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voor de
A L G B ri B H B L B B B N V B R G A B B H I N G
op vrijdag, 18 on zaterdag 19 november 1977
in het Concertgebouw DE ITEEEENIG.INGU
Keizer Karelplein 9 Nijmegen

vrijdag

113

november

20.00 uur-. 1. Opening door de voorzitter en voorstellen van de congresleiding
2.Benoeming van de notulencommissie ei stemcommissie
3. Goedkeuring congresreglement
4. Vaststelling van de agenda
20.15 uur. 5. Discussie en stemming over voorstellen tot wijziging van de
Statuten en het Huishoudelijk Reglement (pongresstuk B i)
22.15 uurs 6. Discussie over Politiek Scholings- en Vo r mingsinsti t uut D66
23.00 uur-. 7. Schorsing van de vergadering
-

zterdag
19 november
------------------10 00 uur.

8 Heropening van dc vergadering door cI€ voorzitter
90 Verkiezing rappoi.uogecommsiie programmacommissie en
financiële commissie
10 Verkiezing ge schillencommissie,
10.20 uurs 110 Financiën (Congreestuk B 5)
a verslag finaeei
commisb1e
b goedkeuring 1naiicaeel jaarversl ag 1976
a verslag over vo.,21c iezingsfonds (giro 1 .0,00 .000)
8. overzicht uinaucil positie 1977
e meerjarenpler e78 1980
f vaststel ing cc i t,V1 b't Lieiegeling 1978
g goedkeuring ooutJng 1978
11.00 uur 12. Discussie er amondaing raamprogramma's voor, verkiezing
Provinciale Stater es Gemeente raden (Congresstukken B 2 en B 3)
12000 uur 13 Pre sentatie kar1oLdeu Vooi DaeLjks Bestuur, Bestuur Stichting
Wetenschappelijk Bureau en Bestuur Politiek Scholings- en
Vormingsinstlituut
0PLNl1W ST SMBUS SEN
12.30 uur 14 Rede partjvoorziJte
1300 uurg 15. LUNOIUAUZE
sL[YIurG STEMBUSSEN
13.45 uur 16, Verkiezingoi
Suatón en Gemeenteraden 1978
(WB.resolutie i)
14.30 uur 17. Rede fractievoorzitter
1515 uurs 18. Disbusie politieke onderwerpen en voorstellen (HB-resolutie iii)
16.10 uur- 19. HBresolut±e II
16.15 uur.- 20. Uitslag stemmingen
1630 uurg 21... Sluiting

H ET PJZ I E N E CC N CT L_ PI, AG E N DA
voor de
ALGEENE

LEDENVERGADERING

op vrijdag 18 en zaterdag 19 november 1977
in het Concertgebouw 'DE VEREENIGING"
Keizer Kareiplein, Nijmegen

vrijdag 18 november
20,00 uurs 1. Opening door de voorzitter en voorstellen van de congresleiding
2. Benoeming van de notulencommissie enstemcomnmissie
3 Goedkeuring congresreglement
4. Vaststelling van de agenda
20.15 uurs 5. Discussie en sternnilig over voorstellen tot wijziging van de
Statuten en het Huishoudelijk Reglement (Congresstuk B i)
22.15 uur-. 6. Discussie over Politiek Scholings-. en Vormingsinstituut D'66
23,00 uurg 7. Schorsing van de vergadering
zaterdag 19 november
10.00 uurg

8. Heropening van de vergadering dor de voorzitter
9. Verkiezing rapportagecommissie, programmacommissie en
financiële commissie
10. Verkiezing geschillencommissie
10.20 uur.- 11.Pinancin (Congresetuk B 5)
a, verslag financioommissie
b. goedkeuring financiel jaarverslag 1976
c verslag over verkiezingsfonds (giro 1.000.000)
d. overzicht financiële positie 1977
e, meerjarenplan 1978-1980
.f. vaststelling contributieregeling 1978
g, goedkeuring begroting 1978
11,00 uur.- 12. Discussie en amendering raamprogramma's voor verkiezing
Provinciale Staten en Gemeenteraden (Congresstukken B 2 en B 3)
12.00 uur-. 13.Presentatie kandidaten voor Dagelijks Bestuur, Bestuur Stichting
Wotenschappéljk Bureau en Bestuur Politiek Scholings- en
Vormingsinstituut .
OPENING STEMBUSSEN
12,30 uur-. 14.Rede partijvoorzitter
1300 uur .- 15. LUNCHPAUZE
SLUITING STEMBUSSEN

13.45 uurg 16 P Verkiezingen Provinoiudfltatën en Gemeenteraden 1978
14,30
15.15
16.10
16,15
16.30

uur'.
uurs
uurs
uurs
uur.-

(HBresoltie I)
17. Rede fractievoorzitter
18., Discusie politieke onderwerpen en voorstellen (HB-resolutie iii)
.19. HB-resolutie II
20. Uitslag stemmingen
21. Sluiting
4.
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