesfeer. Het belangrijkste punt in dit verband was het beëindigen van het huurcontract voor het
pand aan de Langestraat 61 te Amsterdam.
Met medewerking van Mr. W. Kingma te Amsterdam zijn
de financiële en juridische gevolgen van dit besluit opgelost, zodat D'66 per 1 april 1975 het pand heeft verlaten. Voorts heeft het HB de medewerking van het
accountantskantoor Klynveld, Kraayenhof en Co, beëindigd vanwege de zeer vereenvoudigde opzet van de boekhouding en financiële administratie.
2. De kascommissie en de financiële commissie hebben
doordat een gedeelte van de leden van deze commissies
voor de partij heeft bedankt, niet optimaal kunnen functioneren. Het Hoofdbestuur heeft voor de voorlopige
vervulling van de vacatures enkele leden aangezocht. Hun
benoeming, alsmede hun verslag behoeven goedkeuring
van de Algemene Leden Vergadering op 29 november
1975.
3. Het opstellen van een begroting voor het jaar 1976 is
voor onze iartij geen gemakkelijke zaak. Vooreerst zal
een besluit moeten worden genomen over de contributieregeling voor 1976. Het Hoofdbestuur zal op het congres
een voorstel presenteren dat in overeenstemming is met
artikel 3 van het Huishoudelijk Reglement. Mede op
basis van dit voorstel zal het bestuur aan het congres een
voorlopige begroting voorleggen voor het boekjaar 1976.

Bij de formulering van beide voorstellen (contributieregeling en begroting) zal het bestuur er van uitgaan dat
te verrichten uitgaven voor congressen, het uitgeven van
Democraten, etc. zoveel mogelijk uit de partijkas zullen
worden betaald, zoals ook reeds blijkt uit het toegangsbedrag dat voor het congres van 29 november 1975 zal
worden geheven.
Amsterdam, 30 september 1975
w.g. Ila Schoutsen

VOOLOP:E STAAT VAN BATEN EN LASTEN
over het jaar 1974.
BATEN

19731)
f--- f---

Contributies
Financiële actie

-

Giften en bijdragen
Giften middels niet te betalen declaraties
Bijdragen kongressen
Abonnementen Democraat
Opbrengst drukwerk e.d.
Opbrengst dienstverlening secretariaat
Subsidie omroep
Onderverhuur pand Langestraat 61
Overige baten
Verkoop inventaris
Verkiezingsfonds
Bankrente

129218 179837
111420
-

11921
73296
12006
1875
811
279
2958
17727
1524
6964
7803
7790

31987
57212
12585
1652
1487
-

-

8855
1200
11647
-

-

-

-

-

-

274172 417882
LASTEN

VOORLOPIGE BALANS PER 31 DECEMBER 1974
ACTIVA
Inventaris en machines
Te vorderen contributies
Subsidies omroep
Debiteuren
Stichting Wetenschappelijk Bureau D'66
Geldmiddelen
Gem, rek. Midland D'66

31 dec. 19731)
1430
-

-

2730
28476
77048
30611
2094

37321
5060
4855
963
105048
27741
-

-

PASSIVA

Boekverlies inventaris
Afschrijvingen
Personeelskosten
Huisvesting
Huren
Porti
Telefoon

35531
360
10993
3413
28029
4745

12347
64762
6380
27015
5070

1967

4988

-

Kantoorbehoeften
3844 26257
Onderhoud kantoormachines
586
750
Administratiekosten
800
5076
Diverse kantoorkosten
866
1277
Bank- en rentekosten
4040
Zaalverhuur en kongreskosten
3434 26427
Kosten Democraat, drukwerk en brochures 13185 14833
Kosten radio en tv
3403 11479
Kosten gedeclareerd door leden
73296 57212
Bijdragen afdelingen
1417
Ledenadministratie
13019 19941
Kosten financiële actie
1667
Accountantskosten
7500
Overige lasten
8848 20674
Kosten Provinciale Staten-verkiezing
8382
Subsidie Stichting Wetensch. Bureau
15000 32500
Doorbelaste kosten
86813
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Crediteuren
Af te dragen inhoudingen
Vooruitontvangen
Nog te betalen kosten
Bankier
Voorziening t.b.v. schadeclaims
Vermogen

40655 122836
1115
3000
300
800
9556
5182
6500
88952 44481

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal
Exploitatieresultaat

229701 274795
44471 143083
274172 417882

1) volgens rapport d.d. 31 augustus 1974 van Klynveld
Kraayenhof & Co.

