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OPENINGSTOESPRAAK D 1 66
Nr, H.A.F.H.0.van Mierlo

Dames en Heren,
Nederland had een Vrije dag
Op 30 April van dit jaar
kwamen 11 mensen bij elkaar in een zaaltje van Krasnapolsky om met gefronste wenkbrauwen van gedachten te wisselen
over het kreupele bestaan van het politieke leven in ons
zijn vijfhonderd Nederland. Nu
zeven maanden later
landers uit alle delen van ons land bij elkaar in een van
de grootste congreszalen om dit nietig overleg van de elf
af te ronden. In de vaststelling van deze wonderbaarlijke
vermenigvuldiging ligt de vreugde besloten, waarmee ik U
allen hier hartelijk welkom heet. Voor alien, die zich in
de achter ons liggende periode hebben ingespannen om dit
en dat zijn er velen onder U
congres mogelijk te maken
is het een dankbaar en bemoedigend teken dat zovelen hun
engagement met de ideen van D 1 66 tot uitdrukking brengen
in hun aanwezigheid hier..
-

-

-

-

-

(

-

Een bijzonder woord van welkom wil ik uitspreken. tot U
dames en heren van de pers, radio en televisie. Uw aanwezigheid in zo grote getale is al even sterkend als de getalssterkte vande congresgangers, hoewel wij ons bewust zijn
dat de somberste drijfv.eren hieraan ten grondslag kunnen
liggen.. Helaas was, het ons om vele organisatorische redenen
onmogelijk op dit congres ook niet-leden als toeschouwers
uit te nodigen,, hoewel daarvoor veel belangstelling was.
Het ontegenzeggelijk nadeel van hun afwezigheid wordt voor
ons echter ruimschoots gecompenseerd door Uw presentie,
waardoor wij de volledige openheid die wij in het politieke leven nastreven, ook voor dit congres gewaarborgd weten.
Om die reden bent U hartelijk wulkom bij de behandeling
van alle agendapunten van dit formatieweekeinde in de
plenair zittingen, in de sectievergaderingen en in de huishoudelijke vergadering..
Gaarne wil ik thans een verantwoording geven voor de wijze
waarop het concept partijprogram tot stand is gekomen. Dit
om misverstanden te voorkomen en om ze weg te nemen voor
zover ze zijn ontstaan. En dan wil ik in de eerste plaats
zoals u dat
hier nadrukkelijk verklaren dat het voorstel
een bestuursvoorstel is. In de ledenvergais toegezonden
dering van D 66 op 22 oktober jl..- in dat stadium nog slechts
werd bebestaande uit de leden van het initiatiefoomit
sloten dat het bestuur, zoals zich dat op die vergadering
had gevormd, tezijnertijd aan het congres een ontwerp program zou voorleggen, waarin door dat congres alle mogelijke
veranderingen zouden kunnen worden aangebracht.
-

-

.

-

Op die basis werd eveneens besloten
en dat geheel in overeensTemming mei de formulering in het Appel
dat ter voorbereiing var. dit be uursvorsti weensehappelijke commissies zouden worden gevormd
die op alle mogelijke gebieden studie zouden verrichten en daarover rapport zouden
uitbrengen aan het bestuur.
-

-

-

Aan de verschillende commissies werd gevraagd
1) Over die punten, waarover men een politieke uitspraak
wilde, uitvoerige rapporten uit te brengen,
2)korte uittreksels van die rapporten te vervaardigen en
3)voorstellen te doen tot formuleringen van programmapunten.
Onder auspiciën van het bestuur zou dan vervolgens een coordinatiecommissie een ontwerp-program samenstellen, dat
wil z, eggen8 deze zou een voorlopige keuze maken tussen de
deze beoordelen op de polinaar voren gebrachte puiten
tieke implicaties
ze redigeren in een verantwoorde vorm
en ze tenslotte voorleggen aan het bestuur, die er de laatste beslissing over zou nemen teneinde de verantwoordelijkheid hiervoor te kunnen dragen.
-

-

Aldus is geschied.
De kernen van de meeste commissies hebben zich nog op diezelfde middag van de 22e oktober gevormd en zich daarna
uitgebreid met een aantal deskundigen, die zich daarvoor
op de adhesiekaart hadden opgegeven! Onder bijzonder moeilijke omstandigheden
men denke alleen al aan het feit dat
vele leden van die cofnmissies op grote afstand van elkaar
wonen
hebben deze commissies in een zeer korte tijd een
uitzonderlijke prestatie geleverd.
-

-

Namens het bestuur
maar naar mijn vaste overtuiging ook
namens u alien wil ik hier onze bewondering uitspreken en
onze oprechte dank voor de belangeloosheid, het enthousiasme en de kundigheid, waarmee zij het werk hebben verricht,
Voor velen heeft het de opoffering betekend van de weinigé
vrijetijd, waarover zij normaal beschikken. Het is aan h en
in de eorete plaats te danken dat wij hier in staat zijn om
met concrete feiten de aantijging van sommige sceptici te
weerleggen, dat D'66 zou bestaan uit een handvol staatsrechtelijk geThteresseerden, die op alle punten van materieelpolitieke aard gedoemd zouden zijn vaag te blijven.
-

Niettemin willen wij niet verhelen dat ons conceptprogramma
nog sporen draagt van de grote tijdnood, waarin wij zijn
komen te verkeren. Er zijn nog inderdaad een aantal punten,
waarover wij graag een politieke uitspraak hadden gedaan
en waar we niet aan toe zijn gekomen, hetzij omdat we daarover te weinig tot overeenstemming konden komen, hetzij omdat de materie te ingewikkeld was om haar in die korte tijd
te doorschouwen,

Een volledig
alle terreinen van het politieke leven best nijkend Drogran
is slechts te verwezerJijken, in een
lange periode binnen een partij9 die haar definitieve structuur gevonden neef-t. Iedere poging om in deze omstandigheden toch een schijn van volledigheid te forceren zou onwaarachtig-demagogisch en ondemocratisch zijn geweest.
-

-

Wat werkelijk van belang is dat zijn de vele punten, waarop
het concept-program w e l duidelijk is. En deze punten zijn
veelal van zulk een importantie dat de partij daarmee onmiskenbaar hair politiek gezicht vertoont en onomwonden duidelijk maakt met welke mentalitit de politieke vraagstukken
straks door D'66 zullen worden benaderd. De leemten, die
er zijn
en helaas moten zijn
zullen gaandeweg worden
opgevuld in een voortdurende dialoog tussen fractie en
partij, maar altijd op basis van die mentaliteit.
-

(

-

Terugkomend op de verantwoordelijkheid van het bestuur voor
het concept-programma dat u voor u hebt:
Juist, omdat wij een radicale democratisering van de samenleving in al haar facetten voorop hebben staan, zijn wij
van mening geweest dat deze democratisering allereerst moet
worden beleefd binnen de partij zelf. Dit betekende voor
ons niet alleen dat het congres uiteindelijk over alles in
het program zou beslissen, maar ook dat zoveel mogelijk de
voorstellen tot de programmapunten van onderop werden geformuleerd.
-

Theoretisch zou het mogelijk zijn geweest om alle voorstellen van de verschillende commissies integraal en ongewijzigd
aan u voor te leggen. Van het begin af aan zijn wij er
echter van overtuigd geweest dat dit een onjuiste gang van
zaken zou zijn. Onjuist tegenover de commissies ten opzichte van elkaar
onjuist tegenover de leden van D 1 66
onjuist in laatste instantie ook ten opzichte van de kiezers.
-

-

Immers een politiek program is mr dan alleen een x aantal
punten, die numeratief achter elkaar zijn gezet. Het is een
conceptie van met elkaar samenhangende punten, die tezamen
1.
een politieke signatuur vertonen. U als leden en congresgangers hebt er recht op te worden geconfr o nteerd niet die
signatuur om u erover te kunnen uitspreken En alleen een
bestuur kan de verantwoordelijkheid voor zulk een signatuur
dragen.
De oorspronkelijke opzet was dat de co ördinatiecommissie
of het bestuur
nadat zij de rapporten van de commissies
in handen had gekregen
nog met de verschillende commissies van gedachten zou wisselen, wanneer een bepaald
punt naar het oordeel van de co ördinatiecommissie wijziging
of schrapping behoefde.- De leden van de commissies weten
beter dan wie ook hoezeer zowel zijzelf als ook de co ördinatiecommissie in tijdnood zijn komen te verkeren. Waar het
ook mar éven mogelijk was, heeft dat overleg plaatsgehad.Op sommige momenten echter moest noodzakelijkerwijs ad hoc
een beslissing worden genomen.
-

-
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Het resultaat van deze gang van zaken is thans dat het politiek concept voor het overgrote deel de opvattingen van
de verschillende werkcommissies weersrie'elt en dat or enkele punten ombuiging of schrapping heeft plaatsgehad. Het bestuur is zich ervan be•aist dat
waar dit laatste is geschied
dit teleurstellend kan zijn voor enige commissieleden. Wij zijn echter van rnening dat wr er ook in het
huidige concept sprake is van verschil-van inzicht tussen
commissieleden en bestuur, dit meningsverschil in alle
openheid kan worden uitgevochten op dit congres. Ten aanzien
van ieder programmapunt zullen straks in de sectievergaderingen alle cornissieleden, andere congresledcn en bestuur in een
volkomen gelijkwaardige positie verkeren, zodat ieder amendement
van wie ook afkomstig
gelijke kansen krijgt Op
deze wijze menen wij dat tegelijkertijd de meest democratische en doelmatige gang van zaken gewaarborgd is.
-

-

-

-

Het congres beslist over alles. Bij alle handelingen, die
tot nu toe zijn verricht 5 heeft bij het initiatiefcomité
en later het bestuur deze gedachte voorop gezeten. Dit betekent dat hot congres in eerste instantie morgen plenair
zal beslissen over de amendornenten, die in de sectievergaderingen een meerderheid hebben gekregen. Vervolgens zal
het congres een uitspraak moeten doen over het program in
zijn geheel, waarbij een meerderheid van 2/3 noodzakelijk
zal zijn om het program als aanvaard te beschouwen.. Daarna zal het congres besluiten nemen over de kandidaten van
bestuur en vergadering en over de kandidatenlijst in zijn
geheel.
Tenslotte zal het -congres het belangrijkste besluit van
alle nemen, namelijk over de vraag of het uiteindelijk tot
stand gekomen program en de definitieve kandidatenlijst
tezamen rechtvaardigen dat D'66 aan de verkiezingen zal
deelnemen. Weliswaar is dit besluit reeds op 22 oktober genomen door de toenmalige ledenvergadering van D 1 66, maar voor
iedereen is dat besluit tot stand gekomen
en dat is ook
op de persconferentie meegedeeld
onder voorbehoud dat de
partij erin zou slagen om in die korte tijd een verantwoord
program en een aanvaardbare kandidatenlijst samen te stellen.
-

-

Onze activiteiten deze twee dagen zullen geheel geconcentreerd moeten zijn op het bereiken van dit doel. Evenals
in de voorgaande stadia zullen wij dus als werkhypothese
op dit congres ervan uitgaan, dat we dat doel zullen bereiken. Of we daar in werkelijkheid in zullen slagen, zal pas
beoordeeld kunnen worden aan het einde van dit formatieweekeinde in een aparte stemming , nadat er gestemc is over het
program en nadát er gestemd is over de kandidatenlijst.
Immers de combinatie van beide zal voor u alien van beslissende betekenis zijn voor de vraag, of het verantwoord is
tegenover de kiezer om hem de keuzemogelijkheid van D 1 66 te
bieden.
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-5Dames en Heren. Dit is geen demonstratiecongres maar een
werkcongres, dat tenslotte zal beslissen over het definitieve lot van de beweging die enige maanden geleden is
ontstaan. wellicht zou het nuttig zijn geweest, wanneer ik
u aan he begin hiervan had gesjior:en over do
den en de kleine geschiedenis van D1 66, over de politieke
situatie in ons land en het groeiend onbehagen ten aanzien van het vastgeroeste partijbestel1 over de spreekwoordelijk geworden onduidelijkheid in ons politiek bedrijf en de volstrekte ontoereikendheid van onze staatsrechtelijko regels, over de frustrerende dictatuur van de
politieke -Establishment en de dogmatische en machteloze
benadering van de werkelijke vraagstukien van deze tijd.
Hot zijn precies de zaken, die ons hier bijeen hebben gebracht.
De tijd is echter kort, ik heb het niet gedaan en daar
hoeft u beslist niet om te treuren, want dit zal u aan het
eind van deze dag in een aanzienlijk welbespraakter betoog
worden voorgehouden door een van onze initiatiefnemers, de
Heer Gruyters. Wat ik u echter dringend zou willen vragen
dat is, dat u zich tijdens dit hole weekeinde best blijft,
dat net d e ze punten zijn, die ons bij elkaar hebben gebracht
en niet de positie van onze betalingsbalans of de hoogte
van de lonen in het komende jaar. Ook al zijn dat zeer belangrijke zaken, waarmee D 1 66 zich, evenals andere partijen
zal bezig houden, de behartiging dArvan vergt niet in
eerste instantie de oprichting van een nieuwe partij.

(

De behoefte aan een breekijzer teneinde de partijpolitieke
situatie in ons land te forceren vraagt daar echter wl om.
Daarvoor zal het noodzakelijk zijn een parlementaire aanwezigheid te creëren, die ons in staat zal stellen zowel een
electorale bedreiging op te leveren voor de andere partijen
als ook de minderheidsgroepen binnen die andere partijen,
die in hoofdlijnen onze gedachten delen, te activern. Geen
enkele parlementaire aanwezigheid
ook niet wanneer men in
de eerste plaats pressiegroep in de volksvertegenwoordiging
wil zijn
is gerechtvaardigd, wanneer de kiezer niet kan
worden duidelijk gemaakt waar hij met 6ns op materieel politiek gebied aan toe is.
-

-

Wanneer wij ons dit oorzakelijk, maar ook wezenlijk verband
tussen doelstelling en partijprogram bewust zijn en van D4 66
geen gebouw willen maken, waar zoveel mogelijk politieke
stokpaardjes gestald moeten worden dan zal het mogelijk zijn
dat wij in deze twee dagen hot recht verwerven om het zo
hoognodige breekijzer te hanteren.
het deze instelling voor ogen verklaar ik het congres voor
geopend en draag ik de leiding ervan gaarne over aan de drie
congresvoorzitters.
Ik dank u wel,
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STATUTEN VAN DE VERENIGING DEMOCRATEN 1 66

Artikel 1

De vereniging draagt de naam Democraten 1 66, bij afkorting
D'66, en is gevestigd te s_Gravenhage0

Artikel 2

De vereniging is aangegaan voor de tijd van 29 jaar en
11 maanden, te rekenen vanaf de dag van de oprichting,
14 october 166.

Artikel 3

D'66 stelt zich ten doel de democratisering van de Nederlandse samenleving in het algemeen en van het Nederlands.
politiek bestel in het bijzonder, en voorts als politieke
partij oe., daarbij aansluitend doelmatig beleid te voeren.
Dit doel v[ordt nader uitgewerkt in een politiek program.

Artikel 4
D' 66 wil dit doel bereiken door:
a)
het doen verkiezen van haar candidaten in de vertegenwoordigende lichamen en
door andere geëigende middelen.
)

Artikel 5
a) Nederlanders, die redelijkerwijs geacht kunnen worden
in te stemmen met de grondgedachten van D 1 66 en die de
leeftijd van 16 jaar hebben bereikt, kunnen door het bestuur van D1 66 als lid worden toegelaten.
b) Alle leden, die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt,
zijn stemgerechtigd.
o)
Aanmelding voor het lidmaatschap dient te geschieden
bij het sdcretariaat van D'66 of op een hij huishoudelijk
reglement nader vast te stellen wijze.
d)
Het lidmaatschap wordt verleend door toezending of
overgave van de lidmaatschapskaart of op een hij huishoudelijk reglement nader vast te stellen wijze.

Artikel 6

Het lidmaatschap eindigt
a) door overlijden;
b) door schriftelijke opzegging bij het secretariaat
van D'66;
c) door afvoering van de ledenlijst wegens een contributieschuld met inachtneming van het hieromtrent bepaalde
in het huishoudelijk reglement;
d.)
door 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

Ar±ikn1 (9

a) Bericht van royement of kennisgeving van niet-toelating als lid moet onder vermelding van de gronden onverwijl(-, per aangetekende brief aan de betrokkene worden
gezonden.
b) Bij royement of niet-toelating als lid, bestaat beroep op een commissie, bestaande' uit 5 leden van D669
waarvan 2 leden worden aangewezen door de betrokkene en
2 door 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 van de afdeling Den Haag, de
Voorzitter van de afdeling Amsterdam,
c) Het beroep moet binnen én maand nadat de betrokkene
het bericht van royement of niet-toelating heeft ontvangen, worden ingesteld bij het secretariaa.t van . D'66
onder vermelding van de 2 door de betrokkene
ngezei"
leden der beroepscommissie, dan wel met het verzoek aan
het bestuur van D'66 T'r-ve ook deze 2 leden aan te
wijzen.
d) Op zijn verzoek krijgt de betrokkene inzage van de
ledenlijst van D 1 66.

Artikel 9
De contributie wordt vastgesteld door of krachtens
a)
besluit van de algemene vergadering.

•.
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b)
De leden betalen de verschuldigde contributie aan de
penningmeester van D66 of op een bij of krachtens huishoudelijk reglement nader vast The stellen wijze.

Av±k1 i

In D 1 66 is de algemene vergadering het hoogste o r gaan.

\r±i1çç1 11

a) De stemgerechtigde leden van D 1 66 kiezen rechtstreeks
op een nader bij huishoudelijk reglement te bepalen wijze
het Bestuur.
b) Een andere wijze van bestuursverkiezing kan slechts
bij een door de algemene vergadering vastgesteld huishoudelijk reglement worden bepaald.
o)
Tenminste nmaal per verenigingsjaar zal een bestuursverkiezing gehouden worden 9 waarbij tenminste de
helft van het aantal zittende leden aftreedt.

Artikel 12
Het Bestuur van Th66 bestaat uit tenminste 9 en ten
hoogste 37 leden.
Het Bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter9 égn
of meer secretarissen en een penningmeester aan 9 alsmede
tenminste twee en ten hoogste zes andere leden 9 die tezamen met de voorzitter9 de (eerste) secretaris - n de
penningmeester het dagelijks bestuur inn D 1 66 vormen.

Artikel 13
Het Bestuur is belast met de algemene leiding van
en
met de uitvoering van de besluiten van de algeD'6
mene 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 9 waarop een door de algemene vergadering vastgesteld huishoudelijk reglement in werking treedt met dien
verstande 9 dat een door het bestuur vastgesteld reglement
uiterlijk tot 31 december 1967 zal gelden.
a)

Artikel 14

D'66 wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd, door twee
bestuursleden, van wie ggn lid van het dagelijks bestuur
moet zijn.

Artikel 15

a) Het dagelijks Bestuur is belast met de dagelijkse leiding van Dt66 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.

AT-H11 1F

a) Het Bestuur van D'66 kan bijzondere organen vormen en
daaraan een beperkte bestuurs- of beslissingsmacht overdragen, dan wel daaraan een adviserende taak toekennen.
b) Het Bestuur kan districten en afdelingen instellen,
geformeerd uit leden ran D'66.
c) Een afdeling verenigt alle leden, wonend binnen een
door het bestuur vastgesteld afdelingsgebied dat in beginsel
tenminste gán gemeente beslaat.
cl)
Ben 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 44n 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 1 66 bevoegd bindende aanwijzingen id geven aan de
districten en afdelingen, aan hun berturen of aan én of
meer leden die daarvan deel uitmaken. Naar mogelijk handelt
het Bestuur met kennisgeving an 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 1 66 voor een lidmaatschap van enig vertegenwoordigend lichaam in aanmerking wensen te komen, moeten v66r zij dandidaat 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 9 fascisme, racisme of met activiteiten van de bezettende macht, dat dit een moreel
beletsel zou vormen bij de candidatuur voor het lidmaatschap van én der Kamers der Staten-Generaal.

Artikel 18
a) Het bestuurslidmaatschap van D1 66 is niet verenigbaar
met dat van één der Kamers der Staten-Generaal.
b)
Het bestuurslidmaatschap van eenafdeling is behoudens
toestemming van het dagelijks bestuur van D66, niet verenigbaar met dat Iran de gemeenteraad van een gemeente
binnen het afdelingsgebied.
Overige incompatibiliteiten worden bij huishoudelijk
o)
reglement geregeld.
Wordt een bestuurslid gekozen in én der Kamers van
ci)
de Staten-Generaal, 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 Th66 bestaan uit:
a) contributies;
vrijwillige bijdragen;
b)
erfstellingen, legaten en schenkingen;
o)
alle overige baten.
d)

Ar±.ikpl
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D 1 66 heeft een kascommissie van tenminste 3 leden op
a)
voordracht van het Bestuur benoemd door een algemene vergadering voor een periode van twee jaren.
De kascommissie heeft toegang tot de boeken der verh)
eniging en controleert deze tenminste éénmaal per jaar. De
wijze van rapporteren door de kascommissie zal bij huishoudelijk reglement nader worden geregeld.
Het behoort tevens tot de taak van de kascommissie om
o)
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 décharge over het financiële beheer
en beleid te verlenen,

Artikel 21

Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar; het
eerste verenigingsjaar loopt echter van 14 october 1966
tot en met 31 december 1966.

A-r±ikA1 22

a)
Jaarlijks zal tenminste 96n algemene vergadering
worden gehouden.
ID)
Indien n/tiende van de leden van D'66 zulks
schriftelijk aan het Bestuur verzoekt zal het Bestuur
binnen acht weken een algemene vergadering bijeenroepen.
Indien het Bestuur hiertoe niet overgaat zijn deze leden
gerechtigd zelf een algemene vergadering bijeen te
roepen

Artikel 23

Wijziging van deze statuten is mogelijk door een besluit
van de algemene vergadering, genomen met absolute meerderheid van stemmen.

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.
ID)
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.
Een wijziging treedt niet eerder in werking dan nadat
c)
de koninklijke goedkeuring verkregen is.

Artikel 25
a)
Bij ontbinding van D1 66 geschiedt de liquidatie door
het Bestuur overeenkomstig het bepaalde in artikel 1702 van
het Burgerlijk Tietboek.
Het ontbindingsbesluit geeft aan een eventueel liquib)
datiesaldo een met het doel van D 1 66 strokende bestemming.

PLAATSELIJKE AFDELING.2N EN HUN BESTUREN

Kieskring I 's-Hettogonboscb
afdeling Oss
secretaris
Ir, W. Dik, 7illem III laan 69 Oss
afdeling Eindhoven on omgeving
voorzitter Mr, U.L. Sluis
secr/penn.
V.H. Klaver, Karol de Grotolaan 759 Eindhoven,
tel. 040-69091
contactpersoonNuenen/Stiphout J. Witting, Opwettenseweg 359 Nuenen
H. Loner, VoerdonJcstraat 159 Veghel
Veghel
Mevr. A.A.M. Anink-Derksen,
Geldrop
Schepenenstraat 59 Geldrop
Kieskring II Tilburg
afdeling Böxtel
Th. J. Heesen, Doornakkerlaan 25, Boxtel
Kieskring III Arnhem
afdeling Arnhem
R.J. Ovezall
voorzitter
seer/penn.
W.L.C. Meijer, Sweerts de Landasstraat 79 Arnhem
contactpersonen Velp
G.M. Green, Daalhuizerweg 7 9 Veip
Ir, K.T.A. Halbertsma, Bankerlaan 49 Veip
Kieskring IV Nijmogon
afdeling
mogen
voorzitter Mr. J.J. TJevo
secretaris
C.T.P. Leenders, Graafseweg 549 Nijmegen
Kieskring V Rotterdam
af do
Rotterdam
voorzitter
Drs, A.C.J. A'oeln
Viie, Lieve de Keystraat 115, Rotterdam,
secretaris
W. van
tel. 010-200428
penningm,
J. Hoogwerf
Kieskring VI 's-Gravonhage
afdeling 's-Gravonhage
voorzitter A. de Goede
secretaris
J.N.A. van Caldenborgh,
hage, tol. 070-857002
penningm
P.C. Roelofs

olweversgaarde 1509 t s-Graven-

Kieskring VII Leiden
afdeling Leiden
in oprichting
afdeling Voorburg, 7assenaar, Leidschendam 9 Voorschoten
secretaris Mejuffrouw V.A. Kruit, v, Lugtenburgstraat 35,
Voorburg
Kieskring 11111 Dordrecht
afdeling Dordrecht en omgeving
contactpersoon A.R. Roelvink, Rotterdamseweg 214, Zwijndrecht,
tel, 01850-284.9

Kieskring IX Amsterdam
afdeling Amsterdam in oprichting
voorzitter Mr. H. van Beekhuizen, Herengracht 3149 Amsterdam
secretaris Mevrouw M. Redekor-Roovers, Da Costastraat 25 I,

Amsterdam
Mevrouw C. Muli6-Volgersdijk, Amstelveenseweg 27 II,
Amsterdam
vice-voorz. J.H. Moerkerk, 7eesporstraat 41, Amsterdam

Kieskring X Den Helder
afdeling_Zaanst rook
voorzitter Mr. R.C.L. Schram
secretaris
H. Groenewold, v. Hallstraat 11, Zaandam,
tel. overdag 02980-23234
ponningm.
B.WOF.J. Maas
vice-voorz
G.P. Koopman
afdeling Alkmaar
in oprichting
Kieskring XI Haarlem
voorzitter Mr, 17, Drooglever Fortuyn, Vogelenzangseweg 38,
Ac rdenhout
G.A. v.d. Velden, Sweolinckploin 3, Heemstede
skrig,JTIUtrecht
in op:eichting

Kieskring XIII Middelburg
in oprichting

Kieskring XIV Leeuwarden
R. Vos
Drs, R.A. Jaarsma
G. Volders, Tliterdijkstorweg 499 Leeuwarden, tel. kantoor
05920-5741
Regionaal bestuur Friesland
Mejuffrouw A. Veenland, Emmakade 969 Leeuwarden
Drs, M. Dijkstra, Hoofdstraat 849 Beetsterzwaag
E. van Bellen
S.Leyenaar
Ir. J. Swierstra
A. Westerveld
Kieskring X\T Zwolle

afdeling Twente
voorzitter
S. Schuyer, Campuslaan 289 Enschede 9 tel. 0542044644 tel. 2788
secretaris
W.H. van Langeveld, Mekkelholtsweg 206, Enschede,
tel. 05420-13154
penningm.
S. Tattersall9 Cort v.d. Lindonlaan id, Enschede,
tel. 05420-23953
vice—voorz. J. Smit
Kieskring XTI Groningen
voorzitter Hr. Brummels
secretaris Hr. do Wolf, Paulus Potterstraat 12, Groningen
Kieskring XVII Assen
afdeling Drente
secretaris Mevrouw M. Poraius—Brandt9 Beatrixiaan 89 Ooster—
hosselen, tel, 05248-404
B. Theeuwis2 Gieten
H.A. Coehoorn, Havelte
J. Dekker9 Emmen
Kieskring XVIII Maastricht
afdeling Heerlen
voorzitter
L. Vooys
secretaris
E. Super9 Horatiusstraat 149 Heerlen, tel. 04440-7721
afdeling Maastricht
in oprichting

