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ONZE OPDRACHT
Voor die goede verkiezingsresultaten
dienen wij ons allen in te zetten, de
nieuwe en versterkte fraktie straks
zal zich bovenal hebben in te zetten
voor het slagen van de formatie. Het
rebruari-congres zal straks twee be.angrijke middelen daartoe aanreiken, aan ons allen het verkiezingsprogram en aan de fraktie de strategie-resolutie. Het program en de re~lutie zijn door het hoofdbestuur in
december van het vorig jaar in ontwerp openbaar gemaakt en de ge:lachtenwisselingen daarover kunnen
in de partij starten.

door H. J, Zeevalking

Het ontwerp-program is omvangrijk. Het
is dan ook het resultaat van denk- en
handwerk van velen met name de werkgroepen en de programmacommissie. Het
hoofdbestuur is hen die veel tijd en moeite
aan het totstandkomen van het ontwerpverkiezingsprogram gegeven hebben
daarvoor bijzonder erkentelijk.
Moge het congres van zijn recht tot wijziging van het ontwerp met wijsheid en met

mate gebruikmaken.
De ontwerp-strategieresolutie is een gezamenlijk werkstuk van huidige kamerfrakties en hoofdbestuur. Het is in de eerste plaats duidelijk bedoeld als signaal naar
de kiezer dat D'66 regeringsverantwoordelijkheid ook in benarde tijden niet
schuwt.
Vervolgens wil het ontwerp aangeven dat
wij een sterke voorkeur hebben voor een

Nederland heeft behoefte aan een stabiele,
vooruitstrevende regeringsploeg. D'66 dient
daartoe bet vooruitzicht te openen. Het is
onze opdracht voor het nieuwe jaar.
•

UitoOdillinll

Tweede
Congresdemocraat Dordrecht
Congre itu ken

liJD

kabinet dat op een brede basis stoelt zowel
in de kamer als in de samenleving.
Tenslotte geeft de ontwerp-resolutie aan
dat wij een voortz~tting van de huidige regeringscoalitie ver:;terkt met D'66 afwijzen.
Ik meen dat deze drie zaken aan duidelijkheid ten overstaan van de kiezer en de
andere partijen in ons land weinig te wensen overlaat. Dat is dan in ieder geval de
eerste belofte die we als democratische en
open partij inlossen.
Uit de aard van de zaak is ook dit ontwerp
vatbaar voor eventuele amendering door
het congres. Een zodanige amendering zou
in de hand gewerkt kunnen worden door de
houding van anderen, maar ik hoop vurig
dat het zover niet zal behoeven te komen.

te \inden m het har

n d z d mo na

Eerste
Conliresdemocraat Amersfoort

tot biJwoning van de l9ste
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~~ Eerste Congresdemocraat Amersfoort

Congresreglement
Congresstuk ECD 1

Concept-agenda
voor de JOe Algemene
Ledenven~&dering, te houden
.op 20 en 21 februari 1981 in
••oe Flint" te Amersfoort
· Vrijdag 20 februari 1981
20.00 uur

20.10 uur
70.2$ uur

20.45 uur
21.15 uur
23.00 uur

.

I. Opening door de partijvoorzitter en voorstellen van de
congresleiding
2. Benoeming notulen- en stemcommissie
3. Toelichting op de stemprocedure
4. Uitgangspuntennota Commissie-Zeevalking en .RBresolutie II (çongresstuk ECD-2)
5. Financiën
a. Jaarrekening 1980
b, Advies financiële commissie
c. Voorstel contributieregeling 1982
d. Voorstel regiobijdrage 1982
6. Wijziging Huishoudelijk Re~ement
7. Bespreking van het verkiezmgsprogramma
8. Schorsing van de vergadering

Zaterdag 21 februari 1981

.

·10.00 uur

9. Heropening van de vergadering
10. Toelichting op de stempro.cedure
JO; 10 uur 11. Voortzetting van de bespreking van het verkiezingsprogramma
11.30 uur 12. Presentatie. van de kandidaten voor het lijsttrekker~
schap voor de Tweede Kamer
11.45 uur 13. Presentatie van de kandidaten voor het Dagelijks Bestuur
12.00 uur
OPENING STEMBUSSEN
14. Toespraak door de partijvoorzitter
12.30 uur
LUNCH
.
13.30 uur
SLUITING STEMBUSSEN
15. RB-resolutie I; Strategieresolutie
14.15 uur 16. Aktuele politieke moties
14:45 uur 17. Uitslag stemming lijsttrekker
14.50 uur 18. Toespráak lijsttrekker
15.25 uur 19. Campagneplan
.
/
15.55 uur 20. Uitslag stemmingen voor de kandidateJYvoor het Da·
gelijks Bestuur
/
16.00 uur 21. Sluiting door de partijvoorzitter.

Toelichting
I. Voorstellen tot wijziging of aanvulling van deze concept-agenda
conform art. 13, lid 2 van het Huishoudelijk Reglement, kunnen tot
vrijdag 16 januari 1981 12.00 uur
worden ingediend bij het landelijk

sekretariaat.
2. De definitieve agenda zal worden
gepubliceerd in de Tweede Congres
Democraat, die circa 29 januari 1981
verschijnt. Hierin zullen de overige
congresmededelingen worden gepubliceerd.

Toelichting
Volgens het Huishoudelijk Reglement heeft het HB besloten het onderstaande congres-reglement vast
te stellen.
Evenals op de voorgaande congressen bevat dit congresreglement alleen bepalingen die niet in het Huishoudelijk Reglement (art. 7 t/m 18)
zijn geregeld.
Art. 1
Het op 20 en 21 februari 1981 te houden congres is een Algemene Ledenvergadering als bedoeld in art. 7 van
het Huishoudelijk Reglement.
Artikel2
Moties en amendementen die betrekking ·hebben op onderwerpen
vermeld in de concept-agenda en niet
zijn goedgekeurd door tenminste één
Algemene Regiovergadering, moeten uiterlijk dinsdag 10 februari 1981
om 12.00 uur op het Jandelijk secretariaat ontvangen zijn.
Deze moties en amendementen dienen doortenmiste vijfleden van D'66
ondertekend te zijn en worden in het
congresboek gepubliceerd.
Motie en Amendementen dienen opgesteld te worden volgens het door
de Rapportage Commissie vastgestelde model, dat als bijlage bij dit
reglement is gevoegd.
Artike13
De behandeling van moties en amendementen geschiedt als volgt:
I. De indiener of een door hem/haar
aangewezen lid van D'66 geeft desgewenst een beknopte toelichting.
2. De fungerend voorzitter verleent
degenen, die zich volgens de bij de
congresleiding berustende sprekerslijst als spreker hebben aangemeld,
in volgorde van aanmelding het
woord.
3. Het Hoofdbestuur en de Rapportage Commissie kunnen aan het
congres een advies omtrent het
voorstel geven.
4. De fungerend voorzitter brengt de
amendementen in volgorde van ingrijpendheid in stemming en daarna
het al dan niet geamendeerde voorstel.
5. De fungerend voorzitter brengt
resoluties en moties over een bepaald agendapunt in stemming als
alle resoluties en moties over dat
agendapunt zijn toegelicht.
De fungerend voorzitter bepaalt de
volgorde waarin de resoluties en/of
moties in stemming worden gebracht.
Artike14
In gevallen betreffende de gang van
zaken tijdens het congres waarin dit
reglement niet voorziet, beslist de
congresleiding met inachtneming
van de Statuten en het Huishoudelijk
Reglement.
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Bijlage bij congresreglement
Formulering Moties en Amendementen
Amendement
Nummer
lndiener(s)
Woordvoerder
Onderwerp
Voorstel: concept tekst
Vervangen door:
Toelichting
Ondertekenaars
naam adres handtekening
(van 5 ondertekenaars)

I

2
3
4
5

6
7

Voor overleg met de Rapportage
Commissie is door indieners hierbij
gemachtigd ondertekenaar nummer
... , telefonisch te bereiken onder
nr ...
Toelichting
ad I. Nummering gebeurt door de
Rapportage Commissie of het secretariaat.
ad 2, Dit hoeven niet de ondertekenaars te zijn dit kunnen ook groeperingen zijn als afdelingen, werkgroepen, regio's. Maar dan moet wel een
plenaire vergadering van die groep
het voorstel goedgekeurd hebben en
moet het voorstel door minimaal vijf
indieners worden ondertekend.
ad 3. De woordvoerder hoeft niet
van te voren opgegeven te worden.
ad. 4. Korte omschrijving van
agendapunt en onderwerp, alsmede
van de plaats waar in de congresstukken de te wijzigen tekst is te vinden.
ad 5. Hier exact aangeven welke
tekst men wil wijzigen/schrappen/
aanvullen.
ad 6. Hier exact nieuw voorgestelde tekst aangeven.
ad 7. Kort, krachtig, maar vooral
duidelijk!
NB.
Bij voorkeur getypte tekst. Slechts
één amendement per vel.

Motie
Numm~

Indiener( s)
Woordvoerder
Onderwerp
De AL V van D'66, in
vergadering bijeen te ... op . . .
Overwegende dat
Is van oordeel dat
Besluit (spreekt als haar
mening uit)
Verzoekt (draagt op aan)
Toelichting
Ondertekenaars
naam adres en handtekening
(van 5 ondertekenaars).

I
2
3
4
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
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