F
--

BOVENVERDIEPING

BEGANE GROND

HBkame r s

Kassa

Perskamer

Garderobe

_____

Toiletten
heren

Trap

vrijdag +
zaterdag

C ongres secr.
1.
w

I..

Feest
C

P

C)

0

2.

Congreszaal
fl

1
d

U

Restau
rant

Ill

U
3.

Partij
Buffet

Crèche op
zaterdag

Zitjes

[—
PSVI
—

Zitjes

Toiletten
dames

A L G E M E N E L E D E N V E R G A D E R I N G
op vrijdag 18 en zaterdag 19 november 1977
in het Concertgebouw DE VEREENIGING
•Keizer Karelplein, NIJMEGEN
CONCEPT-AGENDA:

20.00 uur:

20.15 uur:
22.15 uur:
23.00 uur:

10.00 uur:

10.15 uur:

10.45 uur:

11,15
11.30
13.00
13.45
14.15
15.00
15.25
15.30
16.30
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uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

1. Opening door de voorzitter en voorstellen van de congresleiding.
2. Benoeming van de notulencommissie en stemcommissie.
3. Goedkeuring congresreglement.
4. Vaststelling van de agenda.
5. Discussie en stemming over voorstellen tot wijziging van de Statuten en Huishoudelijk Reglement.
6. Discussie over Politiek Scholings- en Vormingsinstituut D66.
7. Schorsing van de vergadering.

8. Heropening van de vergadering door de voorzitter.
9. Aanvulling rapportagecommissie, geschillencommissie en financiële commissie.
10. Benoeming programmacommissie.
11. Financiën
a. Goedkeuring financieel jaarverslag 1976,
b. Verslag over verkiezingsfonds (giro 1.000,000).
c. Overzicht financiële positie 1977.
d. Meerjarenplan 1978-1980,
e. Vaststelling contributieregeling 1978.
f. Goedkeuring begroting 1978:
g. Verslag financiële commissie.
Presentatie kandidaten voor Dagelijks Bestuur, Bestuur Stichting Wetenschappelijk Bureau D66
12
en Bestuur Politiek Scholings- en Vormingsinstituut.
Opening van de stembussen.
Vooruitblik op de verkiezingen 1978 door de partijvoorzitter.
13
Discussie en vaststelling raamprogramma ' s voor verkiezing Provinciale Staten en Gemeenteraden.
14
15
Lunchpauze.
Discussie over partijorganisatie.
16
17
Politieke onderwerpen en voorstellen (HB-resoluties en moties).
18
Verkiezingscampagne Provinciale Staten en Gemeenteraden.
19
Uitslag stemmingen diverse besturen.
20
Politieke rede van de fraktievoorzitter. 21
Sluiting.

CONGRESSTUK B I
Huishoudelijk reglement en statuten.
AMENDEMENT nr, 1
Indieners: afdeling Den Haag.
Statuten; artikel 5. Te wijzigen als volgt:
Iedere Nederlander of inwoner van Nederland van 16 jaar of ouder die redelijkerwijs geacht kan worden in
te stemmen niet de grondgedachten van D66 kan lid worden van D'66. Hij is niet verkiesbaar voor besturen
of vertegenwoordigende lichamen indien hij lid is van enige andere politieke partij.

AMENDEMENT nr, 2
Indieners: afdeling Den Haag.
Statuten; artikel 23, lid 1:
toevoegen voor regiobestuur: '(sub)'.
AMENDEMENT nr, 3
Indieners: afdeling Den Haag.
Huishoudelijk reglement;
toevoegen bij art. 16, lid 2 sub c; art. 82, lid 3; art. 83, lid 1 en 2; art. 83a, lid 1: "(sub)".
toevoegen aan art. 37:

"

,de subregio's en afdelingen.".

AMENDEMENT nr. 4
Indieners: afdeling Den Haag.
Huishoudelijk reglement; artikel 92, lid 1 sub a: ongewijzigd laten.

AMENDEMENT nr. 5
Indieners: Glaubitz, Wessel-Tuinstra, Wessel

,

doustra, Witteveen.

Huishoudelijk reglement; artikel 36, lid 2:
a. Schrappen: "en de besturen van de Stichting Wetenschappelijk Bureau 866 en het Politiek Scholingsen Vormingsinstituut van D'66".
Toelichting.Deze twee stichtingen zijn op zichzelf staan de rechtspersonen, en hebben een eigen financiële
verantwoordelijkheid. Bovendien vormt het artikel in zijn huidige vorm een onnodige en ongewenste belasting voor de respectievelijke penningmeesters.

b. Toevoegen na "schenkingen": "boven een nog nader te bepalen bedrag"
Toelichting. De indieners van dit amendemtn respecteren het streven van het HB zicht te houden op de aan
de lagere organen verstrekte schenkingen, maar achten het een onnodige belasting van de penningmeesters en een ongewenste vorm van over-organisatie de genoemde organen te verplichten
van iedere schenking melding te maken bij het hoofdbestuur.
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CONGRESSTUK B 2
Raamwerk gemeente programma
AMENDEMENT nr, 1
Indieners: Kerepees, Hoedemaker, Rijliart, Giskes, Reus.

VIII EKONOMIE EN MIDDENSTAND
c. grondpolitiek.
-

dat de gemeente het recht van eerste koop heeft..,
onder 2 lees:
laatste alma wijzigen in:
"De erfpachtscanon moet
1. voor 25 of 50 jaar kunnen worden afgekocht
2. zo worden vastgesteld dat een financieel sluitende grondexploitatie wordt verkregen
3. voor grond voor woningen in nieuwbouwplannen gelijk zijn
4. de erfpachter niet benadelen vergeleken bij een koper.
toevoegen nieuwe tekst:
Erfpachtsvoorwaarden moeten
geen onnodige overdracht van bevoegdheden van de
1. centralisatie van de macht voorkomen,
gemeenteraad aan het college van burgemeester en wethouders in de erfpachtsvoorwaarden
opnemen.
2. geen zaken afdwingen die op een andere manier wettelijk behoren te zijn geregeld. Te denken
valt aan het antenneverbod te Leusden en aan bepalingen die in een bestemmingsplan of een
hinderwetvergunning thuishoren.
3. geen bepalingen afdwingen die volgens een andere wettelijke regeling voor kortere duur van
van kracht zouden zijn. Bijvoorbeeld: een bestemmingsplan moet na tien jaar worden herzien,
(zie IV d).
4. de rechtszekerheid van de erfpachter zeker stellen. Beoordeling van het naleven van de erfpachtsvoorwaarden behoort tot de competentie van de rechter, niet tot de bevoegdheden van
een politiek college. Vergelijk Grondwet, artt. 167 en 170.
5. discriminiatie tussen erfpachters voorkomen. In beginsel heeft iedereen aanspraak op gelijke
erf pachtsvoorwaarden.
6. de grondmobiliteit niet verminderen. Het contract moet overdraagbaar zijn zonder inmenging
van de overheid,
7. verwaarlozing van de opstallen door de erfpachter tegengaan. De grondpolitiek moet zodanig
worden gevoerd, dat het voor de erfpachter de moeite waard blijft zijn bedrijfsvoering en
zijn opstallen door investering te verbeteren.
-

EOn der doelstellingen van de grondpolitiek is het gelijktrekken van prijzen voor gelijksoortige
grond met eenzelfde bestemming.
Een grondprijzenkaart is bij dit beleid een doeltreffend bestuurlijk hulpmiddel.
Het voorkomen van grondspekulatie wordt vergemakkelijkt door
1. een aktief aankoopbeleid van de gemeente, ook van gronden met een andere bestemming dan
bebouwing.
2. het inschakelen van plaatselijke bouwondernemers in plaats van projektontwikkelaars van elders.
Dit neemt de aanleiding weg om voor de gemeente uit grond te kopen om in aanmerking te komen
om te mogen bouwen.

AMENDEMENT nr. 2
Indieners: afdeling Zoetermeer.
XII GEZONDHEIDSZORG
toevoegen nieuw punt: Alternatieve geneeswijzen.
Alternatieve geneeswijzen, zoals homeopathie, acupunctuur dienen gezien te worden als een door
velen gewenste aanvulling op de gangbare geneeswijze. De gemeente dient initiatieven op dit gebied te ondersteunen en vestiging binnen de gemeente mogelijk te maken.
AMENDEMENT nr. 3
Indieners: afdeling Zoetermeer.
XII GEZONDHEIDSZORG
toevoegen nieuw punt: Gezond van lichaam en geest.
Huisartsen worden in toenemende mate gekonfronteerd met het feit, dat de lichamelijke klachten
van hun patiënten vaak hun oorzaak vinden in sociaal maatschappelijke problemen.
Het zich ziek voelen is veelal meer dan een puur lichamelijke stoornis. Om te voorkónien, dat
té lang de aandacht gericht blijft op eventuele lichamelijke stoornissen, waardoor maatschappelijke problemen onvoldoende aandacht zouden krijgen, is een nauwe samenwerking tussen de medicus
en het maatschappelijk werk vereist.
066 is van mening, dat samenwerkingsverbanden tussen de verschillende disciplines bevorderd
moeten worden, om tot een doeltreffende zorg te komen voor de mens in zijn geheel.
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AMENDEMENT nr, 4
Indieners: afdeling Zoetermeer.
XII GEZONDHEIDSZORG
toevoegen nieuw punt: Participatie patiënt/bevolking.
De gemeente dient te bevorderen dat patiënten/inwoners invloed kunnen uitoefenen op de gezondheidszorg binnen hun gemeente.
Daartoe zullen vertegenwoordigers van patiënten-verenigingen of buurt/wijkkaders zitting nemen
in o.a. besturen van adviesorganen op dit beleidsterrein en in de besturen van de eventueel aanwezige wijkgezondheidscentra."

AMENDEMENT nr. 5
Indieners: afdeling Zoetermeer.
II

DE GEMEENTE EN HET OPENBAAR BESTUUR VAN
b. Inspraak.
4. laatste alinea laten vervallen.
toevoegen nieuw lid 5.
5. De gemeenteraad legt in een inspraakverordening vast volgens welke regels de inspraak van de
bevolking in het gemeentelijk bestuursproces vorm moet krijgen.
In deze verordening moet tot uiting komen welke inspraakmodellen worden onderscheiden en in welke
gevallen deze moeten worden toegepast."

CONGRESSTUK B 3
Bij het ter perse gaan van het congresboek waren nog geen amendementen op Raamwerk Provincie Programma
binnen gekomen.

CONGRESSTUK B 4

nr. 1.

MOTIES

afdelinu Den Helder.
De algemene ledenvergadering van 066, bijeen te Nijmegen op 18 en 19 november 1977,
overwegende dat in het Beleidsprogramma in het hoofdstuk over het sociaal economisch beleid (blz. 25, punt 1.1)
de volgende zinsnede voorkomt: 066 wil iets doen aan inkomensverschillen die worden bepaald door macht, gewoonte, groepsbescherming, privileges e.d."
en tevens overwegende dat D66 streeft naar een inkomensverhouding van 1 : 5, inclusief alle extras.
constaterende dat de vorige fraktie van 066 noch bezwaar heeft aannetekend tegen de verhoging van de reiskostenvergoeding voor kamerleden van f. 5625,- naar f. 7720,- (37%),
noch naar voren heeft laten komen dat het een beperking van de pensioenen van ministers, staatssecretarissen en kamerleden wil
is van oordeel dat de huidige fraktie tot uiting moet laten komen, dat zij het beginselprogramma ook voor wat
dit betreft in de praktijk naleeft,
,

en vraagt de fraktie dan ook om tegen de in de begroting van 1978 voorgestelde salarisverhoging voor ministers,
staatssecretarissen en kamerleden te stemmen, waarbij het werkelijk verloop van de stijging betreffende 1978
t.o.v. 1977 kritisch moet worden gevolgd, daar deze forse verhoging zeker niet bijdraagt tot de te creëren mentaliteit dat een ieder zijn/haar steentje moet bijdragen aan het oplossen van onze economische problemen.

STATUTEN VAN HET POLITIEK SCHOLINGS- EN VORMINGSINSTITUUT D66
vastgesteld 27 oktober 1977

Artikel 1
De stichting draagt de naam Stichting Politiek Scholings- en vormingsinstituut D'66" en is gevestigd te 's Gravenhage.
Artikel 2
De stichting heeft ten doel het verrichten of doen verrichten van politieke scholings- en vormingsaktiviteiten ten behoeve van de Politieke Partij Democraten '66", hierna te noemen 'D'66", en haar leden.
De stichting zal daartoe onder anderen:
a.politieke vormingscursussen voor leden en aspirant-leden van de partij, voor het partijkader en voor (kandidaat)leden van vertegenwoordigende organen organiseren;
b.voorlichtina geven aan groepsgewijs werkende instellingen als scholen,
verenigingen en dergelijke;
c.personen opleiden of doen opleiden die met de leiding of de uitvoering van cursussen of het geven van voorlichting zijn of worden belast
d.materiaal en documentatie verzamelen, samenstellen en verspreiden,die
voor deze cursussen en voorlichting nodig zijn.
Artikel 3
De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
a. cursusgel den;
b.vrijwillige bijdragen;
c.erfstellingen,legaten en schenkingen;
d.subsidies;
e. geleende gelden;
f.opbrengst van vermogen en alle overige baten.
Artikel 4
1.Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste negen leden, die
uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester
benoemen.
2.Zo mogelijk worden in het bestuur benoemd:
a,twee leden door het Hoofdbestuur van "D66" uit zijn midden;
b.een lid door het bestuur van de Stichting Wetenschappelijk Bureau
D'66" uit zijn midden;
c.een lid door de Eerste en Tweede Kamerfracties van "D'66" tezamen
uit hun midden.
Deze bestuursleden kunnen zich bij afwezigheid in vergaderingen van
het bestuur doen vertegenwoordigen door een door henzelf aan te wijzen
p1 aatsvervanper.
3.Alle overige leden van het bestuur worden benoemd door de algemene
ledenvergadering van "066" behoudens het
aalde in lid 6. Nietleden van '066', mits zij geen lid zijn v,. een andere landelijke
politieke partij, kunnen worden benoemd in het bestuur van de stichting, met dien verstande dat van het zittende aantal leden van het
bestuur meer dan de helft, waaronder - begrepen de voorzitter, de
secretaris en de penningmeester, leden van "D'66" dienen te zijn.
4.Het lidmaatschap van het bestuur, bedoeld in lid 3, is onverenigbaar met het lidmaatschap van het hoofdbes
r van '066, van het
bestuur van de Stichting Wetenschappelijk -reau "066' en van de
Eerste en/of Tweede Kamerfraktie van 066".
5.Het bestuur kan, vooraf, op basis van de door hem gewenste samenstelling van het bestuur, richtlijnen opstellen met betrekking tot
de aan de kandidaten voor het bestuurslidmaatschap te stellen eisen.
Op basis van deze richtlijnen kan het bestuur een voordracht formuleren uit de zich aangemeld hebbende kandidaten. Kandidaatstelling
dient vergezeld te gaan van de ondertekende vragenlijst als bedoeld
in artikel 19 van de statuten van de Politieke Partij Democraten
" D ' 66".
6.Wanneer met toepassing van het tweede en derde lid van dit artikel
het bestuur niet uit het vereiste minimum aantal leden bestaat, of
wanneer er sprake is van tussentijds aftreden, waardoor het aantal
bestuursleden beneden het statutaire minimum daalt, vormen de benoemde dan wel de overgebleven bestuursleden rechtsgeldig het bestuur, dat alsdan zelf het bestuur tot het statutaire minimum aantal leden dient aan te vullen. Deze aanvullende benoemingen behoeven echter achteraf de goedkeuring van de eerstvolgende algemene
(leden) vergadering van "066".
7.Het lidmaatschap van het bestuur eindigt twee jaar nadat het een
aanvang nam. Een aftredend bestuurslid is ten hoogste eenmaal dadelijk herbenoembaar. Voor zoveel nodig wordt de termijn van twee
jaar verlengd tot aan de eerstkomende algemene (leden)vergadering
van 066'.
Artikel 5
De stichting wordt in en büTten rechte niet vertegenwoordigd door
haar bestuur, doch door de voorzitter en de secretaris of de voorzitter en de penningmeester van haar bestuur, steeds gezamenlijk
handelende.
Uitgaven, hoger dan een door het bestuur te bepalen bedrag behoeven de goedkeuring van de penningmeester. Op deze bepaling kan door
of tegen derden geen beroep worden gedaan.
Artikel 6
Het bestuurslidmaatschap eindigt door:
a.schriftelijk als bestuurslid bedanken;
b.verlies van het lidmaatschap van 066', indien zulks het gestelde
in artikel 4 lid 3 ontkracht;
c.verlies van de kwaliteit van hoofdbestuurder van '066", van bestuurslid van de Stichting Wetenschappelijk Bureau 066 casu quo
van lid van Eerste of Tweede Kamerfraktie van '066", krachtens
welke men in het bestuur van de stichting is benoemd;
d.overl ijden;
e.ontslag door het bestuur, krachtens een besluit van het bestuur met
algemene stemmen van alle zittende leden van het bestuur, zij het
dat betrokkene zich van stemming dient te onthouden;
f.opzegging als lid van '066' namens 066' of ontzetting uit het
lidmaatschap van "066".

Artikel 7
Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of drie andere
bestuursleden dit wensen, doch tenminste eenmaal per jaar.
In de vergadering van het bestuur brengt ieder lid één stem uit.
Besluiten kunnen slechts genomen worden in een vergadering waarin
meer dan de helft van het aantal zittende bestuursleden aanwezig
is en worden met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen, zulks onverminderd het in artikel 6 onder e en in artikel 11 lid 2 en 3 bepaalde.
Bij staking van stemmen is een voorstel derhalve verworpen.
Artikel 8
Bestuursleden kunnen alle 5dTuiten, met uitzondering van de in artikel 6 onder e en 11 lid 2 en 3 bedoelde, ook buiten vergadering
nemen. Daartoe worden de voorstellen aan alle bestuursleden toegezonden en een besluit is alsdan genomen, indien meer dan de helft
van de zitting hebbende bestuursleden zich tegenover de secretaris
van de stichting schriftelijk of telegrafisch voor het voorstel hebben verklaard.
Artikel 9
1.0e stichting heeft een bureau.
2.Het bestuur kan de leiding van het bureau toevertrouwen aan een
aan te stellen directeur en stelt alsdan diens bevoegdheden en
verplichtingen vast.
Artikel 10
1.Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
2.Voor den april van elk jaar biedt de penningmeester aan het bestuur een begroting aan en voor den juni een door een registeraccountant gecontroleerde balans en rekening en verantwoording
over het afgelopen boekjaar.
3.Goedkeuring door het bestuur van vermelde jaarstukken strekt binnen het bestuur de penningmeester tot décharge.
4.Nadat het bestuur de vermelde jaarstukken heeft goedgekeurd zijn
deze ter inzage van het hoofdbestuur van "066.
5.Indien het hoofdbestuur van "066" dit wenst, publiceert de stichting voormelde jaarstukken in één of meer door het hoofdbestuur
van "066" aan te wijzen periodieken.
Artikel 11
Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. Deze wijziging
dient op
ffe van nietigheid bij notariële akte tot stand te
komen.
De stichting wordt, behoudens wettelijke bepalingen, ontbonden
door een daartoe strekkend besluit van het bestuur. Het besluit
kan slechts genomen worden in eer vergadering van het bestuur
waarin alle zitting hebbende bestuursleden aanwezig zijn met een
meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
Indien in
vergadering waarop het voorstel tot ontbinding aan
de orde wa niet alle zitting hebbende bestuursleden aanwezig
waren wordt, met inachtneming van een oproepingstermijn van veertien dagen, een tweede vergadering belegd, welke het besluit tot
ontbinding kan nemen met een meerderheid van twee/derde van de
uitgebrachte stemmen, mits meer dan de helft van het aantal zittende bestuursleden aanwezig is.
Artikel 12
1,Bij ontbinding van de stichting uit
de vereffening met inachtneming van
van het Burgerlijk Wetboek.
2.Het bestuur stelt de bestemming van
mogelijk in overeenstemming met de

welke oorzaak ook, geschiedt
de desbetreffende bepalingen
een batig saldo vast, zoveel
doelstelling van "066".

EXPLOITATIEOVERZICHT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 VAN 1 JANUARI 1977 t/m 31 AUGUSTUS 1977
BATEN
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Contributies 1977
Contributies 1976
Bijdragen, schenkingen, donaties
Schenkingen middels niet betaalde declaraties
Renten
Voorschot omroepsubsidie RTV
Entreegelden congressen
Abonnementen Democraat
Beleidsprogramma's en informatiemateriaal
Diverse baten partijkas

t 354.151
t
461
t
1.800
1.912
f
t
2.895
t 10.000
t 13.317
t
1 . 208
t
7.985
t
3.322

t 397.051

TOTAAL GENERAAL

LASTEN
Salarissen vanaf 1-7-1977
Parttimekrachten tot 30-6-1977
Uitbesteed werk financiële administratie
Huur kantoorruimte
Porti
Telefoon
Huur frankeermachine
Kantoorbehoeften
Afschrijving kantoorinventaris
Onderhoud kantoorinventaris
Administratief drukwerk
Copieerwerk
Diversen secretariaat
Democraat
Acçountantskosten
Vergaderingen
Reis- en verblijfkosten
Representatie en diversen
VAR
Congreskosten
Afdrachten contributies aan afdelingen en regio's
Optreden naar buiten
Bijdrage aan verkiezingsfonds
SWB 066 subsidie 1977
Rente lening in rekening courant
Uitgave omroep RTV
Brochures
Verkiezingen Geldermalsen/Tiel
Totaal uitgaven tot 1-9-1977:
t 304.573
Voordelig saldo op 1-9-1977

t
4,450
t 28.105
t
6.506
±
6.375
t 49.995
4.364
t
265
t
6.836
t
4.090
t
615
t
t 12,459
t
2.997
t
4.335
t 36.028
t
2.360
t
1.315
t
1.912
t
1,565
t
1.289
t 11.269
t 14.590
t
122
t 39.660
9.000
t
t -1.850
t 11.489
t 14.303
t
9.789
t 112.818

TOTAAL GENERAAL

t 397.051

TUSSENTIJDSE BALANS POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN '66 PER 31 AUGUSTUS 1977

I

Kantoorinventaris
Verkiezingsfonds
Stichting Wetenschappelijk Bureau D'66
Geldmiddelen
Debiteuren
Vorderingen subsidie omroep TV
Diverse vorderingen

TOTAAL

El

I

ACTIVA

PASSIVA

t 12.000
t
1.460
t 29.850
t 162.690
t
2.496
t
3.000
t
7.064

Crediteuren
Te betalen kosten 1976
Te betalen afdrachten 1976
Vermogen per 1-1-1977
Voordelig saldo
Liquiditeitsreserve
Overig vermogen

t 90.000
t 100.030

t 218.560

TOTAAL

t 218.560

t
t
t

18.330
7.000
3.200

t 77.212
t 112.818
T-190-.M

1

DEELBEGROTING HOOFDBESTUUR

INKOMSTEN

Werkelijke
inkomsten
of vermoedelijk
beloop in
1978

Werkelijke
uitgaven of
vermoedelijk
beloop in
1978

Geraamd bedrag voor
UITGAVEN
1979

1978

I

Bijdrage uit partijkas

32O00,-

Geraamd bedrag voor

1979

1978

DB- en HB-vergaderingen
zaalhuur

I

Abonnementen op tijdschriften, staatscourant,
enz.

I

1.000,-

Representatiekosten

I

2. 500,- 1

5000,-

Kosten buitenlandse con-

(reiskosten,
1 1 lagieskosten,
rijksrege-

1

1mg catB)

I

10. 000,-

Contributies

1

500,-

Reiskosten DB/HB-leden
(na goedkeuring FC)

I

5000,-

Hulpmiddelen HB
(apparatuur e . d . )

I

5000,-

Kosten vergaderruimte
DB- en HB-weekenden

I

1.000,-

Onvoorzien

I

2 . 000,-

3
2. 000,-

1 32000,-

DEELBEGROTING PUBLICITEIT

INKOMSTEN

Werkelijke
inkomsten
of vermoedelijk
beloop in
1978

Werkelijke
uitgaven of
vermoedelijk
beloop in
1978

Geraamd bedra g, voor
UITGAVEN
1979

1978
j

I

Bijdrage uit partijkas
Verkoop uit materiaalvoorraad

80000,PM

Documentatie propaganda
50000 boekjes Signalemen
50000 folders Signalemen
mcl, 18% BTW
Doelgroepfolders 3x50.000
stuks, i n cl. 18% BTW
Stickers i n cl. 1811 BTW

i

i

1

Materiaal voorraad
(T-shirts, vlaggen,
tassen, buttons)
Bijdrage uit partijkas
overschrijding maximale
subsidie RTV
Porti
Advertenties dagbladen
Onvoorzien
1 80.000,-

Geraamd bedrag voor

1979

1978

I

14,000,-

I

11.000,-

±

5.000,-

1

7.500,-

±

3.500,-

1

7.500,-

1 30.000,-

1
i

1
J±

1.500,8O.O1O,

DEELBEGROTING SECRETARIAAT

INKOMSTEN

Werkelijke
inkomsten
of vermoedelijk
beloop in
1978

I Werkelijke

Geraamd bedrao voor
UITGAVEN

-

1979

1978

Bijdrage uit partijkas

± 177.800,-

Bijdrage huur SWB 066

f

Bijdrage huur PSVI D66

f

4.800,2.400,-

Kostenvergoeding fotocopieerwerk t.b.v. SWB D 1 66

±

2,500,-

Kostenvergoeding fotocopieerwerk tbv PSVI D66

f

2,500,-

Abonnementen HB/DB
agendastukken ad
± 50,- per jaar

PM

uitgaven of
i vermoedelijk
beloop in
1978

Geraamd bedrag voor

1979

1978

Salarissen (incl. sociale
lasten) enz.

f

Kantoorhuur Javastraat 6
Den Haag

f

14,400,

Porti secretariaat

f

30,000 ,- 1

Telefoonkosten

f

10.000,-

Kantoorbehoeften

±

10.000,-

Kantoorinventaris

Jƒ

2.000,'

Onderhoud inventaris en
verzekeringen (bedrijfsongevallen, WA en
reconstructie)

f

Administratief drukwerk

±

12,000,-

Huur Rank Xerox incl.
copieerkosten

±

15,000,-

91.000,-

2.000,-i

, Diverse kosten (kleine

kas)

ƒ

3.6OO
190.000,

DEELBEGROTING

INKOMSTEN

WerkelijKe
inkomsten
of vermoe-

Geraamd bedraa voor
UITGAVEN

-

1979

beloop in
1978

1978

Bijdrage uit partijkas

±

Bijdrage SWB 066

±

Bijdrage PSVI 066

f

Aandeel uit congresgelden
Abonnementen 200 stuks
± 25,- per stuk
per jaar
Advertenties

10

DEMOCRAAT

1

55,000,-i Drukkosten inclusief
\'erzendgereedmaken
3.000,(9 nummers)
3,000,Porti

uitnaven of
vermoedelijk
beloop in
978

Geraamd bedrag voor
-

1979

1978

±

41,000,-

±

27.000,2.000,

Diverse kosten onvoorzien

1

±

2.000, -

±

5.000

±

2.0001 -

f

70.000,-

±

70,0OO,-

A L G E M E N E L E D E N V E R G A D E B I N G
op vrijdag 18 en zaterdag 19 november 1977
in het Concertgebouw DE VEREENIGING
Keizer Kareiplein, NIJMEGEN
CONCEPT-AGENDA:

20.00 uur:

20.15 uur:
22.15 uur:
23,00 uur:

1. Opening door de voorzitter en voorstellen van de congresleiding.
2. Benoeming van de notulencommissie en stemcommissie.
3. Goedkeuring congresreglement.
4. vaststelling van de agenda.
5. Discussie en stemming over voorstellen tot wijziging van de Statuten en Huishoudelijk Reglement.
6. Discussie over Politiek Scholings- en Vormingsinstituut D66.
7. Schorsing van de vergadering.

10.15 uur:

8.
9.
10.
11.

10,45 uur:

12

11.15
11.30
13.00
13.45
14.15
15,00
15.25
15.30
16.30

13
14
15
16
17
18
19
20
21

10.00 uur

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

Heropening van de vergadering door de voorzitter.
Aanvulling rapportagecommissie, geschillencommissie en financiële commissie.
Benoeming programmacommissie.
Financiën
a. Goedkeuring financieel jaarverslag 1976.
b. Verslag over verkiezingsfonds (giro 1.000.000).
c. Overzicht financiële positie 1977.
d. Meerjarenplan 1978-1980.
e. Vaststelling contributieregeling 1978.
f. Goedkeuring begroting 1978.
g. Verslag financiële commissie.
Presentatie kandidaten voor Dagelijks Bestuur, Bestuur Stichting Wetenschappelijk Bureau D'66
en Bestuur Politiek Scholings- en Vormingsinstituut.
Opening van de stembussen.
Vooruitblik op de verkiezingen 1978 door de partijvoorzitter.
Discussie en vaststelling raamprogramma's voor verkiezing Provinciale Staten en Gemeenteraden.
Lunchpauze.
Discussie over partijorganisatie.
Politieke onderwerpen en voorstellen (HB-resoluties en moties).
Verkiezingscampagne Provinciale Staten en Gemeenteraden.
Uitslag stemmingen diverse besturen.
Politieke rede van de fraktievoorzitter.
Sluiting.

DEELBEGROTING FINANCIELE ADMINISTRATIE

INKOMSTEN

Werkelijke
inkomsten
of vermoedel ijk
beloop in
1978

Werkelijke
uitgaven of
vermoedelijk
beloop in
1978

Geraamd bedrag voor
1
1979

1978

Bijdrage uit partijkas

1

38.000,-

Aandeel SWB D66 salaris
administrateur -i- 30%

1

15.000,-

Aandeel PSVI 066 salaris
administrateur + 10%

UITGAVEN

1

5.000,-

Geraamd bedrag voor

1979

1978

Salaris administrateur
i n cl. sociale lasten
+ ± 3,200,- per maand,
30% sociale lasten

1 50.000,-

Porti

1

Kantoorbehoeften

1

1.500,-

Kantoorinventaris

1

3.500,-

Administratief drukwerk
(acc.girokaarten enz.)

1

1,000,-

Diverse kosten

1

1.000,-

1

58.000,-

58.000

1.000,-

DEELBEGROTING VERKIEZINGSFONDS

INKOMSTEN

Werkelijke
inkomsten
of vermoedelijk
beloop in

Geraamd bedrar voor

J

UITGAVEN
1979

1978

Werkelijke
uitgaven of
vermoedelijk
beloop in
1978

Geraamd bedrag voor

1979

1978

1978
±

50.000,7

Bijdrage uit partijkas

± 60.000,-

Werving extra bijdragen
leden

± 160.000,-

PM

Overige inkomsten

±

20.000,-

PM

Verkiezingscampagne
rovincia1e Staten en
Gemeenteraden)
Verkiezingscampagne
Europese verkiezingen
Extra uitgaven ten laste
van extra inkomsten

±

f 240.000,

------------

± 240.000,1
---

PM

---

PM
150.000,-

± 240.00

50.000,-

50.000,-

DEELBEGROTING VOORLOPIGE ADVIESRAAD (VAR)

INKOMSTEN

Werkelijke
inkomsten
of vermoedel ijk
beloop in

Geraamd Ledraq voor
UITGAVEN
1979

1978

Werkelijke
uitgaven of
vermoedelijk
beloop in
1978

Geraamd bedrag voor

1979

1978

1978
Bijdrage uit partijkas

1

±

18.000,-

18.000,-

Huur vergaderruimte
10 verg. 4 ± 500,-

±

5,000,-

Agendas en vergaderstukken

±

2.000,-

Porti

±

1.500,-

Vergaderkosten

±

Bijdrage onkosten leden
VAR m.i.v. 1-1-1978

±

8.000,-

Onvoorzien

±

1.000,-

±

18.000,-

50O,

11

CONGR ES S T U K K E N

3.

CONGRESREGLEMENT

Democraat nr. 8, pagina

d 2

5,

WIJZIGING STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Democraat nr. 8, pagina

d 19

POLITIEK SCHOLINGS- EN VORMINGSINSTITUUT

Democraat nr. 8, pagina

d 12

11 a

FINANCIEEL JAARVERSLAG

Democraat nr. 8, pagina

d 16

11 b

VERKIEZINGSFONDS

Democraat nr. 8, pagina

d 16

11 c

FINANCIELE POSITIE 1977

Congresboek

11 e

CONTRIBUTIEREGELING 1978

Democraat nr. 8, pagina

d 18

11 f

BEGROTING 1978

Democraat nr. 8, pagina

d 13

deelbegrotingen

Congresboek

11 g

VERSLAG FINANCIELE COMMISSIE

Democraat nr. 8, pagina

14.

RAAMWERK PROVINCIE PROGRAMMA

Democraat nr. 8, pagina P 1 t/m P 8

Congresstuk B 3

RAAMWERK GEMEENTE PROGRAMMA

Democraat nr. 8, pagina 1 t/m 12

Congresstuk B 2

6.

HB RESOLUTIE

17.

18.

I en II

d 18

Democraat nr. 8, voorpagina

MOTIES

Congresboek en congresbalie

VERKIEZINGSCAMPAGNE

Democraat nr. 8, pagina

HOOFDBESTUURSRESOLUTIE

Congresstuk B 1

Congresstuk B 4

d 7

nr. I

AMENDEMENT nr. 1
Indieners: Glaubitz, Wessel, Witteveen, Joustra, van Es.
Het amendement behelst splitsing van de HB-resolutie nr. I in twee resoluties:
A. 'De algemene ledenvergadering van D'66 bijeen op 18 en 19 november 1977 te Nijmegen, besluit het
Hoofdbestuur op te dragen te bewerkstelligen, dat 066 in alle provincies zelfstandig en onafhankelijk de verkiezingen voor de Provinciale Staten 1978 ingaat."
-

geen overwegingen

-

B. "De algemene ledenvergadering van D'66 bijeen op 18 en 19 november 1977 te Nijmegen, spreekt
onverkort het recht van de afdelingen hierover zelfstandig een besluit te nemen
haar sterke voorkeur uit voor het zelfstandig ingaan van de verkiezingen voor de Gemeenteraden 1978.
-

-

Zij overweegt hierbij, dat ook op gemeentelijk niveau krachtig naar de landelijke lijn van onafhankelijkheid moet worden gestreefd."
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