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Democraat

Sinds enige maanden staat in Elburg Nederlands nieuwste
congresoord Flevohof, opgezet als een grootse landbouwmanifestatie, waar eenieder het landbouwbedrijf beter leert
kennen dan van de schoolboekjes uit ooit gebeurd is.
Deze ruimte is ook zeer geschikt als conferentie-en congresruimte. Door een verwijdering van de expositierekwisieten beschikt men over een grote moderne vergaderruimte.
D'66 is de eerste partij die hier een congres gaat houden.
Dit gaat een congres worden in een unieke accomodatie,
een hypermoderne zaal met allerlei facciliteiten zoals een
gesloten televisiecircuit, een landelijke omgeving en
toch-met bus en/of auto maar tien minuten van de hotels in
Nunspeet en Vierhouten.

advertentietarieven
bij het secretariaat
Druk Luna Delft

Iedereen in Flevohof is enthousiast dat D'66 er een congres
komt houden en wil meewerken er een succes van te maken.
Er is een bewaarplaats voor de kinderen, vijf kennels voor
congresgangers die hun honden niet t'rruis will en laten etc.
Wij wensen U een goed congres en een aangenaam verblijf
in de polder toe.
Namens de congreskommissie.
Peter Hijmans.

inhoud
Congresagenda
Met D'66 de polder in

2

Parlement of platform

3

Kabinet Biesheuvel slap van start 4

Zaterdag 6 november 1971
09.30-10.45
10.45-11.00

De communicatie binnen de partij 5
Een oudere organisatie ?

6

Inflatiekennis

6

Het programma, wat doen we
ermee?

7

Open studiedag over drugs

7

Verstandig burgerschap

8

11.00-11.45

AL~ uitspraken over de

partijstructuur

8

11.45-12.00
12.00-12.30
12.30-13.30
13.30-16,00

Groen op een rood veld

10

16.00-17.00

Algemene inleiding

13

17.00-17.30

Nota's van D'66

18

Algemene ledenvergadering
6 en 7 november 1971

19

17.30-18.00
18.00-20.00
20.00-22.00
22.00-22.10
22.30-

Zondag 7 november 1971

10.00-10.15 Opening tweede dag
Inschrijving
10.15-11.00 Struktuur partij
Opening door J .A. P.M.
11.00-11.15 Politieke stichting
Beekmans
Installatie van de kongres- 11.15-11.45 Steekproef
11.45-13.00 P. V. P.
voorzitter
Huishoudelijke mededelin- 13.00-14.00 Lunch
14.00-16.00 P.V.P.
gen
16.00-16.15 Stemming DB
Rede van H.A.F.M.O.
16.15-16.45 Beekmans
van Mierlo
Organisatorisch jaarver- 16.45-17.00 Sluiting
slag
Politiek jaarverslag
Lunch
Kopij
Diskussie Progressieve
Volkspartij
Kopij voor het volgende nummer
Reglementen verkiezingen
van "Democraat" moet woensdag
Tweede Kamer
6 oktober in bezit zijn van het
Financieel Jaarverslag en
landelijk secretariaat. KeizersBegroting
gracht 576,Amsterdam. Later
J eugdorganisatie
aangeboden tekst blijft liggen.
Diner
De eindredactie van dit blad acPresentatie H. B. -kandicepteert aileen kopij die is gedaten
typt. Dubbele regelafstand en
Voortzetting diskussie
brede kantlijn aan beide zijden van
Progressieve Volkspartij
de tekst wordt op hoge prijs geSluiting eerste dag
steld.
Fe est

