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AGENDA

Zaterdag 17 December

10.00 uur:
10.45 uur:
11.15 uur:

opening voorzitter D'66
koffiepauze
sectievergaderingen

btaatsrecfrtsociaal-economisch -

-

cultuur en onderwijs
ruimtelijke ordening
-

12.45 uur:
14.00 uur:

lunchpauze
sectievergaderingen
staatsrecht
sociaal-economisch
juridisch
landbouw
volksgezondheid

-

-

'

-

15.30
16.00
16.30
17.30

uur:
uur:
uur:
uur:

theepauze
huishoudelijke vergadering
rede drs.J.Gruijters
sluiting eerste dag

Zondag 18 December
10.00
11.00
11.30
13.00
14.00
16.00
16.30
17.30

uur:
uur:
uur:
uur:
uur:
uur:
uur:
uur:

voltallige zitting van het congres
koffiepauze
voltallige zitting van het congres
lunchpauze
voltallige zitting van het congres
theepauze
kandidaatstelling
einde van het congres

CONGRES—REGLEMENT
Artikel 1.
Het Congres vormt een buitengewone algemene ledenvergadering
van de vereniging Democraten 166 (Dt66) en wordt gehouden volgens
de regels van dit reglement.
Artikel 2.
Het Congres wordt voorgezeten door de Congresleid.ing,benoemd door
het Bestuur van de vereniging Dt66,hierna te noemen het Bestuur.
Artikel 3.
LAlle beslissingen over de orde van het Congres en over geschillen
tijdens het Congres worden aan de hand van dit reglement genomen
door de Congresleiding; deze beslist eveneens in gevallen,waarin
het reglement niet voorziet.
2,De beslissingen zijn bindend; er is geen beroep tegen mogelijk.
Artikel 4.,
Tot het Congres hebben toegang:
a.leden van de vereniging D'66;
b.genodigden van het Bestuur,waaronder vertegenwoordigers van de
publiciteitsmedia.
Artikel

5.

Aan de discussie kunnen uitsluitend leden deelnemen,tenzij de
Congresleiding anders besluit; deze heeft de bevoegdheid de
spreektijd te verdelen en te beperken.
Artikel 6.
Uitsluitend leden van de vereniging D'66, die tenminste 18 jaar
oud moeten zijn, hebben stemrecht.Elk stemhebbend lid kan één stem
per stemming uitbrengen.
Artikel 7.
i,Door de algemene vergadering van het Congres wordt op voorstel
van de Congresleiding een stemcommissie benoemd.
Deze telt de uitgebrachte stemmen, beslist over de geldigheid
daarvan en constateert de uitslag van de stemming.
2.Beslissingen van de stemcommissie zijn bindend; er staat geen
beroep tegen open.
Artikel 8.
Stemming over personen geschiedt schriftelijk; over zaken wordt
gestemd op een door de Congresleiding te bepalen wijze. Met een
schriftelijke stemming wordt gelijkgesteld stemming door middel van
een electrisch of mechanisch systeem.
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Besluiten van de algemene vergadering worden genomen met een
absolute meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen, tenzij in
dit reglement uitdrukkelijk anders wordt bepaald.
Blanco stemmen worden niet meegerekend.
Artikel 10.
l.Discussie over een door het Bestuur aan het Congres voorgelegd
politiek program en over de eventueel daarop in te dienen amendementen tot aanvulling, wijziging of schrapping van enig onderdeel
daarvan, dient allereerst plaats te vinden in de tijdens het
Congres te hoiden vergaderingen van door de Congresleiding ingestelde secties.Aan elk van deze secties wordt een deel van het
politiek program ter behandeling toegewezen.
2.De Congresleiding stelt een orientatiecommissie in. Deze commissie
belegt een discussiebijeenkomst, die een afzonderlijke sectievergadering vormt .Hierin worden behandeld vragen, opmerkingen en
voorstellen voor amendementen op het politiek program, welke niet
liggen op het gebied van een der andere sectievergaderingen.
Artikel 11.
De Congresleiding benoemt de voorzitters van de sectievergaderingen
en van de orientatiecommissie.
Artikel 12.
In de discussiebijeenkomst van de orintatiecommissie regelt de
voorzitter van deze commissie de werkwijze en neemt alle beslissingen, daaronder begrepen het al of niet verwijzen van enig amendement op het politiek program naar de algemene vergadering.
Artikel 13.
l.Tn de overige sectievergaderingen bepaalt de voorzitter de orde
en de wijze van behandeling van de ter sprake gebrachte onderwerpen.
2.De voorzitter geeft op door hem te bepalen wijze en tijd aan de in
de sectievergadering aanwezige leden de gelegenheid te beslissen
of een amendement op het politiek program aan de algemene vergadering moet worden voorgelegd. Indien er gestemd wordt, bepaalt
de voorzitter de wijze van stemming.
3.Bij stemming beslist de absolute meerderheid van de op het moment
der stemming in de sectievergadering aanwezige leden.
Artikel 14.
1,0mtrent amendementen, die op grond van in de secties genomen besluiten aan de algemene vergadering zullen worden voorgelegd,
rapporteren dc sectievoorzitters aan een coordinatiecommissie,
die door het Bestuur is ingesteld.
2.Deze commissie zal de formulering der verschillende amendementen
onderzoeken en deze vergelijken met die van het politiek program
en van de andere amendementen;zij zal zonodig,met behoud van de
strekking, de formuleringen van de amendementen met elkaar en
met het politiek program in overeenstemming te brengen.

-33.De Cordinatiecommissie en het Bestuur tezamen hebben het recht
tot het moment waarop het politiek program als én geheel in
stemming wordt gebracht amendementen aan de algemene vergadering
voor te leggen.
Artikel 15.
De Congresleiding legt de amendementen, nadat deze de coördinatiecommissie zijn gepasseErd, voor aan de algemene vergadering.
Artikel 16.
Behandeling van de amendementen in de algemene vergadering geschiedt
als volgt:
le.De voorsteller van het amendement of een door hem aangewezen lid
geeft een beknopte toelichting op het amendement.
2e.Een door de voorzitter van de betrokken sectievergadering aangewezen lid dan wel deze voorzitter zelf zal hierop in het kort
antwoorden.
3e.De Congresleiding blijft bevoegd ook andere leden aan de discussie
over een amendement te laten deelnemen.
4e.De Coordinatiecommissie kam, indien zij dit wenst, aan het Congres
een advies omtrent het amendement geven.
5e.De Congresleiding brengt het amendement in stemming.De algemene
vergadering beslist bil absolute meerderheid van stemmen over
aanvaarding of verwerping van het amendement.
6e.Wanneer echter de coordinatiecommissie tezamen met het Bestuur
daartoe adviseert, zal de Congresleiding doen stemmen over de
vraag of een amendement verworpen moet worden, dan wel na bestudering in het eerstvolgend Congres behandeld moet worden.
Artikel 17
Over het politiek program wordt, als 6n geheel, schriftelijk gestemd.
Het politiek program geldt als aanvaard door de vereniging D'66
als het minimaal twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen op
zich heeft verenigd.
Artikel 18
l.De Congresleiding maakt uiterlijk bij de opening van het Congres
een door het Bestuur opgestelde lijst bekend, vermeldende de
namen en de rangorde van de kandidaten voor de aanstaande verkiezing van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
2.De algemene vergadering van het Congres beslist over wijzigingen
in deze lijst met inachtneming van de volgende artikelen.
Artikel 19.
Uiterlijk tot 's morgens 10 uur op de tweede congresdag kunnen bij
de secretaris van het Bestuur schriftelijk de volgende voorstellen
tot wijziging worden ingediend:
a.voors tellen om een met name genoemde nieuwe kandidaat aan de lijst
toe te voegen;
h.voorstellen om een kandidaat,die op de lijst voorkomt, daarvan
af te voeren.

Artikel 20.
l,Een voorstel tot toevoeging dient tevens aan te geven dat deze
toevoeging gewenst wordt:
binnen de nummers één tot en met zes der rangorde, in welk geval
het voorstel ondertekend moet zijn door tenminste dertig leden;
of binnen de nummers zeven tot en met vijftien der rangorde, in
welk gevel het voorstel ondertekend moet zijn door tenminste twintig
leden;of binnen de nummers zestien tot en met dertig der rangorde,
in welk geval het voorstel ondertekend moet zijn door tenminste
tien leden.
2.Vermelding van een bepaald rangnummer zal door het Bestuur worden
uitgelegd als voorkeur voor de nummergroep, waartoe dit cijfer
behoort.Ontbreekt een opgave van nummergroep of rangnummer,is zij
onduidelijk of is het aantal handtekeningen niet in overeenstemmingmet de opgegeven nummergroe, dan wordt voorkeur aangenomen
voor de nummergroep, waarmede het aantal onder het voorstel geplaatste handtekeningen correspondeert.
Artikel 21.
Als kandidaten kunnen worden voorgesteld mannelijke en vrouwelijke
leden van de vereniging, welke leden de leeftijd van 25 jaar hebben
bereikt en tevens voldoen aan de overige vereisten van het
passieve kiesrecht.
Artikel 22.
Bij een voorstel tot toevoeging moet worden ingediend:
a.een schriftelijke opgave van de naam, voorletters, datum en jaar
van geboorte, woonplaats en adres van de kandidaat;
b.een door de kandidaat ondertekende verklaring, dat hij bereid is
de kandidatuur en hij eventuele verkiezing het kamerlidmaatschap
te aanvaarden;
c.een door het Bestuur opgestelde en door de kandidaat ingevulde
en ondertekende vragenlijst, waaruit blijkt dat hij na 9 mei 1940

niet zodanig betrokken is geweest bij handelingen, uitingen of
voorvallen die verband houden met nationaal-socialisme, facisme,
racisme,of met activiteiten van de bezettende macht, dat dit een
moreel beletsel vormt hij de kandidatuur voor het lidmaatschap
van één der Kamers der Staten-Generaal.
Artikel 23.
Bestuursleden,die op de kandidatenlijst voorkomen, nemen niet deel
aan de bestuursactiviteiten betrekking hebbend op liet beoordelen
van door de algemene vergadering voorgestelde kandidaten.
Artikel 24.
De Congresleiding bepaalt in overleg met het Bestuur de volgorde,
waarin de binnengekomen wijzigingsvoorstellen worden behandeld en
in stemming gebracht.

Artikel 25
l.Het Bestuur is bevoegd leden, die als kandidaat zijn voorgedragen,
uit te nodigen haar de aanvullende gegevens te verschaffen,die
zij dienstig acht, bijvoorbeeld betreffende levensloop, werkkring
en ervaring.
2.Het Bestuur is gerechtigd op grond van de door de kandidaat
zowel schriftelijk als mondeling verstrekte gegevens de betrokken
kandidaat te verzoeken zich als zodanig terug te trekken.
3.Doet de kandidaat dit niet, dan is hij verplicht tegenover de
algemene vergadering omtrent door het Bestuur wenselijk geachte

onderwerpen een verklaring af te leggen.
Artikel 26.
Op zijn eigen verzoek of op verzoek van het Bestuur of de Congresleiding zal het als kandidaat voorgedragen lid in de gelegenheid
worden gesteld een korte verklaring af te ieggen.Desgewenst volgt
hierna discussie over de kandidaat
Artikel 27.
Nadat de algemene vergadering het gehele politiek program heeft
vastgesteldkan een als kandidaat voorgedragen lid zijn bereidverklaring de kandidatuur te aanvaarden alsnog intrekken,
Artikel 28.
Het Bestuur kan, indien het dit wenst, voor de stemming over elk
wijzigingsvoorstel een advies aan het congres uitbrengen.

Artikel 29.
l.De Congresleiding breng elk wijzigingsvoorstel terstond na de
behandeling afzonderlijk in stemming.
2.Indien het Bestuur heeft geadviseerd een kandidaat, die voor de
nummergroep een tot en met zes is voorgesteld, in plaats daarvan
voor de nummergroep zeven tot en met vijftien in aanmerking te
laten komen, zal de Congresleiding
na dit advies aan de
algemene vergadering te hebben medegedeeld
doen stemmen conform
-

-

het advies van het Bestuur.
3.Indien het Bestuur heeft geadviseerd een kandidaat, die voor de

nummergroep zeven tot en niet vijftien is voorgesteld, in plaats
daarvan voor de nummergroep zestien tot en met dertig in aanmerking te laten komen, zal de Congresleiding, na dit advies aan
de algemene vergadering te hebben medegedeeld, doen stemmen
colfdrm het advies van het Bestuur.
4,Indien echter een kandidaat in de sub 2 en 3 genoemde gevallen
met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen wordt gekozen, zal hij nietemin geacht worden
gekozen te zijn in de numinergroep waarvoor hij oorspronkelijk was
voorgesteld.

Artikel 30.
l.Het Bestuur is te alien tijde bevoegd om op in de lijst opengevallen plaatsen nieuwe kandidaten op te nemen en om de volgorde der
kandidaten zonodig te wijzigen, met dien verstande, dat het
Bestuur de verplichting heeft om door de algemene vergadering
toegevoegde kandidaten in elk geval te plaatsen in de nummergroep, waarin zij zijn verkozen en om afgevoerde kandidaten niet te
herplaatsen.
2.Indien het aantal door de elgernene vergadering in een bepaalde
groep toegevoegde kandidaten het daarin beschikbare aantal plaatsen overtreft, beslist het Bestuur wie der verkozenen in deze
groen afvalt,en plaatst hem in iie aangrenzende groep met hogere
nummers; hij geldt als daarin door de algemene vergadering
verkozen.
3,Het Bestuur is bevoegd om in de onderscheidene kieskringen een
verschillende lijsttrekker vast te stellen.De overige kandidaten
zullen zoveel mogelijk in het gehele land in dezelfde volgorde
worden geplaatst.
Artikel 31.
Na afloop van de afzonderlijke stemmingen presenteert de Congresleiding aan de algemene vergadering van het Congres een kandidatenlijst van zo mogelijk dertig personen, zoals die is vastgesteld en
bekrachtigd door het Bestuur, met inachtneming van de beslissingen
van het Congres, en vraagt op deze lijst in zijn geheel een
vertrouwensvoturn.
Dit reglement is vastgesteld door het Bestuur van de vereniging D'66
krachtens daartoe gegeven opdracht en machtiging van de
algemene ledenvergadering op zaterdag 22 oktober 1966.

REGLKEENT HUISHOUDELIJKE VERGADERING

Artikel 1
Op 18 december 1966 des morgens te 12.30 uur wordt in het
R.A.I.-gebouw te Amsterdam een huishoudelijk algemene ledenhierna te noemen de vergadering
vande ververgadering
eniging Democraten 166 gehouden.
-

-

Artikel 2
De agenda voor deze vergadering is als volgt:
a) Opening.
b) Benoeming stemcomridssie.
c) Behandeling van een ontwerp voor de statuten van de
vereniging D166 en vaststelling van de statuten.
d) Voorstel om op de statuten, zoals deze zijn vastgesteld,
de koninklijke goedkeuring te vragen, met machtiging tevens
zo gezamenlijk als ieder
van de voorzitter en secretaris
tot
het
verrichten
van
de daarvoor nodige
afzonderlijk
handelingen, het tekenen van de daarvoor vereiste stukken,
alsmede tot het aanbrengen in de statuten van die veranderingen, welke in verband met de gevraagde koninklijke goedkeuring door het Departement van Justitie mochten worden verlangd.
e) Behandeling en vaststelling van een ontwerp voor het
huishoudelijk reglement van de vereniging D66.
f) Vaststelling van de contributie voor het jaar 1967.
g) Verkiezing Kas-Conrnissie.
h) Rondvraag.
i) Sluiting.
Wijzigingen in deze agenda mogen door het Bestuur worden
aangebracht voorzover deze tenminste vier en twintig uur
voor de aanvang van het Congres schriftelijk ter kennis
van de leden zijn gebracht.
-

-

Artikel 3

D - loidng van do vorgadoring berust bij het Bestuur van
a)
de vereniging D166.
b) De artikelen 3 tot en met 9 van het Congres-reglement
zijn van overeenkomstige toepassing op de vergadering, met
dien verstande, dat alle bevoegdheden van de Congresleiding
Congres"
worden uitgeoefend door het Bestuur en dat voor
wordt gelezen "de Vergadering".

-2Artikel 4
De vergadering kan geldige besluiten nemen met of zonder
stemming; indien het Bestuur een stemming doet houden, zal
dit geschieden met inachtneming van artikel 9 van het Congres-reglement.

Artikel 5
a) Amendementen op de ontwerp-statuten of het ontwerpreglement moeten om in de huishoudelijke vergadering te
kunnen worden behandeld, uiterlijk op zaterdag 17 december
1966 met de eerste postbestelling of voor 12 uur des voormiddags op het secretariaat zijn ontvangen.
b) Te laat ontvangen amendementen zuilen ter nadere bestuder. g door het Bestuur worden verwezen naar de door het
Bestuur ingestelde reglementencorimissie.

Artikel 6
a) De in de vergadering te behandelen amendementen zullen
door de reglementencommissie worden onderzocht en met elkaar
worden vergeleken; zij zal zonodig, met behoud van de strekking, de formuleringen van de amendementen met elkaar en met
dc ontwerp-statuten en het ontwerp-reglement in overeenstemming brengen.
b) Het Bestuur heeft de bevoegdheid op advies van de reglementenconmissie, de behandeling van enig amendement uit te
stellen tot een volgende huishoudelijke vergadering van D?66,
die zo mogelijk gehouden zal worden in juli 1967. Het Bestuur
zal een dergelijk besluit vergezeld doen gaan van een korte
mondelinge motivering.
c)
Nrdat de vergadering over alle amendementen heeft beslist dan wel nadat de behandeling van enig amendement is
uitgesteld op grond van het voorgaande lid zal de vergadering eerst zowel over de statuten als vervolgens over het
huishoudelijk reglement als een geheel een besluit nemen.
Dit reglement is vastgesteld door het Bestuur
van de Vereniging D166 krachtens daartoe
gegeven opdracht en machtiging van de
algemene ledenvergadng up zaterdag
22 october 1966.

TOELICHTING_CONCRE-REGLEMCNT

Het zal T duidelijk zijn dat het
ondanks enthousiasme
en goede wil
noodzakelijk is enige regels te stellen voor
een congres waar een grcot aantal aanwezigen worden verwacht
-

-

Het bessuur heeft daarom het bijgevoegde congres-reglement
opgesteld.
Om organisatorische redenen is het Congres alleen toegankelijk voor leden van D66 en de pers. Het bleek niet mogelijk een goede en snel-werkende stemprocedure te intwikkelen9 als ook belangstellenden aan hei Congres zouden
deelnemen. Het lidmaatschap van Th66 staat open voor diegenen, die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt. De
ouder hebben stemrecht.
leden van 18 jaar
en

Ten einde zo efficient mogelijk te kunnen congresseren zal
het Congres na de opening door de voorzitter worden gesplitst in sectievergaderingen. Iedere ueoiie behandelt een
groep onderwerpen van het ontwerp politiek program en zal
worden geleid door leden van
werk-commisries, die het
mateeiaal voor het politiek program hebben verzameld. De
aanwezigen op het congres staat het vrij de vergadering
bij te wonen van die sectie, waarvoor zij de meeste belangstelling hebben. Het is ook mogelijk nu eens de ene,
dan weer dc ande.e sectievergadering bij te wonen.
de

Voorstellen tot aanvulling ,wijziging of schrapping van een
onderdeel van het
politiek program zullen eerst
in de sectievergaderingen worden behandeld. Dit heeft twee
voordelen Ten eerste mag worden verwacht, dat in een
sectievergadering een groep deskundige leden aanwezig is.
Ten tweede zullen versahillende secties tegelijk vergaderen 7 waardoor de seictie van amendementen wordt versneld.
ontwerp

Het is mogelijk, dat enige secties veel werk moeten verzetten. Mocht Ti het voornemen hebben een amendement voor te
stellen, wilt Ti dan op de sectievergadering eerst het amendement mede delen en vervolgens een korte, zakelijke motivering geven?
-

De voorzitter van een sectievergadering zal gereeld de hij
deze sectie aanwezigen laten stemmen over de vraag of het
ingediende amendement ter behandeling moet worden voorgelegd
aan de algemene vergadering.
Wilt t een amendement indienen over een onderwerp waarvoor
geen sectie is ingesteld c± twijfelt U, bij welke sectie U
Uw amendement moet voordragen dan kunt U terecht bij de
orien-batiecomrnissje. Daar zult U verder worden verwezen of
zal eon beslissing over Uw voorstellen worden genomen.

Besluit een sectievergadering, dat een amendement aan de
algemene vergadering zal worden voorgelegd, dan zal daar
dooi' 99n voorstander en 6n tegenstander het woord kunnen
worden gevoerd. Vervolgens zal de r'oordinatiecommissie een
advies kunnen geven over het amendement, bijv. wegens de
consequenties, die het zal hebben voor andere punten in het
politiek program. Tenslotte zal de algemene vergadering
over het amendement stemmen. In zeer bijzondere gevallen
zal de keuze gaan tussen verwerping van het amendement of
behandeling
na bestudering
op een eerstvolgend congres.
-

-

Uiteindelijk zal de algemene vergadering over het
tot stand gekomen politiek program in zijn totaal
spraak moeten doen met minimaal twee/derde van de
uitgebrachte stemmen. Wordt deze meerderheid niet
gen, dan zal dit consequenties kunnen hebben voor
of niet deelnemen aan de verkiezingen van D 1 66.

aldus
een uitgeldig
verkrehet al

Is het politiek p:ogram vastgesteld, dan dient de vast-stelling van de candidatenlijst plaats te vind-en. Het
bestuur zal uiterlijk bij de opening van het congres 4n
ontwerp-candidatenlijst met dertig namen aan de leden voorleggen. De leden kunnen tot 's morgens 10 uur van de tweede
congresdag voorstellen doen om nieuwe candidaten op de lijst
te brengen of om bestuurs-candidaten van de lijst af te
voeren.

De candidatenlijst is verdeeld in drie groepen. De eerste
groep wordt gevormd door de nummers 99n tot en met zes; de
tweede door cie nummers zeven tot en met vijftien; de derde
door de nummers zestien tot en met dertig. Bij elk voorstel
voor een nieuwe candidaat moet worden aangegeven in welke
groep de voorstellers de candidaat willen plaatsen. Wil mcii
een candidaat in een andere groep plaatsen, dan waar hij mioc:'
het bestuur wordt voorgesteld, dan kan dit gebeuren door een
voorstel tot plaatsing van de candidaat in de gewenste groep
te doen voorzien van het benodigde aantal handtekeningen.
Bij het stellen van candidaten dienen de leden er op te
letten, dat voor de verschillende groepen een verschillend
aantal ondertekenaars van het voorstel noodzakelijk is (zie
artikel 20 van het conres--reglement). Ook dienen enige

andere gegevens van de candidaat aan het voorstel te worden
toegevoegd. Zie hiervoor artikel 22 van het reglement.

Dringend wordt aanbevolen het congresreglement grondig door
te nemen 2 zodat formele vergissingen en tijdverlies worden
voorkomen.

commissie woningbouw
H.Blankenstijn
H.J.Koenen
C.Tirnmer
M.J,de Willigen

Weesp
Zaandam
Abcoude
Amsterdam

commissie
Mr.H,van Beekhuizen
Mr.N.de Graaff
Drs.J.G-ruijters
Mej.Th.van Haaren
Mr.W.Kingma
Mej .IvIr.1VI.J.Krans
H.J.Meier
Mr.A.E.du Perron
Mr.M.G-.Rood
Mr,P.Sarolea
Mevr. J. Soetenhorstde Savornin Lohman

Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Rijswijk
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Den Haag
Voorschoten

sociaal-economische commissie
Mr. C.Al
Mr.A.R.I.Aris
A.J.C.Besteman
Mr.E.Boelmans
ID.J.de Boer
Mr.J.M.Brand
Drs.H.H.Colj4
Prof,Dr,M.P.Gans
K.Grool
Drs.H.Jongedijk
S.IVI.Korteweg
L.W.H.Lansdorp
Drs.J.K.Y.van Leeuwen
A.H.Iindhout

Tilburg
Leidschendam
Baarn
Wageningen
Almelo
Amstelveen
Muiderberg
Breda
Amsterdam
Wassenaar
Amsterdam
Wassenaar
Amstelveen
Den Haag

Mr.NJobel

Amsterdam

Drs.J.J.van Oostendorp
Drs .R, Schndorff
.)rs.W.Top
Mr.L.Vooys
Drs .R.Walthuis
Prof.Dr. G.Zoutendijk

Westmaas
Laren
Wassenaar
Heerlen
Zutphen
Leiden

CONIlI SSIES

congr esleiding
Drs,P.Fetter
Drs&J.IiieErand
Drs.E.Nypeis
F.A.Rijrnans
Mr,J.A.Nagtegaal
Mevr. C.E.v. LookerenCampagne-iT-Rent e rghem

Katwijk
Amstelveen
Rijswijk
Diemen
Rotterdam
Zaltbommel

(voorz.)
(voorz.)
(voorz,)

coordinatie-commissie
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Mr. J.A. Boeren
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